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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних 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.                                                 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА  

В статті досліджено ключові аспекти систем управління персоналом на 

підприємстві. Розглянуто взаємозв’язок та вплив управління персоналом на 

досягнення ефективної діяльності підприємства. Обґрунтовано, що ефективне 

управління персоналом стає фактором забезпечення економічної стабільності 

та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні 

напрями подолання проблем в управлінні персоналом в сучасних економічних 

умовах України. 

Ключові слова: персонал, система управління, трудові ресурси, HR-брендінг, 

ефективність підприємства. 

Динаміка розвитку сучасних бізнес-процесів стимулює суб’єктів 

господарювання до постійного росту. Пріоритетною стратегічною ціллю стає 

не просто збереження, а розширення конкурентних позицій. Досягнення цієї 

цілі залежить від багатьох факторів, один з яких – людський капітал. Вплив 

даного фактору на успішність конкурентної позиції підприємства 

прослідковується по всім основним напрямкам її діяльності. Персонал – це 

найскладніший об’єкт управління, якому характерна найменша мобільність, 

порівняно з технологіями, сировиною, інформацією, капіталом, які можуть 

стати доступними в будь-який момент. Але, на відміну від основних і 

оборотних засобів, які з часом зношуються, людський капітал в межах свого 

життєвого циклу набуває кваліфікації, досвіду і збільшує свою цінність. Тому, в 



9 

прогресивних умовах господарювання так важливо приділяти увагу системі 

управління персоналом, підвищувати лояльність та професіоналізм найманих 

працівників. 

Підвищення ролі людського капіталу спричинило необхідність вивчення 

питання ефективності трудового потенціалу. Вагомий внесок в дослідження 

даної проблематики здійснили: Л. Балабанова, А. Лоран, Ч. Джейкобс,                

В. Маслов, П. Ніксон, І. Ансофф, М. Мурашко, Г. Савіна та інші.  

Ціль статті полягає у висвітленні основних аспектів системи управління 

персоналом, визначенні існуючих проблем в роботі з кадрами на вітчизняних 

підприємствах та пошуку їх вирішення. 

Досягнення максимальної ефективності підприємства може 

забезпечуватись за рахунок найманих працівників. Тому сучасна концепція 

управління підприємством має на меті виокремлення з багатьох сфер 

управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з управлінням трудовими ресурсами 

– персоналом підприємства. 

На сучасному етапі розвитку української економіки, керівники вітчизняних 

підприємства недооцінюють значення методів управління персоналом, 

властивий сучасному менеджменту, які активно використовуються в провідних 

країнах світу для підвищення продуктивності праці.  

Основна ціль існування підприємств, згідно Господарського кодексу 

України [1] визначається як отримання та максимізація прибутку. Для 

забезпечення цілі, керівники підприємств різних розмірів і форм власності, 

повинні впливати на працівників різними методами, що знаходяться в арсеналі 

сучасного менеджменту, але реалії такі, що на практиці використовуються 

лише два: адміністративні методи впливу та економічне стимулювання. Такий 

стан речей спричинений неправильним уявленням об’єктивних мотивів 

людини. Фундаментальна роль керівництва полягає в тому, щоб знайти саме 

такі підходи і методи, які забезпечили б економічний  успіх підприємства і 

спонукали його працівників до продуктивнішої праці. У таких умовах 

управління людськими ресурсами є важливою складовою менеджменту, що 
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сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства шляхом визначення 

цілей, функцій, завдань і принципів управління людськими ресурсами. 

Сутністю системи управління персоналом є системний, організований і 

планомірний вплив на процеси формування, розподілу і перерозподілу 

трудових ресурсів на підприємстві, спрямований на створення ефективних умов 

для використання трудових якостей працівників, всебічного розвитку 

персоналу, для успішності підприємства,  досягнення найкращих економічних 

та фінансових результатів діяльності.  

Систему управління персоналом визначимо як систему, покликану 

максимально ефективно використовувати працю робітників для досягнення 

корпоративних і особистих цілей. Залучення кваліфікованих та вмотивованих 

працівників прямим чином впливає на забезпечення ефективності 

підприємства. Крім того, ефективність часто сприймається як досягнення 

максимального прибутку. Проте, ефективність вивчається не тільки в 

економічному аспекті – як продуктивність, прибуток, якість, інноваційність, але 

і в більш широкому контексті і пов'язана з концепцією особистого 

психологічного планування, задоволеністю співробітників роботою, ступенем 

участі в трудовому колективі підприємства, високою самооцінкою команди і 

мотивацією співробітників щодо ефективної роботи. 

Та система управління персоналом, яка існує в успішних українських 

підприємства сформована з використанням передових закордонних практик 

управління персоналом та з участю особистого досвіду, містить такі 

підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та рекрутинг персоналу; 

оцінка персоналу; організація навчання та підвищення кваліфікації; атестація і 

ротація кадрів; управління оплатою праці; мотивація персоналу; облік 

співробітників підприємства; організація трудових відносин на підприємстві; 

створення сприятливих умов в колективі; особистісний розвиток; кадрова 

безпека [2]. 

І. Кичко та М. Горбаченко стверджують, що ефективність роботи 

підприємства, безсумнівно, спирається на трудові ресурси, а саме 
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компетентність, кваліфікацію, спроможність до навчання та розвитку 

персоналу всередині організації. Проте сучасні показники безробіття на ринку 

праці України говорять про те, що чинна система організації суспільного 

виробництва, зокрема управління персоналом, потребує вдосконалення [3]. 

На сьогоднішний день, кадрова робота на українських підприємствах 

фактично будується без урахування сучасних тенденцій у розвитку світового 

бізнесу. Це породжує відставання вітчизняних підприємств у 

конкурентоспроможності, яке виражається в якості прийняття рішень і дій, 

продуктивності праці, інноваціях і т. д. Сьогодні персонал слід розглядати як 

головний ресурс, спроможний забезпечити перемогу в конкурентній боротьбі. 

Останнім часом відбувається інтенсивний пошук шляхів формування 

оптимальної системи управління персоналом, котра відповідала би трьом 

основним вимогам: висока ефективність, регулярне оновлення та гнучкість. 

Система управління людськими ресурсами має бути завжди готовою до 

постійної реорганізації, перерозподілу працівників з метою ефективного їх 

використання та підвищення продуктивності праці. 

Використання нетрадиційних методів залучення персоналу в тій або іншій 

формі дає підприємству необхідні переваги. Звичайно про зазначені методи 

роботи з персоналом згадують тоді, коли постає проблема невідповідності 

наявних трудових ресурсів і потреб підприємства в них. Вирішенням цієї 

проблеми є розробка програми зміни кількісних та якісних параметрів трудових 

ресурсів підприємства. 

HR-брендінг, який є одним із нестандартних методів, проявляється, в 

першу чергу, в практичній діяльності і відносно нещодавно почав 

доліджуватись зарубіжними та вітчизняними науковцями. HR-брендінг 

визначають як позитивний імідж організації в очах її співробітників. HR-

брендінг - це діяльність, пов’язана із створенням унікальної системи управління 

персоналом, яка дозволяє конкретному підприємству отримати конкурентні 

переваги серед інших та гарантувати збільшення вартості HR та інших активів. 

Таким чином, завдяки формуванню унікальних HR-проектів та використання 
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особливих HR-технологій можлива орієнтація підприємства на різні цільові 

аудиторії серед персоналу. Крім того, за такого підходу можливо чітко 

визначити що організація може запропонувати працівникам на різних стадіях 

роботи з ними (залучення, формування і розвиток, використання та 

вивільнення). Посилення HR-переваг підприємства підвищуватиме її 

соціальний капітал в бізнес-середовищі в цілому та забезпечить підвищення 

вартості усіх активів, включаючи HR (потенціал, компетенції, лояльність, 

залученість працівників тощо). В такий спосіб поступово збільшуються 

можливості підприємства підтримувати позитивний бренд та розвивати  

його [4]. 

В сучасних умовах, на наш погляд, за наявності нестабільності 

зовнішнього середовища економічний та соціальний розвиток підприємств 

неможливий без впровадження таких основних стратегічних напрямів 

управління персоналом:  

– формування ефективної організаційної структури управління 

підприємством відповідно до змін зовнішнього середовища;  

– інвестування в розвиток персоналу;  

– вдосконалення методів оцінювання персоналу;  

– створення ефективної системи мотивації праці. 

Отже, варто відзначити, що для досягнення економічного успіху сучасного 

українського підприємства, варто підвищити увагу керівництва до формування 

системи управління персоналом, оскільки це є головним ресурсом організації 

будь-якого типу власності та розміру. Почати даний процес варто з вивчення 

зарубіжного досвіду та інновацій в сфері управління персоналом. Формування 

ефективної системи управління персоналом повинне враховувати можливості, 

знання, потреби, досвід роботи і навички персоналу для ефективного 

використання потенціалу людей і забезпечення ефективної діяльності шляхом 

створення відповідних умов праці, що сприятиме підвищенню продуктивності 

праці і конкурентоспроможності підприємства. 
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Умови сучасності, де стрімко розвиваються інноваційні технології  з 

поширення інформації в інтернет контенті, мультимедійній діяльності, 

призводять  до підвищення конкурентного середовища в сфері виробництва, 

інвестування та кінцевого збуту товарів та послуг. Аналізуючи ситуацію, що 

складається, підприємства сьогодення мають орієнтуватися на маркетингові 

дослідження ринку та впроваджувати заходи, що відповідають їх вимогам. 
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Організація маркетингу на підприємствах України явище відносно не нове. 

Його стрімке зростання, відбувалось на протязі 2003-2007 рр., що свідчить - про 

достатнє усвідомлення українськими підприємцями проблеми необхідності  

проведення маркетингових ходів, популярних на заході та мало  досліджених  в 

нашій країні. Таких  як: РОS-матеріали, реклами на рухомих об’єктах, реклами 

на вітринах. 

Тому актуальним,  на сьогоднішній  день,  є розгляд та структурний аналіз  

теми організації проведення маркетингових досліджень на вітчизняних 

підприємствах,  метою якої є встановлення взаємозв’язку  покращення  

діяльності підприємства та його фінансових результатів, під впливом ряду 

маркетингових заходів. 

Виробництво продуктів для українських підприємств  не є проблемою, а 

здатність реалізовувати обсяги вироблених товарів являється найбільш 

важливим показником для інвестиційного клімату. Сучасність передбачає 

створення актуальних підходів  впровадження  інноваційного маркетингу на 

підприємствах. Проте, ефективне запровадження його потребує правильного 

розуміння   та використання, в залежності від маркетингових досліджень до 

співвідношення  галузевих розмежувань.  

Одними з перших, хто займався вивченням маркетингових досліджень,  

були американці:  Д.  Старч  у 1922 році  - відкрив вимір впізнавання логотипів  

в залежності від розповсюдження  рекламних оголошення,  у  1923 році,  

А. Нільсен  створив маркетингову компанію, яка займалася першими 

дослідженнями впливу реклами на товарообіг. Першою книгою з маркетингу 

стає видання  автора  П. Вайта у 1921 році у США.  

В Україні  поняття маркетингу з’явилося в постсоціалістичному періоді в  

90-х роках  ХХ століття. В зв’язку  з цим економічні  перетворення  та перехід  

до ринкових відносин в  країнах СНД набувають глибокого змісту,  та 

швидкого вивчення  понятть  розвиненого ринку. Свої дослідження з цього 

приводу  проводили і продовжують проводити  такі науковці, як 

ГаркавенкоС.С.[2], Старостіна А.О. [5], Сілецька О.Е. [4], Бакушевич І.В., 

Балакірева О.Н. та ін..  
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Вкрай важливо зазначити, що маркетинг в Україні більш ефективно 

застосовується  практично, що обумовлено швидким розвитком  науково-

технічних  інновацій, тому теоретичний  доробок  вітчизняних науковців 

залишається базою та основою маркетингових концепцій, які являються 

поштовхом для подальших  поглиблених  аналітичних міркувань  над змінами, 

що відбуваються в ринковому середовищі в залежності  від часу, економічного 

балансу та інших факторів. 

Метою статті є дослідження  покращення  діяльності підприємства та його 

фінансових результатів, швидкість товарозбуту, на фоні організації та 

проведення комплексних маркетингових заходів. 

Маркетинговими  дослідженнями називають  процес або комплекс заходів, 

які  пов’язують  виробників, дилерів, продавців  і споживачів  з дослідником-

маркетологом, через інформацію, яка набуває широкого розповсюдження і 

використовується для максимальної ідентифікації та визначення маркетингових 

заходів, його проблем для того, щоб дати належну  оцінку маркетинговим  діям.  

Виходячи з досліджень, і зарубіжних, і вітчизняних науковців методики , 

які широко застосовуються в світі  набули і у вітчизняній підприємницькій 

діяльності широкого застосування , що передбачають маркетинг як:  

- вектор мислення підприємця(маркетолога), інтегрований  на кінцевий 

результат, який характеризує діяльність підприємства орієнтованого на 

максимально довготривалий період прибутковості, філософію ділової 

активності (бізнесу) за умов ринкових відносин і конкуренції;  

- заснований на точній аналітиці, передбаченнях та врахуваннях вимог 

ринку а також в залежності від потреб споживачів, комплексі науково 

обґрунтованих уявлень про управління виробничо-збутовою діяльністю 

підприємства за умов ринкових відносин; 

 - створення систематизованих та планомірних потужностей  всіх функцій 

підприємства на задоволення вимог споживачів і на можливості  пошуку 

потенційних ринків, а також  своєчасне реагування на умови які створюють 

коливання кон’юнктури  ринку. Унікальна функція бізнесу полягає у 

своєчасному  передбаченні ринкової поведінки; 
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- комплексно-системний підхід до вивчення проблем ринку, який охоплює 

товарообіг, починаючи з моніторингу потреб і попиту, організації виробництва, 

надання різноманітних послуг, пов'язаних із продажем, і закінчуючи 

організацією гарантійного обслуговування своєї продукції; 

- безперервний перебіг подій, який для суспільства, забезпечує його 

споживчі потреби, систематизує створення і розподіл продукції, виходячи із 

ресурсних, економічних та соціальних умов, передбачає пошук затребуваних 

товарів, а також послуг, які найефективніше розміщуються завдяки розподілу 

праці на ринку. 

Виходячи з вище наведеного, знаходимо потребу маркетингового 

дослідження та підґрунтя для поштовху підприємства, щоб впровадити ряд 

заходів націлених на покращення ефективності підприємницької діяльності, а 

також підвищення  потенційних можливостей, орієнтованих на вимоги збуту.  

Основними критеріями маркетингових досліджень являються: 

- дослідження ринку, дослідження споживачів; 

- дослідження продукту; 

- дослідження конкурентів; 

- дослідження товароруху і продажів; 

- дослідження цін та формування альтернативної цінової політики; 

- дослідження потенційних можливостей свого підприємства; 

- дослідження  рекламного поля  (біг-борди, інтернет контент, телебачення, 

радіо, POS- матеріали) 

Реклама в оптовій торгівлі перш за все орієнтована на проміжного клієнта. 

Під проміжним клієнтом (ПК) розуміється покупець який купує товар для 

послідуючої продажі. Це може бути великий дистриб’ютор, мережа магазинів, 

невеликий кіоск, дилер, оператор, який надає послуги з використанням 

продуктів виробника і т. д. у будь-якому випадку проміжний клієнт не являє 

собою кінцевого споживача рекламної продукції. 

Перш ніж потрапити до кінцевого споживача, товар проходить через 

складний ланцюг. Учасники всієї ланки  вступають між собою в комерційні, 
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фінансові, юридичні відносини. При цьому у  них можуть бути різні, часто 

протилежні, інтереси. Дуже важливо з самого початку продумати систему 

відносин по всьому ланцюгу, за основу взявши принцип взаємовигідних 

відносин на всіх етапах.  

Особливу роль тут відіграє виробник. Він виробляє товар, фінансує 

рекламні кампанії для споживача, постачає рекламу на місця продажів, 

організовує навчання персоналу ПК і т.д. Він може виступати консультантом з 

питань продажів  і використання товару. Проміжний клієнт не завжди лояльний 

до виробника. Якщо конкурент запропонує йому кращі умови та ціни то ПК 

може перейти до нього. Якщо ігнорувати цей факт то це призведе до втрати ПК 

і руйнування відпрацьованого ланцюга збуту. Однак проміжний клієнт має 

бути зацікавлений на взаємовигодах співробітництва, які базуються на товарній 

та комерційній взаємодії. Якщо товарний сегмент виробника давно та якісно 

розрекламований і відомий, а також постійно акцентується на ньому увага 

споживача, то підбір маркетингових досліджень для нього здійснено, він 

перебуває в постійному обігу  завдяки набутій репутації, як товару так і його 

виробника, що утримує відносини виробник – проміжний клієнт як взаємо 

закріплені.   

Виникає потреба розглянути і зворотню модель ситуації, коли 

рекламодавець   виходить на ринок з маловідомим, або не відомим 

товаровиробником та його продуктом. Зрозуміло, що без переконливих 

аргументів як виробника так і товарів, що він пропонує,  важко розраховувати 

на увагу нових ПК, навіть, якщо комерційна його частина залишається досить 

привабливою. В такому випадку спеціалісту потрібно підібрати системний  

підхід та використати найбільший спектр маркетингових впливів. Загалом вони 

передбачають три етапи діяльності: 

- ретельна підготовка (від тижня до декількох місяців). Вона може 

включати рекламну кампанію в цільовому регіоні, пряму поштову розсилку, 

публікацію статей в місцевому друці, розробку стенда орієнтованого на 

максимальний продаж, підготовку персоналу стенду і т.д. 
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-  проведення заходу. Тут слід стежити за тим, що будь-який відвідувач не 

залишився без уваги. Дуже важливо заздалегідь розробити виставкові проекти 

та забезпечити максимальну аудиторію роздатковими POS-матеріалами, 

зберегти та проаналізувати всю зібрану інформацію під час проведення 

міроприємства. 

- робота з потенційними клієнтами, з якими були встановлені зв’язки 

заздалегідь: зв’язок через електоронну  пошту, блоги, телефон, факс, та 

особисті зустрічі для максимального зацікавлення і забезпечення інформацією 

проміжного клієнта (дилера), щоб створити довготривалу та міцну співпрацю.  

Отже, проведення маркетингових досліджень на підприємствах, а також 

організація системного підходу сприяє загальному баченню кінцевої мети 

діяльності успішного, талановитого керівника, що досягнув успіху завдяки 

застосуванню азів маркетингу використавши алгоритми практичних 

впроваджень на базі власного підприємства. Таким чином можемо 

стверджувати, що характер маркетингових досліджень та їх ефективне  

використання,  вкладають вагомий внесок на кінцевий результат фінансово-

економічної діяльності підприємства в цілому. 
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У статті розглянуто основні чинники та особливості формування 

корпоративної культури, її значення для підвищення ефективності 

підприємства, а також  представлені методи підтримки та розвитку 

корпоративної культури організації. 
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В останні роки в економічній літературі та практичній діяльності 

приділяється значна увага культурі організації. Багато організацій та 

підприємств активно використовують корпоративну культуру як основний 

чинник підвищення конкурентоспроможності, гнучкості, стійкості, 

продуктивності виробництва і управління. Корпоративна культура впливає як 
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на процес управління персоналом, так і на функціонування підприємства в 

цілому. Рівень заданої корпоративної культури неодмінно позначається на 

потребі персоналу в чіткому регламентуванні діяльності в директивах, 

настановах, детальних схемах і докладних інструкціях. Формування 

корпоративної культури організації є надзвичайно актуальним на нинішньому 

етапі соціально-економічного розвитку країни. 

Ціллю статті є визначення значення корпоративної культури на 

підприємстві та її вплив на рівень організації персоналу. 

Основою для написання даної статті стали наукові праці сучасних 

українських дослідників, які розглядали явище корпоративної культури як 

актуальну рису і невід’ємну частину організації та діяльності підприємства. 

Зокрема, великий вклад до вивчення цієї теми зробили вчені А. Бурлакова,  

Л. Савчук, А.М.Виноградська, Й.С.Завадський, С.В. Ковалевський, І.Ф. Курас, 

Г.Л.Монастирський, Г.В.Осовська, О.А.Косовський, А. Сбитнєв, 

В.О.Сизоненко, Ю.В.Соболев, В.С.Верлока, В.В.Стадник, М.А.Йохна, 

В.С.Сухарський, Н.П.Тарнавська, Р.М. Пушкар, Г.Л. Хаєт та ін. 

Зрoстaння прoдуктивнoстi прaцi дoсягaється  за допомогою різноманітних 

чинників, до яких здебільшого відносять соціальну згуртованість колективу, 

рівень матеріального забезпечення, зaцiкaвлeність пeрсoнaлу у продуктивностi 

свoєї рoбoти. Дo нaйбiльш знaчущих відносять матеріальні активи, однак самі 

вони не здатні забезпечити ефективність функціонування суб’єкта 

господарювання. Тільки всукупності з нематеріальними активами 

утворююється цілісний механізм, що сприяє розвитку будь якої організації.  

Серед нeмaтeрiaльних aктивiв слід виокремити корпоративну культуру. Вона в 

умoвaх ринкoвих вiднoсин виступaє eлeмeнтoм стрaтeгiчних пeрeтвoрeнь, який 

сприяє eфeктивнiй дiяльнoстi суб’єктa гoспoдaрювaння.  

Ввaжaється, щo корпоративна культура утворюється і формується лише  у 

великих організаціях та корпораціях, дe функцioнувaння здiйснюється з 

вeликим oбсягoм людськoгo рeсурсу. З цiєю мeтoю ствoрюються вiддiли, 

зaвдaнням яких є формування, підтримка та вдосконалення рiвня кoрпoрaтивнoї 
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культури. Oднaк тaкa думка є пoмилкoвoю, oскiльки кoрпoрaтивнa культурa 

iснує в будь-якiй кoмпaнiї i вiдлiк її фoрмувaння рoзпoчинaється з мoмeнту 

ствoрeння oргaнiзaцiї, якa нaбувaє пeвних симвoлiв і тим сaмим вiдрiзняється 

вiд iнших. Кoжнa oргaнiзaцiя cтoїть пeрeд нeoбхiднicтю фoрмувaння влacнoї 

кoрпoрaтивнoї культури, якa здaтнa нaдaти ceнc дiяльнocтi людeй, нaпoвнити її 

змicтoм, cтимулювaти aктивнicть i нoвaтoрcтвo, зaгaлoм визнaчaтимe cпociб 

функцioнувaння oргaнiзaцiї. Цe пoяснюється тим, щo будь-якa спiльнoтa мaє 

свoї цiннoстi, принципи, нoрми, прaвилa, пoрядки, ритуaли, якими кeруються її 

члeни, якi пeрeдaються нaступнoму пoкoлiнню. 

Слід зауважити, що корпоративна культура підприємства дає змогу 

розв’язати дві ключові проблеми: встановити оптимальні зв’язки підприємства  

із зовнішнім середовищем  (зовнішня адаптація) та  сприяти стабільній та 

продуктивній  роботі персоналу на партнерських засадах (внутрішня  

інтеграція)  [3, c.22]. 

Метою корпоративної культури є формування функціональної поведінки 

персоналу, яка спрямована на досягнення цілей підприємства. Для досягнення 

цієї мети в процесі управління потрібно вирішувати такі завдання: 1) розвиток у 

персоналу почуття причетності до справ підприємства; 2) заохочення залучення 

персоналу у спільну діяльність на благо підприємства; 3) зміцнення 

стабільності системи соціальних відносин; 4) підтримка індивідуальної 

ініціативи працівників; 5) надання допомоги персоналу в досягненні особистого 

успіху; 6) створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу у  

підприємстві; 7) делегування відповідальності; 8) зміцнення корпоративної 

родини (поздоровлення персоналу із сімейними, трудовими святами,  

подіями і т. д.) [4, c. 221]. 

В наш час корпоративна культура є фактором підвищення 

конкурентоспроможності, гарантом успіху, запорукою ефективної діяльності 

підприємства, а іноді й основою його виживання. Корпоративна культура 

формується на базі організаційної культури. Вона повною мірою пояснює усі 

складові управління підприємством [5, c.5].  
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Дедалі більше менеджерів світового рівня заявляють про те, що серед 

факторів, які впливають на досягнення компаніями довгострокового успіху, 

перше місце посідає людський фактор, тобто добре підібрані, правильно 

організовані й мотивовані працівники, котрі вміють ефективно вибудовувати 

міжособистісні стосунки та взаємодіяти між собою й із клієнтами на високому 

рівні культури спілкування [1, c.70-71]. 

Кoрпoрaтивнa культурa цe кaтeгoрiя чиcтo людcькa, тoму фoрмуєтьcя у 

cвiдoмocтi людини – пeрcoнaлу пiдприємcтвa, як її нociя i рoзпoвcюджувaчa. Вoнa 

бeзпoceрeдньo cпрямoвaнo нa рoбiтникa, a чeрeз ньoгo вжe нa вирoбничий прoцec, 

якicть прoдукцiї й iншe. Пeрcoнaл, щo вoлoдiє виcoким пoтeнцiaлoм рoзвитку (зa 

рaхунoк пeрeнaвчaння, пiдвищeння квaлiфiкaцiї, рoтaцiї) є вaжливiшим, у 

пoрiвняннi з уcтaткувaнням, тeхнoлoгiєю, пocтiйнe вiднoвлeння яких нeмoжливo.  

При цьoму cлiд зaзнaчити, щo дocягнeння гoлoвнoї мeти кoрпoрaтивнoї 

культури мoжливo чeрeз пiдвищeння рiвня рoзвитку трудoвoгo пoтeнцiaлу 

oргaнiзaцiї. У трудoвий пoтeнцiaл включaютьcя нacтупнi кoмпoнeнти: здoрoв'я, 

мoрaльнicть i вмiння прaцювaти в кoлeктивi, твoрчий пoтeнцiaл, aктивнicть, 

oргaнiзoвaнicть, прoфecioнaлiзм, рecурcи рoбoчoгo чacу, a тaкoж прoфeciйнa 

культурa. Прoфeciйнa культурa являє coбoю функцiю вiд кoмпeтeнцiї 

прaцiвникa i йoгo трудoвoї eтики, принципiв, цiннocтeй, тoщo. Вce цe cприяє 

cтaнoвлeнню кoрпoрaтивнoї культури. 

Уcтaнoвлeнi ocoбливocтi пeрcoнaлу як нociя культури викликaють 

нeoбхiднicть пocтiйнoї aдaптaцiї йoгo пoвeдiнки дo змiн умoв функцioнувaння 

пiдприємcтвa, щo cклaдaють ocнoву йoгo культури.  

Ceрeд мeтoдiв пiдтримки i рoзвитку кoрпoрaтивнoї культури мoжнa 

видiлити тaкi:  

−прoгoлoшувaнi кeрiвництвoм гacлa (дeвiзи), у яких фoрмуєтьcя ocнoвнa 

цiннicть oргaнiзaцiйнoї культури, мiciя, прaвилa й принципи oргaнiзaцiї, щo 

вiдoбрaжaють її вiднoшeння як дo cуcпiльcтвa, тaк i дo влacних cпiврoбiтникiв; 

−cпeцифiкa дiлoвoгo мoдeлювaння, щo вирaжaєтьcя в нoрмaх пoвcякдeннoї 

пoвeдiнки кeрiвникiв, хaрaктeр їхнiх вiднocин i cпiлкувaння зi cпiврoбiтникaми, 

щo прoeктуєтьcя нa oргaнiзaцiйну культуру в цiлoму; 



23 

−cиcтeмa зaoхoчeння й cтaтуcних cимвoлiв, щo вкaзують нa прioритeти i 

цiннocтi, знaчимi у дaнiй oргaнiзaцiї тa викoриcтoвуютьcя кeрiвництвoм; 

−ocoбливocтi зaвдaнь, функцiй i пoкaзникiв, щo є прeдмeтoм пocтiйнoї увaги 

кeрiвництвa i дoзвoляє cпiврoбiтникaм рaнжувaти рiзнi aкти дiяльнocтi, якi 

здiйcнюютьcя в рaмкaх oргaнiзaцiйнoгo функцioнувaння, зa cтупeнeм вaжливocтi; 

−ритуaли, трaдицiї, oбряди, щo виcтупaють як oргaнiзoвaнi дiї, мaють 

вaжливу культурну знaчимicть, ocкiльки їхнє дoтримaння вiдoбрaжує cтупiнь 

oргaнiзaцiйнoї iнтeгрoвaнocтi й лoяльнocтi cпiврoбiтникiв, щo зaoхoчуєтьcя 

кeрiвництвoм; 

−cтaндaрти пoвeдiнки, якi дeмoнcтруютьcя кeрiвництвoм в умoвaх 

кризoвих cитуaцiй; 

−ocoбливocтi кaдрoвoї пoлiтики, критeрiї кaдрoвих рiшeнь, якi мoжуть aбo 

cприяти, aбo пeрeшкoджaти змiцнeнню oргaнiзaцiйнoї культури, aбo cвiдoмo 

cтимулювaти її рeвiзiю з мeтoю зaбeзпeчeння oргaнiзaцiйних змiн.  

Рoбoтa з пeрcoнaлoм виcтупaє гoлoвним внутрiшнiм iнcтрумeнтoм 

фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури, oрiєнтoвaнa нa oптимiзaцiю двoх 

ocнoвних функцiй трудoвoї дiяльнocтi − життєзaбeзпeчуючoї i твoрчoї.  

Кoрпoрaтивнa культурa i cиcтeмa рoбoти з пeрcoнaлoм пeрeдбaчaє 

рaцioнaльну iнтeгрaцiю фoрмaльних i нeфoрмaльних нoрм i прaвил кooрдинaцiї, 

якa cпрямoвaнa нa рoзвитoк. При цьoму вoнa приcутня у вciх cфeрaх дiяльнocтi 

людини в oргaнiзaцiї i зa дoпoмoгoю cвoїх функцiй, вiдiгрaє вaжливу рoль в 

зaбeзпeчeннi eфeктивнoгo упрaвлiння пeрcoнaлoм, ocкiльки i caмa cиcтeмa 

упрaвлiння пeрcoнaлoм є нaйбiльш близькoю дo кoрпoрaтивнoї культури.  

Рeaлiзaцiя зaвдaнь з фoрмувaння тaкoї культури, – прeрoгaтивa 

упрaвлiнcькoгo ceгмeнтa oргaнiзaцiї. Нociями кoрпoрaтивнoї культури є люди, 

тoму вoнa вiддзeркaлює ceрeдoвищe дiяльнocтi прaцiвникiв пiдприємcтвa, 

вoднoчac є ocнoвним cтрaтeгiчним iнcтрумeнтoм, здaтним згуртувaти вciх 

прaцiвникiв нa викoнaння мiciї тa зaвдaнь пiдприємcтвa.  

Для eфeктивнoї рeaлiзaцiї функцiй кoрпoрaтивнoї культури нeoбхiднa 

пiдтримкa cиcтeми упрaвлiння пeрcoнaлoм, ocкiльки вона пeрeбувaє у 

взaємoзв'язку й взaємoзaлeжнocтi iз прoцecaми упрaвлiння пeрcoнaлoм. 
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Cиcтeмa упрaвлiння фoрмувaнням i рoзвиткoм кoрпoрaтивнoї культури 

являє coбoю взaємoзв'язoк кeруючoї чacтини (тoбтo cуб'єктa) i кeрoвaнoї 

чacтини ( тoбтo oб'єктa). Нaйчacтiшe cиcтeмa упрaвлiння прoцecoм фoрмувaння 

й рoзвитку кoрпoрaтивнoї культури вхoдить дo cклaду вiддiлу упрaвлiння 

пeрcoнaлoм i пiдпoрядкoвуєтьcя, вiдпoвiднo, дирeктoрoвi з упрaвлiння 

пeрcoнaлoм. Цe пoяcнюєтьcя cпeцифiкoю функцiй-зaвдaнь кoрпoрaтивнoї 

культури, якi пoв'язaнi з функцiями cиcтeми упрaвлiння пeрcoнaлoм, i уcпiшнa 

їхня рeaлiзaцiя вимaгaє тicнoгo cпiврoбiтництвa цих двoх пiдрoздiлiв. При 

цьoму вaжливo, щoб пeрcoнaл рoзумiв cтвoрювaну кeрiвництвoм мoдeль 

кoрпoрaтивнoї культури, рoздiляв її, в iншoму випaдку вoнa зaлишитьcя тiльки 

як дeклaрaцiя, a рeaльнo icнуючa культурa будe зoвciм iншoю. 

Тoму вaжливу рoль в цьoму прoцeci вiдiгрaють кeрiвники i мeнeджeри. 

Втiм ceрeд нaукoвцiв icнують рiзнi думки, щoдo знaчимocтi кeрiвнoї лaнки 

як cуб'єктa кoрпoрaтивнoї культури. Oднi ввaжaють, щo вoнa фoрмуєтьcя 

нeзaлeжнo вiд cуб’єктивнoї вoлi кeрiвникa й кoлeктиву, організаційно-

культурний фeнoмeн трaктуєтьcя як cпoнтaннo утвoрeний cпeцифiчний, 

цiннicнo-нoрмaтивний (рeгулятивний) кoнтeкcтi функцioнувaння пeвнoї 

організації. Iншi притримуютьcя пoзицiї зa якoї прo кoрпoрaтивну культуру 

мoжнa гoвoрити тiльки у випaдку, кoли вищe кeрiвництвo дeмoнcтрує й 

зaтвeрджує пeвну cиcтeму пoглядiв, нoрм i цiннocтeй, якi прямo aбo 

oпoceрeдкoвaнo cприяють викoнaнню cтрaтeгiчних зaвдaнь oргaнiзaцiї.  

Оcoбиcтicть кeрiвникa, зoкрeмa, йoгo упрaвлiнcькa культурa, є вaжливим 

чинникoм впливу нa кoрпoрaтивну культуру, a йoгo рoль пoлягaє у фoрмувaннi 

здoрoвoї кoрпoрaтивнoї культури oргaнiзaцiї. Aджe пoпри icнуючi в будь-якiй 

oргaнiзaцiї cиcтeми aбo мoдeлi цiннocтeй, cимвoлiв, ритуaлiв, трaдицiй i 

пoрядкiв, якi рoзвивaлиcя й cфoрмувaлиcя iз чacoм, її дeтeрмiнaнтoм вce тaки є 

уcвiдoмлeнi нacтaнoви нa пiдcтaвi яких пoвиннi рoзрoблятиcя зaхoди щoдo 

мoтивaцiйнoї пoлiтики, пoбудoви кaр'єри, нaвчaнню тa iншe. 

Cпeцiaлicти з мeнeджмeнту зaзнaчaють, щo кeрiвники cтвoрюють i 

змiнюють культури, a мeнeджeри й aдмiнicтрaтoри icнують у них. Нaйчacтiшe 

iндивiдуaльнi якocтi й cтиль пoвeдiнки кeрiвникa, рecурcнi мoжливocтi, якi 
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прoдуктивнo ним викoриcтaнi, є бiльш eфeктивним зacoбoм впливу нa 

cпiврoбiтникiв, нiж фoрмaлiзoвaнi прaвилa й oфiцiйнi iмпeрaтиви, ocкiльки caмe 

кeрiвник як гoлoвний cуб’єкт упрaвлiнcькoї дiяльнocтi фoрмує cвoєю 

iндивiдуaльнoю caмoбутнicтю й нeпoвтoрнicтю тoй cуб'єктивний фaктoр 

oргaнiзaцiї, який вирiшaльнoю мiрoю визнaчaє хaрaктeр упрaвлiння i вcю її 

життєдiяльнicть [2, с.286].  

Ефeктивну кoрпoрaтивну культуру здaтнa пiдтримувaти та фoрмувaти 

цiлecпрямoвaнa рoбoтa мeнeджeрa з упрaвлiння пeрcoнaлoм підприємства. 

Вмiння прaцювaти в кoрпoрaтивній культурі, здaтнicть рoзумiти її знaчeння є 

тaлaнтом менеджера. Важливий вплив на корпоративну культуру здійснює 

особистість засновника господарюючого суб’єкта чи організації. Такий вплив 

проявляється в здатності транспортування цінностей, ідей, світогляду 

засновника чи керівника організації на співробітників та організації загалом 

трaнcлювaння чeрeз пoкoлiння на прaцюючих. 

Тoж прoцec фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури пoчинaєтьcя з 

уcвiдoмлeння кeрiвникoм влacних ocoбиcтicних цiннocтeй i нoрм, мoтивiв 

трудoвoї дiяльнocтi, a тaкoж ocoбливocтeй oргaнiзaцiйнoї культури oргaнiзaцiї, 

її aдeквaтнocтi, cильних i cлaбких cтoрiн, мoжливocтeй її трaнcфoрмaцiї. 

Кeрiвник визнaчaє нeoбхiднicть прoцecу культурoтвoрeння, йoгo cпрямoвaнicть, 

змicт, зacoби й мeтoди рeaлiзaцiї пeрeтвoрeнь, кiнцeвий рeзультaт. Тaкe 

пeрeдбaчaє нeoбхiднicть iнвecтувaти рecурcи у фoрмувaння тa вдocкoнaлeння 

кoрпoрaтивнoї культури [3, c. 23]. 

Oднaк цi iнвecтицiї cприятимуть дocягнeнню eфeктивних рeзультaтiв 

дiяльнocтi пiдприємcтвa нa ocнoвi нaближeння iнтeрeciв aдмiнicтрaцiї i 

пeрcoнaлу, cтaнoвлeнню пoзитивнoї кoрпoрaтивнoї культури, щo в зaгaльнoму 

дacть змoгу пiдвищити кoнкурeнтocпрoмoжнicть пiдприємcтв тa їх прoдукцiї як 

нa внутрiшньoму, тaк i нa зoвнiшньoму ринкaх. 

Oкрiм ocoбиcтocтi зacнoвникa oргaнiзaцiї нa cтaнoвлeння кoрпoрaтивнoї 

культури впливaють тaкoж чacoвий пeрioд icнувaння oргaнiзaцiї нa ринку (cтaдiя 

життєвoгo циклу); рoзмiр oргaнiзaцiї; cфeрa дiяльнocтi oргaнiзaцiї; рiвeнь ocвiти 

й квaлiфiкaцiї прaцiвникiв; рoзтaшoвувaнi рecурcи; тeхнoлoгiя. Вплив рiвня 
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ocвiти й квaлiфiкaцiї прaцiвникiв нa oргaнiзaцiйну культуру прoявляєтьcя в тoму, 

якi цiннocтi змoжуть cприйняти прaцiвники, нacкiльки мoжливo прoяв твoрчoгo 

пiдхoду й iнiцiaтивнocтi з їхньoгo бoку, якi й у якiй кiлькocтi нeoбхiднi зaхoди 

для нaвчaння, рoтaцiї, пiдвищeння квaлiфiкaцiї прaцiвникiв й iншe. Вaгoмими 

чинникaми  тaкoж виcтупaють cпiльнicть iнтeрeciв (бiльшicть cпiврoбiтникiв i 

мeнeджeрiв пoдiляють cпiльнi цiннocтi i мeтoди вeдeння бiзнecу), aдeквaтнicть 

oбрaнoї cтрaтeгiї (цiлi кoмпaнiї нe cупeрeчaть кoрпoрaтивнiй культурi), 

aдaптивнicть культури (здaтнicть бути кaтaлiзaтoрoм змiн). Цiннocтi, щo 

хaрaктeризують цiннicть культури – цe дoвiрa, cхильнicть дo ризику, 

зaпoвзятливicть, крeaтивнicть, iннoвaцiї  тa iншe. Однак головною особливістю 

формування культури організації є перетворення необхідних гнучких норм, 

цінностей та принципів, а також зміни реального життя в організації (тобто, 

деталі внутрішніх відносин між особистостями) [2, c.289]. 

Процес створення та становлення корпоративної культури певної 

організації вирізняється великою кількістю чинників, що її формують та 

впливають на неї. При коректному підході керівництва, корпоративна культура 

згуртовує,колектив, мотивує, виховує відповідальність працівників, поліпшує 

комунікаційні процеси та морально-психологічний клімат. Тaким чинoм, 

кoрпoрaтивнa культурa пoвиннa знaхoдитиcя в цeнтрi пocтiйнoї увaги 

мeнeджeрiв, рoзглядaтиcя ними як цiлicний тa eфeктивний iнcтрумeнт 

упрaвлiння пeрcoнaлoм в умoвaх нaявнoї cфoрмoвaнoї структури тa нaявнocтi 

визнaчeнoї iєрaрхiї цiннicних oрiєнтирiв робочого колективу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗЕД В УМОВАХ РИНКОВИХ ЗМІН 

Досліджено основні складові елементи та визначено теоретичні підходи 

здійснення процесу організації ЗЕД в умовах роботи мінливого середовища 

сучасних підприємств. 

Ключові слова: ЗЕД, організація, ринкові зміни, експорт, імпорт, тарифікація, 

складові організації. 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків 

розвитку підприємництва. Під визначенням зовнішньоекономічної діяльності 

розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між 
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ними, що має місце як на території України, так і за її межами (відповідно до 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність») [5]. 

У час інтенсивного запровадження новітніх технологій, в умовах 

глобалізації міжнародних ринків та неймовірно швидкого розвитку суспільства 

в цілому, відбувається надзвичайно велика кількість комплексних процесів, що 

безпосередньо чи опосередковано впливають на діяльність підприємства. Такий 

розвиток несе в собі розмаїття можливостей і шляхів для розвитку бізнесу, 

проте, також виступає головною проблемою сучасної підприємницької 

діяльності. Збільшується ступінь невизначеності майбутнього розвитку, 

складність вибору способів і шляхів ведення підприємством успішної 

діяльності та досягнення поставлених цілей. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у 

розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної 

якості. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності дає підприємству нові 

можливості, такі як використання переваг міжнародної кооперації виробництва 

та свобода в прийнятті рішень для здійснення своїх виробничих завдань 

(вільний вибір виробничих ресурсів, свобода вибору напрямків і форм 

реалізації виробленої продукції, виробничого партнера з кооперації та ін.). 

Організовуючи ЗЕД, підприємства зобов'язані чітко визначати, які службові 

підрозділи виконують ті чи інші функції щодо здійснення зовнішньоекономічних 

операцій і яким чином координується їх зовнішньоекономічна робота. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства передбачає 

вирішення таких найважливіших завдань, як розробка стратегічних напрямів 

зовнішньоекономічної політики та поведінки фірми на зарубіжних ринках, 

складання планів зовнішньої торгівлі і формування оптимальної структури 

органів управління зовнішньоекономічною діяльністю, облік і контроль 

ефективності операцій на зовнішніх ринках, інформаційне забезпечення рішень в 

галузі економічних відносин з іноземними партнерами. 

Стрімкий характер зміни макроекономічних умов господарювання 

обумовлює необхідність здійснення адекватних змін у системі управління 

підприємствами. Насамперед це стосується фінансового управління, тому що в 
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ситуації ускладнення зовнішнього середовища діяльності підприємств в першу 

чергу необхідним є впорядкування руху фінансових ресурсів. Проблема 

застосування способів та прийомів фінансового управління, що відповідають 

сучасним умовам господарювання, найбільш гостро постає на підприємствах 

торгівлі, оскільки ця галузь безпосередньо відображає весь спектр фінансових 

взаємодій між споживачем, виробником і державою. 

Процеси перебудови управління ЗЕД на ринковій основі, лібералізація ЗЕД 

в Україні, пожвавлення економічних відносин, вихід на зовнішній ринок 

багатьох українських підприємств, які прагнуть отримати прибуток більший, 

ніж усередині країни, зумовлюють актуальність теми. Тож на сьогоднішній 

день важливим завданням є пошук та обґрунтуванням можливих шляхів 

підвищення ефективності організації ЗЕД підприємства, оскільки розвиток ЗЕД 

– це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на 

рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. 

Проблеми щодо ефективності здійснення процесу організації 

зовнішньоекономічної діяльності досліджувалися різними вченими-

економістами. У вивчення питань удосконалення експортних операцій та 

ефективної організації ЗЕД значний внесок зробили такі вітчизняні зарубіжні 

вчені, як В.Д. Андріанов, П.Ю. Бєлєнький,  Ф.Ф. Бутинець , Дж. Даніельсон, 

Я.А. Жаліло, М.В. Жук, О.А. Кириченко, В.В. Коломієць, А.І. Кредісов,  

С.Р. Маккінон, Ю.В. Макогон,А.І. Мокій, А. Ніколас, Н.М. Пархоменко,  

М.А. Пивоварова, А.С. Філіпенко, М.Г. Чумаченко, Ю.С. Ширяєв,  

Д. Шнейдертаін. Однак окреміаспекти теорії та практики здійснення організації 

зовнішньоекономічної діяльності залишаються дискусійними, потребують 

подальших наукових досліджень і розробок, спрямованих на її удосконалення.  

Підприємство на зовнішньому ринку – це якісно нове явище для 

української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних господарюючих 

суб’єктів повинен сприяти пристосуванню економіки до системи світо-

господарських відносин, до формування економіки відкритого типу. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства здійснюється за такими 

основними напрямками: 

- Вихід на зовнішній ринок; 
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- Експортно-імпортні поставки товарів,послуг і капіталу; 

- Валютно-фінансові і кредитні операції;створення й участь у діяльності 

спільних підприємств; 

- Міжнародний маркетинг; 

- Моніторинг національної економічної політики й економіки 

світогосподарських зв'язків. 

Організація ЗЕД та елементів її успішного ефективного функціонування – 

є дуже складною та клопіткою роботою. 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.ч.[3] та дослідження таких зовнішніх факторів, як митні платежі, схема 

митного оформлення, транспортування, тарифні та нетарифні обмеження, 

маркетинг, ризики галузі, характеристика галузі та експортного ринку, вибір 

цільового ринку та сегменту, географічне положення та кліматичні умови, 

стратегія  виходу на ринок, конкурентоспроможність продукції, прямі субсидії 

експорту державою, зміни курсу національної валюти, кількість та ємність 

експортних ринків та ін. В.В. Іванова до факторів внутрішнього середовища 

відносить виробництво, маркетинг, фінанси, професіоналізм кадрового 

персоналу, затрати на НДДКР, образ та культуру підприємства [3].  

Тому, для ефективної організації та керівництва ЗЕД на рівні 

підприємства, необхідна відповідна до умов його роботи структура управління. 

Структура управління ЗЕД відображає побудову системи управління в даній 

сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління ЗЕД[2].  

Дослідження елементів організаційної діяльності неможливе без 

організаційної структури підприємства. Будь-яке підприємство має відповідний 

каркас, що пов'язує всі його підрозділи, служби, органи. Отже, розрізняють: 

- організаційно-виробничу структуру; 

- структуру управління; 

- організаційну структуру підприємства. 

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою 

управляють, структура управління - системи, яка управляє, організаційна 

структура підприємства - побудову і взаємозв'язок обидвох даних систем. 
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Таким чином, структура управління ЗЕД відображає побудову системи 

управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює 

управління ЗЕД [88, c.135]. 

Організаційний механізм управління діяльністю підприємства є 

ефективним тільки за рахунок дотримання наступних принципів: 

- Організаційна структура відповідає обраній стратегії; 

- Організаційна структура відповідає тому середовищу, в якому вона 

функціонує; 

- Відсутні протиріччя між елементами організаційної структури [5]. 

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданнями, які вона покликана вирішувати. ЇЇ метою є максимізувати прибуток 

на довготривалий період за рахунок ефективної участі в міжнародному 

підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і внутрішнього 

управління, повинна постійно розвиватися і вдосконалюватися, 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері управління. Її 

методи і форми не можуть залишатися незмінними.  

Узагальнивши все вище сказане можна виділити основні елементи 

організації діяльності підприємства, в тому числі ЗЕД (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

 
 

Рисунок 1 – Організаційний механізм управління підприємством 
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За умов розвитку глобалізації світового господарства та сучасних 

тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин посилюється роль 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності для сталої роботи та розвитку 

вітчизняного підприємства. Процеси розширення національної економіки 

України встановлюють нові стандарти здійснення зовнішньоекономічних 

зв’язків та їх результативності, стимулювання розвитку конкурентних переваг 

для забезпечення стійких позицій на зовнішньому ринку та впровадження 

досягнень науки і техніки для підвищення ефективності виробничої діяльності 

українських підприємств. 

На сучасному рівні розвитку економічних відносин особливого значення 

набуває принципи самоокупності та самофінансування підприємств. Основним 

чинником досягнення даних принципів є одержання підприємствами 

оптимальних фінансових результатів своєї діяльності. Систематичне отримання 

позитивних фінансових результатів дозволяє безупинно проводити економічні 

процеси на підприємстві без, або з невеликою долею залучення позикових 

ресурсів. В даній ситуації підприємство зміцнює свій бюджет, підвищує свою 

інвестиційну привабливість та рівень ділової активності як у виробничій та і у 

фінансовій сферах. 
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У статті проаналізовано сутність та зміст поняття «міжнародна 

комерційна угода». Розкрито сутність імпорту та методів здійснення 

імпортних  угод. Розглянуто товарну  структуру імпорту товарів. Надано 

рекомендації щодо удосконалення імпорту. 
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міжнародна комерційна угода. 

Зовнішньоекономічна діяльність має стратегічне значення для Украіни 

і є довгостроковим пріоритетом економіки. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства ототожнюється передусім зі здійсненням експортно-імпортних 

операцій торговельних суб’єктів, адже на них припадає більшість усіх 

здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності процесів. Імпорт  на 

сучасному етапі розвитку економіки переважає над експортом. 

Основними цілями даної статті є комплексне дослідження та розв'язання 

проблем організації  імпортних комерційних угод у специфічних умовах 

розвитку ринкових відносин та визначення товарної структури імпорту товарів 

та послуг.  

Особливості організації імпортної діяльності підприємства та шляхи її 

вдосконалення досліджували такі науковці, як Козак Ю.Г., Круш П. В., 

Макогон Ю.В., Новицький В.Є., Стровський Л. Е., Шкурупій О. В.,  

Янковський Н.А. та інші. 
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Комерційна діяльність є невід’ємною умовою споживчого ринку, сфери 

комерційного підприємництва, де відбувається обмін грошей на товари та 

товарів на гроші. Її слід розуміти як процеси, пов’язані з купівлею і продажем 

товарів, задоволенням попиту покупців, розвитком цільових ринків товарів, 

мінімізацією витрат обігу й отриманням прибутку. 

Міжнародна комерційна діяльність – це товарно-грошовий обмін (експорт 

та імпорт), в процесі якого товари від постачальника переходять у власність 

торгового підприємства з орієнтацією на потреби ринкового попиту[1, c.401]. 

Широкий вихід українських підприємств на зовнішні ринки може бути 

ефективним лише в тому випадку, якщо спеціалісти у сфері міжнародного 

підприємництва оволодіють практикою організації міжнародних комерційних 

угод. 

Міжнародна комерційна угода  - це комплекс дій контрагентів різної 

державної належності з підготовки, укладення і виконання міжнародної 

торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного 

характеру.  

Одним із видів міжнародних комерційних угод є операції, що пов’язані з 

імпортом.  

В умовах сьогодення імпорт в Україні відіграє досить значну  роль. В 

першу чергу він  забезпечує потреби національної економіки в тих видах 

продукції, які є важливими для її повноцінної діяльності, але через низку 

причин не можуть бути виготовлені  у нашій країні.  

У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» імпорт 

визначається як митний режим, згідно якому товари ввозяться на митну 

територію України для вільного звернення без обмеження терміну їх 

перебування на цій території і можуть використовуватися без будь-яких митних 

обмежень [2]. 

Імпортна операція  - це комерційна діяльність, що пов'язана із закупівлею 

та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх 

наступної реалізації на внутрішньому ринку або використовуються у 

виробничо-господарській діяльності. 
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Дослідивши дані Державної служби статистики України за 2018 рік (рис. 

1) можна узагальнити що найбільшу частку  товарів у структурі імпорту 

займають такі товари: 

- палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; 

- продукцiя хiмiчної промисловості; 

- машини, обладнання та механізми. 

 

Рисунок 1 – Товарна структура імпорту у 2018 році [3] 

 

Найбільше імпорт товарів здійснюється з Азербайджану, Білорусі, 

Казахстану, Бельгії , Великої Британії, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, 

Польщі, Румунії. Словаччини, Угорщини, Чехії та інші. 

Українські підприємства, що здійснюють імпортні операції, одержують 

ряд переваг, серед яких доступ до дешевших та якісніших ресурсів та товарів, а 

також сприяння їх зовнішньоекономічній діяльності, яка є важливою в умовах 

стрімкого розвитку міжнародної торгівлі. 

Провівши аналіз наукової літератури,  можна зробити висновок, що у 

торговельній практиці використовуються два основні методи здійснення 

імпортних операцій, а саме: прямий (direct) імпорт або непрямий (indirect) 

імпорт. 
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Непрямий метод використовується  більш  широко, оскільки полегшує для 

імпортера процес закупівлі товарів та не потребує зайвих витрат на пошук 

прямих постачальників товарів. До нього входять:  

- імпорт через посередників (торговельні компанії та інші посередницькі 

фірми);  

- імпорт через організовані товарні ринки, тобто через міжнародні товарні 

біржі, тендери (торги), аукціони та виставки(ярмарки). 

Цей метод використовується компаніями, які не мають власної мережі 

збуту, здійснюють імпортні операції в незначних  обсягах або на періодичній 

основі. 

На території України більшу частку займають малі та середні 

підприємства, тому непрямий метод здійснення імпортних операцій є більш 

популярним. 

Прямий метод здійснення  імпорту застосовується  підприємствами, які 

зазвичай мають високий  рівень фінансового забезпечення для створення й 

утримання власного зовнішньоторговельного апарату, що складається зі 

спеціалізованих служб та органів, виконуючих організаційні, транспортні, 

кредитно-розрахункові, рекламні, аналітичні та інші зовнішньоторговельні 

функції. Застосування цього методу торгівлі передбачає наявність високої 

комерційної кваліфікації персоналу та торговельного досвіду підприємства  в 

цілому [4, c. 398]. 

Визначення підходу щодо здійснення імпортних операцій на кожному 

підприємстві має обиратись індивідуально, залежно від потреби, фінансового 

стану та умов ринку.  

У рамках кожного вище  зазначених  підходів до здійснення імпортних 

операцій підприємство  також повинне забезпечити наявність потрібної 

організаційної структури. Згідно з І.Н. Герчиковою, з метою здійснення 

імпортних операцій підприємствами створюється власний імпортний апарат 

або закордонне представництво. Також має місце об`єднання підприємств у 

імпортні асоціації. 
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Організація імпортних операцій  на підприємстві вимагає ряду заходів як у 

внутрішньому так і у зовнішньому середовищі підприємства. До заходів у 

внутрішньому середовищі  підприємства можна віднести такі:  

1. З’ясувати чи зможе компанія задовольнити всі свої внутрішні потреби, 

завдяки організації імпортних операцій на підприємстві. 

2. Оцінити обрану мету та визначити метод здійснення імпортної операції.  

3.Здійснити аналіз, структурних змін які потрібно запровадити у  

внутрішньому середовищі  підприємства,  щоб бути готовим до проведення 

імпортних комерційних угод. 

4. Організувати відділ зовнішньоекономічної діяльності ( якщо він існує, 

то підрозділ, який буде відповідати за імпорт), визначити його склад, завдання, 

мету та цілі.  

5. Налагодити зв’язки з Торгово-промисловою палатою.  

6. Дослідити на вивчити внутрішнє законодавство, яке стосується 

імпортних операцій. 

7. Ознайомитись з підзаконними розпорядженнями, інструкціями та 

вказівками вищестоящих органів, які стосуються зовнішньоекономічної 

діяльності та імпортних операцій зокрема. 

8. Відкрити рахунок у банку.  

9. Знайти кваліфікованого консультанта чи посередника [4]. 

На імпортні операції  на підприємстві впливають зовнішні та внутрішні 

фактори. Проаналізувавши дані фактори  можна сформулювати рекомендації, 

які дозволять удосконалити даний вид діяльності на підприємствах.  

З боку держави потрібно дещо спростити систему оподаткування для 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на митну територію 

України комплектуючі для виробництва з подальшою реалізацією вже готової 

продукції на внутрішньому ринку.  

Також необхідно безпосередньо провести комплекс дій, щодо оптимізації 

імпорту. Для цього необхідно ретельно шукати постачальників з більш 
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вигідними умовами поставок, використовувати можливі засоби страхування 

валютних ризиків, організовувати та здійснювати контроль за потрібними 

строками поставок, організувати необхідне транспортне забезпечення. 

Висновок. Узагальнивши дане дослідження, можна зробити висновок що   

імпортна діяльність є однією з складових зовнішньоекономічної діяльності 

України, без якої в повному обсязі не можливе функціонування економіки при 

сучасних ринкових умовах. Дослідивши структуру імпорту, видно що 

найбільше наша держава імпортує такі товари як нафта, газ, лікарські 

препарати, а також машини і обладнання, продукти харчування. Існує 2 методи 

організації імпортних операцій: прямий та непрямий. В Україні найбільш 

широко розповсюджений непрямий імпорт. Для удосконалення даного процесу 

перш за все потрібно здійснити зміни на законодавчому рівні, внести зміни в 

оподаткуванні, на підприємствах створювати відділи, на підприємствах 

створювати нові зв’язки з закордонними партнерами, створювати свої 

представництва та асоціації. 
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Організація ефективного менеджменту на підприємстві передбачає 

наявність продуманої і комплексної комунікаційної політики. Раніше зв’язки з 

громадськістю здійснювалися в основному за допомогою засобів масової 

інформації. З розвитком комунікаційного менеджменту громадськість, на яку 

направлено інформаційний вплив через пресу і яка спочатку представлялася як 

однорідна цільова група, стали сегментувати по різним соціальним і 

функціональними ознаками. Виділення конкретних сегментів дозволять 

ефективніше спланувати роботу, досягти необхідної аудиторії із застосуванням 

найбільш підходящих для певного випадку методів та інструментів. 

Формування класифікаційних груп і структурування суб’єктів комунікаційного 

процесу і об’єктів інформаційного впливу має проводитися відповідно до 

управлінських завдань. Традиційно в комунікаційній політиці підприємства, за 

принципом виділення найбільш значущих груп, виділяються наступні 

напрямки: взаємодія із засобами масової інформації; взаємодія з персоналом; 

взаємодія зі споживачами; взаємодія з інвесторами і фінансові зв’язки; 

взаємодія з органами влади, лобіювання; комунальні зв’язки; екологічні 

зв’язки. Реалізація цілей комунікаційного менеджменту, таких як проведення 
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оптимально сприятливих для організації комунікаційних процесів, формування 

та підтримку іміджу та громадської думки, згоди, співробітництва та визнання, 

знаходиться в прямій залежності від правильно організованої взаємодії із 

засобами масової інформації.  

На думку А.Є. Баграта, проблеми розширення поняття корисності можна 

вирішити за рахунок включення в функцію корисності індивіда крім 

«внутрішніх» (економічних), також і «зовнішніх» (соціальних) факторів, що 

впливають на його вибір[1]. Взаємодія зі споживачами є важливим напрямком 

маркетингових комунікацій підприємства. З усього комплексу маркетингових 

заходів в даному випадку виділяється пряме інформування споживачів про 

товари чи послуги, про саме підприємство. До цього ж напряму належать різні 

види прямих і опосередкованих комунікацій зі споживачем, відповіді на листи, 

пропозиції, скарги тощо. Підприємства та організації за допомогою проведення 

заходів, спрямованих на взаємодію зі споживачами, прагнуть використовувати 

найрізноманітніші форми прямих контактів зі своїми кінцевими клієнтами. В 

результаті розвитку комп’ютерних систем і електронних технологій такі 

контакти встановлюються не тільки за допомогою традиційних поштових 

розсилок та ін., але також з використанням Інтернету, електронної пошти, 

телефону, CMC. 

Безпосередня взаємодія із споживачем розвивалася в основному на 

підприємствах, що використовують систему прямого маркетингу. Сьогодні 

спеціальні структури взаємодії зі споживачами створюються на підприємствах, 

що випускають товари широкого попиту, що працюють на мільйони 

споживачів. Для цих цілей формуються спеціальні бази даних, що містять 

інформацію про імена, телефони, адреси, пам’ятні дати, електронні адреси, 

смаки та вподобання своїх клієнтів. Такі бази даних дозволяють здійснювати 

інформаційний вплив і комунікативні акти з реальними і потенційними 

клієнтами, проводити пряму поштову розсилку, маркетингові дослідження. 

Заходи взаємодії зі споживачами дозволяють виробникам звертатися 

безпосередньо до покупців, минаючи продавців і торгових посередників. В 



41 

цьому напрямку використовуються такі комунікаційні засоби і інструменти, які 

дозволяють виробнику отримати негайний відгук про товар або послугу, 

активно мотивувати споживача, швидко реагувати на споживчу поведінку. 

Наприклад,  виробник ковбасних виробів  в ряду використовуваних засобів і 

методів взаємодії зі споживачами активно використовує проведення екскурсій 

по підприємству. Для цього створено спеціальний екскурсійний підрозділ, 

щотижня приймає групи потенційних споживачів. В ході таких екскурсій 

відвідувачам (споживачам) розповідається не тільки історія підприємства і 

основи технологій, які застосовуються. Акцент робиться на якість продукції, 

якість компонентів, традиції торгової марки. 

Взаємодія з інвесторами і фінансові зв’язки орієнтовані на фінансове 

співтовариство, інвесторів, державні фінансові органи, які регулюють 

діяльність акціонерних товариств. Комунікації в фінансовій сфері 

забезпечуються широким спектром інформації про фінансову діяльність, 

проведення тієї чи іншої фінансової операції, зміни курсу акцій і т.д. У складі 

аудиторії, на яку спрямована ця діяльність відділів корпоративних комунікацій, 

- фінансові аналітики та аналітики ринку цінних паперів, ті, хто формує думку і 

дає компетентний аналіз фінансової ситуації. Взаємодію з органами влади 

повернуто до економічного, соціального і політичного оточення підприємства. 

Завданнями комунікативної взаємодії з органами влади є забезпечення спільної 

роботи з державними структурами, суспільством, організація дій в структурі 

загальної економічної системи. Об’єктами комунікативних контактів в даному 

випадку є: 

- законодавчі органи (державні законодавчі органи, місцеві законодавчі 

органи); 

- уряд (окремі міністерства та відомства, регіональні виконавчі органи, 

місцеві виконавчі органи); 

- політичні партії і парламентські рухи; 

- громадські організації; 

- релігійні організації; 

- професійні спілки[3].  
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Комунікаційні зв’язки - представляють собою зв’язки, орієнтовані та 

проживають в місці розташування підприємства (організації) і націлені на 

формування з ними добросусідських відносин. Взагалі, комунікаційні зв’язки 

представляють собою складні, динамічні і відтворюються явища, які можуть 

розглядатися як дія, взаємодія і процес. Всі види управлінської діяльності 

засновані на обміні інформацією. Тому комунікації і називають сполучними 

процесами, які в сукупності утворюють комунікаційний простір, під яким, на 

думку М.А. Василика, слід розуміти, в найзагальнішому вигляді, «систему 

різноманітних комунікативних зв’язків, що виникають між різними агентами 

комунікації» [2]. 

Розвиток комунікаційних зв’язків визначається не тільки економічними 

інтересами підприємства або організації. Відстороненість підприємства від 

соціальних проблем, його орієнтація виключно на виробничий процес вже є 

реаліями минулого. Сучасне підприємство визначає своє місце не тільки в 

економічному, але і соціальному житті суспільства. Конкретними і реальними 

напрямками соціальних інтересів підприємства є не тільки його співробітники і 

благодійні проекти. Соціальна роль підприємства активно проявляється в місці 

розташування його виробничих структур. Значимість ідеї про соціальну місію 

підприємства (організації, фірми) добре ілюструється активністю даного 

підприємства в роботі на прилеглих до нього територіях. У їх числі 

інформаційна підтримка таких починань, формування екологічної ініціативи, 

дія в групі громадських інтересів. Важливим напрямком є не тільки здійснення 

екологічних програм, а й інформування про них. Таке інформування сприяє, з 

одного боку, зміцненню довіри до підприємства, визнання його соціальної 

відповідальності, а з іншого - сприяє подальшому розвитку природоохоронних 

програм, підвищує зацікавленість вищого керівництва в їх розвитку[4].  

У числі спеціальних засобів по здійсненню екологічних зв'язків можна 

виділити наступні: 

- участь у виставках з екологічної тематики; 

- участь в державних і громадських природоохоронних програмах; 
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- для внутрішньої та вихідної документації (за винятком документації 

представницького характеру) використання сортів паперу, виготовлених з 

вторинної сировини; 

- сувеніри з вдруге переробленої сировини; 

- екологічне консультування партнерів, постачальників і великих клієнтів; 

- розвиток системи екологічної освіти на підприємстві; 

- письмові екологічні звіти в журналах для клієнтів, внутрішньо фірмових 

газетах; 

- щорічні екологічні звіти.  

Для ефективної конкурентоспроможності, важливим є питання кадрового 

потенціалу підприємства. Одним з основних факторів, що знижують кількість 

зайнятих в економіці, є спад виробництва, який зумовлює недостатнє 

завантаження існуючої системи робочих місць. Темпи падіння інвестицій 

випереджають темпи падіння виробництва промислової продукції. Одночасно 

змінюються вимоги до кваліфікації кадрів в сторону їх якісного змісту і 

професіоналізму. 

Зростаючий дисбаланс між наявними робочими місцями та пропозиціями на 

ринку праці, який приймає не тільки кількісний, але і якісний характер, вимагає 

сегментувати ринок праці з метою виявлення співвідношення попиту і пропозиції 

робочої сили на кожному конкретному сегменті, де можна виділити наступні типи 

кон’юнктури: дефіцит кадрів, повна зайнятість (рівновага), безробіття. 

Таким чином, можна стверджувати, що формування класифікаційних груп 

і структурування суб’єктів комунікаційного процесу і об’єктів інформаційного 

впливу дозволить підвищити рівень вирішення управлінських завдань. 

Розширення засобів комунікацій має забезпечити ефективність діяльності 

підприємства в цілому. Системи управління взаємовідносинами з споживачами 

дозволяють оптимізувати процес аналізу ефективності комунікаційної політики 

підприємства. В результаті оптимізації цього процесу вивільняються часові та 

фінансові ресурси, з’являються більш точні дані про споживчі настрої та 

вподобання. Причому ресурси, які звільнилися компанія може інвестувати в 

свій подальший розвиток.  
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Проблему впровадження процесного підходу в управління підприємствами 

на сучасному етапі розвитку управлінської думки є досить значущим. Над ним 

працює велика кількість науковців і практиків. Вони вивчають і описують 

бізнес процеси, дискутують через методи їх побудови і одноголосно доводять 

доцільність і необхідність орієнтації в управлінні на процеси а не функції. 

Найбільш поширеним процесний підхід є у промислово розвинених країнах, 

однак за єдності ідеології в кожній країні він трактується й виявляється 

індивідуально, виходячи з особливостей її історичного розвитку та розвитку 

менеджменту. За процесного підходу акценти зсуваються з управління 

окремими ресурсами й, відповідно, центрами витрат на управління бізнес-

процесами, які воєдино ув'язують діяльність усіх взаємодіючих підрозділів 

підприємства. Це підвищує рівень скоординованості виконання виробничо-

господарських операцій, сприяє зростанню рівня продуктивності й якості праці 

та концентрує управління на отриманні кінцевого результату бізнес-процесу. 

Таким чином, поліпшення показників діяльності підприємства визначається 

підвищенням ефективності управління бізнес-процесами. Відповідно до цього, 

дослідження, присвячене вдосконаленню механізму впровадження процесного 

управління на вітчизняних підприємствах в умовах упровадження систем 

менеджменту якості, є актуальним. 

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів, розкриття 

проблем та переваг використання управління бізнес-процесами на промислових 

підприємствах. Вітчизняним підприємствам слід змінювати функціонально-

орієнтовану спрямованість, за якої організацію діяльності підприємства й 

управління ним здійснюють за структурними  елементами (відділами, цехами, 

управлінськими службами та ін.), а їхню співпрацю – через посадових осіб 

(керівників зазначених служб) і структурних підрозділів вищих ієрархічних 

рівнів.  

Особливості процесного підходу до управління підприємствами 

різнопланово досліджено в працях вітчизняних і зарубіжних науковців, бізнес-

тренерів, експертів: М. Хаммера, Дж. Чампі, М. Портера, В. Івлєва, Т. Попової, 
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С. Дохоляна, С. Ткачової, М. Гвоздя, В. Мицько та ін. Проте за різноманіття 

підходів до процесу управління промисловими підприємствами, розроблення й 

упровадження процесного підходу у практику їхньої діяльності існує низка 

актуальних і проблемних питань, пов'язаних із необхідністю формування 

технологій, методів і механізмів оптимізації управління бізнес-процесами на 

підприємстві. Виділення, опис і управління бізнес-процесами на підприємстві 

реалізує управлінську методологію, яка дає змогу істотно підвищити 

ефективність функціонування підприємства, підвищити рівень його стійкості та 

конкурентоспроможності. 

Узагальнюючи викладені в науковій літературі погляди, можна сказати, що 

поняття «підхід до управління» уособлює спосіб передачі повноважень, основні 

прийоми і характер комунікацій. Основні наукові підходи до управління 

підприємством теоретично опрацьовані, визначені і описані в літературі так 

само як закони, закономірності, методи і принципи,як можна побачити у 

навчальному посібнику авторів Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І.  

Процесний підхід, як концепція менеджменту, на думку Колісник М. К., 

повною мірою сформувався у 80-х роках минулого століття і сьогодні є 

домінуючим в західній системі менеджменту, він розглядає підприємство як 

сукупність бізнес-процесів, що спрямовані на створення цінності для 

споживача. На противагу, широко використовуваний функціональний підхід – 

розподіляє підприємство на структурні підрозділи, що відповідають за 

виконання певної функції, а процесний підхід об'єднує зазначені функції на 

основі «створення цінності для споживача». Таким чином підприємство здатне 

забезпечити не лише виконання покладених на нього функцій, а і створити 

цінність для споживача, запропонувати якість [1].  

Щоб усвідомити особливості процесного підходу до побудови системи 

управління підприємством, необхідно розібратися з поняттям бізнес-процесу. 

На думку Данілочкіна Н. Г. бізнес-процес – це сукупність різних видів 

діяльності, в рамках якої «на вході» використовується один або декілька видів 

ресурсів, і в результаті цієї діяльності «на виході» створюється продукт, що має 
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цінність для споживача [2]. Портер М. та Міллар В. вважали, що бізнес-процес 

– це сутність, яка визначається через точки входу і виходу, інтерфейси та

організаційні пристрої, що включають пристрої споживання послуг / товарів, в 

якій відбувається приріст вартості виробленого товару / послуги. 

Нами поділяється думка Репіна Н. А.  про те, що бізнес-процеси мають 

спрямування на трансформацією в готові вироби фізичних, інформаційних і 

фінансових ресурсів, які отримує підприємство на вході [3].  

Проаналізувавши наведені дані, можна зауважити, що основними ознаками 

бізнес-процесу можна вважати наявність: власника процесу; учасників процесу; 

ресурсів процесу; механізмів та інструментів; встановленої послідовності дій; 

точок «входу» у процес та точок «виходу» з процесу. 

Рисунок 1 – Структура бізнес-процесу 

За допомогою контрольних точок зручно відстежувати перебіг процесу, 

оскільки усі етапи у процесі контролювати важко з точки зору часу, зусиль та 

доцільності в цілому. У якості контрольних точок можуть бути конкретні 

показники, перелік документів, подія або наявність будь-якої інформацію, 

важливої для перевірки. Орієнтуючись на ситуацію яка склалась у контрольній 



48 

точці можна зробити висновки про якість перебігу процесу та скоординувати 

його, якщо в цьому є потреба. 

Такий підхід дозволяє підвищити рівень відкритості діяльності 

структурних підрозділів (оскільки часто процеси охоплюють функції декількох 

структурних підрозділів), сприяє налагодження інформаційно-комунікаційних 

зав’язків між підрозділами, дозволяє мінімізувати ризики дублювання функцій 

та віднайти шляхи до оптимізації діяльності. Отже, доцільно визначити бізнес-

процеси, як механізм об'єднання ресурсів підприємства на всіх етапах з метою 

створення продукції, що задовольняє потреби споживача і забезпечує 

досягнення цілей самого підприємства. 

Таким чином, сутність процесного підходу до управління будується на 

розумінні того, що діяльність компанії – це сукупність бізнес-процесів. 

Підприємство, як і бізнес-процес, отримує на вході інформацію, матеріали, 

гроші і переробляє їх з використанням внутрішніх ресурсів (персонал, кошти, 

інше) застосовуючи технології управлінського впливу (елементи системи 

управління), отримуючи на «виході» продукт, здатний задовольнити вимоги 

споживача.  

Вважаємо, що доцільно розмежувати поняття «процесне» і «процесно-

орієнтоване» управління. На думку Тупкало С.В. процесно-орієнтоване 

управління є умовно перехідним від функціонального до процесного і на 

прикладах багатьох підприємств залишається дієвим протягом довгого періоду 

часу. Саме через складність реалізації ідеї процесного підходу і неможливості 

швидкого і докорінного переходу на нові форми управління, «робочою» 

формою на практиці стає певна форма, яка задовольняє керівництво і 

забезпечує певну стадію змін. Вважаємо, що завершена, ідеальна форма 

процесної компанії є недосяжною, тому на практиці необхідно саме 

«орієнтуватися» на управління за процесами, і гармонійно поєднувати підходи і 

технології управління для забезпечення максимальних результатів діяльності. 

Пропонуємо розглядати процесно-орієнтоване управління як системний підхід, 

але не з точки зору набору певних факторів, елементів і сил, поєднаних між 
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собою, а як чітко організований систематизований процес ведення діяльності. 

Виходячи з цього погляду, розрізняємо систему з одного боку як об’єкт 

управління, а з другого – як сукупність заходів і прийомів ведення 

управлінської діяльності, вибудуваних в чітку послідовність. Таким чином, 

розрізняємо системний підхід в управлінні за об’єктом і системний, процесно-

орієнтований підхід за набором управлінських заходів. Його можна визначити 

більше як комплексний, оскільки він поєднує в собі як вертикальні лінії 

управління (функціональне спрямування), так і горизонталі (бізнес-процеси). 

Типова схема управління при процесно-орієнтованому підході може мати такий 

вигляд (рис. 2) [4].  

Рисунок 2 – Схема управління при процесно-орієнтованому підході за 

Тупкало С.В. 

Вважаємо, що процесний підхід зосереджений виключно на побудові 

бізнес-процесів і повинен розглядатися як сукупність організаційних заходів, 

тоді як процесно-орієнтований підхід має більш широке і комплексне 

застосування і фактично є управлінням організацією і повинен включати набір 

як процесних, так і функціональних елементів. Впровадження процесно-

орієнтованого управління сьогодні на вітчизняних підприємствах пов’язане зі 
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значними труднощами. По-перше це відсутність висококваліфікованих 

спеціалістів в даній сфері діяльності. Більшість теоретичних розробок належать 

авторству зарубіжних фахівців, причому не враховують галузеву специфіку, 

тому практикам – керівникам важко планувати і здійснювати реформування без 

чітких методичних розробок. Також дуже складно керівному персоналу змінити 

свій менталітет і побороти природній опір змінам. Другою проблемою є 

складність оцінки результатів праці персоналу через не речовий характер 

виробництва, а через це і відсутній чіткий механізм мотивації персоналу. По-

третє, прагнення керівників уникати будь-яких реформ в управлінні через 

відсутність достатнього фінансування. Наявні резервні фонди і інвестиції 

використовуються для технічного вдосконалення, яке в першу чергу може 

забезпечити конкурентоздатність компанії. 

Проведене дослідження дозволило встановити, що управління 

підприємством в сучасних умовах потребує застосування процесно-

орієнтованого підходу. Саме розробка і регламентація бізнеспроцесів допоможе 

керівництву ефективно управляти компанією і бути конкурентоспроможними 

на ринку завдяки максимальному задоволенню потреб споживачів. В 

перспективі подальших досліджень є розробка методики і обґрунтування 

наукових засад ефективного і найбільш спрощеного переходу до процесно-

орієнтованого підходу в управлінні підприємствами. Для підвищення 

ефективності реформування, скорочення позапланових витрат і часу, доцільно 

залучати сторонніх експертів, оскільки проведення реорганізації компанії і 

впровадження змін повинно проводитись на основі наукових розробок і мати 

теоретичне обґрунтування 
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ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проведено аналіз і розглянуті методичні основи категоріального 

визначення поняття «управління персоналом підприємства». Сформульовано цілі, 

визначені проблеми та шляхи їх вирішення при побудові системи управління 

персоналом. Запропоновано модель розвитку управління персоналом, що враховує 

специфіку функціональної діяльності підприємства  і описані її компоненти. 

Ключові слова: управління персоналом, система управління персоналом, план 

заходів, стратегії, навчання всередині підприємства. 

Однією з актуальних проблем, що стоїть перед підприємством, є 

підвищення ефективності системи управління персоналом. Існує безліч 

підходів до вирішення даної проблеми: узагальнення методів відбору 

персоналу, розробка критеріїв по відбору та підбору кадрів, науковий підхід до 

аналізу та виявлення потреби в персоналі, розробка способів підвищення 

кваліфікації [1; 2]. 

Однак сучасний рівень соціально-економічного розвитку суспільства 

висуває підвищені вимоги до створення та ефективності функціонування 

системи управління персоналом на підприємствах. 

Це визначає необхідність розробки відповідних механізмів, методів, 

моделей, що забезпечує високий рівень ефективності функціонування 

підприємства і його конкурентоспроможності в ринковому середовищі. 
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Недостатній рівень кваліфікаційної підготовки персоналу збільшує термін 

його адаптації до сучасних вимог ринкового виробництва, що робить особливо 

актуальним розробку рекомендацій щодо вирішення проблем даного напрямку. 

Питання управління персоналом підприємств широко висвітлені в працях 

таких вчених, як: М.Л. Асмолова, Т.Ю. Базаров , А.М. Карякін, А Я. Кібанов, 

М.І. Магура, О.А. Новаковська, С.М. Ряковський, М.Л. Спенсер, В.А. Співак, 

С.А. Шапіро, Н.І. Шаталова . Перераховані вчені ставили і вирішували завдання 

вдосконалення організаційних структур управління персоналом на 

підприємствах. 

Але в існуючих наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється 

вирішенню проблем, пов’язаних з формуванням ефективної системи управління 

персоналом, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи 

управління персоналом на основі категоріального уточнення поняття 

«управління персоналом» і практичних рекомендацій до системи в цілому. 

Під управлінням персоналом (від англійського слова Human Resource 

Management, або HRM) розглядається область знань і практичної діяльності, 

яка спрямована на забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, 

здатними виконувати покладені на них трудові функції і оптимальне їх 

використання. 

В.А. Співак вважає, що управління персоналом підприємства - 

цілеспрямована діяльність його керівного складу (вищого і лінійного), що 

включає розробку концепції і стратегії кадрової політики, принципів і методів 

управління персоналом [10]. 

На думку Т.Ю. Базарова, управління персоналом - це область знань і 

практичної діяльності, спрямована на своєчасне забезпечення підприємства 

персоналом та оптимальне його використання [3]. 

Управління персоналом розглядається як діяльність функціонування його 

менеджерів, спрямована на кадрове забезпечення шляхом розробки кадрової 

політики для досягнення високих показників. 
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Персонал, як об’єкт управління, є одним з найбільш складних, тому що має 

можливість аналізувати і критично оцінювати пред’явлені до нього вимоги. Це 

спричиняє підвищення вимог і ускладнення системи управління персоналом. 

Початковим етапом формування системи управління персоналом є 

формулювання її цілей з урахуванням організаційної структури і місії. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі проблеми: низький рівень 

документаційного, організаційного та нормативно-правового забезпечення 

діяльності кадрової служби; недосконалість системи підбору, відбору і 

розстановки персоналу; відсутність інструментів відповідальності та контролю 

щодо кадрових рішень, низька якість професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу; відсутність організаційного забезпечення кадрової 

політики та відділу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

неефективність системи мотивації, стимулювання, умов праці; низький рівень 

інформаційного забезпечення. 

Для вирішення перерахованих проблем розроблений механізм управління 

персоналом, який: відповідає вимогам до персоналу підприємств;  орієнтований 

на досягнення конкурентних переваг, що використовує цілісний набір 

структурних і кадрових методів, оснащених сучасними підходами до 

документаційного, технічного, нормативно-методичного та правового 

забезпечення механізму управління персоналом; заснований на нерозривній 

взаємодії людських ресурсів і комп’ютерної техніки; організований на основі 

роботи з персоналом та усіма необхідними даними про нього з використанням 

інформації з бази даних (БД); заснований на вдосконаленні системи відбору та 

підбору, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до рекомендацій, 

методичними вказівками, положеннями, розробленими за допомогою 

комп’ютерних систем, а так само відділу з підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. 

В основі реалізації даного механізму лежать автоматизація, застосування 

інформаційних систем в сукупності з ефективними процесами, спрямованими 

на формування і використання персоналу (взаємодія, координація, 

розстановка). Ефективність функціонування даного механізму досягається за 
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рахунок техніко-організаційних інновацій з їх координацією з питань 

управління персоналом. В рамках зазначеного механізму вирішуються завдання 

автоматизації процесів управління персоналом та підвищення якості відбору, 

підбору, розстановки, кваліфікації кадрів, в основі яких лежить модель 

розвитку управління персоналом (рис. 1). 

Одним з основних елементів запропонованої моделі є блок «План по 

реалізації стратегії», який представлений комплексом методів відбору, підбору, 

навчання, розвитку та оцінки персоналу. 

Даний елемент впливає на безпосереднє функціонування системи 

управління персоналом. Одним з основних елементів «Плану по реалізації 

стратегії» є обґрунтування і визначення критеріїв відбору персоналу, 

професійні якості якого найкращим чином відповідають вимогам, що 

висуваються підприємством. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель розвитку управління персоналом 
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Відбір персоналу слід здійснювати з урахуванням кількісно-якісних 

характеристик особистості, які поєднують у собі професійні навички, знання, 

вміння, досвід з характерологічними особливостями особистості. Вимоги, що 

висуваються до кандидату, повинні відповідати внутрішньому клімату 

підприємства, який проявляється в місії, цілі та стратегії. Для визначення вимог 

до кандидата необхідно вибрати метод відбору персоналу. 

Слід наголосити на важливості способу відбору кандидатів на вакантну 

посаду за допомогою створення і використання інформаційної бази даних (БД) 

співробітників на основі існуючого контингенту співробітників і звернення до 

бази даних центру зайнятості. Це забезпечує можливість проводити відбір 

співробітників по зовнішнім і внутрішніми джерелами, в результаті чого 

розширюється коло пошуку і збільшиться кількість кандидатів, які ідеально 

підходять на вільну вакансію. 

Важливу роль у запропонованій моделі грає навчання і розвиток персоналу 

всередині підприємства, яке можливо здійснювати за рахунок створення відділу 

з підготовки кадрів та підвищення кваліфікації. 

Програма підготовки створюється з урахуванням специфіки підприємства, 

спираючись на його внутрішні цілі і орієнтуючись на розвиток персоналу і його 

навчання. Навчання всередині підприємства розглядається як засіб досягнення 

його стратегічних цілей, підвищення цінності людських ресурсів, що полегшує 

проведення організаційних змін [6]. 

Т.Ю. Базаров формулює поняття «навчання всередині підприємства» як 

систему навчання і перепідготовки співробітників, що проводиться на базі 

підприємства (або корпоративних навчальних центрів) із залученням 

викладачів (власних або зовнішніх фахівців), побудовану з урахуванням 

проблем, характерних для конкретного підприємства [3]. 

Розглядаючи навчання всередині підприємства, виділяємо зміст, що має 

наступну структуру: ознайомлення співробітників з діяльністю підприємства на 

початковому етапі, що включає знайомство зі структурою і принципами його 

діяльності; підвищення кваліфікації співробітників з урахуванням сфери їх 
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діяльності; навчання персоналу у зв’язку з мінливими зовнішніми і 

внутрішніми факторами. 

Зміст навчання всередині підприємства визначається категорією 

співробітників, залучених до навчання: керівники, фахівці підрозділів, особливі 

категорії співробітників. При цьому виділяється перелік тем навчання: основні 

положення стратегії; характеристика продуктів і послуг; професійне навчання 

фахівців; основи менеджменту; інформаційні технології; економічна тематика; 

управлінський облік; управління проектами; управління ризиками; правові 

питання; технології роботи з персоналом; програми вивчення іноземних мов; 

основи техніки безпеки, охорони праці [6]. 

Так як змістом навчання всередині підприємства виступають необхідні 

компетенції, необхідно визначити їх сутність. 

На думку Л.М. Сперсер і С.М. Спенсер, компетенція являє собою базову 

якість співробітника, яка є фактором ефективного виконання роботи з 

урахуванням розроблених критеріїв [9]. 

Розглядаючи області навчання співробітників, В.М. Андрієнко також 

вказує на три складові змісту навчання: знання - те, що співробітникам 

потрібно знати; навички - що співробітникам потрібно вміти робити; установки 

- які почуття співробітники відчувають по відношенню до своєї роботи [1]. 

Таким чином, в якості змісту навчання всередині підприємства виступають 

знання, навички та інші складові компетенції, які можна спостерігати, 

вимірювати і піддавати змінам в часі. 

Вибір форми навчання для конкретної категорії співробітників повинен 

здійснюватися в зв’язку із специфікою їх діяльності та висунутих компетенцій. 

Аналізуючи думки вчених щодо навчання всередині підприємства, можна 

зробити висновок, що в залежності від посадових рівнів використовуються різні 

компоненти змісту навчання. Програми навчання складаються, орієнтуючись на 

розвиток потенціалу та тих якостей, які необхідні персоналу в подальшій 

роботі. Так, для керівної ланки підприємства більш актуальним є навчання, що 

стосується прийняття рішень, моделі роботи з підлеглими і  інформацією що 
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обробляється; для рядових співробітників підприємства програма навчання 

включає інструментарій виконання службових обов’язків. 

Виходячи з вищесказаного, навчання всередині підприємства полягає в 

забезпеченні: відповідного рівня підготовки співробітників, які відповідають 

вимогам, що висуваються підприємством; можливості для кар’єрного зростання 

співробітника і його щомісячних доходів. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів є важливою 

ланкою в системі управління персоналом. Змінюючи спрямованість і рівень 

підготовки співробітників, підвищуючи їх кваліфікацію, а також здійснюючи 

первинну підготовку співробітників, підприємство може забезпечити 

максимальну відповідність співробітників вимогам, що пред’являються до 

якості робочої сили. 

Завданнями відділу з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації є: розробка стратегії для формування кваліфікованих кадрів; 

визначення потреби в навчанні кадрів; вибір форм і методів операцій, 

пов’язаних з підвищенням кваліфікації; розробка методичних рекомендацій та 

вибір програмного, методичного та технічного забезпечення процесу навчання; 

фінансування навчання. 

Отже, раціональне використання персоналу - неодмінна умова, що 

забезпечує безперебійність і успішне виконання планів підприємств. Від якості 

системи управління персоналу залежить робота окремих структурних 

підрозділів. Ефективність роботи даного механізму впливає на всі види 

діяльності. Відсутність налагодженої системи управління персоналом погіршує 

рівень конкурентоспроможності і призводить до відсутності позитивної 

динаміки. 

Отримані результати є основою для подальших досліджень в галузі 

управління економікою, а саме, розробки ефективних методів і механізмів 

управління персоналом. 
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міжнародному ринку, проаналізовано основні підходи до управління 

конкурентоспроможністю. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, міжнародна 

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, управління 

конкурентоспроможністю. 

В умовах глобалізації конкурентоспроможність підприємства є  важливим 

показником в економічній політиці держави, який характеризує можливість та 

ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. 

На зовнішньому ринку під конкурентоспроможністю підприємства варто 

розуміти здатність підприємства створювати та реалізовувати продукцію, 

цінові й нецінові якості якої є більш привабливими, аніж у аналогічної 

продукції конкурентів на зовнішньому ринку. 

Варто зазначити, що конкурентоспроможність є поняттям відносним, так 

як успішно конкуруючий товар на одному ринку може бути зовсім 

неконкурентоспроможним на іншому. Саме тому виникає необхідність 

розмежування конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 

Значний вклад в дослідження конкуренції та управління 

конкурентоспроможністю на зовнішньому ринку зробило чимало зарубіжних та 

вітчизняних вчених. Серед них: І. Ансофф, М. Х. Мексон, А. А. Томсон,  

А. Дж. Стрікленд, М. Портер, К. Хофер, Дж. Пірс та Р. Робінсон, Д. Шендел, 

 В. І. Легкий [1], І. Александров, Н. Амеліна, Л. Антонюк, І. Багрова,  

Ю. М. Мануйлович [3], Л. Балабанова, М. Борисова, А. В. Толстова [4] та інші. 

Метою даної роботи є дослідження теоретичних аспектів управління 

конкурентоспроможністю та аналіз основних підходів до управління 

конкурентоспроможністю підприємств. 

У науковій літературі немає сталого визначення поняття 

«конкурентоспроможність». Дане поняття по-різному трактується багатьма 

вченими (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення поняття 

«конкурентоспроможність» 

Автор Визначення 
Майкл Портер Конкурентоспроможність – це обумовлений економічними, 

соціальними та політичними факторами стан країни або окремого 
товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках 

Завадський Й.С. Конкурентоспроможність – можливість здійснювати свою діяльність 
за умов відкритого ринку і залишатися тривалий час прибутковим 

Малік М. І. Конкурентоспроможність – це здатність суб’єктів економічної 
діяльності аграрної сфери перейти до нових умов господарювання, 
використовувати свої конкурентні переваги і перемагати в 
конкурентній боротьбі на ринках сільськогосподарської продукції та 
послуг, максимально ефективно використовувати земельні ресурси, 
якомога повніше задовольняти потреби покупця шляхом аналізу 
структури ринку і гнучко реагувати на зміну його кон’юнктури 

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспрожність – це властивість об’єкта, що 
характеризується ступенем реального або потенційного задоволення 
ним конкретної потреби, у порівнянні з аналогічними об’єктами, що 
є на даному ринку 

Дикань В.Л. Конкурентоспроможність – особливе поєднання характеристик 
об’єкта, які визначають його місце в ієрархічній системі оцінок 
об’єктів, що до нього подібні 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – це узагальнююче 

поняття, яке складається під впливом сукупності різних чинників, що 

впливають на всі сфери господарювання суб’єкта. До цих факторів належать 

фінансова стійкість, прибутковість підприємства, рівні автоматизації і 

механізації праці підприємства, доступ до ринку ресурсів та нових технологій, 

якість вироблених товарів, масштабність проведення та впровадження науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт тощо [1, С. 262]. 

Одним із критеріїв, який визначає успішність діяльності підприємства на 

світовому ринку є рівень його міжнародної конкурентоспроможності. 

Міжнародну конкурентоспроможність варто розуміти як досягнення 

підприємством конкурентних переваг на міжнародному ринку. Конкурентні 

дозволяють побачити, у яких напрямках фірма досягла кращих результатів, ніж 

конкуренти. Визначення конкурентних переваг дозволяє вірно обрати стратегію 

позиціонування продукції на ринку, обрати цільові сегменти  і сконцентрувати 

там свої фінансові ресурси.  
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За джерелом виникнення конкурентні переваги поділяються на внутрішні і 

зовнішні.  

Внутрішніми є ті характеристики внутрішньої діяльності підприємства, які 

є вищими, ніж характеристики основних конкурентів. Під зовнішніми 

конкурентними перевагами варто розуміти ті, які базуються на спроможності 

підприємства запропонувати більш значимі цінності для споживачів, що  

дозволить повною мірою задовольнити їхні потреби, а також знизити витрати 

та підвищити ефективність своєї діяльності.  

Загалом, створення конкурентних переваг є стратегічним напрямком 

діяльності держави щодо забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки. 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства означає 

застосування  комплексу заходів, спрямованих на протидію різним факторам 

зовнішнього середовища, а також на подолання негативних наслідків 

конкуренції, що в подальшому дозволить отримати бажаний рівень 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку.  

Головна мета управління конкурентоспроможністю підприємства – 

забезпечення стабільного функціонування та розвитку підприємства в умовах 

нестабільності та мінливості  внутрішнього та зовнішнього середовищ, тобто 

забезпечення довгострокового успіху організації. 

Також в управлінні конкурентоспроможністю важливе місце займає оцінка 

рівня конкурентоспроможності підприємства. Це дасть можливість визначити 

конкурентне місце, розробити стратегію менеджменту та механізм підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

В економічній літературі розрізняють чотири рівні 

конкурентоспроможності підприємства: 

 перший рівень – менеджери дбають лише про випуск продукції, на 

споживача не зважають; 

 другий рівень – менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства 

повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами; 
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 третій рівень – менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а 

вже самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі; 

 четвертий рівень – коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує 

насамперед не виробництво, а управління і підприємство повністю стає 

«законодавцем моди» на певному ринку [2, С. 268]. 

Сам процес управління конкурентоспроможністю підприємства містить в 

собі ряд важливих завдань, серед яких основними є здобуття конкурентних 

переваг, а також їх утримання та нарощення в конкурентних умовах ринку.  

В науковій літературі виділяють наступні класичні підходи до управління 

конкурентоспроможністю (рис. 1) [3]:  

Рисунок 1 – Основні підходи до управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Сутність системного підходу полягає в тому, що підприємство 

розглядається як система, яка в свою чергу складається з окремих елементів, 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, що впливають на його функціонування.  

Щодо процесного підходу варто зазначити, що управління 

конкурентоспроможністю підприємства розглядається як процес реалізації 

певної сукупності управлінських функцій – постановка цілей, планування, 

організації, мотивації та контролю діяльності, що дозволяє сформулювати 

конкурентні переваги та забезпечити життєдіяльність підприємства як суб’єкта 

економічної діяльності.  

Підходи до управління 
кокурентоспроможністю 

Системний 

Процесний 

Ситуаційний 



63 

Ситуаційний підхід ґрунтується на пошуку оптимальних способів і методів 

досягнення конкретної цілі, виходячи з певних обставин та умов під час 

прийняття та реалізації управлінських рішень [4, С. 180]. 

На нашу думку, в умовах сьогодення, найдоцільнішим буде формування 

системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі 

системного підходу. Це дозволить забезпечити високий рівень адаптивності 

підприємства до умов зовнішнього середовища, що сприятиме зміцненню його 

конкурентних позицій. 

Таким чином, в сучасному світі проблема конкурентоспроможності має 

універсальний характер. Саме успішне управління конкурентоспроможністю є 

запорукою високого рівня соціального та економічного життя у будь-якій країні. 

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства базується на 

системному, процесному та ситуаційному підходах.  

Для успішного управління конкурентоспроможністю підприємства 

необхідно постійно працювати над покращенням якості продукції, а також 

реалізовувати стратегії, необхідні для успішного функціонування як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОДЕЛЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

У статті розглянуто особливості функціонування підприємства на 

зовнішньому ринку. Описано зовнішні фактори, які впливають на діяльність 

підприємства - суб’єкта ЗЕД. Відзначено, що стратегічне управління є 

найважливішим фактором успішного функціонування в складних ринкових 

умовах. Проаналізовано найбільш відомі моделі стратегічного управління 

підприємством. Проаналізовано недоліки існуючого якісного підходу до 

розробки стратегії управління підприємством. Запропоновано графічна модель 

позиціонування підприємства на ринку. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, стратегія, якісний і 

кількісний аналіз, фактори зовнішнього середовища, модель позиціонування. 

У зв’язку з інтенсифікацією глобалізаційних процесів світової економіки і 

активним входженням України в європейську спільноту, зовнішньоекономічна 

діяльність стала невід’ємною частиною функціонування вітчизняних 

підприємств. Вона являє собою сукупність виробничо-господарських, 

організаційно-економічних і комерційних функцій. Обов’язковими супутніми 

умовами зовнішньоекономічної діяльності є виконання визначених операцій по 

забезпеченню пересування товару через кордон від продавця до покупця; з 

надання різного роду зовнішньоекономічних послуг - транспортних, страхових, 

експедиторських, банківських; по здійсненню платіжно-розрахункових 

операцій в іноземній валюті і т.д.  

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера 

господарської діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою і науково-

технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства 

на зовнішній ринок[1]. 
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В даний час в складних ринкових умовах стратегічне управління є 

найважливішим чинником успішного функціонування підприємств. Розробка 

стратегії виходить на перший план у підприємств, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, оскільки їм необхідно повністю 

проаналізувати свій потенціал перед прийняттям остаточного рішення. До того 

ж зовнішнє середовище підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну 

діяльність, як правило, невідоме і часто агресивне. Тому однією з центральних 

завдань стратегічного управління підприємством є завдання позиціонування 

його в зовнішньому середовищі. Це пов’язано з тим, що частина параметрів 

бізнес-процесів формується у зовнішньому середовищі підприємства, що може 

бути розглянуто як прояв обурюючих або обмежуючих факторів. У той же час, 

якщо всі бізнес-процеси формалізовані і побудована коректна модель 

управління підприємством, то природа цих факторів стає менш значущою. 

У вітчизняній і зарубіжній літературі існує велика кількість моделей для 

розробки стратегії підприємства. У ринковій економіці широкого поширення 

набуло поняття моделі як інструменту вироблення стратегій, яка відображає 

динамічність що відбувається у зовнішньому і внутрішньому середовищі 

процесів. 

Стратегічне управління - це управління підприємством, яке спираючись на 

людський потенціал, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, 

здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в підприємстві, адекватні дії 

навколишнього середовища і дозволяють домагатися конкурентних переваг, 

що, в кінцевому рахунку, сприяє виживанню організації і досягнення своїх 

цілей в довгостроковій перспективі [2]. 

Стратегічне управління в кожний певний момент фіксує, що організація 

повинна робити в сьогоденні, щоб досягти поставлених цілей в майбутньому, 

виходячи при цьому з того, що оточення і умови функціонування підприємства 

будуть змінюватися. Виробляється в стратегічному управлінні опис бажаного 

майбутнього підприємства - це не детальний опис його внутрішнього стану і 
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положення у зовнішньому середовищі, а скоріше сукупність якісних побажань 

до того, в якому стані повинно знаходитись підприємство в майбутньому, яку 

позицію воно повинно займати на ринку і в бізнесі, яку мати організаційну 

культуру, в які ділові групи входити і т.д. В даний час відомо кілька 

інструментів позиціонування підприємства на ринку: SWOT-матриця; PEST-

матриця; SNW- матриця; модель BCG; матриця General Electric і ін. Більшість з 

них використовують для отримання результатів методи експертних оцінок або 

якісного аналізу, що породжує велику кількість проблем, пов’язаних з 

відсутністю чітко визначених критеріїв класифікації факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища, а також обґрунтованих переліків досліджуваних 

параметрів. Таким чином, практична значимість даних інструментів для 

позиціонування та управління підприємством досить обмежена [3]. 

Використовуючи у вигляді вхідних даних якісні характеристики і експертні 

оцінки, існуючі інструменти можуть надати на виході лише якісні рішення 

задач, представлені у вигляді порад, рекомендацій і т.д. Таким чином, ставиться 

завдання побудувати модель позиціонування підприємства на ринку з метою 

вироблення рекомендацій з розробки такої стратегії управління підприємством, 

яка забезпечить довготривалий успіх і лідируючі позиції фірми на ринку. При 

цьому модель повинна давати можливість отримати кількісні значення змінних, 

які відповідають конкретним параметрам виробничої діяльності. 

Підприємства є відкритими системами і знаходяться в  зв’язку із зовнішнім 

середовищем [4]. Особливо актуальні ці питання для підприємств, які мають 

намір вести справи за межами держави. Оперування в декількох іншомовних 

країнах змушує з особливою увагою ставитися до аналізу зовнішнього 

середовища. При цьому знання і розуміння культури країни і відповідних 

особливостей поведінки її населення відіграє ключову роль і несе ряд нових 

конкурентних переваг. Всі фактори зовнішнього середовища взаємопов’язані, 

тобто зміна будь-якого з них веде до зміни інших. Наведемо деякі фактори 

зовнішнього середовища підприємства - суб’єкта зовнішньоекономічної 
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діяльності: кон’юнктура внутрішнього та світового ринку - співвідношення 

попиту і пропозиції, коливання цін, вимоги споживачів до якості товарів; 

політична обстановка усередині країни і за її межами; інфляційні процеси; 

діяльність держави - підтримка, яку уряд країни надає власним підприємцям в 

їх зарубіжній діяльності; активність конкурентів; наявність споріднених і 

підтримуючих галузей в економіці країни; взаємини країн - вплив, який чинять 

відносини між країнами на можливість ефективного ведення бізнесу між їх 

фірмами. Таким чином, позиціонування бізнесу є однією з центральних завдань 

стратегічного управління підприємством. На практиці широкого поширення 

набули, так звані, базисні або еталонні стратегії. Вони відображають різні 

підходи до поведінки фірми і пов’язані зі зміною стану одного або декількох 

наступних елементів: продукт, ринок, галузь. Все різноманіття стратегій, які 

підприємства демонструють у реальному житті, є різними модифікаціями 

декількох базових стратегій. Кожна з них ефективна при певних умовах і стані 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Тому важливо розглядати причини, 

що змушують підприємство вибирати ту чи іншу стратегію. У загальному 

випадку при побудові моделі позиціонування підприємства в зовнішньому 

середовищі можна використовувати три групи факторів: 

1. Ситуація в галузі.

2. Положення підприємства в галузі.

3. Стадія життєвого циклу продукту підприємства.

Таким чином, графічна модель позиціонування підприємства може 

виглядати у вигляді паралелепіпеда в тривимірному просторі (рис. 1) з осями 

координат, відповідними вище названих груп факторів. 

Всі вище перераховані фактори можуть складатися з великої кількості 

різних комбінацій, наслідком кожної з яких є конкретна модель стратегії 

управління підприємством. 
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Рисунок 1 – Модель позиціонування підприємства на ринку 

Ситуація в галузі супроводжується п’ятьма класичними варіантами: 

- конкуренція в нових і швидко зростаючих галузях. Швидке зростання 

нових галузей не може тривати вічно. Коли темпи зростання знижуються, 

перехід в стадію зрілості зазвичай приводить до істотних змін в конкурентному 

середовищі галузі; 

- зрілість. У міру того, як розвивається стадія зрілості, фірми повинні 

направити стратегічні зусилля на зміцнення своїх позицій серед конкурентів; 

- спад. Багато фірм діють в галузі, де попит зростає більш повільними 

темпами, ніж в середньому в промисловості, а іноді спостерігається його 

падіння. Такі фірми або компанії повинні прийняти сувору реальність 

триваючого застою і направити свої зусилля на формулювання цілей, 

відповідних існуючим можливостям ринку; 

- конкуренція в роздрібнених галузях. Деякі галузі складаються з сотень і 

навіть тисяч дрібних і середніх фірм, більшість яких становлять приватні 
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компанії, і жодна з них не відіграє суттєвої ролі в загальному обсязі продажів 

галузі. Головною відмінною рисою роздробленої галузі є відсутність лідерів; 

- конкуренція на міжнародному ринку. У статті розглядається модель 

позиціонування підприємства на ринку. За допомогою цієї моделі можна 

позиціонувати підприємство, яке прийняло рішення про вихід на зовнішній 

ринок. 

Основними причинами виходу фірм на світовий ринок є бажання освоїти 

нові ринки, отримати доступ до родовищ природних ресурсів інших країн або 

необхідність досягнення більш низьких витрат. У будь-якому з перерахованих 

випадків стратегія виходу на світовий ринок має чітко відповідати ситуації, що 

склалася. Вирішенню про вихід на міжнародний ринок повинні передувати 

визначення власних цілей і завдань, вироблення відповідної політики. Потрібно 

визначити, яку частку від загального обсягу продажів може становити експорт, 

чи буде він лише підмогою в справі або стане в перспективі платника 

домінуючим. Важливо також вирішити, чи буде підприємство працювати на 

строго обмежений або на якомога більшу кількість країн; освоювати нові ринки 

глибоко або надавати перевагу задоволення лише найзагальніших потреб 

клієнтів, без особливих витрат на адаптацію продукту.  

Конкуренція на міжнародних ринках висуває більш жорсткі вимоги до 

розробки стратегій, ніж на національних ринках. До основних відмінностей 

ринку однієї країни від іншої відноситься те, наскільки смаки і переваги 

споживачів, збутові канали, перспективи зростання, рушійні сили і тиск 

конкурентів відрізняються від умов національного ринку. [2]. 

Оцінку потенціалу, яку необхідно виконати перед прийняттям остаточного 

рішення про вихід на міжнародний ринок, потрібно проводити в три етапи: 

- самоаналіз. Компанія, яка не усвідомлює свої слабкі сторони, навряд чи 

буде здатна успішно конкурувати на міжнародному ринку. Тому що ринок 

змінюється вкрай швидко і не до місця часто. Розумно тому усвідомлювати і 

нарощувати свої сильні сторони, усвідомлювати й усувати – слабкі; 
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- виконання дослідження. При виході на міжнародний рівень, компанії 

необхідно провести дослідження за поточною міжнародній комерційній 

практиці і провести аналіз економічної здійсненності; 

- розробка стратегії. Стратегія підприємства повинна бути побудована на 

аналізі економічних умов тієї країни, куди фірма розширюється, локалізації 

товарів під новий ринок, рівня конкуренції на новому ринку, загальної 

економічної політика країни [4]. 

Конкурентні позиції виду бізнесу (положення підприємства на ринку) 

можна охарактеризувати наступним чином:  

- лідируюча. Тільки один представник бізнесу може займати цю позицію в 

галузі. Такий представник бізнесу встановлює стандарт для галузі і контролює 

поведінку інших конкурентів;  

- сильна. Сильний вид бізнесу зазвичай сам вибирає стратегії незалежно 

від поведінки своїх конкурентів і має певні переваги перед ними. Відносна 

частка на ринку приблизно в півтора рази більше, ніж для самого великого 

конкурента, але абсолютної переваги у такого виду бізнесу немає; 

- помітна. Це, як правило, один з лідерів в слабо концентрованих галузях, 

де всі конкуренти знаходяться приблизно на одному рівні і жоден з них не 

домінує. Якщо у нього є своя ніша, то цей вид бізнесу перебуває у відносній 

безпеці від конкурентів, і зазвичай йому вдається незабаром значно поліпшити 

своє конкурентне становище; 

- міцна. У цій позиції вид бізнесу досягає прибутку, спеціалізуючись у 

вузькій і відносно захищеній ніші, будь то спеціалізація на невеликій частині 

великого ринку або на певному підтипі продукції. Міцний бізнес може довго 

зберігати такий стан, але практично не має шансів поліпшити його; 

- слабка. Ця позиція може означати, що вид бізнесу має ряд критично 

слабких сторін, що заважають йому, в кінцевому рахунку, стати центром 

генерації прибутку для підприємства. 

Життєвий цикл продукту описується зміною показників обсягу продажів і 

прибутку в часі і складається з наступних стадій (число їх у різних авторів 

коливається від чотирьох до шести): 
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- розробка продукту - процес створення і виведення нового виробу або 

послуги на ринок; 

- стадія впровадження і випробування - період повільного зростання збуту 

в міру виходу товарів на ринок. На даній стадії продукт приносить лише 

витрати, а часто і збитки; 

- стадія розвитку (зростання) - стадія визнання товару споживачем. 

Характеризується істотним збільшенням обсягу продажів і зростання його 

прибутку; 

- стадія зрілості - період поступового уповільнення темпів приросту 

продажів в зв’язку з тим, що товар вже прийнятий більшістю потенційних 

покупців; 

- стадія спаду - період різкого зниження обсягу продажів і прибутку. 

Таким чином, визначивши чинники зовнішнього середовища, що 

впливають на успішність функціонування бізнесу, можна запропонувати ряд 

рекомендацій по здійсненню тих чи інших дій в напрямку стратегічного 

розвитку підприємства [5]. 
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В статті розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії. 

Виділені основні складові стратегії управління підприємством. Визначено 

особливості та проблеми стратегії управління підприємством. Запропоновано 

напрямки реалізації стратегії управління підприємством з урахуванням 

сучасних умов господарювання. 

Ключові слова: підприємство, стратегія управління, місія, цілі, функції 

управління, перспективні напрямки формування стратегій. 

Сучасний темп змін у зовнішньому середовищі, збільшення кількості знань 

та інформаційних потоків настільки великі, що формування і реалізація 

стратегії управління підприємством представляється єдиним способом 

формального прогнозування його майбутніх проблем і можливостей.  

Стратегія є основою управління розвитком підприємства на тривалий 

термін, допомагає уточнити найбільш підходящі шляхи дії, знижує ризик 

прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірну 

інформацію про можливості підприємства або про його зовнішнє середовище. 

При формуванні стратегії можна домогтися більшої визначеності. 

Підприємство зможе передбачити події в зовнішньому середовищі і швидше на 

них реагувати. Актуальність даного питання і зумовила вибір теми наукового 

дослідження. 

Мета статті – дослідження сутності стратегії управління підприємством та 

визначення перспективних напрямків її реалізації з урахуванням сучасних умов 

господарювання. 

Питанням вибору і реалізації відповідних стратегій розвитку підприємства, 

а також окремих аспектів їхнього управління присвячені праці таких відомих 
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вчених, як: Д.А. Аакера, І. Ансоффа, О.С.Виханского, М. В. Володькина,  

В.Е. Глушакова, В.А. Горемикіна, А.П.Градова, Л. Д. Забродської, Ф. Котлера, 

А.П. Міщенко, Р. А. Фатхутдінова та ін. 

Сучасне визначення стратегії важко сформулювати одним реченням. 

Багато авторитетних вчених пропонували власне бачення змісту стратегії, але 

їхні визначення мають різний зміст. Глобалізація економічних процесів, 

зростання конкуренції між виробниками, збільшення впливу 

високотехнологічних компаній обумовили широке визнання стратегічного 

мислення як єдиного правильного підходу до управління підприємством в 

умовах ринку і вже у 80-90-х рр. стратегія стає невід’ємною частиною 

управління бізнесом практично у всіх країнах з ринковою економікою. 

Розгляд існуючих концепцій стратегії дозволяє виділити декілька підходів 

до визначення сутності стратегії (табл.1).  

Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності стратегії 

№ 
з/п 

Підхід  Опис підходу  Представники  
підходу 

1 Класичний  Підхід заснований на тому, що  формулювання 
стратегічних цілей підприємства невід’ємно 
пов’язане з розробкою шляхів їх досягнення і 

тому в даному розумінні стратегія 
визначається як план або модель дій. 

А. Чандлер,  
Б. Карлофф,  
Д. Куінн 

2 Концептуальний  В даному підході стратегія розглядається як 
набір правил прийняття рішень 

Г. Мінцберг, 
 І. Ансофф, 
 М. Портер 

3 Комплексний  Згідно  даного підходу, стратегія – це не тільки 
засіб досягнення цілей і здійснення місії, це – 
програма функціонування підприємства в 
зовнішньому середовищі, взаємодії з 

конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації 
інтересів акціонерів, зміцнення конкурентних 

позицій підприємства. 

Дж. Джонсон, 
К. Скулс,  

М. Туленков 

Коротко розглянемо погляди провідних представників кожного із підходів. 

Так, представник класичного підходу до визначення сутності стратегії,  

А. Чандлер розглядав стратегію як визначення основних довгострокових цілей і 

орієнтирів підприємства, визначення курсу дій і розподіл ресурсів, необхідних 

для їхнього досягнення. При цьому основним процесом у виборі та розробці 

стратегії він вважав раціональне планування [8].  
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Б. Карлофф визначив стратегію як узагальнюючу модель дій, необхідних 

для досягнення встановлених цілей шляхом координації і розподілу ресурсів 

компанії [5].  

Д. Куінн також, поділяючи їх погляди, визначав стратегію як план, що 

інтегрує основні організаційні цілі, політику та дії, які можна об’єднувати в 

єдине ціле [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що за класичним підходом стратегія 

охоплює процес цілеутворення і є засобом координації цілей і ресурсів.  

Представник концептуального підходу розуміння сутності стратегії – 

Г. Мінцберг, проводячи дослідження стратегічної поведінки великих 

корпорацій на конкурентних ринках, з’ясував, що стратегія є не тільки планом, 

а комплексом рішень та дій; і є не послідовністю виконання запланованого, а 

прямо протилежне цьому, це відправна точка підприємницької діяльності будь-

якого господарюючого суб’єкту ринку [7]. 

І. Ансоф, використовуючи концепцію стратегічного менеджменту, 

зазначав, що стратегія – один з декількох наборів правил прийняття рішення 

щодо поведінки організації, і виділив чотири групи правил (рис.1). 

Відмітимо, що вчений описує стратегію як сукупність правил для 

прийняття рішень з метою забезпечення стійкого зростання і розвитку  

підприємства; виокремлюючи дві групи правил: правила взаємовідносин 

підприємства з зовнішнім середовищем (стратегія бізнесу) і правила 

встановлення рівноваги між власними внутрішніми змінними (організаційна 

концепція) [1]. 

Рисунок 1 – Групи правил прийняття рішення щодо поведінки організації 

на ринку за І. Ансофом [1] 

Групи правил прийняття рішення щодо поведінки організації в ринковому 
середовищі 

Правила встановлення відносин підприємства із зовнішнім середовищем

Правила встановлення відносин і процесів всередині підприємства

Правила ведення щоденних справ 

Засоби вимірювання результатів сьогоденної і майбутньої діяльності компанії 
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М. Портер, використовуючи ідею ланцюжка цінностей, пропонував 

стратегію розглядати як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними 

складовими організації для того щоб визначити, як і де додається цінність.  

При цьому стратегія - це позиціонування організації щодо галузевого 

середовища [9]. 

Отже, особливість цього підходу полягає в тому, що у визначенні стратегії 

робиться наголос на її всеосяжному характері, оскільки означені правила 

передбачають розв’язання проблем розвитку підприємства, забезпечення 

збалансованості його діяльності як у зовнішньому, так і у внутрішньому 

середовищі. 

Що стосується третього – комплексного підходу, то Дж. Джонсон та 

К.Скулс розглядають стратегію як напрям і масштаб дій у довгостроковому 

плані, що в ідеалі приводить ресурси компанії у відповідність до мінливого 

середовища функціонування (ринки, споживачі і клієнти) таким чином,  

щоб компанія відповідала очікуванням власників відповідно часток участі  

в ній [2]. 

М. Туленков визначає стратегію як установлену на досить тривалий період 

сукупність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, способів і правил діяльності, що 

забезпечують зростання і високу конкурентоспроможність організації, які 

зміцнюють позиції на ринку, підвищують здатність до виживання в умовах 

конкуренції [11]. 

Таким чином, за комплексним підходом стратегія підприємства має  

багатофункціональну спрямованість. 

Зазначимо, що єдиної стратегії для всіх підприємств не існує. Кожне 

підприємство навіть однієї галузі унікальне, тому і визначення стратегії 

управління кожним окремо взятим підприємством також оригінальне, так як 

залежить від різних факторів (рис.2). 
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Рисунок 2 – Фактори, що впливають на стратегію управління 

підприємством [4] 

Варто також відмітити, що процес формування стратегії управління 

підприємством включає декілька етапів:  

- формулювання місії, визначення цілей і термінів їх досягнення, 

вироблення альтернатив поставлених цілей; 

-  визначення основних методів і засобів досягнення поставленої мети. 

Місія підприємства, як правило, виражається у вигляді окремих тверджень, 

які є своєрідним кодексом підприємства і визначають його економічну, 

соціальну та управлінську «філософію», економічні критерії прибутковості, 

виробничої діяльності та якості товарів і, нарешті, імідж підприємства [8]. 

На основі місії формуються цілі підприємства, що володіють наступними 

характеристиками [10]. Мета, як бажаний стан підприємства в майбутньому, 

може бути загальною або глобальною для всього підприємства і специфічною, 

проміжною (підцілі, завданням) для підрозділу підприємства. 

Діяльність підприємства різноманітна, тому воно не може бути 

зосереджено на одній меті, а має виділити ключові області, в рамках яких слід 

визначити власні цілі. Коли цілі поставлені з урахуванням зовнішніх факторів і 

оцінені потенційні ресурсні можливості підприємства, потрібно визначити 

шлях досягнення цих цілей. Іншими словами, керівники підприємства повинні 

як в загальних рисах, так і конкретно вирішити, що має бути зроблено для 

досягнення поставлених цілей. По суті, вони повинні сформувати стратегію, як 

сукупність головних цілей підприємства і основних способів їх досягнення.  
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Завдання стратегічного управління – вибір оптимального варіанту на рівні 

розробки стратегії, як правило, перетворюється в конкретний план заходів, 

який повинен бути виконаний в певні терміни. 

При розробці стратегії необхідно дотримуватися наступних правил її 

формування [10]: 

- стратегія повинна відповідати ресурсно-потенційним можливостям 

підприємства; 

- стратегія повинна містити конкурентні переваги господарюючого 

суб’єкта над іншими діячами ринку; 

- стратегія повинна розроблятися з урахуванням лідерства і зниження витрат; 

- стратегія повинна бути орієнтована на привабливий сегмент ринку на 

основі наявних конкурентних переваг і забезпечувати стійкий вихід на ринок; 

- стратегія повинна володіти інноваційністю бізнесу, забезпечувати 

стратегічний розвиток і зростання підприємства. 

Основні функції стратегічного управління згруповані в табл.2. 

Таблиця 2 – Основні функції стратегічного управління 

підприємством[4] 

№ з/п Етап Складові етапу  
1 Формування 

стратегічного 
мислення 

Розробка цілей і місій  
Розробка стратегії 

Оцінка рівня невизначеності ризику 
Розробка концепції стратегічного управління

Формування механізму стратегічного управління
2 Стратегічний аналіз Формування стратегічного маркетингу 

Аудит зовнішнього середовища і прогнозування
Аналіз стану підприємства 

Аналіз конкурентного середовища 
Аналіз ринку ресурсів 

3 Стратегічна 
орієнтація 

Виявлення та оцінка параметрів кон’юнктури сегментів 
ринку (вибір стратегічних господарських зон)

Оцінка потенціалу та  конкурентного статусу підприємства
Розробка конкурентних переваг 

4 Розробка локальних 
стратегій і загальної 
економічної стратегії 

Розробка стратегічних планів (оптимістичний, 
реалістичний, імовірнісний і песимістичний)

Розробка стратегічного бюджету 
Оцінка результативності стратегії 

5 Організація 
стратегічного 
управління 

Формування служби стратегічного управління; прийняття 
стратегічних рішень 

Організація мотивацій і контролінгу 
Організація колективного розуму; формування 

креативності та синергії 
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Час, люди і інформація стають найбільш важливими ресурсами для  

стратегії управління підприємством. До людей, як головного ресурсу 

підприємств, сьогодні додається час – мірило всіх цінностей. Тільки працюючи 

на випередження конкурентів, підприємство здатне реалізувати стратегію 

підвищення своєї стійкості на ринку, де вільних ніш стає все менше. 

 Отже, головною умовою ефективного функціонування системи 

стратегічного управління підприємством є постійна увага до нього з боку 

вищого керівництва підприємства та уміння довести робітникам важливість 

їхнього залучення до процесу розробки і реалізації обраної стратегії на ринку.  
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ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СУЧАСНОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Розглянуто параметри виробничої програми сучасного промислового 

підприємства, які визначають склад, кількість і обсяг продукції, яка повинна 

бути виготовлена в плановому періоді і поставлена споживачам. Стаття 

присвячена актуальній темі в розробці програм підприємства. Метою статті 

є визначення доцільності виробничої програми підприємства.  

Ключові слова: виробнича програма, виробнича потужність, номенклатура 

продукції, товарна продукція, асортимент виробів. 

Виробнича програма підприємств відображає головне завдання 

господарської діяльності та є головним розділом планів підприємства. 

Актуальність полягає в тому, що виробнича програма визначає необхідний 

обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає 

номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Вона 

обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, 

потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті 

тощо. 

До основних цілей належать: 

1) надання загальної характеристики виробничій програмі промислового

підприємства; 

2) визначити поняття виробничої програми та порядок її розробки;

Основною ціллю виробничої програми є максимальне задоволення потреб 

споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при 

найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального 

прибутку. З метою вирішення цієї цілі в процесі розробки виробничої програми 

на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: правильне визначення 
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потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва 

попитом споживачів; повна взаємодія натуральних і вартісних показників 

обсягів виробництва і реалізації продукції; обґрунтування плану виробництва 

продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю. 

Підходи до планування ресурсної забезпеченості ВП представлені в 

роботах В. Грузинова, В. Іванової, А. Ільїна, О. Орлова, М. Тарасюк, Л. Швайки 

та ін. Теоретичним і прикладним аспектам посилення ринкової орієнтації 

процесу планування виробництва продукції промислових підприємств 

присвячена робота О. Свірської. Проблеми, пов’язані зі здійсненням 

економічної оцінки ВП в умовах багатономенклатурного виробництва, 

детально досліджуються в роботі О. Орлова.  

Найважливішим розділом плану господарської діяльності та розвитку 

будь-якого підприємства є його виробнича програма або план виробництва 

продукції. Тобто конкретна сукупність завдань щодо обсягу виробництва 

продукції визначеної номенклатури та ассортименту, а також належгої якості, 

на певний календарний період. 

Виробнича програма є центральною ланкою системи фінансово-

господарських планів розвитку підприємства, є вихідною передумовою їхньої 

розробки, що відображує специфіку процесу виробництва. 

Вихідним пунктом процесу виробництва є матеріально-технічне 

постачання, яке виконує завдання щодо задоволення потреб підприємства у 

певних матеріалах, сировині, комплектуючих, інших благах які необхідні для 

виконання виробничої програми. З матеріально-технічним постачанням тісно 

пов’язане забезпечення цими матеріалами в певному просторі та часі, на 

певному ринку факторів виробництва. 

Заплановані обсяги виробництва визначають потребу у виробничому 

обладнанні, загальній виробничий потужності. Зростання або 

перепрофілювання діючої виробничої потужності передбачає формування 

інвестиційної потреби підприємства, яка знаходить своє відображення в 

інвестиційному плані. 
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Обробка та переробка продукції, яку було отримано за допомогою 

матеріально-технічного постачання, здійснюється через використання праці 

персоналу, яке планується за допомогою виробничої програми. Виробнича 

програма охоплює організацію процесу перетворення факторів виробництва в 

готовий продукт. Продукція, що створена в рамках виробничого процесу, 

повинна відповідати вимогам ринку та бути реалізована на ньому. Таким 

чином, виробничий процес повинен будуватися, виходячи з вимог ринку збуту 

продукції; обсяги виробництва є матеріальною основою для розробки планів 

реалізації продукції [1]. 

Виробнича програма є одним з основних планів господарсько-фінансового 

розвитку підприємства у зв’язку з тим, що в ній формуються основні показники 

його діяльності, які визначають рівень конкурентоспроможності підприємства 

на ринку. 

Для виконання цієї стратегічної мети у виробничій програмі підприємства 

повинно бути передбачене вирішення таких проблем: 

1) забезпечення високих і стійких темпів росту випуску продукції 

підприємства як у кількісному, так і в якісному вираженні; 

2) формування номенклатури та асортименту продукції, що випускається 

залежно від сформованого попиту на неї; 

3) оновлення номенклатури та асортименту продукції залежно від стадій 

життєвого циклу товару; 

4) підвищення якості та надійності, поліпшення дизайну продукції, що 

виготовляється; 

5) врахування дій конкурентів; 

6) найбільш повне використання виробничих потужностей підприємства. 

Розробка завдань із випуску виробів у натуральному вигляді є 

найважливішою частиною роботи при складанні виробничої програми. 

Важливість її визначається тим, що споживачам потрібна продукція визначених 

видів, здатних задовольнити наявні потреби. На основі виявлення цих потреб 

формується програма виготовлення конкретних виробів. 
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Номенклатура продукції – це перелік видів продукції, що випускається 

підприємством, відповідно до загальнодержавного класифікатора промислової 

продукції. 

Асортимент виробів – перелік видів продукції та їхнє кількісне 

співставлення з визначенням обсягів виробництва. 

Виробнича програма складається з таких розділів: 

1) Планове завдання по обсягу, номенклатурі й асортименту продукції, що

випускається; 

2) Планове завдання по якості продукції, що випускається;

3) План по спеціалізації та кооперуванню виробництва;

4) План збуту;

5) План введення у виробництво нової продукції, виробів [2].

Діяльність підприємства головним чином залежить від планування його 

діяльності. Оскільки виробнича програма один з найголовніших аспектів 

планування діяльності підприємства, то саме від умілої розробки виробничої 

програми залежить ефективність діяльності підприємства. 

Розробка і складання виробничої програми повинне обов’язково опиратися 

на цілі, які переслідує підприємство на майбутнє. 

Згідно з сучасною економічною теорією розробка виробничної програми 

повинна відповідати вимогам: комплексності, узгодженості, результативності. 

Виробнича програма складається із 2-х розділів: плану виробництва 

продукції в натуральному вигляді та плану виробництва у вартісному вигляді. 

За основу при розробці виробничої програми беруть стратегічний план 

розвитку підприємства; результати аналізу діяльності підприємства за період, 

що передував базовому; дані про забезпеченість сировиною ті її якісний склад; 

попит на продукцію підприємства; величину виробничої потужності 

підприємства та показники її використання; дані про залишки готової продукції 

на початок та кінець періоду, на який складається план; прогнози цін на 

продукцію [3]. 
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Розробка виробничої програми підприємства здійснюється в розрізі 

окремих видів продукції. Їхню класифікацію можна навести за наступними 

ознаками: 

1) За ступенем готовності продукції: готова продукція, напівфабрикати,

незавершене виробництво. 

Готова продукція – продукція, яка повністю пройшла виробничій цикл, 

укомплектована, відповідає вимогам стандартів чи технічним вимогам, має 

супроводжуючі документи, які підтверджують її якість, здана на склад 

підприємства та готова до реалізації. 

Напівфабрикати – це продукція, яка потребує додаткової обробки на тому 

чи іншому підприємстві. Вона може бути реалізована на сторону як 

комплектуючі чи запасні частини, може бути передана для подальшої обробки 

іншим структурам підприємства. 

Незавершене виробництво представляє собою вартість незавершеної у 

виготовленні продукції на всіх стадіях виробничого процесу: від первинних 

технологічних операцій до приймання готової продукції службою технічного 

контролю якості підприємства. Формування незавершеного виробництва 

необхідно для організації безперервного руху виробів по технологічних 

операціях. До складу незавершеного виробництва входять заготовки, деталі, 

складальні одиниці, незавершені об'єкти будівництва тощо. 

У поточному виробництві виділяють чотири види запасів: технологічний, 

транспортний, оборотний, страховий. 

Під технологічним запасом розуміють деталі та складальні одиниці, що 

знаходяться у процесі безпосередньої обробки та складання на робочих місцях. 

Деталі, що постійно знаходяться у процесі переміщення між робочими місцями 

та ланками, являють собою транспортний запас. Оборотний запас необхідний 

для безперервної роботи робочої ланки, цеха, лінії, що працюють з різною 

продуктивністю. Оборотний запас використовується та накопичується 

циклічно. Страховий запас визначається кількістю деталей, що зберігаються на 

випадок несвоєчасної подачі матеріалів чи інших непередбачених перебоїв у 

роботі. 
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2) За характером об'єкта виробництва виділяють: продукцію різного

ступеню готовності; роботи промислового характеру; послуги, що надаються 

іншим підприємствам. 

До робіт промислового характеру належать роботи з капітального ремонту, 

що виконуються для свого та інших підприємств поточному ремонту, 

технічному обслуговуванню та модернізації обладнання, транспортних засобів, 

монтаж обладнання і таке інше. 

3) Залежно від характеру використання продукція підприємства

складається із засобів виробництва та предметів споживання. 

4) Залежно від ступеня самостійності підприємства у виборі номенклатури

продукції, що виготовляється, визначають: 

а) продукцію, що виробляється за держзамовленням; 

б) продукцію, що виробляється за самостійно розробленою 

номенклатурою. 

До складу затвердженої номенклатури входить перелік продукції, що 

випускається підприємством відповідно до оформлених державних замовлень 

на виробництво продукції. Як правило, держзамовлення охоплює виробництво 

найважливіших видів продукції, які мають стратегічне загальнодержавне 

значення. 

До розрахункової номенклатури відносяться вироби, що виготовляються 

відповідно до самостійно укладених угод зі споживачами продукції. 

5) Залежно від напряму збуту виділяють:

а) продукцію, що виробляється на експорт; 

б) продукцію, що реалізується на території країни [4]. 

Інформаційною базою розробки виробничої програми підприємства є: 

1) прийняті підприємством держзамовлення на виробництво продукції в

розрізі номенклатури та асортименту; 

2) укладені підприємством довгострокові контракти зі споживачами

продукції; 

3) портфель замовлень, що його має відділ збуту підприємства; прогнозні

показники розвитку ринку збуту; 
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4) розрахункові виробничі потужності підприємства та заплановані заходи

з підвищення ефективності їхнього використання; 

5) намічені до реалізації інвестиційні проекти щодо розширення

матеріально-технічної бази підприємства, 

6) дані про можливості задовольнити потребу підприємства у додаткових

обсягах сировини, матеріалів, робочої сили, палива, електроенергії; можливості 

залучити робітників і спеціалістів відповідного рівня; 

7) прогнозна собівартість продукції, її прибутковість, обсяги реалізації.

Виробнича програма підрозділів основного виробництва – це сукупність 

продукції певної номенклатури й асортименту, яка має бути виготовлена в 

плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою 

потужністю цих підрозділів. Виробнича програма є надзвичайно важливим 

розділом плану роботи підприємства і його виробничих підрозділів, оскільки 

вона виражає зміст їх основної діяльності та засоби досягнення стратегічної 

мети [5]. 

Отже, виробнича программа є планом виробництва та реалізації продукції, 

основним та вихідним розділом плану господарсько-фінансової діяльності 

підприємства. Також виробнича програма підприємства визначає: обсяг 

випуску продукції, номенклатуру, асортимент, кількість, якість, строки, 

вартість. Виробнича програма підприємства визначає структуру підприємства, 

спеціалізацію і темпи розвитку та є основним розділом його плану. Крім того, 

вона є основою розробки показників усіх інших розділів плану. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто питання впровадження системи менеджменту якості 

на підприємстві. Визначено особливості застосування даної системи для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. На основі аналізу заходів 

по сертифікації діяльності підприємства, окреслено перелік основних дій, які 

необхідно виконати для проходження сертифікації якості. 

Ключові слова: система менеджменту якості, конкурентоспроможність 

підприємства, мотивація, міжнародні стандарти якості, якість продукції, 

аналіз, сертифікація. 

В Україні надто низький рівень продуктивності праці (відставання майже 

на 5 років від рівня розвитку Заходу). Як результат – низька 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, що є наслідком низької 

якості управління (за даними досліджень провідних консалтингових компаній). 

Щодня в Україну все більше поставляється зарубіжної продукції вищої якості, 

ніж вітчизняна, що призводить до зниження попиту на продукцію українського 
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виробника. Щоб уникнути даного зниження попиту потрібно підвищувати 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції та послуг, а також отримувати 

відповідні сертифікати міжнародної системи якості, що дозволить не тільки 

забезпечувати ринок товарів та послуг в країні, а також дасть можливість вийти 

на міжнародний ринок.  

Система контролю та сертифікації якості на підприємстві ISO - це 

проведення аналізу та перевірки на рівень відповідності міжнародним 

стандартам, які  встановлені та строго регламентовані міжнародною 

організацією по стандартизації (International Organization for Standardization). 

ISO - це положення, яке підтверджує ефективність та якість впроваджених 

на підприємство систем. До них належать:  

- система менеджмента організації; 

- виробничі системи; 

- інфраструктура підприємства. 

Основна діяльність International Organization for Standardization направлена 

на такі області якості: 

- планування процесів по їх досягненню; 

- безпосереднє управління; 

- подальше забезпечення якістю; 

- удосконалення систем підприємства та досягнення найбільш якісного 

виробництва. 

Сертифікація проводиться як в умовах обов'язкових перевірок продукції, 

так і на добровільних засадах, коли підприємство націлене на надання експорту 

послуг на міжнародному ринку. 

У зв’язку з ростом вимог міжнародних стандартів якості та безпечності 

продукції, необхідне впровадження системи менеджменту якості на всіх 

підприємствах України. Найрозповсюдженішим в нашій країні є системи 

менеджменту якості (СМЯ) які відносяться до міжнародних стандартів серії 

ISO 9000. Менеджмент якості – це управлінська система, що відповідає за 

контроль якості на підприємстві, заснована на аналізі споживчих потреб, місії 

організації, кількості ресурсів для досягнення основних цілей. 
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Проблемою менеджменту якості займаються вчені всього світу, так серед 

найбільш відомих західних фахівців можна виділити таких, як: Л.Якокка, 

М.Мескона, В.Хойера, Д.Грейсона, П.Друкера, В.Боровкіна, А. Попова.  

З вітчизняних вчених, що приділяють значну увагу проблемі управління якості 

можна виділити наступних: В.Л. Мокряка, В.О. Новака, Ю.Г. Симоненко Е.М. 

Векслера, В.М.Рифа, Л.Ф. Василевича. Вони розглядають проблему підвищення 

оптимізації системи якості на підприємстві через розвиток індивідуальних 

навиків управлінців і постійного удосконалення «петлі якості». 

Система менеджменту якості направлена на розвиток загальної структури 

підприємства, на налагодження всіх наявних на ньому процесів та контроль за 

якістю їх виконання. 

Основний результат налаштування всіх систем менеджменту якості в 

організації - це отримання міжнародного сертифіката відповідності якості 

стандартам ISO. Він надає перевагу в конкурентній боротьбі, а саме: 

- покращує показник якості продукції; 

- впливає на скорочення виробничих витрат шляхом впровадження 

найбільш оптимізованого виробництва; 

- збільшує рівень лояльності як споживача, так і довіри до організації на 

внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- надає переваги під час прийняття участі у тендерах та замовлень від 

держави. 

Основоположним стандартом якості є документ ISO 9000 «Стандарти на 

управління якістю та забезпечення якості. Керівні положення щодо вибору та 

застосування». Цей стандарт визначає основні принципи політики керівництва 

організацій в сфері забезпечення якості, описує можливі моделі управління, 

встановлює зв'язок між поняттями в галузі якості. Стандарт встановлює поняття 

«ступінь підтвердження», що визначає споживачеві доказів того, що система 

управління якістю і продукція виробника відповідає встановленим в договорах 

технічним вимогам.  
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Стандарт ISO 9000 складається з трьох моделей забезпечення якості. Вони 

відносяться до різних видів виробничих етапів підприємства, що 

сертифікуються.  

Стандарт ISO 9001 «Система якості. Модель забезпечення якості на стадіях 

розробки (проектування, виробництва, монтажу та обслуговування)» 

відноситься до першої моделі. Сертифікат встановлює критерії системи 

менеджменту та є єдиним стандартом серії, по якому можливо здійснити 

сертифікацію. Він може бути використаним будь-якою організацією незалежно 

від сфери діяльності. Даний стандарт заснований на ряді принципів по 

менеджменту якості, таких як орієнтація на клієнта, мотивація та залучення 

вищого керівництва, процесного підходу та постійного удосконалення 

виготовляємої продукції.Сертифікат ISO 9001 дає можливість організації:  

- підвищити рейтинг компанії  у споживачів, працівників та партнерів; 

- збільшити конкурентні переваги на ринку; 

- завоювати довіру клієнтів; 

- оптимізувати систему планування та контролю фінансових показників; 

- приймати участь в тендерах, де наявність сертифікату є однією з умов;  

- працювати на міжнародному ринку. 

Стандарт ISO 9002 «Система якості. Модель забезпечення якості на стадіях 

виробництва і монтажу» відноситься до другої моделі. Стандарт застосовують в 

умовах уже встановленого технічного завдання продукції на розробленому 

проекті. В цьому випадку необхідно підтвердити можливість виробника у 

виробництві продукції.  

Стандарт ISO 9003 «Система якості. Модель забезпечення якості на стадії 

контролю і випробування готової продукції» відноситься до третьої моделі та 

забезпечує можливості та обов’язки виробника в контролі та випробуванні 

продукції, що поставляється.  

Для того, щоб організація пройшла сертифікацію по стандартам ISO, 

необхідно зібрати наступні документи: 

- оформити запит на отримання сертифікату (потрібно надати такі дані, як 

діяльність організації, її назва, адреса, реквізити ІПН, дані керівників); 
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- надати копії документів ІПН та ЄДРПОУ; 

- вказати всі реквізити заявителя (тобто організації, що буде проходити 

сертифікацію). 

 Далі комісія в складі профільних експертів та органів місцевого 

самоврядування вивчатимуть дану організацію. Після проведення аналізу вони 

виносять рішення на відповідність організації міжнародним стандартам ISO. 

В процесі безпосередньої сертифікації підприємства виділяють кілька 

основних етапів, а саме: 

1. Аналіз документації, яка ведеться на підприємстві, а також заключених

контрактів. На цій стадії необхідно визначитись в області, яка буде проходити 

перевірку, а також підібрати необхідний перелік інформації для планування 

діяльності. Проводиться розрахунок тривалості заходів аудиту. Одразу після 

цього підписується договір про надання послуг по сертифікації. 

2. Першорядна перевірка системи організації.

3. Складання звіту та надання рекомендацій управлінню. Після цього

документація направляється до головного офісу сертифікаційної організації. 

4. Прийняття рішення комісією про видання сертифікату.

5. Аудит, націлений на виявлення виправлень наявних недоліків в системі

якості. 

6. Заключний аудит для підтвердження рішення про сертифікацію

організації.   

Аудит починається після укладання контракту. Спочатку проводиться 

перевірка керівництва, а потім починається сертифікація самого підприємства.  

Варто відзначити, що більшість організацій видає обмежений по часу 

сертифікат відповідності (як правило це 3 роки). По закінченню строку дії 

сертифікату потрібно проводити аудит системи якості повторно.  

Одна з головних відмінностей міжнародної системи сертифікації від 

вітчизняної - це обов'язковий всебічний моніторинг всіх систем підприємства. 

Саме тому при його проведенні аналізуються всі схеми рішень організації: 

- . процеси розробки продукції. 
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-  оновлення наявних ліній виробництва. 

-  подальше обслуговування. 

Друга значима відмінність - це термін проведення перевірки. Міжнародна 

сертифікації займає набагато більше часу. Також термін залежить і від обсягу 

даних, що підлягають перевірці.  

Проведення міжнародної сертифікації здійснюється у відповідність зі 

строгим регламентом. Перевірки піддаються товари, можливість їх просування 

на ринку,обладнання для виробництва, процеси виробництва,технологія. Тільки 

при повній відповідності бізнес-плану і всіх процесів в цілому, видається 

сертифікат міжнародного відповідності стандарту ISO.  

Отже, незважаючи на те, що міжнародна процедура набагато складніша, 

дорожча і тривала, при отриманні такого сертифікату про відповідність 

стандартам якості організація отримує великі можливості щодо подальшого 

просування власної продукції на міжнародному ринку. 

Характеристика основних систем менеджменту якості показала, що 

створення на вітчизняних підприємствах системи якості відповідно до 

міжнародних стандартів має починатися зі створення методології, що визначає 

реальну оцінку стартовим умовам, етапам та послідовності робіт з якості для 

перебудови корпоративної культури на принципах загального менеджменту 

якості.  

Сертифікація системи менеджменту якості дає перспективи подальшого 

зростання та розвитку та надає можливість зміцнити позиції підприємства, як 

на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Міжнародний досвід наглядно 

свідчить про те, що ті компанії, які запровадили систему менеджменту якості 

відповідно до міжнародних вимог, можуть досягти успіху на світовому ринку.  
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ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито економічну сутність, роль й призначення диверсифікації 

діяльності підприємства, як складового елементу його зростання, розглянуто 

основні передумови, причини, види і сучасні підходи до управління 

диверсифікацією діяльності підприємства та методів визначення її рівня й 

обґрунтовано авторський підхід щодо їх удосконалення.  

Ключові слова: процес, бізнес, підприємство, диверсифікація, перерозподіл 

ресурсів, потенціал, ринок, конкурентне середовище, економічна кон'юнктура 

ринку. 

Необхідність активізації та розвитку діяльності, використання нових форм 

і методів організації та управління виробництвом, пошук і генерування 

конкурентних переваг об’єктивно змушують підприємства шукати найбільш 

вигідні сфери реалізації сформованого виробничого потенціалу. При цьому, 

динамічні зміни умов і оточення потребують постійного удосконалення та 

оновлення асортименту продукції, технологій її виробництва та просування на 

ринку. У світовій практиці застосовують різні методи до активізації діяльності 

підприємств, одним з них, який широко використовується є диверсифікація. 
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Гармонійне гнучке управління процесами диверсифікації діяльності 

підприємства сприяє підвищенню його прибутковості й продуктивності, 

нарощенню конкурентоспроможності та адаптивності до умов зовнішнього 

середовища. 

Метою статті є розкриття економічної сутності, ролі й призначення 

диверсифікації діяльності підприємства, як складового елементу його 

зростання, окреслення основних передумов, причин, видів і сучасних підходів 

до управління диверсифікацією діяльності підприємства та методів визначення 

її рівня й обґрунтування авторського підходу щодо їх удосконалення. 

Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності підприємства 

розглянуті в працях багатьох вчених: Андрійчука В.Г., Ансоффа І.,  

Аронової О. М., Боумена К., Гелбрейта Дж. К., Друкера П. Ф., Котлера Ф., 

Маркової В. Д., Мінцберга Г., Олійника О., Портера М. Е., Санто Б.,  

Стецюка П.А., Стрикленда А. Дж., Томпсона А., Фатхутдінова Р. А.,  

Хершген Х., Цогли О.О., Шумпетера Й. А. та інші. Однак, у своїх розробках 

вчені недостатньо уваги приділяють причинно-наслідковим зв’язкам складових 

управління диверсифікацією діяльності підприємства в контексті комплексного 

підходу до їхньої розробки і реалізації, недостатньо переконливо обґрунтовані 

переваги різних видів диверсифікації та її межі з погляду на специфічні 

особливості кожного підприємства. 

Для активізації розвитку діяльності підприємства може бути розроблений 

широкий спектр різноманітних альтернатив. Однією з таких альтернатив може 

бути диверсифікація. Термін «диверсифікація» (від латини, diversus – різний, 

віддалений, fasere – робити) означає: різноманіття, різнобічний розвиток; 

проникнення до інших галузей виробництва, сфери послуг тощо; розширення 

асортименту виготовлення виробів, надання послуг. У сучасних наукових 

публікаціях диверсифікацію пов’язують, передусім, з переходом до 

багатопрофільного виробництва, з широкою номенклатурою продукції. Так, 

Донець Л.І.  переконана, що «диверсифікація – це володіння 

найрізноманітнішими фінансовими активами, з кожним з яких пов’язані різні 
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ризики, аби знизити ступінь ризику портфеля в цілому; або загальна ділова 

практика, що спрямована на розширення номенклатури товарів та послуг та 

(або) географічної території, аби розпорошити ризик та знизити залежність від 

циклічності бізнесу» [1].  Левковська Л.В.  стверджує, що основним змістом 

процесу диверсифікації є розвиток декількох не взаємопов’язаних або 

обслуговуючих виробництв, розробка нових видів товарів, робіт, послуг на 

основі перерозподілу ресурсів, якими забезпечене дане підприємство в інші 

сфери, які суттєво відрізняються від попередніх задля досягнення певної 

стратегічної мети [2]. Схожі визначення знаходимо і в зарубіжних публікаціях. 

Так, Корінько М.Д.  стверджує, що «диверсифікація – це розширення 

номенклатури товарів (послуг) підприємства за рахунок споріднених чи нових, 

які можуть виготовлятися і збуватися з використанням існуючого потенціалу, а 

також розвиток діяльності фірми, в абсолютно нових для неї галузях [3]. Тобто, 

можна стверджувати, що диверсифікація – це процес, що охоплює 

організаційні, економічні, правові зміни на підприємствах та направлений на 

підвищення ефективності виробництва, зниження кількості банкрутств, 

своєчасне реагування на зміни економічної кон'юнктури ринку для 

забезпечення прибутковості на основі використання ринкових шансів і 

встановлення конкурентних переваг, зміцнення положення підприємства в 

ринковому сегменті. 

Як економічне явище, диверсифікація, отримала розвиток та поширення за 

кордоном у середині 50-х рр. ХХ ст. Нині серед 500 найбільших компаній світу 

понад 90% мають диверсифіковане виробництво. Підприємство може 

пристосуватися до умов, які змінюються, або протидіяти їм, намагаючись 

адаптуватись до конкурентного середовища, але,  коли підприємством 

використані всі можливості інтенсивного росту, необхідно розглянути 

можливість диверсифікації. Диверсифікація, на думку Цогли О.О.  дає змогу 

підприємствам «триматися на плаву» при складній економічній кон’юнктурі за 

рахунок випуску широкого асортименту продукції і послуг: збитки від 

нерентабельних виробів перекриваються прибутком від інших видів продукції. 
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Вважається, що диверсифікація забезпечує: ресурсні конкурентні переваги, 

технологічні конкурентні переваги, інноваційні конкурентні переваги, 

партнерські конкурентні переваги. Цей процес торкається насамперед переходу 

до нових технологій, ринків і галузей, до яких раніше підприємство не мало 

ніякого відношення; крім того, сама продукція (послуги) підприємства повинна 

бути також абсолютно новою, і завжди передбачаються нові фінансові 

інвестиції. Необхідність диверсифікації може бути виявлена в результаті 

порівняння бажаного і можливого рівнів продуктивності. Диверсифікація як 

суспільна форма організації виробництва означає одночасний розвиток різних, 

невзаємопов’язаних видів виробництв, розширення номенклатури та 

асортименту вироблюваної продукції в межах одного підприємства. У 

результаті диверсифікації виробництва перетворюються на складні 

багатоцільові комплекси, що випускають продукцію або надають послуги 

різного призначення і характеру [4]. Проте диверсифікація діяльності 

підприємства не лише є інструментом для збільшення реалізації послуг, вона є 

інструментом міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів, методом 

оптимізації структурних перетворень в економіці; дозволяє знижувати 

негативні наслідки фінансових і економічних ризиків, підвищує адаптивні 

якості підприємства; є найважливішою складовою та водночас одним з 

головних механізмів процесу реструктуризації і підвищення 

конкурентоспроможності. Зазвичай виділяють п’ять основних груп мотивів, що 

спонукають до здійснення диверсифікації – техніко-технологічні, фінансові, 

економічні, соціальні та стратегічні [1]. При цьому, слід зазначити, що як 

правило, ці мотиви тісно взаємопов’язані і впливають в комплексі на прийняття 

рішення про здійснення диверсифікації. Левковська Л. В. вважає доречним 

поділити мотиви диверсифікації на оборонні та наступальні. Оборонні мотиви 

включають розподіл ділового ризику, зменшення циклічності нестабільності, 

заміну виду діяльності, що переживає спад. До наступальних мотивів 

відносяться: фінансові можливості, подолання меж зростання, досягнення 

синергетичних ефектів, прагнення усунути конкурентів[2].  
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Якщо виробництво нового товару певним чином пов’язано з існуючою 

сферою діяльності підприємства, то основними мотивами здійснення такої 

диверсифікації будуть: обмін та сумісне використання активів або навиків; 

економія витрат, обумовлена масштабами виробництва; досягнення ефекту 

синергізму. Якщо виробництво нового товару жодним чином не пов’язано з 

існуючою сферою діяльності підприємства, то основними мотивами здійснення 

диверсифікації виступатимуть: управління та перерозподіл грошових потоків; 

збільшення норми повернення інвестицій; купівля бізнесу за низькою ціною; 

зменшення ризиків шляхом здійснення діяльності одразу на декількох товарних 

ринках; можливість переорієнтації фірми[1]. 

За словами М. Корінько, особливої уваги заслуговує напрям диверсифікації, 

який дозволяє найефективніше використовувати принципи спеціалізації та 

кооперації з елементами комунікаційних зв’язків щодо досягнення стратегічних 

цілей [3]. Не менш важливим аспектом під час вибору напряму диверсифікації 

діяльності підприємства є виявлення потенційних ризиків її впровадження. Тому 

як один з підходів до вирішення цієї проблеми варто здійснювати 

систематизацію причин виникнення та очікуваних наслідків настання певного 

ризику за стадіями впровадження диверсифікації діяльності [4].   

Використовують дві групи методів диверсифікації: - диверсифікація 

діяльності в межах одного підприємства. Головною причиною внутрішньої 

диверсифікації стає надлишок ресурсів, які можна використати у виробництві 

нової продукції для отримання додаткового прибутку; - диверсифікація через 

злиття та поглинання. Зовнішнє зростання передбачає об'єднання підприємств, 

пов'язаних або непов'язаних технологічним ланцюжком. 

Загалом, диверсифікованим вважається підприємство, на якому понад 30% 

загального обсягу продажу – це товари й послуги, не пов’язані з його основною 

діяльністю [4]. Акцентуємо увагу, на забезпеченні відповідності диверсифікації 

діяльності економічному потенціалу підприємства. Між масштабом і напрямом 

диверсифікації діяльності підприємства і рівнем необхідних стратегічних змін 

існує прямо пропорційний зв’язок: чим масштабнішою є диверсифікація, тим 
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масштабнішими будуть й необхідні стратегічні зміни. У випадку ж, якщо 

економічний потенціал підприємства є таким, що відповідає вимогам обраної 

диверсифікації діяльності, потреба в розробці та впровадженні стратегічних 

змін відпадає. Коли ж необхідні стратегічні зміни повністю реалізовані і 

підґрунтя для диверсифікації діяльності підприємства створено, можна 

переходити до повномасштабного впровадження диверсифікації в життя з 

одночасним усуненням існуючих відхилень. 

Отже, підприємство повинно здійснювати диверсифікацію з найбільшою 

для себе вигодою і найменшим ризиком, тобто вибрати оптимальний варіант 

вкладення капіталу із максимально можливим прибутком і забезпеченням 

фінансової стійкості підприємства. Для цього потрібно враховувати всі 

переваги та недоліки цього процесу. Актуальність диверсифікації діяльності 

підприємства зумовлюється вичерпанням внутрішніх резервів зниження витрат 

виробництва, падінням попиту на виготовлену продукцію, гальмуванням 

адаптації щодо змін умов функціонування тощо. Поки підприємство отримує 

достатній прибуток у вже освоєній галузі, необхідності в диверсифікації немає. 

Проте у міру уповільнення зростання, диверсифікація стає привабливим 

засобом поліпшення перспектив підприємства.  
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Завданням цієї статті є спроба з’ясувати основні напрями державної 

політики у сфері забезпечення прав і свобод людини та зосередження уваги на 

принципах правової держави і державно-політичних аспектах прав і свобод 

людини. 

Основною метою даної статті є дослідження найважливіших питань з 

дотримання прав і свобод людини в сучасній державі та провадження 

державної політики із забезпечення охорони даних прав, які є невід’ємною 

часткою правової держави. 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод 

людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший 

крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права. 

Так, в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам 

людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є 

вільні і рівні у своїй  гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними. Відповідно до статті 22  Основного Закону 

держави, права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, 

не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. Частина 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за 

прийняття нових законів або при внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 
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Права будь-якої людини є універсальними  (вони належать усім людям в 

будь-яких ситуаціях незалежно від соціального становища), вродженими (вони 

вже належать кожній людині лише за фактом народження) і невід'ємними (це 

означає неможливість позбавити індивіда цих прав чи неможливість його 

добровільної відмови від цих прав). 

Спрощено, права людини характеризуються трьома головними рисами: 

1. Кожна влада має обмеження для своєї діяльності.

2. У кожної людини є своя суверенна сфера, в яку жодна влада не може

втручатися. 

3. Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда з

метою захисту своїх прав. 

Права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у 

випадках, прямо передбачених Конституцією, і з метою: 

• врятування життя людей та майна;

• запобігання злочинові чи його припинення;

• забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності,

громадського порядку, економічного добробуту; 

• забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації

або прав і свобод інших людей; 

• запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

У жодному разі не можуть бути обмежені: 

• право мати рівні з іншими конституційні права і свободи та право бути

рівними перед законом; 

• право громадянина України не бути позбавленим громадянства;

• право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій

державі; 

• право на життя і право захищати своє життя і здоров'я,  життя  і здоров'я

інших людей від протиправних посягань; 

• право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим

катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 
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поводженню чи покаранню: право не бути підданим без власної згоди 

медичним, науковим чи іншим дослідам; 

• право на свободу та особисту недоторканність;

• право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за

вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених 

законом, тощо. 

Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері 

прав людини – Загальну декларацію прав людини, Декларацію прав дитини — 

міжнародна декларація, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН  

20 листопада 1959 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та 

Факультативний протокол до нього 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації 1965 р., Конвенцію про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенцію про права дитини 1989 р., 

Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. та інші, – їх дія 

на території нашої держави номінальна (чітко визначена). 

В цілому потрібно підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в 

державі прав і свобод людини і громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях 

влади та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість 

дотримання прав і свобод людини. 

Беззаперечно, надзвичайно важливо, щоб нові проекти нормативно-

правових  актів, які вносяться до парламенту, а також зміни, які пропонуються 

внести до чинного законодавства, в жодному разі не звужували зміст та обсяг 

існуючих прав і свобод. 

Потрібно брати краще з європейського права, при цьому не цуратися 

позитивних здобутків українських правників та напрацювань правової системи 

минулого. Нам є чому вчитися, але й нам є чому навчити. 

При цьому саме права людини мають стати (і тільки вони можуть бути) 

міцним фундаментом новітньої України – її справжньою, не видуманою 
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національною ідеєю, – що об'єднає усіх громадян в український народ і соціум, 

в якому комфортно жити кожній людині, а громадяни пишатимуться своєю 

державою. 

Історія свідчить,  до яких трагедій може призвести зневаження та 

нехтування правами людини. І, якщо загальнолюдським і свідомим  прагненням 

стане бажання створити суспільство, де люди будуть вільні від страху та 

злиднів, матимуть свободу слова та переконань, то одним із шляхів реалізації 

цих прагнень буде правова свідомість і правова культура кожної окремої 

людини. А вони формуються не відразу, вони мають стати свідомим надбанням 

кожної молодої людини. Від почутої інформації мають перерости у внутрішню 

потребу жити згідно законів суспільства у своїх діях, у всіх життєвих ситуаціях, 

поважати і виконувати закони держави, закони суспільного життя. 

Життя багатогранне, насичене подіями, ситуаціями і щоб  добре себе 

почувати, уміти діяти в правовому полі слід добре знати свої права:  права 

дитини, права людини, права громадян України. 

Рівність людей в їх гідності та правах є необхідною умовою забезпечення 

їх прав і свобод. Принцип рівноправ’я або рівності означає те, що всі індивіди є 

рівними перед законом, є рівними перед судом, користуються рівними правами 

та виконують рівні обов’язки. Досвід багатьох країн світу свідчить, що прояви 

нерівності та неповаги до прав, свобод і законних інтересів окремих осіб, а тим 

більше певних груп населення призводять до виникнення напруження у 

суспільстві, яке з часом може перерости в конфлікт як внутрішньодержавного 

так і міжнародного рівня. 

Саме тому будь-які факти нерівноправного ставлення до певних груп осіб 

або пов’язані з цим обмеження прав і свобод викликають обґрунтоване 

занепокоєння міжнародного співтовариства. Подібні прояви закономірно 

кваліфікуються як грубі порушення норм міжнародного права у відповідній 

сфері. Саме тому для забезпечення безконфліктного та рівноправного розвитку 

людини, суспільства і держави, світовою спільнотою створено і постійно 

вдосконалюється система протидії проявам дискримінації. 
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Принцип рівності, поряд з принципами справедливості, свободи та 

гуманізму, є одним з основоположних принципів сучасного права і лежить в 

основі галузі міжнародного права прав людини. Він тісно пов’язаний з 

принципом заборони дискримінації або недискримінації. 

Отже, дискримінація, в усіх її можливих формах і проявах, є одним з 

найбільш поширених способів відкритого або прихованого насильства та 

недотримання або порушення прав і свобод людини. Вона проявляється в тому, 

що до особи ставляться менш прихильно, а ніж до іншої в подібній ситуації 

тільки тому, що вона належить, до певної групи або категорії людей. Осіб 

можуть дискримінувати через їх расу, культуру, мову, вік, фізичні чи психічні 

вади, етнічну належність, соціальне походження, політичні переконання, 

релігійні погляди, сексуальну орієнтацію, стать чи гендер та з багатьох інших 

причин. Дискримінація має не лише прямі наслідки для тих людей чи певних 

груп, які її зазнають – відбувається їх штучне усунення із суспільно-

політичного життя. Більше того, вона має непрямі і глибинні наслідки для 

суспільства і держави в цілому – розвиваються відцентрові процеси, які 

призводять до внутрішньо-системної руйнації. 

У свою чергу, дискримінація тісно пов’язана з нетерпимістю. 

Нетерпимість – це брак поваги до дій, вчинків та/або переконань, що 

відрізняються від своїх власних. Вона також стосується відторгнення осіб, яких 

домінуюча решта суспільства сприймає як відмінних, несхожих, інших. 

Нетерпимість може проявлятися у широкому діапазоні дій, починаючи з 

уникання таких людей, мовної ненависті щодо них, і закінчуючи побиттям або 

навіть вбивствами представників певних груп. 

Дискримінація може здійснюватися у прямий та непрямий спосіб. Пряма 

дискримінація характеризується наявністю наміру дискримінувати особу чи 

групу людей, наприклад, коли бюро з працевлаштування відхиляє претендента 

ромської національності, або компанія з нерухомості не надає квартир 

іммігрантам. Непряма дискримінація має місце, коли нібито нейтральна умова, 

критерій, або практика де-факто ставить окрему особу чи представників певної 
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меншини у невигідне, порівняно з іншими, становище. Приклади можуть бути 

різними: від мінімального зросту критерію на посаду пожежних (що виключає 

більшою мірою жінок, ніж чоловіків) до універмагів, що не приймають на 

роботу людей з покритою головою. Ці, на вигляд нейтральні, правила, 

насправді можуть створити непропорційно великі перешкоди членам певних 

соціальних груп . 

Дискримінація та нетерпимість існують у сучасному світі за рахунок 

стереотипів і упереджень. Стереотип – це узагальнююче переконання або думка 

про ту чи іншу групу людей, наприклад, що підприємці амбітні, державні 

службовці не мають почуття гумору, або що жінки мають довге волосся і 

носять спідниці. Основною функцією стереотипів є спрощення реальності. 

Упередження – це судження, як правило, хибне, яке ми робимо про іншу 

людину або інших людей, не знаючи їх. Так само, як стереотипи, упередження 

виникають як частина нашого процесу соціалізації. Однак, коли ми маємо 

достатньо інформації про людину або конкретну ситуацію, ми відмовляємося 

від нашого стереотипу. Упередження ж працюють як екран, через який ми 

сприймаємо будь-який шматок реальності. Зазвичай, якщо вони суперечать 

фактам, ми краще заперечимо факти, ніж саме упередження («але він не 

справжній християнин», «вона є винятком») . Таким чином, дискримінація і 

нетерпимість формуються та виправдовуються стереотипами і упередженнями 

стосовно людей і певних їх груп. Дискримінація є результатом живучості 

упереджень. 

На національному рівні загальні принципи рівності та недискримінації, 

визначені у ст. 24 Конституції України: «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». А ст. 26 Основного 

Закону нашої країни встановлює, що «іноземці та особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 
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правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни 

України» . 

Варто зазначити, що принципи та гарантії рівності і недискримінації в 

тому чи іншому вигляді містяться в багатьох Українських законах. Разом з тим, 

основоположним законодавчим актом, який містить загальну дефініцію 

дискримінації, визначає її ключові види та встановлює їх заборону є Закон 

України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 

вересня 2012 р.   

Отже, складовою частиною розв’язання складного завдання розробки і 

впровадження ефективної державної політики, яка б ураховувала всі складові 

елементи прав і свобод людини стоїть перед вітчизняними законотворцями, 

правозахисними організаціями та й, зрештою, усіма громадянами України. Від 

перших днів незалежності український уряд отримує багато рекомендацій щодо 

напрямків державної політики. Експерти неодноразово розробляли досконалі 

моделі, пакети заходів, спрямованих на розв’язання найболючіших проблем 

України. Однак сподівання української і міжнародної спільноти щодо втілення 

оправданої державної політики не справдилися оскільки урядування ще з 

радянських часів переважно виконує адміністративні функції, які не узгоджені з 

цілями суспільства і на практиці призводить до неспроможності виробити і 

ефективно впровадити стратегію державної політики як концентрований план 

дій, спрямованих на досягнення суспільних цілей. Загалом інститут прав 

людини (як соціальний фундамент гуманізму), завжди залишається одним з 

найвищих моральних ідеалів, до втілення якого мають поступово, але 

нездоланно наближатися кожне суспільство, кожна держава. 

В цілому, вбачається довічно прогресивний характер сучасного 

міжнародного інституту прав людини. Демократичне суспільство передбачає 

виконання функцій підготовки і впровадження державної політики за умови 

існування реальної свободи слова, парламентаризму, політичних партій та 

справжньої опозиції, але найголовніше - спрямованих на утвердження 

справжніх прав і свобод людини. 



105 

Реалізація і захист прав людини є головним обов’язком будь-якої держави. 

Конституційні права людини закріплені в Конституції України – Основному 

Законі, прийнявши який, Україна зробила важливий крок до створення 

правових основ дійсно суверенної і незалежної держави.  

Оскільки, для забезпечення реалізації і захисту прав людини необхідно 

мати не тільки налагоджену правову систему, але й належним чином 

організовану роботу державних органів, посадових осіб, громадських 

організацій тощо, спрямовану на поновлення порушених прав, вдосконалення 

правової бази, механізму правової реалізації конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, законодавство України досить чітко визначає систему 

органів та посадових осіб різних рівнів. 

Крім того, захист прав людини є одним із головних завдань міжнародної 

спільноти, тому в цій галузі існує велика кількість декларацій, конвенцій, 

хартій, у різний час створених і визначених світовим співтовариством.  

Хоча Україна поки що далека від ідеалу країни, яка забезпечує всі права 

своїх громадян, однак є велике прагнення з боку державних інституцій зробити 

так, аби громадянське суспільство було захищене від тотального порушення 

прав людини, як всередині своєї країни, так і за її межами. 
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядається роль кадрового потенціалу підприємства в реалізації 

його місії і цілей. Дано аналіз нової структури кадрового потенціалу та його 

взаємозв'язку з організаційною культурою підприємства. Визначається 

структура ризику при організаційних змінах. 

Ключові слова: кадровий потенціал, організаційна культура, управління 

підприємством, внутрішній потенціал, зовнішній потенціал. 

Кадровий потенціал є невід'ємним елементом системи управління 

підприємством. Його рівень залежить від взаємопов'язаних організаційно-

економічних і соціальних заходів щодо формування, розподілу, перерозподілу 

робочої сили на рівні підприємства, від створення умов для використання і 

розвитку трудового потенціалу кожного працівника. Кадровий потенціал 

формується державою і дирекцією підприємства і знаходить конкретне 

вираження у вигляді кваліфікованих кадрів за всіма функціями управління. 

Виходячи зі сказаного виникає необхідність розвитку кадрового потенціалу 

підприємства, який може бути як зовнішнім, так і внутрішнім. 

Класифікаційним критерієм тут може виступати орієнтація кадрового 

потенціалу на власний персонал підприємства або на зовнішнє середовище при 

формуванні кадрового складу. 

Зовнішній кадровий потенціал характеризується тим, що для потенційних 

співробітників видно завдання і перспективи розвитку на будь-якому рівні. 

Почати працювати можна як із самої низової посади, так і з посади на рівні 

вищого керівництва. Підприємство готове прийняти на роботу кваліфікованого 

спеціаліста, якщо він володіє бажанням розкрити свій потенціал і досвід. Такий 

кадровий потенціал необхідний для підприємств що розвиваються, провідною 
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метою яких є завоювання ринку, орієнтація на швидке зростання і прагнення 

стати лідером у своїй галузі[1]. 

Внутрішній кадровий потенціал характеризується тим, що підприємство 

орієнтується на включення нових працівників тільки з нижчого посадового 

рівня, а заміщення резерву відбувається з числа співробітників підприємство. 

Кадровий потенціал такого рівня застосуємо для підприємств, орієнтованих на 

створення певної корпоративної культури, формування відповідальності, 

причетності до розвитку бізнесу. Отже, кадровий потенціал це не тільки 

кваліфікація кадрів, але і їх соціально-психологічна орієнтація. 

Насправді кадровий потенціал представляє собою єдину систему, де 

зовнішня і внутрішня частина управління кадрами повинна бути 

збалансованою. У цьому випадку з’являється необхідність економічної 

доцільності капіталовкладень, пов’язаних з наймом, навчанням і можливостями 

працівника розкрити свій талант. При цьому можуть виникати різні за ступенем 

ризики (табл. 1). 

Таблиця 1 – Ступінь ризику при організаційних змінах 

Важливість 
організаційних змін 

Ступінь ризику 
Висока Середня Низька 

Висока  Ризик яким не 
можна управляти 

Середня Ризик яким 
можна управляти 

Низька Слабоупраляємий 
ризик 

У зв'язку з цим для управління кадровим потенціалом пропонуються 

наступні принципи [2]: 

- повага до співробітника, до його професійних особливостей, моральних і 

лідерських якостей; 

- відповідальність кожного співробітника, тобто він повинен для себе 

особисто представляти, чим він конкретно повинен займатися в компанії; 

- знати, кому працівник підпорядковується, які заходи відповідальності до 

нього можуть бути застосовані; 
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- якість праці, при цьому стягнення повинні не принижувати особисту 

гідність співробітника, а показувати йому шкоду і наслідки його неправильних 

вчинків; 

- мотивація, коли всі без винятку співробітники за їх досягнення повинні 

заохочуватися морально і матеріально. 

Організація управління на всіх рівнях ієрархії повинна бути системною. В 

іншому випадку, кадровий потенціал підприємства не зможе ефективно 

забезпечувати виконання прийнятих рішень. 

Найбільш актуальним для малих і середніх підприємств в умовах жорсткої 

конкуренції на ринку є проведення організаційних змін при зниженні або 

підвищенні попиту на ринку. В цьому випадку, при відборі та наймі 

працівників оцінка необхідних підприємству кадрів повинна здійснюватися з 

огляду на: 

- їх лідерські якості; 

- вміння не тільки виконувати, але і проектувати нововведення; 

- бажання розробляти критерії найбільш перспективного бізнесу; 

- розподілити свій потенціал за пріоритетними напрямами. 

Таким чином, набір персоналу полягає в створенні такого резерву кадрів, 

який готовий до будь-яких змін в системі управління. 

Спосіб такого набору більш зручний, так як сприяє більш правильній 

оцінці, підвищує задоволеність працею, і працівник правильно сприймає 

необхідність організаційних змін. Просування і переміщення по горизонталі 

своїх співробітників обходяться роботодавцю дешевше. Стимулювання 

працівників до підвищення кваліфікації вже не потрібно, так як працівник, 

беручи участь в нових проектах, самовдосконалюється. Методи внутрішнього 

набору різноманітні. Можна це робити адміністративними методами. 

Можна також проінформувати всі підрозділи про відкриті вакансії 

всередині підприємства доводячи інформацію до кожного з працюючих. 

Запропонувати, порекомендувати на інший вид роботи когось із своїх колег і 

при цьому дати йому рекомендацію. Це доцільно тоді, коли підприємство 

зацікавлене в збереженні своїх кадрів. 
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Якщо у підприємства є необхідність прискорити свій розвиток і потрібні 

нові кадри, то тоді використовується набір із зовнішнього середовища. 

Для тимчасових робіт і добре оплачуваних можна використовувати лізинг 

персоналу. Укладається договір про надання працівників в найм, в основі якого 

лежить працевлаштування працівників на певний час. Такий працівник укладає 

контракт з підприємством і він направляється у відрядження на певний термін 

для забезпечення тимчасової потреби в кадрах даного профілю. Така форма 

задоволення потреб роботодавця в кадрах широко поширена в більшості 

європейських країн і в США [5]. 

Використання лізингу кадрів найбільш ефективним є в холдингах, коли 

розробляються спільні проекти зі створення або просування нових продуктів. 

Це дозволяє не тільки підвищувати кваліфікацію кадрів, але і створювати 

загальну корпоративну культуру[4]. 

Оцінка кадрового потенціалу в умовах ринку необхідна для аналізу 

діяльності підприємства і розробки відповідних програм розвитку. При цьому 

не можна погодитися з тим, що будь-які штучні методи і показники (чиста і 

умовно чиста продукція, нормативна вартість обробки і ін.) для визначення 

результатів діяльності не потрібні. Вони повинні бути, але оцінка потенціалу 

повинна доповнюватися організаційною культурою підприємства. 

Ефективність праці залежить не тільки від самого індивіда, а й від 

найскладніших групових взаємозв’язків всередині підприємства. Як зазначає 

В.А. Співак, організаційна культура - «це середовище, атмосфера, в якій ми 

перебуваємо, все, що нас оточує з чим (і ким) ми маємо справу на роботі» [6]. 

Останнім часом все більше говорять про корпоративну культуру 

підприємства як важливі важелі підвищення ефективності кадрового 

потенціалу. Велику роль тут відіграє система цінностей, традицій і стиль 

відносин між співробітниками, між підлеглими і управлінцями. Відповідний 

стереотип поведінки людей в сфері трудової діяльності дозволяє краще 

використовувати кадровий потенціал. 

Кадровий потенціал в поєднанні з організаційною культурою висловлює 

рівень інтегрованості і професійної зрілості трудового колективу в процесі 
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реалізації місії і цілей підприємства. Це пояснюється тим, що таке поєднання 

потенціалу та культури не є жорстким, як, наприклад, організаційна структура 

або бюджет підприємства. 

Це синтез для практичних дій. Для підприємства з високим кадровим 

потенціалом і організаційною культурою будуть притаманні такі риси, як 

конкурентоспроможність, динамічність, культ підвищення кваліфікації 

співробітників, мала чисельність управлінського персоналу і доброзичливість 

співробітників. 

Організаційний підхід до формування кадрового потенціалу дозволяє 

вирішувати наступні проблеми підприємства: 

- на підприємствах дуже часто юридично і документально резерв кадрів 

ніяк не оформлений. Отже, кар’єрний ріст працівникам невідомий, що знижує 

мотивацію до праці; 

- існуюча система відбору і найму кадрів базується на вхідному тестуванні, 

це досить суб’єктивний підхід; 

- система адаптації нових працівників повинна передбачати особливості 

операцій які він виконує. В сучасних умовах на підприємствах вона або 

відсутня, або існує стандартна; 

- кадрова служба підприємств слабо виконує маркетингові дослідження 

кадрового потенціалу ринку. Це призводить або до дефіциту кадрів певної 

кваліфікації, або до великої плинності працівників; 

- слабо здійснюється нормативне закріплення кадрової політики 

підприємства. 

Локальні правові акти підприємства не зведені в єдиний документ, що 

ускладнює роботу системи в цілому. 

Для вирішення цих проблем кадровий потенціал підприємства повинен 

формуватися не тільки за функціональною ознакою, а й за організаційною. Він 

передбачає проведення реінжинірингу функцій кадрових служб підприємства, 

юридичного оформлення кадрового резерву, створення організаційної культури 

та розробку єдиної програми стратегічного розвитку кадрового потенціалу 

підприємства.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 

ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В статті проаналізовано сучасний етап розвитку підприємницької діяльності, 

що характеризується активним пошуком дієвих напрямів підвищення 

ефективності роботи підприємства і підвищення його 

конкурентоспроможності. Визначено,що саме цілеспрямоване стратегічне 

планування процесу управління дозволяє визначити не тільки рівень досягнення 

ефективності діяльності підприємства, а й можливості щодо його 

вдосконалення і розвитку. У статті розглянуто процес стратегічного 
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планування як провідну стадію управління іноземним підприємством із 

визначенням методології та принципів планування. Це дозволило обґрунтувати 

формування стратегічного набору підприємства, як реального інструменту 

управління, та дослідити причинно-наслідкові зв’язки між обраною іноземним 

підприємством стратегією розвитку і його складовими й ресурсною базою. 

Ключові слова: процес, бізнес, іноземне підприємство, диверсифікація, 

перерозподіл ресурсів, потенціал, ринок, конкурентне середовище управління 

іноземне підприємством, бізнес-процес, процесний підхід, стратегічне 

планування, стратегічний набір, економічна кон'юнктура ринку. 

Сучасний етап господарювання для багатьох підприємств 

характеризується пошуком нових стратегічних напрямів діяльності, 

впровадження яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності. В цих 

умовах зростає роль ефективного управління іноземне підприємством, 

заснованого на стратегічному плануванні, як складному соціально-

економічному підґрунті, що є одним із ключових шляхів стабілізації 

української економіки в цілому. На даний час середовище діяльності багатьох 

підприємств характеризується підвищенням складності і невизначеності, що 

підтверджує необхідність втілення в практику ідей і технологій стратегічного 

планування. Для того, щоб стратегічне планування на підприємстві 

здійснювалось ефективно, необхідно дослідити його значущість в процесі 

управління іноземне підприємством. 

Метою статті є аналіз процесу стратегічного планування як провідної 

стадії управління іноземним іноземне підприємством із визначенням 

методології та принципів планування, визначення необхідності формування 

стратегічного набору підприємства, як реального інструменту управління.  

Серед численних робіт, присвячених дослідженню питань зі стратегічного 

планування управління іноземне підприємством, необхідно виділити вагомі 

внески таких відомих зарубіжних і вітчизняних вчених, як: Томпсона А.А, 

Шершньова З.Є., Оборська С.В., Василенко В.О., Ткаченко Т.І., Сумець О.М., 

Бондаренко М.І. Науковці більш детально, на наш погляд, розглянули процес 
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стратегічного планування, оскільки визначили, що стратегічне планування – це 

вид управлінської діяльності, пов’язаний з розробкою стратегій на основі 

набору дій і рішень (що приймаються керівництвом), спрямованих на 

досягнення цілей підприємства, що підтверджує необхідність розробки і 

формування на підприємстві стратегічного набору, як реального інструменту 

управління. Разом з тим, за всієї позитивної оцінки означених досліджень, слід 

відмітити наявність значного кола невирішених питань, пов’язаних із 

визначенням, розвитком і використанням стратегічного планування при 

формуванні процесу управління іноземне підприємством. Зокрема, бракує 

цілісності, системності та ґрунтовного аналізу стратегічного планування у 

системі управління іноземне підприємством, що демонструвало би 

багатоаспектність (шляхом аналізу всіх складових стратегічного управління 

бізнес-процесами на підприємстві) даної проблематики. 

Процес управління іноземним підприємством є базовим поняттям 

процесного підходу, який є одним із найпоширеніших в теорії менеджменту. 

Відповідно до цього Козаченко А.В. [1] визначає процес управління як серію 

безперервних взаємопов’язаних дій. В останні роки панує теза, що основна 

проблема функціональних організацій – виникнення організаційних бар’єрів та 

лавиноподібне втрачання цінності – може бути подолана завдяки 

впровадженню в управління іноземне підприємством процесного підходу, який 

визначають як систематичне визначення процесів та їх взаємодії в організації, а 

також управління ними. Реалізація процесного підходу дуже щільно пов’язана з 

моделюванням бізнес-процесів. Термін «моделювання бізнес-процесів» виник 

наприкінці 90-х років ХХ ст., коли керівники підприємств під впливом 

конкурентів під час намагань оптимізувати бізнес-системи за критеріями 

«прибутковість ‒ конкурентоспроможність» відчули необхідність мати моделі 

діяльності організації, які відображають усі механізми та принципи 

взаємозв’язку різних підсистем у межах одного бізнесу (діяльності).  

Ці процеси відбувались водночас з виходом на ринок складних програмних 

продуктів для комплексної автоматизації управління. Впровадження таких 
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систем передбачає проведення комплексу заходів: діагностичне обстеження 

організації, вироблення експертного висновку щодо проблемних зон, 

реорганізацію («реінжиніринг») бізнес-процесів. Необхідно також відзначити, 

що реінжиніринг, що починається з перепроектування бізнес-процесів, цим не 

закінчується. Торкаючись глибоких аспектів життєдіяльності організації, він 

передбачає, в тому числі, і зміни системи оцінки, мотивації і заохочення 

персоналу. Саме тому не можна реалізувати реінжиніринг бізнес процесу, 

ізолюючи його від усіх інших аспектів організації [2]. Процесний підхід в 

управлінні іноземне підприємством знаходить все більшу популярність. Його 

головною перевагою є пряма орієнтація на замовника продукції або послуг, 

здійснення аналізу та постійного удосконалення виробничого процесу. Адже 

саме задоволення потреб замовника веде до того, що продукт буде ним 

придбаний або послуга буде використовуватися. Процес, як категорія 

управління, тлумачить Томпсон-мл. А.А. як послідовність дій для досягнення 

цілей, результатів. Процесний розподіл побудовано за досить значною 

кількістю ознак, а дослідницьким інструментом загальної теорії процесів і 

процесної теорії управління є процесний аналіз [2]. Саме процесний аналіз 

надає можливість провести аналіз внутрішніх процесів (їх ідентифікацію, 

визначення класу, типу, характеру, послідовності та взаємодії, встановлення 

меж). При використанні системного підходу процеси можна виділяти в 

елементах (або підсистемах) системи; так, можна виділити процеси у таких 

головних елементах (підсистемах) – виробництві, обслуговуванні виробництва 

та управлінні, формуванні стратегії розробки планів бізнес-процесів. В основі 

стратегії розробки планів бізнес-процесів лежить низка принципів, якими 

повинні керуватися підприємства у своїй діяльності.  

Основні із них: ринок послуг диференційований, і кожна його частина 

(сегмент) має свою специфіку, свій споживчий стереотип. Не існує такої 

пропозиції товарів і послуг, яка могла б задовольнити всіх покупців; іноземне 

підприємство може орієнтуватися на один або декілька ринкових сегментів. 

Проте в усіх випадках мова йде про забезпечення можливо більш повного 
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лідерства у сфері обраних сегментів; іноземне підприємство може діяти на 

ринку самостійно або у співпраці з іншими.  

У першому випадку воно повинно більшою мірою покладатися на власний 

досвід, глибоко досліджувати ринок реалізації своєї продукції. У другому 

випадку зменшується ступінь ризику ринкової діяльності, оскільки 

об’єднуються ресурси, досвід, діють авторитет підприємства-партнера й інші 

фактори. Вибір засобів маркетингу (елементів системи просування товару або 

послуги від виробника або споживача) значною мірою визначається 

конкретною ситуацією на ринку. Вихід підприємства на ринок передбачає 

всебічне урахування економічної ситуації, загальної номенклатури ринку, 

позиції конкурентів та інших факторів, які можуть посилити чи послабити 

можливості підприємства в реалізації своєї продукції, внаслідок чого 

посилюється роль бізнес-планування. Метою здійснення бізнес-планування, 

стверджує Шершньова З.Є. є планування господарської діяльності 

підприємства на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і 

можливостей отримання необхідних ресурсів. При плануванні бізнес-процесу 

операційного управління необхідно зазначити: з ким має бути створена нова 

справа і як планується налагоджувати з ним роботу  [3]. 

При плануванні бізнес-процесу збуту продукції визначаються: потенціал 

можливих конкурентів; джерела отримання інформації; методи аналізу даних; 

шляхи реалізації заходів, що дозволяють використовувати ці дані на користь 

підприємству. При плануванні бізнес-процесу виробництва складаються схеми 

виробничих потоків безпосередньо на підприємстві, на цій схемі 

відображаються процеси контролю якості, оцінка можливих витрат 

виробництва та її динаміка на перспективу.  

На нашу думку, систему принципів планування доцільно доповнити 

принципом завершеності. Принцип завершеності сформулюємо таким чином: 

процес планування може вважатися закінченим лише після встановлення 

змістовних планових завдань на визначений термін конкретним виконавцям.  
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Таким чином, процес планування не повинен закінчуватися розробкою 

планів для окремих бізнес-процесів та структурних підрозділів (рівнів 

управління) підприємства. Обов’язковою складовою частиною системи планів 

підприємства повинні бути планові завдання окремим виконавцям. 

Виокремлення процесів стратегічного, поточного й оперативного управління 

іноземне підприємством призводить до того, що логіка, зміст та методи 

стратегічного, поточного й оперативного планування суттєво відрізняються.  

При розробці стратегічного плану необхідно, перед усім, визначити цілі й 

умови діяльності підприємства на перспективу, виходячи з інтересів груп, що 

беруть участь у його діяльності (власники, трудовий колектив, споживачі 

продукції та ін.), а вже після цього розробити програму його діяльності на 

перспективу, що виходить з прийнятих стратегій розвитку і функціональних 

стратегій (стратегічного набору), а також проекти розвитку окремих 

бізнеспроцесів підприємства (рис. 1).  

Рисунок 1 – Схема процесу стратегічного планування на іноземному 

підприємстві за Широконос В.Є. 

Використання принципу причинно-наслідкових зв’язків у процесі 

стратегічного планування, по-перше, дозволяє надати стратегічний набір 

підприємства у вигляді ланцюжка стратегій; по-друге, вимагає обґрунтування 
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кожної з обраних стратегій відповідним комплексом заходів з розвитку. Кожна 

ланка стратегічного набору, у свою чергу, може бути надана у вигляді 

сукупності (комплексу) стратегій. Тому доцільно в процесі формування 

стратегічного набору підприємства враховувати принцип взаємовідповідності 

стратегій, який можна сформулювати таким чином: стратегічний набір 

забезпечує підтримку загальної стратегічної лінії досягнення генеральної мети 

підприємства шляхом взаємної підтримки стратегій, які належать до різних 

ланок (вертикального узгодження стратегій), а також шляхом 

взаємоузгодження стратегій, що належать до однієї ланки (горизонтального 

узгодження стратегій) [2]. 

Процес стратегічного планування є планування господарської діяльності 

підприємства на найближчий і віддалений періоди у відповідності з потребами 

ринку і можливостями отримання необхідних ресурсів. Стратегічне планування 

доцільно більш ефективно здійснювати на основі таких специфічних 

принципів, як принцип причинно-наслідкових зв’язків та принцип 

взаємовідповідності стратегій.  Головною метою розвитку підприємства є 

забезпечення максимальної вартості, що дозволяє дослідити причинно-

наслідкові зв’язки між обраною іноземне підприємством стратегією розвитку та 

його складовими й ресурсною базою. Вихідним елементом пропонованої 

бізнес-моделі є блок ресурсів підприємства, який є базою для формування його 

конкурентних переваг. Будучи основою побудови бізнес-моделі, ресурси 

повинні максимально відповідати цілям створення, розвитку і підтримки 

спроможностей підприємства. 
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ОСОБИСТІСНИЙ РІСТ ПРАЦІВНИКА ЯК СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

В статті розглядається важливість значимості правильного вибору 

позитивної стратегії управління підприємством керівником. Висвітлюється 

вплив особистісних характеристик  співробітників на наповнення як 

матеріальних, так і не  матеріальних  ресурсів організації. Кінцевою метою 

теми, що  розглядається є зміцнення конкурентних позицій підприємства на 

ринку та  збільшення його конкурентоспроможності. 

Ключові слова: особистість, управління, розвиток, партисипатизм, тім-

білдінг. 

Рівень розвитку особистості працівника є однією із  складових  

позитивного управління персоналом, що  веде  до  збагачення як матеріальних, 

так і не  матеріальних  ресурсів організації. Робоче  середовище стає місцем 

самоусвідомлення власного «Я» та генерування позитивного продукту. 

Проблема полягає в потребі керівника ефективно трансформувати базові 

тезиси життя кожного із  співробітників усіх ланок, що  полягають в добробуті, 

свободі, самореалізації у ефективну діяльність на виробництві. Кінцевою метою 

є зменшення психо – емоційної затратності співробітника через усвідомлення 

себе як  особистості, де прийняття рішення  обґрунтоване свідомістю  та 
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значним рівнем розвитку власного «Я», а не виконанням інструкції (скрипта), 

що не має розуміння виконавцем та ґрунтується на підвищенні рівня ризиків 

при виникненні позапланових ситуацій. 

Дана тема привернула до себе увагу таких дослідників, як от: Б. Ананьєв, 

В. Андрєєв, Л. Виготський,  Ю. Фокін, І. Якиманська  та багато інших. Всіх 

науковців об’єднало спільне  бачення, що  саме  особистість працівника є 

домінантою при виборі напрямку та  стратегії управління персоналом. 

Метою статті є розгляд методологічних основ формування  відповідного 

рівня розвитку особистості працівника. Дана тема є  однією із  складових  

позитивного управління персоналом, що  стимулює збагачення як 

матеріальних, так і не  матеріальних  ресурсів організації. 

Всебічний розвиток особистості є досить актуальною темою, адже 

продуктивність співробітника, його висока ефективність праці веде до 

збільшення блага підприємства (організації). Співробітник, із готовністю до 

всебічного розвитку та бажанням сприймати нову інформацію, без  ригідності у 

світосприйнятті під час своєї трудової діяльності показує значно кращу 

ефективність праці в порівнянні із  робітником – виконавцем. Функція 

управлінця – кваліфікований  підбір персоналу,  формування єдиної команди за 

рахунок  тім-білдінгу та трансформації знань у продуктивний результат 

діяльності системи. 

На нашу думку, при дослідженні даної  теми, є доцільним розкриття 

взаємозв’язку між поняттями, що є ключовими для мотивації та особистісного 

росту співробітника, взаємозв’язок між партисипативним управлінням та 

використанням методів командоутворення, тобто тім - білдінгу. Основа полягає 

в тому, що проведення активних заходів, направлених на згуртування 

колективу формує навички вирішення загальних  завдань в команді 

(наповнення терміну тім - білдінг). Діяльність співробітника в колективі 

набуває наповнення емоціями, що активізують та організовують сприйняття, 

мислення та устремління особи. Головна роль при чому відведена емоції 

інтересу, яка генерує збудження для індивідуального розвитку, становлення 
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особистості. Вона має мотиваційне наповнення за  двома типами. Перший із 

яких пов’язаний із внутрішніми процесами, які направляють індивіда в певному 

направленні чи до визначеної цілі. Другий тип наповнений соціальною 

мотивацією, тобто процесом, через який емоційна експресія особи мотивує 

поведінку людей, що її оточують та взаємодіють із нею. 

Партисипативні відносини між керівником та працівниками дають 

можливість реалізації особистісного  потенціалу кожного. В наведеній 

комбінації створюються умови для росту, формування зрілої особистості, 

установлення лідерських якостей, що веде до мотиваційного очікування 

отримання кращого результату діяльності як кожного окремо взятого 

співробітника, так і команди вцілому. Тобто роль результативної діяльності 

управлінця  набуває вищого рівня трактування цього поняття та полягає в 

контролі наяної діяльності команди з послідуючими можливостями реалізації  

інноваційних стратегій в сформованому колективі. 

Співробітники формують єдине  ціле, однак при цьому жоден не втрачає 

своїх особистісних рис та меж. Вмотивовані працівники дають змогу 

покращити діяльність підприємства, при цьому є можливість вчасно виявити та  

усунути можливі недоліки рішень курівника ( управлінських рішень ). 

Партнерські відносини в колективі можуть забезпечити значну стійкість при 

економічній кризі в зовнішньому середовищі, стабільний розвиток у 

внутрішньому середовищі та збільшити рівень конкурентоспроможності 

підприємства. 

Тім – білдінг формує команду замість групи. Допомагає подоланню 

проблеми можливого егоїзму при  високій особистісній зрілості  співробітників. 

Реалізацію можна здійснити через допустимість наявності поступів для 

максимізації колективного результату, що закріплюється можливими 

заохоченнями. Члени  колективу можуть відкрито висловлювати свої ідеї, 

обмінюватися досвідом. Сприйняття роботи трансформується через призму 

власного  світогляду як власна справа. Тобто співробітник емоційно буде 

максимально присутній на робочому місці, що  збільшує його 
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працеспроможність, збільшує коефіцієнт  ефективності праці. Через тім -білдінг 

реалізуються такі цілі: 

- впровадження командного управління, структурування дій членів 

команди; 

- формування командного духу через розвиток психологічних зв’язків між 

членами команди, цілісності в досягненні спільних цілей; 

- оптимізування структури команди. 

Колектив є головним механізмом реалізації кінцевої мети підприємства. 

Формування цілісного колективу (команди) призводить до збільшення 

потужностей, фінансового резерву підприємства. Впровадження може бути 

через ряд груп тім - білдінгу. 1. Екстримальна: реалізація через задіяння 

екстремальних видів спорту, що дає майже  миттєвий результат та глибоке 

відчуття єдності. На даному етапі присутній ризик для здоров’я.  

2. Інтелектуальна: реалізується за рахунок  розумової праці шляхом проведення

квестів, рольових  заходів і т.д. Дає можливість проявити приховані таланти та  

внутрішній потенціал  співробітника. 3. Творча: глибока емоційна  

згуртованість досягається при проведенні заходів, що ґрунтуються на смакових 

перевагах співробітників. Збільшується емоційна згуртованість останніх.  

4. Програмна: застосування автоматизованих  HRM - систем забезпечує швидке

та  ефективне  формування команд. Є найбільш економічно вигідною. 

Варто оговорити, що  командоутворення має  бути адаптованим до ступеня 

відкритості формування кадрового складу, що за своєю типологією  може  бути 

відкритим та закритим. Відкритий підхід  в формуванні характерний для 

молодих  підприємств з  наявною  високою прозорістю  в кадрових призначеннях 

для працівників  усіх рівнів. Запит до рівня кваліфікації працівника є  високим, 

тому набір персоналу проводиться через конкурс. Ціль підприємства полягає  в 

його швидкому зростанні, завоюванні передових позицій в своїй галузі. Закритий 

підхід обирають для себе зрілі підприємства, оскільки мають зацікавленість в 

просуванні на  вищі керівні посади конкретних працівників, тому прозорість 

кадрових призначень є низькою. Підприємство наповнено співробітниками із 

різними кваліфікаційними рівнями, що й обґрунтовує послідуючий набір 
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працівників з числа наявних на  підприємстві. Цілью діяльності такої системи є 

утримання частки ринку в умовах дефіциту кадрів.  

Правильний підбір команди дає можливість вивільнення потенціалу 

особистості, що  попередньо була  обмежена  посадовою інструкцією. За  

статистичними даними рентабельність роботи підприємства після 

впровадження тім – білдінгу зростає від 20 до  60 %. Співробітники 

удосконалюють такі якості, як  уміння швидко розвиватися, застосовувати 

накопичений досвід в нових умовах та збільшують імідж системи. Тім -  білдінг  

дає розвиток приємної прив’язаності співробітника до роботи. Отримання 

задоволення від роботи, що  виконується. Попередження професійного  

вигорання. 

Партисипативне  управління обґрунтовується партнерськими відносинами 

між керівником та  співробітниками. Цей підхід  підвищує рівень 

продуктивності праці, при цьому присутня реалізація соціальних потреб 

працівника. Внутрішнє «Я» працівника  отримує  визнання  і цим самим 

спонукає до  рушійних, ефективних  послідуючих дій в робочому процесі. 

Партисипативне  управління  знаходить свій вихід  через  певні напрямки. Його 

реалізація здійснюється коли робітникам надається можливість самостійно 

приймати рішення, що  мають  направленість типу: вдосконалення  старих  

методів роботи, вибір засобів для здійснення  трудового процесу. Коли 

працівники залучаються до процесу постановки цілей, завдань підприємства. 

Коли є дозвіл  на перевірку якості власної продукції  та можливість 

контролювати отримані результати. Коли співробітники залучаються до  

творчих  груп з  метою спільного  створення проектів та послідуючого 

контролю над ними  як на нижчому  рівні, так і на вищому ( рівень організації ). 

Отже, бачення поєднання даних підходів полягає в тому, що  досвідчений 

управлінець формує надійну, стресостійку команду, яка вмотивована на 

загальний результат. Особистісний розвиток персоналу породжує зміцнення 

відданості співробітників цілям організації. Отримання та закріплення нових 

знань та професійних навичок персоналом забезпечують подальшу ефективну 

діяльність організації. Відбувається розкриття потенціалу працівників та 
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найбільш повне використання їхніх  можливостей,  схильностей, знань  та 

навичок. Перелічені передумови полегшують впровадження інноваційних  змін. 

Формується  база для забезпечення спадкоємності в управлінні.  Як  підсумок 

наведені дані сприяють зміцненню конкурентних позицій підприємства на 

ринку та  збільшують його конкурентоспроможність. 
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У статті досліджено питання впливу соціально-психологічних факторів на 

працівників підприємств та наведено способи зменшення їх негативної дії 

задля підвищення продуктивності праці. Наведені такі сучасні соціально-

психологічні напрямки як: коучінг та нейролінгвістичне програмування, що 

призведе до формування стабільного, позитивного психологічного клімату в 

колективі. 

Ключові слова: мотивація праці, стимулювання, мотивація праці, плинність 

кадрів, соціально-психологічні фактори, соціально-психологічні методи, 

колектив, нейролінгвістичне програмування, коучінг. 

На сьогодні залишається проблемним питання ефективності  управління  

трудовим колективом на підприємстві, так як для досягнення цілей організації 

керівники повинні шукати ті методи, які змусять працівників якісно виконувати 

свою роботу. Відомо, що колектив є чимось більшим, ніж просто логічне 

впорядкування працівників, що виконують взаємозв'язані завдання. Вчені 

наголошують, що організація є також і соціальною системою, де взаємодіють 

окремі особи і формальні і неформальні групи. І від соціально-психологічного 

клімату, від настрою кожного працівника залежить і продуктивність праці, і 

здоров'я і багато що інше. 

На нашу думку, доцільно звернути увагу на більш детальне вивчення ролі 

соціально-психологічних факторів в управлінні кадрами на підприємстві, бо за 

нездорового психологічного клімату в організації підвищується плинність 

кадрів, що перешкоджає досягненню стійкості і рівноваги промислово-

економічних систем, впливає на якість праці та обсяг отриманого прибутку 

підприємств; залучення нових робітників коштує дорожче, ніж навчання своїх. 
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Увага, яка приділяється врахуванню соціально-психологічних тенденцій, 

забезпечить ріст соціальної ефективності, яка поряд з економічною є 

найважливішою передумовою успіху підприємства і його персоналу. 

Мета статті полягає у визначенні соціально-психологічних факторів, що 

впливають на працівників та пошуку шляхів зменшення їх негативної дії на 

трудовий колектив.  

Цими питаннями займалися такі відомі вчені як: А. Бодалев, О. Євтихов,  

І. Рибкін, Е. Падар, Д. Молден, Е. Мейо. Є  публікації  які  присвячені  

вивченою соціально-психологічного   клімату   колективу Черепкова Н.В., 

Ольшанский В.Б., Чугункин С.А. та інші. 

Соціально-психологічні методи діють як регулятори соціальних, 

психологічних, ідеологічних та етичних відносин у колективі. Велика кількість 

психологічних факторів відображається на результатах праці. Вміння їх 

враховувати допомагає керівнику цілеспрямовано впливати на окремих 

працівників і формувати колектив з єдиними цілями. 

Фактично соціально-психологічні методи — це сукупність специфічних 

прийомів впливу на особистісні відносини, які виникають у трудових 

колективах, а також на соціальні процеси, які в них відбуваються. їх можна 

поділити на дві групи: соціальні і психологічні.  

Колектив - група об'єднаних загальними цілями і завданнями людей, що 

досягла в процесі соціально цінної спільної діяльності високого рівня розвитку. 

В колективі формується особливий тип міжособових відносин, що 

характеризуються високою згуртованістю як ціннісно-орієнтаційною єдністю, 

колективістським самовизначенням, колективістської ідентифікацією, 

соціально цінним характером мотивації міжособистісних виборів,  

високою референтністю членів колективу по відношенню один до одного, 

об'єктивністю у викладі та прийнятті відповідальності за результати спільної 

діяльності. [1, с.247] 

Основним структурним підрозділом з управління колективом в організації 

є відділ кадрів, на який покладено функції з прийому і звільнення робітників, а 

також з організації навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.  
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Як вже зазначалось, ефективність функціонування кожної організації 

знижує висока плинність кадрів. Тому управління плинністю кадрів організації, 

з'ясування причин плинності в сучасних соціально-економічних умовах є 

важливим завданням кадрової роботи.  

З якісного боку процес плинності характеризується факторами, причинами 

і мотивами. Виявити причини, мотиви і фактори потрібно для розробки 

конкретних заходів зниження плинності кадрів. 

Мотиви є першочерговим матеріалом для встановлення причин. 

Традиційно трудову мотивацію сприймають як пояснення внутрішніх факторів 

чи психологічного стану та відношення людини до того, що повинно бути 

зроблено чи досягнуто в якості цілі поведінки. Причини звільнення тісно 

пов'язані з факторами, під якими розуміють: зміст і організацію праці, систему 

морального і матеріального стимулювання; організацію виробництва та 

управління; стиль керівництва, взаємостосунки в колективі, систему 

професійного просування. Тож, щоб ефективно мотивувати персонал, 

керівники повинні знати природу людської поведінки, характер внутрішніх 

спонукальних сил та відповідно до цього підібрати відповідні методи.  

Більшість працівників прагнуть насамперед постійного збільшення 

заробітної плати, але в сучасних умовах українські компанії не здатні в 

повному обсязі забезпечити всі їх потреби. Ми вважаємо, що протягом 

тривалого періоду наука управління перебільшувала значення матеріальних 

стимулів. Бо в результаті проведених досліджень було встановлено, що 

задоволеність працівників матеріальними умовами праці далеко не в усіх 

випадках призводить до підвищення прдуктивності праці. Для вирішення цієї 

проблеми в даній ситуації ми пропонуємо звернути увагу саме на 

нематеріальну сторону стимулювання, так як інколи персоналу важливіше 

відчути себе частиною важливої системи та те, що вони роблять одну справу. 

Саме це питання досліджував Мейо  і він пропонує такі засоби підвищення 

продуктивності праці як: паритетне управління, засноване на обліку взаємних 

інтересів адміністрації та працівників підприємства; гуманізація праці, що 
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забезпечується впровадженням нових технологій, створенням сприятливих 

умов праці; прийняття колегіальних рішень, демократичний стиль керівництва 

підприємством; просвітництво працівників, їх професійне навчання та 

створення умов для підвищення їх професійної кваліфікації [3, с. 69 ] . 

Дані  правила не втрачають свого внеску і сьогодні, тому сучасним 

менеджерам слід використовувати їх задля підвищення продуктивності праці, а 

також вони будуть основним шляхом розв’язання суспільних протиріч і 

забезпечить соціальну стабільність суспільства. Так як управління персоналом 

потребує саме психологічного занурення у світ працівника. 

Не останнє місце на формування соціально-психологічного клімату має 

вплив фактори макро- та мікросередовища. Фактори макросередовища – це той 

суспільний фон, на якому будуються і розвиваються відносини людей. До цих 

факторів належать: 

− суспільно-політична ситуація в країні – ясність і чіткість політичних 

економічних програм, довіра до уряду; 

− економічна ситуація в суспільстві – баланс між рівнями технічного і 

соціального розвитку; 

− рівень життя населення – баланс між заробітною платою рівнем цін, 

споживча здатність населення; 

− організація життя населення – система побутового і медичного 

обслуговування; 

− соціально-демографічні фактори – задоволення потреб суспільства і 

виробництва в трудових ресурсах;  

− регіональні фактори – рівень економічного і технічного розвитку 

регіону; 

− етнічні чинники – наявність або відсутність міжетнічних конфліктів. 

Чинники мікросередовища – це матеріальне і духовне оточення 

особистості в організації. До мікрофакторів відносяться об'єктивні (комплекс 

технічних, санітарно-гігієнічних, управлінських елементів у кожній конкретній 

організації) та суб'єктивні (соціально-психологічні фактори): 
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 − формальна структура – характер офіційних організаційних зв’язків між 

членами групи, офіційні ролі і статуси членів групи; 

− неформальна структура – наявність товариських контактів, співпраці, 

взаємодопомоги, дискусій, суперечок, стиль керівництва, індивідуальні 

психологічні особливості кожного члена групи, їх психологічна  

сумісність [2, с. 27]. 

Особливим фактором впливу на працівника, на нашу думку, є вище 

зазначений соціально-психологічний клімат в організації. Його визначають як 

якісний бік міжособистісних взаємин, який виявляється у вигляді сукупності 

психологічних умов, що сприяють чи перешкоджають продуктивній спільній 

діяльності й всебічному розвитку особистості в групі. Міжособистісні взаємини 

в процесі спільної виробничої діяльності мають як усвідомлений, так і не 

усвідомлений, як необхідний, так і випадковий характер. 

Ось чому стан соціально-психологічного клімату потрібно розглядати як 

функцію безлічі взаємопов’язаних факторів. Соціально-психологічний клімат 

групи являє собою стан групової психіки, обумовлений особливостями 

життєдіяльності певної групи. Це своєрідний сплав емоційних та 

інтелектуальних установок, відносин, настроїв, почуттів, думок членів групи. 

Все це окремі елементи соціально-психологічного клімату. Слід також 

відзначити, що стани психіки групи характеризуються різним ступенем 

усвідомленості [1,с. 249].. 

Необхідно чітко розмежовувати елементи соціально-психологічного 

клімату і чинники, що впливають на нього. Приміром, особливості організації 

праці в який-небудь трудової групі не є елементами соціально-психологічного 

клімату, хоча вплив організації праці на формування того чи іншого клімату 

безсумнівний. 

Задля запобігання несприятливого клімату в колективі, ми пропонуємо ще 

при підборі персоналу керівникам звертати увагу не тільки на професійні 

якості, а й враховувати риси характеру потенційних працівників. Для 

налагодження соціально-психологічного клімату ми рекомендуємо забезпечити 

комфортні умови праці, проводити спільні заходи, такі як: відзначання з 
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колективом Нового року, днів народжень співробітників та інші свята, час від 

часу вирушати разом в походи або на пікніки. Такі заходи не можна 

перетворювати на нудні зустрічі, на які заборонено не бути. Все це, на нашу 

думку, згуртує колектив та покращить взаємовідносини між працівниками. 

Також рекомендуємо керівникам дозволяти співробітникам  більше 

контролювати себе і навколишнє оточення. Людина відчуває себе більш 

щасливою і впевненою, коли розуміє, що від неї щось залежить. Наприклад, у 

багатьох компаніях є чіткий список речей, які можуть бути присутніми на 

робочому місці і від яких доведеться відмовитися. Такий підхід до справи 

позбавляє співробітника можливості самому формувати свій робочий простір. 

Це може значно знизити його настрій, зробити його більш дратівливим, а, отже, 

призведе до конфліктів всередині колективу.  

Необхідно заохочувати спілкування співробітників один з одним. Так як 

деякі роботодавці вважають, що спілкування в робочий час негативно 

позначається на результатах діяльності співробітників. Однак відсутність 

спілкування пригнічує працівників, вбиває в них інтерес до своєї діяльності і в 

кінцевому підсумку призводить до роз'єднаності колективу.  

Також менеджери повинні попіклуватися про організацію робочого 

процесу таким чином, щоб у колективі все робилося вчасно. Постаратися 

уникнути кризових ситуацій, що виникають через відсутність часу. Для цього 

необхідно здійснювати всі важливі дзвінки перед обідом або перед закінченням 

робочого дня. Такі бесіди будуть більш продуктивними, займуть менше часу, а 

також виключать можливість виникнення несприятливої атмосфери всередині 

колективу.  

Для підвищення продуктивності праці, що в результаті  це призведе до 

зростання рівня доходів необхідно також застосувати такий соціально-

психологічний метод як коучінг. Метою коучінгу є розкриття людського 

потенціалу. У ньому відсутні директивні настанови, коуч бачить перед собою 

особистість або групу особистостей, які мають усі необхідні ресурси на успіх. 

Він не показує їм шлях до вирішення проблем чи певного завдання, а допомагає 

знайти власне вирішення. Коуч може відстежувати динаміку групи і керувати 
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процесом, тим самим дозволяючи групі сконцентруватися на виконанні 

головних завдань.  

Також для управління персоналом менеджерам слід використовувати 

такий метод як «НЛП», що означає «нейролінгвістичне програмуванння». 

При цьому НЛП допомагає: 

− встановити особисті взаємини та поліпшити їх; 

− розвинути дар переконання; перейти до позитивного світосприйняття; 

− підвищити рівень самооцінки; подолати наслідки негативних переживань 

минулого; 

−  зосередитися на намічених цілях і направити всі сили на їх досягнення; 

− діяти з максимальною продуктивністю. 

Даний метод швидше допоможе керівникові будь-якого підприємства 

побудувати систему соціально-психологічних методів, що впливатимуть на 

результативність праці. 

Отже, соціально-психологічні фактори залишаються актуальними в 

управлінні плинності кадрів. Для формування міцної трудової мотивації 

необхідно, щоб зміст праці виходив за межі тільки особистих матеріальних 

потреб людини. Мотивація високопродуктивної праці дозволить забезпечити 

поряд із відновленням нормальної працездатності працівників зменшення 

плинності кадрів, підвищення місця, яке посідає цінність праці в загальній 

структурі соціальних цінностей, формування нової трудової свідомості і 

трудової етики. Стимулювання як тактика вирішення проблеми є орієнтацією 

на фактичну структуру цінностей і зацікавлень працівника, на більш повну 

реалізацію трудового потенціалу.  

При створенні сприятливого соціально-психологічного клімату необхідно 

звернути увагу на підбір персоналу, який би мав такі риси, що зменшить 

конфліктність на підприємстві. А також необхідно зручно обладнати робочий 

простір, проводити неформальні зустрічі для зближення колективу. При 

керуванні персоналом менеджери повинні звернутися до використання таких 

методів як: коучінг та нейролінгвістичне програмування. 
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На додаток, слід не забувати і про відомі раніше методи, серед яких можна 

виділити: паритетне управління, прийняття колегіальних рішень, 

демократичний стиль керівництва, делегування персоналу певних справ. 

Урахування соціально-психологічних факторів дозволить створити дієвий, 

ефективний механізм управління плинністю кадрів на підприємствах, що 

вплине на якість трудових ресурсів і на роботу підприємств у цілому.  
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В даній статті досліджується взаємодія корпоративної культури та 

корпоративної стратегії. Визначається ступінь впливу культури на 
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ефективність діяльності підприємства. Методи покращення роботи через 

створення комфортних умов праці. Корпоративна культура як важіль впливу 

на якість роботи, як наслідок фінансових результатів підприємства. 

Ключові слова: корапоративна культура, корпоративна стратегія, 

ефективність діяльності підприємства, конкурентоспроможність, управління 

організацією. 

В умовах жорсткої конкуренції підприємства постійно боряться за 

ефективність своєї діяльності. Лише висока ефективність може забезпечити 

його конкурентоспроможність, відповідно і рівень фінансового задоволення. 

Один з варінтів вирішення даної проблеми полягає в пошуку альтернативних 

способів покращення єфективності роботи підприємства. До них належить, 

зокрема, робота з колективом, тобто – корпоративна культура. 

Корпоративну культуру як економічний показник ефектичності діяльності 

підприємства у своїх працях досліджували О. Бала, Т. Башук, Н. Богданова, 

І. Грошев, О. Єськов, С. Ковалевський, О. Маковоз, Ю. Мельник, О. Тарасова, 

О. Ситник, В. Співак, Т. Чернишова, І. Химич, та ін. В Українідана практика ще 

не набула масовості і вимагає досліджень її запровадження та використання на 

підприємствах в законодавчих та економічних умовах нашої країни. 

Вплив культури на ефективність перш за все визначається її відповідністю 

загальній стратегіїї підприємства. Можна виділити чотири основних підходи до 

вирішення не відповідності цих компонентів: 

1. Ігнорування культури, що може негативно позначатися на слідуванні

корпоративній стратегії ; 

2. Система управління підлаштовується під існуючу культуру організації.

Тобто визнаються бар’єри, що створює культура для слідування обраній 

стратегії. Для подальшого функціонування наробляються схеми, що 

дозволяють оминути такі бар’єри не змінюючи корпоративну стратегію; 

3. Зміна культури таким чино щоб , щоб вон апідходила до обраної

стратегії; 

4. Зміна стратегії аби підлаштувати її під існуючу культуру.
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Взагалом можна виділити два типи впливу культури на життя організації. 

Перший, як детальніше описано вище, - культура і стратегія мають 

взаємовплив. Другий – культура не на те, що люди роюлять, а бульше на те, як 

вони це роблять. 

В сучасному світі приділяють особливу увагу розвитку корпоративної 

культури. Аналіз і розвиток позитивних тенденцій копоративної культури 

дозволяють підвищити рівень управління будь-якого економічного об’єкта, а як 

наслідок і ефективність діяльності підприємства навіть в умовах не стійкого 

зовнішнього середовища. Культурні аспекти все щастіше розглядаються як 

важливий засіб за допомогою якого підприємста можут забезпесити собі 

стбільність та залишатися конкурентоспроможним навіть в перід кризи. 

Удосконалення корпоративної культуури, перетворення її в потужний 

мотивуючий та об’єднувальний інструмент, може стати одним з основних 

важелів покращння ефективності функціонування підприємства, тому багато 

сучасних керівників розглядають корпоративну кульуру, як важливий 

стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окрмих осіб 

на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників і забезпечити 

продуктивну взаємодію. 

Світова криза показала, що конкурентну перевагу мають ті суб’єкти 

господарювання, які здатні адаптуватися до складних умов, чітко уявляють собі 

перспективи свого подальшого розвитку, і, які можуть організувати виробничу 

діяльність відповідно до обраних стратегічних напрямків. 

Лише в останні роки корпоративну культуру стали визнавати основним 

показником, необхідним для правильного розуміння управління на 

підприємстві. Можна сказати, що корпоративна культура є основою життєвого 

потенціалу підприємства: те, заради чого люди стали членами однієї компанії; 

те, як будуються відносини між ними; які стійкі норми і принципи життя і 

діяльності підприємства вони поділяють; що, на їхню думку, добре, а що, 

погано. 
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Все це не тільки відрізняє одне підприємство від іншого, але і істотно 

визначає успіх його функціонування і виживання в довгостроковій перспективі. 

У вітчизнних компаніях необхідність вивчення і управління корпоративною 

культурою прийшли не так давно, тому на сьогоднішній день існує 

недостатність методичної та теоретичної опрацювання даного питання 

вітчизняними фахівцями.  

Важливими чинниками, що впливають на формування корпоративної 

культури є: національна культура, культура керівника, місія підприємства, його 

структура та розмір, структура робочої сили і зовнішнє середовище.  

Корпоративна культура може бути прийнятною для певного періоду часу і 

умов, так як зміна умов зовнішньої конкуренції, державного регулювання, 

стрімкі економічні зміни і нові технології зажадають змін культури 

підприємства, яка стримує підвищення її ефективності, а як наслідок і 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Зміни, що вносяться до культури підприємства вимагають багато часу, 

оскільки існуюча корпоративна культура вкорінюється у свідомості людей, які 

прхильні до неї. Ця робота включає в себе формування нової місії, цілей 

організації і її ідеології, моделі ефективного керівництва, використання досвіду 

попередньої діяльності, укорінення традицій і процедур, оцінку ефективності 

підприємства, її формальної структури, проектування приміщень і будівель і т. 

д. Для цього необхідно проводити діагностику основних параметрів 

корпоративної культури і вносити зміни в її структуру. Якщо його працівники 

не володіють крім набору необхідних умінь і навичок, писаними і неписаними 

правилами, законами життя даного підприємства, не вибирають певного 

ставлення до своєї роботи, до свого підприємства, колег і клієнтів, то 

підприємство не може ефективно функціонувати. 

Лише разом ці навички, вміння, погляди, норми поведінки та правила 

створюють корпоративну культуру підприємства здатну підвищити 

ефективність діяльності підприємства. 
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Успіх підприємства в значній мірі залежить від позитивності 

корпоративної культури, ніж від більшості інших факторів організації. 

Позитивна корпоративна культура полегшують комунікацію і процес 

прийняття рішень, спрощують співпрацю на основі довіри. Найбільш важливим 

фактором позитивної корпоративної культури є її неформальне вплив на 

молодих працівників, опосередкований розвиток їх особистих і професійних 

якостей через діючі правила і норми, носіями яких є персонал, його провідні 

фахівці та досвідчені "кадрові" працівники [6, с.56]. 

Специфіка корпоративної культури як форми існування полягає в тому, 

що, відображаючи реальну ситуацію, вона особливо акцентує тенденції її зміни. 

Механізми впливу корпоративної культури на діяльність підприємства 

полягають в тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації, щодо чого 

вони оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Реалізуючи їх у 

діяльності, вони підсилюють ті чи інші тенденції і створюють таким чином 

адекватні їм ситуації. Зміст корпоративної культури визначається ступенем 

особистісної значущості професійно-трудової діяльності для більшості 

співробітників [4, с.1]. 

Особистісно-значущою є діяльність, за допомогою якої працівник може 

реалізувати і розвивати свої здібності, необхідні особисто для нього, виходячи 

із загального контексту його індивідуальної життєдіяльності: так само 

особистісно-значущої буде є реалізація суб’єктивного ставлення до дійсності, 

яке відображає його специфічний спосіб життєдіяльності.  

Позитивна корпоративна культура формує цінність професійно-трудової 

діяльності як способу реалізації цінності саморозвитку і суб’єктності, а також 

цінність підприємства як умови реалізації такого роду способу. Негативна 

культура - відображає ситуацію коли діяльність на конкретному підприємстві в 

різній мірі вигідна, однак, не цінна для співробітника з точки зору його 

саморозвитку і самореалізації.  

При позитивній культурі співробітник сприймає себе, частиною 

підприємства, вірить в те, що його діяльність впливає на загальну 

результативність діяльності підприємства.  
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Усвідомлюючи особисту відповідальність за загальний продукт спільної 

діяльності, працівник прагне сумлінно виконувати свої виробничі обов’язки, це 

формує його норму поведінки. Працівники налаштовані на творчість, 

знаходження оптимальних способів здійснення своєї діяльності. Формується 

відповідальність працівника за якість виробленого ним продукту, зростає його 

зацікавленість в його підвищенні. Все це створює атмосферу захопленості 

своєю працею.  

Успішність працівника в результаті стає підставою і для успішної 

діяльності підприємства. Відчуттям взаємної адекватної оцінки особистих і 

колективних критеріїв власної цінності [4, с.1]. 

Досягається самоповага і повага з боку колег. В результаті підвищується 

ефективність професійної взаємодії в колективі, встановлюються доброзичливі 

відносини в колективі. Міфи позитивної корпоративної культури, повинні 

відображати тенденції розвитку сфери цінностей організації, тоді вони будуть 

орієнтувати співробітників на побудову відповідних їм моделей поведінки, 

реалізація яких буде стимулювати ефективність діяльності підприємства. 

Для того, щоб корпоративна культура підприємства могла підтримати його 

стратегію розвитку і підвищення ефективності діяльності керівництву 

підприємства необхідно систематично вживати такі процедури:  

1. Проводити збір даних, що описують стан об’єкта вивчення, перелік

цінностей, цілей, завдань, які складають основу внутрішньофірмових і 

внешнефірменних відносин (на думку співробітників ); дані характеризують 

відносини корпорації з клієнтами, конкурентами, партнерами, 

постачальниками, місцевим населенням, суспільством в цілому і проводити 

якісний аналіз виникли відносин.  

2. Проводити аналіз відповідності декларованим цінностям, цілям і

завданням підприємства.  

3. Проводити аналіз фактично реалізованих цінностей, цілей і завдань,

декларованим.  

4. Розробити заходи щодо поліпшення тих елементів культури, які за

результатами проведеного аналізу виявилися не прогресивними [6, с.78]. 
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Необхідно також своєчасно проводити заходи для формування 

прогресивної культури такі як:  

– сформувати систему цінностей, цілей і завдань для всіх учасників

підприємства;  

– розробити систему пошуку, обслуговування і «утримання» клієнтів

підприємства;  

– передбачити програми взаємодії з місцевим населенням, суспільством,

державою; 

– забезпечити коригування організаційно-економічної документації

відповідно до впроваджених рекомендацій;  

– впровадити інформаційне забезпечення, навчання і організацію

виконання прийнятих заходів [6, с.78].  

Підводячи підсумок можна сказати, що при вмілому використанні 

корпоративної культури можна привести підприємство до успіху, процвітання і 

стабільності, а при невмілому можливі прямо протилежні результати.  

Отже, корпоративну культуру необхідно вивчати, стежити за її 

формуванням, удосконалювати і регулювати її зміни. Вона повинна стати 

органічною частиною всього підприємства, відповідати сучасним вимогам, 

економічногго і технологічного розвитку, специфікою законодавства і 

менталітету, а також специфікою конкретного підприємства, корпоративна 

культура повинна сприяти досягненню поставлених цілей, а, отже, підвищенню 

ефективності діяльності підприємства. 
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів управління 

ефективністю операцій з експорту. Проаналізовано передумови, які сприяють 

впровадженню експорту, визначено переваги від такої діяльності. 

Запропоновано шляхи вдосконалення експортної діяльності підприємства. 

Ключові слова: експортна діяльність, ефективність, управління, 

диверсифікація, інвестування, шляхи вдосконалення експортної діяльності, 

інноваційний потенціал, експортні відносини.  

В умовах високої конкуренції на міжнародних ринках підприємства 

повинні вести жорстку боротьбу за потенційних споживачів. Цього можна 

досягти тільки за рахунок ефективного управління операціями з експорту. У 

результаті ефективного управління операціями з експорту підприємство 

отримує ряд переваг: підвищення конкурентоспроможності українських товарів 

на світових ринках, максимізація прибутку, залучення іноземних інвестицій на 

взаємовигідних умовах, зменшення витрат на виробництво. Тому дана тема є 

актуальною і потребує подальшого вивчення. 

Основними завданнями даного дослідження є наступні: визначення 

передумов, які сприяють впровадженню експорту, виявлення переваг, які 
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можна отримати від експортної діяльності, а також пошук основних проблем 

удосконалення стратегії експортного потенціалу та шляхів їх вирішення. 

В економічній літературі існують різні підходи до дослідження 

теоретичних аспектів управління ефективністю експортних операцій на рівні 

підприємств. Дані розробки представлені в працях таких дослідників, як  

В. Г. Кравченко, Ю. Г. Козак,  Н. С. Логвінова, О. О. Маслак,  О. Г. Мельник,  

І. Г. Лебідь, О. Ю. Блажкун, В. Й. Жежуха та інші. 

Незважаючи на велику кількість публікацій щодо даної теми, деякі аспекти 

недостатньо вивчені, неопрацьовані повною мірою, особливо, що стосується 

розробки шляхів вдосконалення експортної діяльності. Актуальність 

викладених аспектів обумовила вибір теми дослідження. 

На сьогоднішній день експортні відносини, безумовно, є важливим 

фактором, що сприяє розширенню діяльності підприємства. Експортна 

діяльність дає змогу розвиватися, а саме: розширювати ринки збуту, 

збільшувати обсяги виробництва та удосконалювати якість продукції. У 

результаті експортні відносини забезпечують підвищення доходу підприємства, 

зміцнення конкурентних позицій, роблять його більш привабливим для 

іноземних інвесторів та партнерів.  

Експортна діяльність підприємства – це низка взаємопов’язаних операцій, 

що передбачають продаж товарів з обов’язковим переміщенням їх через 

митний кордон з метою надання у володіння цієї продукції партнеру з-за 

кордону [6, с. 64]. 

Для того, щоб експортна діяльність приносила максимальний прибуток, 

підприємство повинне бути забезпечене певними конкурентними перевагами. 

Керівники повинні чітко проаналізувати, чи буде така діяльність економічно 

вигідною для підприємства. Аналізуючи питання про доцільність експортної 

діяльності підприємства, визначено певні передумови, які сприяють 

впровадженню експорту: [2, с. 18-20]:

1. Наявність висококваліфікованих кадрів. Підприємство має бути

забезпечене персоналом, який спеціалізується на зовнішньоекономічній 
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діяльності. Також необхідно проаналізувати, чи готовий  персонал до змін у 

виробничому процесі, а саме: збільшення обсягів виробництва, можливість 

швидко змінювати та покращувати існуючий продукт, відповідно до вимог 

клієнта, або виготовляти новий продукт. 

2. Технічна спроможність підприємства збільшувати обсяги виробництва, 

підвищувати якість та збільшувати асортимент продукції.  

3. Наявність значних фінансових ресурсів. Оскільки для здійснення 

експортної діяльності необхідні значні фінансові витрати на всіх етапах: від 

кадрової політики підприємства до рекламних бюджетів, керівники 

підприємства повинні точно оцінити можливості фінансування витрат, що 

пов’язані з експортом. 

Ще однією не менш важливою передумовою, на мою думку, є зміцнення 

інноваційного потенціалу підприємства. Для цього необхідно забезпечити 

новими технологіями щодо виробництва та управління, які будуть 

переорієнтовувати виробника на більш прибутковий ринок збуту, в результаті 

чого підвищиться експортна ефективність та економічна вигода виробництва.  

Ефективність експорту найчастіше характеризується як вигідність, яка 

вимірюється відношенням вартості вивезеного з країни товару в 

зовнішньоторговельних цінах до його вартості у цінах внутрішнього ринку. 

Таке визначення є універсальною характеристикою, яку застосовують як для 

макро-, так і для мікрорівня [4, с. 129]. Безумовно, ефективність експортної 

діяльності є головною умовою здійснення будь-яких операцій  на міжнародних 

ринках. 

Якщо експортні відносини чіткі і налагоджені, то в результаті від такої 

діяльності підприємство може отримати ряд переваг [1 с. 41]: 

- залучення надлишкових виробничих потужностей, які підприємства 

можуть мати у своєму розпорядженні, але не використовують у зв`язку з 

відсутністю внутрішнього попиту; 

- отримання вищого прибутку. Цей факт можна пояснити тим, що 

конкурентне середовище на зовнішньому ринку відрізняється від вітчизняного, 

і завдяки цьому виробник може вигідніше продавати там свою продукцію; 
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- національний виробник стає менш залежними від внутрішніх 

економічних умов;  

- зменшення   витрат  на виробництво, яке   можна пояснити тим, що   

умовно- 

постійні витрати покриваються завдяки збільшенню обсягу виробництва 

продукції; 

- підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок досвіду, 

отриманого при виробництві великих партій продукції.  

Окрім вищезазначених переваг можна віднести, я вважаю, те, що 

ефективна експортна діяльність забезпечує  залучення інжинірингових та інших 

послуг для потреб виробництва, з урахуванням їх унікальності, вищої якості і 

нижчих цін порівняно з внутрішнім ринком. 

З метою управління ефективністю експортних операцій, провідним 

підприємствам потрібно здійснювати пошук нових шляхів удосконалення ЗЕД. 

Для цього, на мою думку, необхідно здійснювати аналіз зовнішньоекономічної  

діяльності підприємства. Це дозволить визначити недоліки експорту та знайти 

шляхи їх вирішення, а також удосконалити існуючі напрями розвитку ЗЕД 

підприємства. 

Науковці О. О. Маслак та В. Й. Жежуха пропонують послідовні етапи 

проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 

– визначення мети й завдань аналізу ЗЕД;

– розробка гіпотези й теоретичних передумов дослідження;

– складання програми аналізу та визначення методів дослідження;

– збір інформації;

– обробка та представлення висновків за результатами аналізу [5, С. 135].

На основі даних показників можна визначити наступні шляхи 

вдосконалення експортної діяльності підприємства ( рис. 1). 

Якщо розглядати удосконалення структури експорту товарів, то слід 

говорити про розширення зовнішньоекономічних звʼязків підприємств з 

країнами, що мають платоспроможний попит на виготовлену в Україні 

продукцію. 
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Щодо переорієнтації структури експорту, то доцільно буде здійснювати її 

на користь готової продукції з більш глибоким ступенем переробки, а також 

запроваджувати диверсифікацію виробництва, знаходячи таким чином нові 

ринки збуту. 

Рисунок 1 - Шляхи вдосконалення експортної діяльності 

підприємства 

Підприємству, яке прагне впроваджувати ефективну зовнішньоекономічну 

політику доцільно, насамперед, удосконалювати маркетингову складову своєї 

діяльності. Для цього потрібно здійснювати найбільш ефективні маркетингові 

заходи. Зокрема, до них можна віднести: 

1. Direct mail – розсилка потенційним замовникам рекламних матеріалів

підприємства (перелік послуг з цінами на них) у вигляді ділових пропозицій. 

Фахівці зазначають, що даний спосіб приваблення клієнтів є досить 

ефективним для виявлення потенційних замовників, а також для налагодження 

комерційних зв'язків, збору інформації про споживачів, інтересу до 

запропонованого товару тощо . 

2. Заочна участь у майбутніх закордонних виставках передбачає

розповсюдження рекламних матеріалів підприємства всім відвідувачам та 

учасникам виставки. Такий спосіб участі у професійних закордонних виставках 

є найбільш прийнятним для невеликого підприємства. Справа в тому, що 

вартість заочної участі у міжнародних виставках значно нижча, ніж 

стаціонарна, і повністю виправдовує затрачені на неї кошти [3, c. 52].  

Шляхи вдосконалення 
експортної діяльності

Удосконалення 
структури експорту 

товарів

Здійснення ефективних 
маркетингових заходів

Переорієнтація структури 
експорту
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3. Пошук та стимулювання посередників, оптових покупців, дилерів.

Організація дистриб’юторської мережі або створення спільного підприємства за 

кордоном здаються привабливими, але ускладнюються проблемами з вибором 

партнера, завищенням цін (витрати з дистриб’ютора переносяться на кінцевого 

споживача), розбіжностями в стратегічних цілях із новим партнером, 

проблемами в розподілі прибутків (у разі утворення спільного підприємства). 

Однак, якщо підприємство вирішило придбати інше підприємство для 

проникнення на зовнішній ринок, або створити спільне підприємство, то в 

довгостроковій перспективі це надасть змогу легше зайняти певну ринкову нішу. 

Узагальнюючи вищезазначені шляхи вдосконалення підприємства, можна 

зазначити, що ефективне управління операціями з експорту на пряму залежить 

від поєднання всіх перелічених факторів. Таким чином можна підвищувати не 

лише загальний рівень прибутковості підприємства, а й зайняти вищу позицію 

серед конкурентів як у межах країни, так і на світовій арені. 

Отже, ефективність експортних оперцій являє собою результативний 

показник, завдяки якому можна говорити про конкурентоспроможність 

підприємства як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Тому 

підвищення ефективності здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності таких операцій потребує постійної уваги з огляду на мінливість 

ринкового середовища, глобалізація якого здійснює постійні виклики та 

посилює конкуренцію між її учасниками. 

У результаті аналізу наукових робіт як зарубіжних, так і вітчизняних 

вчених з дослідження питання щодо управління ефективністю експортної 

діяльності підприємства, було запропоновано певні передумови, визначено 

переваги, а також розроблено шляхи вдосконалення експортної діяльності 

підприємства. 

Результати даного дослідження дають можливість здійснювати пошук 

резервів та шляхів покращення ефективності експортної діяльності 

підприємства. Втілення в життя вище запропонованих заходів на підприємстві, 

без сумніву, значно покращить якість його роботи у сфері експортних відносин. 
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УДК 658.8 

Лепетун Д.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ 

ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті обґрунтовано, що в сучасних умовах нестабільного зовнішнього 

середовища комунікації між людьми та організаціями перетворюються на 

стратегічний ресурс управління, необхідний для забезпечення ефективності і 

створення умов нового якісного зростання підприємств. Тому наразі 

принципово важливим стає формування механізмів управління комунікаціями 

підприємства. Розкрито сучасні особливості управління комунікативною 
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політикою на підприємстві, проаналізовано процес управління комунікативною 

політикою підприємства. Запропоновано шляхи їх удосконалення управління 

комунікативною політикою підприємства.  

Ключові слова: комунікативна політика, комунікація, канали комунікації, 

функції комунікації, процес комунікативної політики

Комунікативна політика є важливою та необхідною складовою системи 

управління для забезпечення розвитку підприємства, від якої залежить 

результативність роботи усього колективу. Ключову роль при цьому відіграє 

якість інформаційних потоків, що формують основу комунікаційної політики. 

Разом з тим слід зважати на дотримання оптимального співвідношення між 

отриманими результатами та витратами на здійснення заходів комунікаційної 

політики. Комунікативна політика підприємства визначає його місію по 

відношенню до комунікаційного простору, є надбудовою над комунікативною 

стратегією, яка визначає набір тактичних маркетингових засобів (тактику 

маркетингових комунікацій), які використовуються для досягнення певної 

мети.  

Вагомий внесок в дослідження комунікативної політики, та, зокрема, 

проблеми управління комунікативною політикою підприємства в сучасних 

умовах, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці й фахівці, як Р. Джозлін, 

Ф. Котлер, П. Роуз, С. Гаркавенко, О. Бабчинська., Л. Балабанова, П. Мацкевич, 

О. Громова, В. Шепель, М. Ковальов та інші, проте питання щодо ефективних 

методів управління комунікативною  політикою потребують подальшого, 

глибшого дослідження.  

Використання підприємством комунікаційних інструментів при будь-якого 

ступеня насиченості ринку здатне скорегувати поведінку господарюючих 

суб'єктів, посередників і споживачів в напрямку підвищення ефективності 

кінцевих результатів його діяльності. 

Мета комунікативної політики полягає у  здійсненні ефективної взаємодії 

об’єкта комунікацій (компанії, бренду) з суб’єктами комунікативного простору. 

Основне завдання комунікативної політики – чіткий опис методів, способів та 
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правил комунікації, недопущення застосування на практиці недостовірних, 

неповних і ситуаційних комунікацій, які не відповідають цілям і завданням 

політики каналів комунікації.  

В сучасних умовах функціонування вітчизняної економіки є забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, що можливо тільки при наявності 

ефективної комунікативної політики, пов'язаної із загальною стратегією 

підприємства, так як відсутність єдиної стратегії призводить до невизначеності 

у взаєминах з торговими посередниками і покупцями продукції підприємства. 

Таким, чином комунікативна політика - це курс дій підприємства, 

спрямований на планування і здійснення взаємодії фірми з усіма суб'єктами на 

основі використання засобів комунікацій. 

Отже, управлінська діяльність будь-якої організації чи підприємства 

пов'язана з необхідністю постійної координації діяльності структурних 

підрозділів і окремих її членів для досягнення загальних цілей. Дана 

координація може здійснюватися за допомогою різноманітних форм, і зокрема 

в процесі комунікації за допомогою різноманітних контактів членів організації. 

Процеси комунікацій, їх планування і здійснення пов'язані з такими поняттями, 

як інформація, інструменти комунікацій, учасники процесу комунікацій і т.п. 

Інформація є одним із значущих інструментів управління в розпорядженні 

керівника. Використовуючи і передаючи різноманітні дані, а також отримуючи 

назад інформацію, керівник організовує, керує і мотивує підлеглих. 

В цілому, комунікацію можна розглядати як форму діяльності, яка 

проявляється в обміні інформацією, взаємовпливі і взаєморозуміння партнерів. 

Вона характеризує спілкування як двосторонню діяльність людей, яка 

передбачає взаємозв'язок між ними, співпереживання і обмін емоціями. 

Комунікація може вирішувати різні завдання: обмін інформацією, вираз 

відносини людей один до одного, взаємний вплив, співчуття і взаємне 

розуміння [1]. 

Оскільки будь-яка організація знаходиться в певному зовнішньому 

оточенні, залежить від нього, то змушена постійно адаптуватися до його змін. 
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Таким чином, проводяться постійні і інтенсивні комунікації із зовнішнім 

середовищем. До зовнішніх комунікацій відносяться комунікації, що 

представляють собою інформаційну взаємодію з зовнішнім середовищем: 

засоби масової інформації, органи державного регулювання, постачальники і 

споживачі, найближчі сусіди і т.п. Засоби комунікації з середовищем можуть 

бути дуже різноманітними: діяльність керівника по організації реклами, 

створення і підтримання іміджу компанії, проведення маркетингової політики 

на зовнішньому ринку, підготовка регулярних звітів для вищестоящих 

організацій, тощо. 

Внутрішньо організаційні комунікації це взаємодія з персоналом, 

комунікації між співробітниками. Взаємодія з персоналом є напрямком 

комунікаційної політики підприємства або організації, що звернені до своїх 

співробітників (постійним і позаштатним) і членам їх сімей, до потенційних 

співробітників, а також до тих, хто раніше належав до підприємства. 

Комунікативний потік всередині організації, відповідно просторовому 

розташуванню каналів може переміщатися в вертикальному і горизонтальному 

напрямку. Основними цілями внутрішніх комунікацій на підприємствах є [2]: 

- формування у співробітників мотивації на ефективне досягнення цілей 

компанії; 

- підвищення якості процедур прийняття рішень за рахунок залучення в 

них працівників; 

- поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі. 

В рамках поставленої мети система внутрішніх комунікацій повинна 

вирішувати такі завдання: 

- формувати у працівників розуміння цілей і завдань діяльності компанії і 

підрозділів, своєчасно інформувати персонал про зміну цілей і завдань 

діяльності; 

- виробляти у конкретного співробітника розуміння того внеску, який він 

може внести в досягнення цілей компанії і підрозділу, і інформувати його про 

критерії оцінки цього вкладу та відповідних методах заохочення, формувати 

позитивний образ компанії у співробітників і членів їх сімей; 
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- створювати і підтримувати ефективні механізми: прямих комунікацій між 

роботодавцями і керівництвом ( «вертикальні комунікації»); обміну 

інформацією між підрозділами і співробітниками компанії, стимулювати 

діяльність крос-функціональних груп для аналізу і вирішення проблем ( 

«горизонтальні комунікації»); 

- консолідувати всі види і інструменти комунікацій в єдиний контур, 

адекватно застосовуючи конкретні комунікативні канали для тієї чи іншої 

ситуації. 

Внутрішньо організаційні комунікації повинні володіти рядом 

характеристик [3]: 

- вони повинні бути ясними і точними, тобто у керівника, що дотримується 

цього правила, менше шансів бути невірно інтерпретованих; 

- вони дають інформацію, тобто вони правдиві, зрозумілі і засновані на 

фактах, а сама інформація допомагає співробітникам зробити хороший вибір; 

- вони звернені до кращих інтересам персоналу і спрямовані проти 

атмосфери недовіри; 

Перш за все працівники повинні бути впевнені, що їх керівництво дбає про 

них. При розгляді питань комунікацій слід враховувати, що сьогоднішні 

працівники не схильні сліпо підкорятися наказам керівництва і просто 

виконувати свою роботу. Сьогоднішні професіонали мають вищою 

автономністю, незалежністю і, не замислюючись, йдуть, якщо їх щось не 

влаштовує. Тобто їх особисті потреби для них стають вельми значущими. 

Для ефективного проведення внутрішніх комунікацій можуть 

використовуватися різні засоби, серед яких можна відзначити внутрішній PR. 

Правильно організований внутрішній PR дозволяє отримувати такі переваги : 

- сформувати єдиний інформаційний простір, 

- подолати комунікативні розриви і досягти взаєморозуміння, 

- отримати зворотній зв'язок від персоналу компанії, 

- продемонструвати «відкритість» керівництва, 

- сформувати єдині стандарти поведінки відповідно до корпоративного 

кодексом і етикою компанії. 
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В системі внутрішніх комунікацій PR використовуються для: 

- вибудовування корпоративних комунікацій; 

- формування і зміцнення корпоративної культури; 

- формування і зміцнення лояльності персоналу. 

Процес управління комунікаціями включає оцінку поточного становища на 

підприємствах і виявлення інформаційних і комунікаційних потреб, розробку 

комунікаційних стратегій, їх реалізацій та оцінку ефективності вжитих заходів. 

Оцінка може проводитися різними методами, включаючи PEST, SWOT аналізу. 

Оцінка ефективності організаційних комунікацій може проводитися на підставі 

визначення співвідношення вигод і витрат, пов'язаних з їх розвитком, а так 

само визначення частки комунікаційної складової в отриманого прибутку. 

Ефективні комунікації на практиці є необхідною умовою успішного досягнення 

поставлених перед організацією цілей. 

Таким, чином сучасні підприємства здійснюють діяльність в умовах 

динамічно мінливого навколишнього середовища, що визначає необхідність 

постійно пристосовуватися до нових умов ринку, саме тому особливої 

важливості набуває розвиток комунікаційних систем, а так само виділення з 

управлінських функцій з окремим напрямом управління комунікаціями 

організації, або комунікаційного менеджменту. Одним з важливих питань в 

системі менеджменту підприємства є організація управління комунікаційними 

процесами, які передбачають цілеспрямоване ефективне управління потоками 

інформації, що розповсюджуються за допомогою відповідних інструментів 

передачі інформації, з урахуванням цілей і завдань підприємства. Розуміння 

важливості організації і управління комунікаційними процесами в практиці 

вітчизняних підприємств може сприяти суттєвому підвищенню ефективності їх 

діяльності, підвищенню їх пристосованості до зовнішніх дій. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 

Досліджено сутність поняття  ефективності зовнішньоекономічних операцій. 

Проаналізовано різні підходи оцінки економічної ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, запропоновано комплексний 

підхід до оцінки економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

Визначено основні принципи ефективності оцінки зовнішньоекономічних 

операцій. 

Ключові слова: ефективність, ефективність зовнішньоекономічної діяльності, 

методи визначення ефективності, ефективність експорту, ефективність 

імпорту. 

Прискорення глобалізаційних процесів, які супроводжуються 

розширенням сфер міжнародної співпраці, а також збільшення ролі окремих 

регіонів в зовнішньоекономічній створює необхідність пошуку методів 

підвищення ефективності оцінки та аналізу економічної ефективності 

діяльності підприємств на міжнародному ринку. Ефективна 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності українських товарів та послуг на світових ринках, 

формуванню раціональної структури експорту й імпорту, а також  сприяє 

залученню іноземних інвестицій. 
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Оцінці ефективності зовнішньоекономічних операцій приділена 

значна  увага в міжнародній та вітчизняній економічній літературі. Серед 

вітчизняних науковців, варто відзначити роботи дослідників Л. М. Васько,  

О. І. Вівчара, В. Л. Гулакової, Ю. Г. Козака, Н. І. Галунець, О. Р. Швагера ін..  

В роботах дослідників не існує єдиного підходу до оцінки ефективності ЗЕД 

підприємства, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є дослідження та систематизація методів оцінки 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Під зовнішньоторговельними операціями розуміють комплекс дій 

контрагентів різних країн, спрямованих на здійснення торгового обміну. 

Головною умовою здійснення підприємством зовнішньоторговельних операцій 

є їх ефективність [1, с. 50]. 

Ефективність – це комплексне поняття, яке охоплює різні напрями 

господарської діяльності підприємства [2]. Ефективність є критеріальним 

показником, що характеризує потенціал та рівень досягнення цілей діяльності 

підприємства. Вибір критерію ефективності залежить від особливостей ситуації 

на ринку, цілей підприємства, наявності інформації про внутрішнє та зовнішнє 

середовища. Для того, щоб показники ефективності давали на практиці 

правильну відповідь на питання про доцільність реалізації підприємством тих 

чи інших зовнішньоторговельних операцій, варто правильно обрати критерій 

ефективності [1, с. 52]. 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства (ЗЕД) – це 

складна категорія, яка поєднує у собі параметри, що характеризують розвиток 

внутрішнього та зовнішнього ринків [3, с. 93].  

Найбільш популярна класифікація підходів до оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності, на думку Вівчар О.І., Галунець Н.І., Васько 

Л.М. наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Підходи до оцінки ефективності ЗЕД* 

Група показників Методи розрахунку 
За видами зовнішньоекономічної 
діяльності 

ефективність експорту, 
реекспорту, 
імпорту, реімпорту 

За ступенем обсягу об’єкта дослідження інтегральна ефективність, 
локальна ефективність 

За методами оцінки абсолютна ефективність 
відносна ефективність 

* Сформовано на основі [1; 5]

Для оцінки можливостей у конкурентній боротьбі на зовнішньому ринку і 

розробки заходів підвищення конкурентоспроможності та забезпечення 

максимального прибутку, підприємству необхідно проводити комплексний 

економічний аналіз виробничо-господарської діяльності та 

зовнішньоекономічної діяльності. Для дослідження ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності використовують  показники: 

  загальнонаціонального рівня (обсяг зовнішньоторговельного обороту, 

коефіцієнт покриття експорту імпортом, динаміка експорту та імпорту, їх 

товарна та географічна структура); 

  регіонального, тобто ті, що можуть використовуватися для аналізу 

діяльності регіону або галузі (сальдо торговельного балансу, обсяг експорту на 

одну особу). 

Найбільш вагомим показником оцінки ефективності ЗЕД є чистий дохід 

від експортних операцій. Чистий дохід від експортних операцій визначається, 

як дохід від реалізації очищений від знижок, сум повернень, доходів комітентів, 

податків і зборів. На основі цього показника варто визначати методи та способи 

співпраці з зовнішніми торговельними партнерами. Кількісна оцінка цього 

критерію здійснюється на основі порівняння сукупного ефекту тих чи інших 

варіантів зовнішньоекономічного співробітництва підприємства та сумарних 

витрат, пов’язаних з його реалізацією. 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності може бути досягнута при 

використанні комплексного підходу виходу на зовнішній ринок, з врахуванням 
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стадії розвиту діяльності підприємства. Методика визначення ефективності 

управління підприємством повинна передбачати оцінку поточних показників, а 

саме:  

  результати виробничої діяльності (собівартість, рентабельність, податки, 

транспортні витрати тощо); 

 інвестиції та інновації (вкладені кошти в удосконалення виробничого 

процесу, удосконалення операційних процесів на підприємстві); 

 маркетингова діяльність (частка ринку, робота з клієнтською базою, 

рівень задоволення потреб споживачів);  

 робота персоналу (ефективність виконання задач та реалізація ); 

 оцінка ризиків (оцінка та мінімізація можливих ризиків). 

Безпосередньо оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльність 

суб’єктів господарювання повинна передбачати розрахунок ефективності 

конкретних зовнішньоекономічних угод і операцій, а також рентабельність і 

ефективність сукупної зовнішньоекономічної діяльності окремих фізичних і 

юридичних осіб - суб’єктів ЗЕД. На практиці подібна оцінка потребує 

використання спеціалізованих показників, які б об’єктивно відображали стан 

діяльності підприємства. 

Узагальнення сучасних поглядів щодо аналізу ефективності ЗЕД  

дало змогу розробити схему визначення відповідних факторів. Так для  

оцінки ефективності варто використовувати такі групи показників  

ефективності (рис. 1). 

Рисунок 1 – Показники оцінки ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності 

Показник «ефективність експорту» розраховується шляхом відношення 

чистої виручки в іноземній валюті за реалізований товар, переведений у гривні 

Оцінка ефективності ЗЕД 

 
Ефективності 
експорту  

Ефективності 
імпорту  Ефективності ЗЕД 
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за офіційним курсом на день надходження валютної виручки, до вартості 

експорту у внутрішніх цінах. Для визначення чистої виручки необхідно відняти 

від експортної виручки витрати на митне оформлення та інші витрати, яких 

зазнає експортер (транспортні, складські витрати, витрати на оплату ліцензії, 

комісійні посередникові тощо). Позитивним вважається значення показника 

більше за одиницю і свідчить про те, що реалізація товарів на зовнішньому 

ринку буде вигідніша, ніж усередині країни.  

Щодо економічної ефективності імпорту варто використовувати  методику 

розрахунку, яка передбачає поділ товарів і відповідно показників на дві групи: 

 показники ефективності імпорту товарів виробничого призначення 

 показники ефективності товарів народного споживання. 

Показник економічної ефективності імпорту розраховується шляхом 

діленням вартості імпортної продукції на внутрішньому ринку на витрати на 

придбання імпортної продукції. Чим більший цей показник за одиницю, тим 

ефективніша імпортна діяльність для підприємства [5, с. 25]. 

Показник економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій 

розраховується шляхом ділення прибутку від зовнішньоторговельних операцій 

на витрати підприємства під час їх здійснення. Відповідно, збільшення такого 

показника свідчитиме про підвищення ефективності ЗЕД [4]. 

З точки зору виробника експортної продукції, яка безпосередньо виходить 

на зовнішній ринок, показники ефективності ЗЕД розраховують на основі таких 

даних [5, с.26]: 

 затрати на виробництво експортної продукції; 

 вартість експортної продукції у відпускних (внутрішніх) цінах; 

 експортної продукції у зовнішньоторгових цінах або валютна виручка від 

продажу продукції на зовнішньому ринку; 

 вартість імпортної продукції у зовнішньоторгових цінах або валютні 

кошти, затрачені на закупку імпортних товарів; 

 вартість реалізації імпортних товарів за внутрішніми цінами; 

 затрати на придбання вітчизняних товарів, аналогічних імпортним. 
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Проаналізувавши підходи до визначення ефективності здійснення 

зовнішньоекономічних операцій, ми бачимо, що більшість науковців 

виокремлюють ефективність експортних й імпортних операцій та ефективність 

ЗЕД, базуючись на традиційних критеріях визначення ефективності через 

величину отриманого прибутку.  

Так, наведена вище методика не повною та вичерпною, так як оцінка 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності потребує глибокого дослідження 

та комплексного аналізу показників діяльності. На основі розрахованих 

показників керівництво підприємства матиме змогу приймати рішення для 

підвищенню ефективності та нарощення конкурентних переваг на ринку.  

Слід також зазначити, що ефективність ЗЕД відображається системою 

індикаторів, які всебічно та комплексно характеризують різні аспекти ЗЕД 

(фінансові, часові, матеріальні тощо) та їхню відокремлену результативність. 

Рівень ефективності ЗЕД відображається певним інтегральним показником, 

який узагальнює індикатори нижчих рівнів, що характеризують різні аспекти 

ЗЕД або одним із обраних показників результативності (наприклад, 

рентабельність ЗЕД). Варто також зауважити, що рівень ефективності у такому 

разі виступає відносним показником, що характеризує співвідношення 

результату та витрат, пов’язаних із його отриманням, а ефект від ЗЕД є 

абсолютним показником та відображає отриману вигоду у натуральних чи 

грошових одиницях. 

Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

проводять для того, щоб обґрунтувати пропозиції про продаж і купівлю товарів, 

оцінити структуру, що склалася, напрямки зовнішньоторгового обороту 

підприємства.  

На нашу думку, розрахунок показників ефективності 

зовнішньоторговельних операцій підприємств має здійснюватися за 

наступними принципами: 

-  найповніший облік усіх складових витрат і результатів 

- порівняння з базовим варіантом 

- приведення витрат і результатів до однієї бази зіставлення;  
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- приведення різних за часом витрат і результатів до одного моменту часу; 

- наявність достовірної інформації, системи збору та аналізу інформації. 

Конкретний розрахунок показників ефективності повинен залежати від 

виду зовнішньоторговельної операції, її мети, умов та інших особливостей 

конкретної угоди. 

Отже, комплексний підхід до вибору показників ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства забезпечує об’єктивну оцінку 

стану діяльності та сприяє формування правильної стратегії діяльності 

підприємства, що дозволяє підвищити його конкурентоспроможність. 

Визначення економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій має на 

меті порівняння можливих варіантів співробітництва із закордонними 

партнерами сприяє удосконаленню структури експорту та оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності і сприяє зростанню прибутку підприємства. 
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В даній статті розглянуто сутність понять «конкурентоспроможність 

підприємства», «конкурентні переваги», зазначено ступені конкурентної 
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конкурентоспроможності підприємства. 
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Конкуренція являє собою невід’ємний атрибут ринкової економіки. Без 

розвинених форм конкуренції, ринок, а також механізми його дії не можуть 

існувати. Вчені підтверджують, що конкуренція – гонка  учасників ринкового 

простору за найліпші умови виробництва, і за отримання найбільших прибутків 

ринкової діяльності. Такий вид економічних відносин може існувати лише у 

разі, якщо виробники товарів та послуг виступають як самостійні, ні від кого не 

залежні суб’єкти підприємницької діяльності, а їхня залежність виражається 

лише у кон’юктурі ринку, та в бажанні посунути донизу позиції виробництва 

конкурентів, і в реалізації власного продукту підприємницької діяльності.  

Конкурентоспроможність – це один з найголовніших критеріїв успішного 

функціонування підприємства. У ході глобалізації світової економіки 

глобалізується і конкуренція окремих виробничих установ. Формально, це 

завжди полягає у конкуренції маловідомих виробників з світовими та загально-

визнаними. На даний час не варто сподіватися на те, що існує ринок, який є 

недоступним для світових фабрикантів, як наслідок питання забезпечення 

конкурентоспроможності власного продукту вимагатиме сталих дій вирішення. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності торкається усіх сторін 

життя суспільства. В постіндустріальних країнах конкурентоспроможність 
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постійно в центрі уваги держави та окремих фізичних осіб. Розпал 

конкурентної боротьби за збут примушує країни невпинно шукати нові 

перспективи і ринки збуту для своєї продукції, покращувати технології та 

методи виробництва з метою створення першосортного товару. 

Під час кризових станів зростає ступінь ризику діяльності суб’єктів 

господарювання і з’являється додаткова необхідність у адаптації до 

нестабільних ринкових умов, саме тому проблема конкурентоспроможності є 

актуальною та поважною. 

Проблемі пояснення конкурентоспроможності у межах українського 

ринкового середовища приділили свою увагу наступні вітчизняні вчені-

економісти, такі як: Л. Балабанова, І Должанський, С. Шевельова, Н. Корж та 

інші. Паралельно з цим, у вітчизняній практиці немає універсального підходу 

до визначення способів підвищення конкурентоспроможності. 

Метою написання даної статті є узагальнення основних теоретичних 

питань конкурентоспроможності та конкурентних переваг. 

Конкуренцію як термін можна інтерпретувати багатьма способами. 

Конкурентоспроможність підприємства це здатність виробляти й реалізовувати 

продукцію швидко, в достатній кількості, при високому технологічному рівні 

обслуговування та можливість ефективно розпоряджатися власними й 

позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку [2]. 

В якості економічної категорії, конкуренція – це економічне змагання, 

суперництво виробників однакових видів продукції на ринку за залучення 

більшої кількості покупців та одержання максимального доходу в 

короткостроковому або довгостроковому періодах [2]. 

Дехто з вчених приймають конкуренцію як процес управління суб’єктами 

своїми конкурентними перевагами задля отримання перемоги чи досягнення 

подібних цілей в боротьбі із конкурентами при задоволенні власних потреб у 

рамках чинного законодавства. 

Має право на існування і таке твердження: можливість виживання 

підприємства в умовах постійної конкурентної боротьби залежить від його 
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конкурентоспроможності. Для виживання в умовах ринку суб’єкти 

господарювання повинні вміти перемагати конкурентів. Здатність досягати 

економічних, організаційних чи технічних переваг означає досягнення 

суб’єктами господарювання конкурентоспроможності на ринку [3]. 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно 

розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного 

ринку, тобто основна увага приділяється фінансовій стороні діяльності 

підприємства [1]. 

Шевельова С. О приводе таке формулювання: «конкурентоспроможність 

підприємства – це його здатність підтримувати стійкі позиції на ринку, 

функціонувати прибутково, бути привабливим для інвесторів, заслужити 

добрий імідж серед споживачів та різноманітних суб’єктів господарювання» 

[5]. 

Вищевказані приклади поглядів дослідників дають змогу виділити такі 

критерії конкурентоспроможності : 

 здатність суб’єкта економічної діяльності ефективно функціонувати як і 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

 можливість конкурування продукції конкретного окремого підприємства 

на ринку з подібною продукцією інших виробників; 

 результативність використання технологій, інновацій, ресурсів, 

здібностей та знань працівників, методів управління, складових маркетингової 

діяльності, що зображуються в якості та конкурентоспроможності продукції та 

в показниках прибутковості підприємства; 

 одержання підприємством конкурентних переваг відповідно з 

виробленням продукції більш високої якості. 

Існує три рівні суб’єктів конкурентної боротьби:  

 мікрорівень (вид продукції підприємства);

 мезорівень (галузь, корпоративні  об’єднання фірм та організації-

конгломерати); 

 макрорівень (народно-господарські комплекси).
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Ріст конкурентоспроможності підприємства залежить, з одного боку, від 

управлінських рішень на рівні самих підприємств, а з іншого – від державної і 

регіональної політики у сфері створення відповідного економіко-правового 

середовища й державної підтримки намагань спідприємств щодо підвищення їх 

конкурентоспроможності. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно розглядати 

як довготривалий послідовний процес пошуку та втілення на практиці 

управлінських рішень в усіх сферах його діяльності, котрий здійснюється 

послідовно, згідно з обраною стратегією тривалого сталого розвитку, з 

урахуванням перемін у зовнішньому оточенні та стані засобів підприємства, 

внесенням відповідних поправок. 

Першочерговими завданнями вирішення проблеми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства є:  

1. зазначення мірил конкурентоспроможності й формування системи

показників її вимірювання;  

2. розробка методів оцінки ступеня конкурентоспроможності;

3. розробка методів формування алгоритмів (програм) підвищення

конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність залежить від низки факторів, котрі об’єктивно 

впливають на підприємство, а також суб’єктивних, які залежать від членів 

команди управління підприємства, ціленапрямленості робіт, пов’язаних з 

гарантуванням конкурентоспроможності підприємства.  

Питання поліпшення конкурентоспроможності має кілька аспектів: 

технологічний, організаційний, економічний, соціальний, юридичний і 

комерційний. Хоча всі вони належать до єдиної системи гарантування 

конкурентоспроможності продукції, але є певна черговість їх вирішення, з 

пріоритетом на економічних питаннях. 

Конкурентоспроможність підприємства визначається такими чинниками 

як споживчі властивості товарів, ступінь маркетингової допомоги, 

характеристика основних ринків, поведінка споживачів, потенціал і ресурси 

підприємства. 
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З причин значимості та своєрідності набору чинників, що визнають 

конкурентоспроможність підприємства – неможливо запропонувати і обрати 

єдину методику збирання даних відповідно до їх обробки та ідентифікації для 

схвалення відповідних рішень. 

Значне коло таких чинників скорочується концентруючи увагу на 

конкурентних перевагах підприємства.  

Недостатньо розглянутим лишається питання управління конкурентними 

перевагами підприємств попри велику кількість досліджень даної теми. 

Одночасно, чи не найголовнішою проблемою зараз є проблема виживання 

нових підприємств і їх подальший розвиток. Підгрунтям її ефективного 

рішення – формування та реалізація конкурентних переваг. Вони визначають 

конкурентну позицію підприємства на ринку. Концепція конкурентної переваги 

повинна базуватися на попереджувальному, превентивному характері 

тактичних і стратегічних дій підприємства в конкурентному середовищі.  

Конкурентні переваги –  це сукупність ключових відмінних від суперників 

чинників успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої лідируючої 

конкурентної позиції на ринку на певний період [6]. 

М. Портер вперше розробив концепцію конкурентних переваг. Він вважав, 

що конкурентна перевага «виникає як результат знаходження та використання 

унікальних, відмінних від суперників, способів конкуренції, які можуть 

утримуватися деякий період часу» [4]. 

М. Портер же і знаходить два основних джерела переваг: маркетинг і витрати. 

Маркетингова перевага – це конкурентна перевага в продукції і послугах, що 

ефективніше утамовують потреби споживачів, ніж продукція конкурентів. Перевага 

у витратах – це конкурентна перевага, що полягає у більш низьких виробничих і 

маркетингових витратах, ніж витрати конкурентів, це і дозволяє компанії зменшити 

ціни, а зекономлені фінансові ресурси використати на рекламні заходи і розподіл. 

Поміж основних завдань у галузі підвищення конкурентоспроможності 

можна назвати такі: 

1. знищення бар’єрів підприємницької діяльності, зменшення податкового 

тиску з боку державних органів влади; 
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2. вдосконалення законодавства в середовищі підприємницької діяльності,

розробка антимонопольного законодавства;  

3. Підтримка з боку держави новостворених підприємств;

4. фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств у

створенні нових товарів і послуг.  

Вищеописані пропозиції сприятимуть підвищенню 

конкурентоспроможності системи управління підприємством.  

 Дослідження сутності конкурентоспроможності підприємства показало, 

що її підвищення в кризових умовах господарювання є складним, але вкрай 

необхідним процесом. Для забезпечення оптимального рівня власної 

конкурентоспроможності підприємства мусять передусім отримати значне 

фінансування, а також логічних, вивірених та послідовних управлінських 

рішень зі сторони керівництва. Тому, проведена робота доводить, що 

конкурентоспроможність підприємства є складним багатогранним поняттям, 

що характеризує суперництво, як боротьбу за досягнення вищих результатів, за 

отримання конкурентних переваг шляхом ефективного використання всіх 

наявних ресурсів, а також виготовлення і реалізацію конкурентоспроможної 

продукції та отримання прибутку від ведення ефективної господарської 

діяльності. 
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Здобувaч оcвiтнього cтупеня «Мaгicтр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнcтитут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Cтaття приcвяченa доcлiдженню концептуaльних зacaд формувaння cиcтеми 

упрaвлiння мaркетинговою дiяльнicтю пiдприємcтвa, якa формуєтьcя зa 

рaхунок поcилення глобaлiзaцiї тa збiльшення нacиченоcтi iнформaцiйних 

потокiв. У cтaттi проaнaлiзовaно пiдходи до упрaвлiння мaркетинговою 

дiяльнicтю пiдприємcтвa.  

Ключовi cловa: мaркетинг, мaркетинговa дiяльнicть, мaркетинговий 

менеджмент, мaркетингове cередовище, діяльність пiдприємcтва, упрaвлiння. 

Становлення і розвиток ринкових відносин в економіці України 

обумовлюють необхідність удосконалення механізму управління 

підприємствами. Що ж таке маркетингове управління підприємством? 

Маркетингове управління діяльністю підприємства – це процес аналізу, 

розробки та втілення в життя підприємства засобів, які розраховані на 

встановлення, укріплення та підтримку вигідних обмінів з покупцями для 

досягнення головної мети підприємства – отримання прибутку, росту обсягів 

збуту, збільшення частки ринку тощо.  

Ринкові умови господарювання здатні швидко й гнучко реагувати на зміни 

в макро- та мікросередовищі підприємства. Це зумовлює тенденції до 

формування маркетингових принципів управління, що в свою чергу спонукає 



165 

керівників підприємств до використання відповідного інструментарію в 

управлінні. 

В наш час у багатьох керівників підприємств і спеціалістів розуміння 

маркетингу обмежується сукупністю засобів стимулювання збуту та реклами. 

Проте ринкові економічні перетворення вимагають розгляду всіх сфер 

діяльності підприємства через призму маркетингу. Внаслідок цього вся система 

управління діяльністю підприємства повинна мати маркетинговий вектор. 

Виникає необхідність розгляду і вирішення проблемних питань, розроблення 

стратегій переходу підприємств від застарілих форм і методів управління і 

господарювання до нових, науково-обґрунтованих ринкових методів, які 

передбачають маркетинговий підхід. 

Однiєю з оcновних умов для cучacного гоcподaрювaння, розвитку 

пiдприємcтв тa формувaння ринкових вiдноcин cтaє необхiднicтю зacтоcувaння 

якicно нового пiдходу до упрaвлiння виробництвом i збутом товaрiв тa поcлуг. 

У зв'язку з цим оcобливої aктуaльноcтi нaбувaє вдоcконaлення упрaвлiння 

пiдприємcтвaми нa оcновi викориcтaння принципiв менеджменту i мaркетингу, 

зaбезпечення cтрaтегiчного пiдходу до дiяльноcтi пiдприємcтв, що 

здiйcнюєтьcя зa допомогою мaркетингового менеджменту.  

Проблематиці функціонування маркетингового менеджменту присвячено 

праці багатьох науковців вчених-економістів, як вітчизняних, так і іноземних, 

серед яких варто виділити Ф. Котлера, К.Л.Келлер, К. Мaкконелл, П.Друкера, 

Т.Левiт, Г.Л. Бaгiєва, П. Березiвcького, Л. Бaлaбaнову, A. Вовчaк, В. Збaрcького, 

В. Коткова, С. Зaхaрiна, П. Caблук, Д. Олiйник, Г. Черевко, М. Шульcького тa 

багато iнших. У їхнiх прaцях доcлiджено тa проaнaлiзовaно змicт 

мaркетингового менеджменту, a тaкож теоретичнi зacaди формувaння 

мaркетингового менеджменту нa пiдприємcтвi [2, с. 64]. 

Нaйвпливовiшим предcтaвником теорiї мaркетингового менеджменту є 

Ф.Котлер. Визнaчaючи «мaркетинг менеджмент» як миcтецтво i нaуку вибору 

цiльових ринкiв, збереження i зaлучення нових cпоживaчiв зa допомогою 

cтворення, поcтaчaння i здiйcнення комунiкaцiй iз приводу знaчимих для них 
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цiнноcтей, вiн нaголошує, що мaркетингове упрaвлiння мaє мicце тодi, коли 

принaймнi однa зi cторiн потенцiйного обмiну розробляє i викориcтовує зacоби 

доcягнення бaжaного вiдгуку контрaгентiв [4, с. 203].  

Нa думку Бaлaбaнової Л.В. вiдноcно того, що мaркетинговий    

менеджмент – це поняття бiльш широке, нiж упрaвлiння мaркетингом. Якщо 

оcтaннє являє cобою одну iз зaгaльних функцiй менеджменту, то 

мaркетинговий менеджмент – це упрaвлiння вciмa функцiями, вciмa 

cтруктурними пiдроздiлaми нa оcновi мaркетингу [2, с. 64]. 

Вiтчизнянi фaхiвцi у cферi мaркетингу тa менеджменту розглядaють термiн 

«marketing management» як мaркетингове упрaвлiння, тобто мaєтьcя нa увaзi, 

що упрaвлiння вciєю дiяльнicтю компaнiї повинно базуватись нa принципaх 

мaркетингу, a caме викориcтaння мaркетингу як фiлоcофiї упрaвлiння, коли вci 

пiдроздiли компaнiї плaнують i оцiнюють cвою дiяльнicть з позицiй 

мaркетингу. Тaким чином, мaркетинговий менеджмент нa пiдприємcтвi 

розглядaють як упрaвлiння вciмa функцiями пiдприємcтвa, вciмa cтруктурними 

пiдроздiлaми нa оcновi мaркетингу. Причому менеджмент i мaркетинг не 

cуперечaть, a доповнюють один одного. Якщо менеджмент визначає цiлi, 

формує реcурcи з подaльшою оцiнкою результaтiв, то мaркетинг є зacобом 

доcягнення поcтaвлених цiлей, a мaркетинговий менеджмент – cклaдовою 

cиcтемою упрaвлiння в цiлому.  

Дaне питaння зaлишaєтьcя aктуaльним нa cьогоднiшнiй день, незвaжaючи 

нa велику кiлькicть його доcлiдження, i обумовлює необхiднicть щодо 

проведення поглибленого його aнaлiзу. Впровaдження мaркетингового 

менеджменту нa пiдприємcтвaх потребує рaцiонaльного розумiння його 

cутноcтi, влacтивоcтi реaлiзaцiї тa подолaння низки проблем. Упрaвлiння 

мaркетинговою дiяльнicтю визнaчaє якicний cклaд комплекcу мaркетингу, 

через який пiдприємcтво здiйcнює мaркетинговий вплив нa cпоживaчa, cтворює 

cприятливе внутрiшнє cередовищa, мaє нa метi доведення до керiвництвa i 

перcонaлу цiнноcтей пiдприємcтвa i його мaркетингових цiлей. 
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В умовах розвитку ринкових відносин, становлення економіки та 

функціонування підприємств, що базуються на засадах маркетингу, велика увага 

повинна приділятися формуванню цілісної, науково обґрунтованої системи 

організації, формування та управління підприємством в сучасних умовах. Нa вiдмiну 

вiд керiвникiв оргaнiзaцiй рiзних крaїн cвiту з розвинутою економiкою, керiвники 

вiтчизняних пiдприємcтв ще не мaють доcтaтнього доcвiду у впровaдженнi 

мaркетингового менеджменту. Як нacлiдок тривaлого функцiонувaння плaнової 

економiки, нa бaгaтьох cучacних пiдприємcтвaх здiйcнюють виробничо-орiєнтовaне, 

a не мaркетингово-орiєнтовaне упрaвлiння дiяльнicтю i, зaзвичaй, не приділяють 

вaгомого знaчення мaркетинговому менеджменту.  

На сьогодні розвиток ринкової економiки при впровaдженнi тa реaлiзaцiї 

мaркетингового менеджменту пiдприємcтвa зiштовхуютьcя з низькою 

перешкод, нaприклaд, тaких як: проблеми кaдрового, iнформaцiйного, 

фiнaнcового зaбезпечення, низький рiвень приcтоcувaння оргaнiзaцiйної 

cтруктури до нових змiн , неcтaбiльнicть зовнiшнього оточення, пcихологiчнi 

бaр’єри, недоcтaтнicть нової iнформaцiї, що хaрaктеризує нaйбiльш вiрогiднi 

реaкцiї ринку, вiдcутнicть cиcтемного iнтегровaного пiдходу, зacтоcувaння 

cтрaтегiчного пiдходу до упрaвлiння тa iншi. 

Недоcтaтнiй рiвень кaдрового зaбезпечення – однa з нaйвaжливiших 

проблем впровaдження мaркетингового менеджменту нa пiдприємcтвaх. 

Нaйчacтiше тaм aбо вiдcутнi, aбо не виcтaчaє прaцiвникiв, що мaють доcтaтньо 

ерудовaнi знaння у cферi мaркетингового упрaвлiння, не мaють необхiдних вмiнь 

тa нaвичок, доcтaтнього доcвiду роботи у cферi мaркетингового менеджменту.  

Ще однa icнуючa прогреcивнa проблемa – недоcтaтнiй рiвень 

iнформaцiйного зaбезпечення. В cучacних умовaх пiдприємcтвa не зaвжди 

володiють необхiдною iнформaцiєю, що пов’язaнa зi cклaднicтю отримaнням 

aктуaльних мaркетингових зaвдaнь, конфiденцiйнicтю вaжливої iнформaцiї, 

виcокою вaртicтю окремої iнформaцiї, низьким рiвнем aвтомaтизaцiї процеcу 

збору тa обробки дaних.  

Проблемa фiнaнcового зaбезпечення мaркетингового менеджменту нa 

пiдприємcтвi cтaє оcобливо вaжливою в умовaх кризи. Пiдприємcтвaм не 
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виcтaчaє влacних фiнaнcових реcурciв для проведення необхiдних cтрaтегiчних 

змiн щодо оргaнiзaцiї мaркетингового упрaвлiння. Пiдприємcтвa не ризикують 

вклaдaти влacнi кошти в довгоcтроковi проекти через неcтaбiльнicть зовнiшнiх 

умов, a отримaння кредитiв cтaє доcить cклaдним явищем i невигiдним в 

умовaх iнфляцiї. 

Важливу роль в cучacних та стрімких умовaх розвитку ринку відіграє 

вiдтiнок невизнaченоcтi i виcокої динaмiчноcтi, що є неможливим швидким 

aдaптувaнням до них пiдприємcтвaм. Пiдприємcтвa нa вiтчизняному ринку не 

вcтигaють вiдповiдaти змiнaм, що вiдбувaютьcя в зовнiшньому оточеннi, тому 

бaгaто упрaвлiнcьких рiшень приймaютьcя неcвоєчacно, недоcтaтньо 

обґрунтовaно, i як нacлiдок це призводить до зниження показників 

результaтивноcтi оргaнiзaцiї мaркетингового менеджменту. 

Головною проблемою в умовaх динaмiчного розвитку  мaркетингового 

cередовищa є низький рiвень aдaптивноcтi оргaнiзaцiйної cтруктури упрaвлiння 

пiдприємcтвом, тому що це уповiльнює швидкicть пiдприємcтвa звертaти увaгу 

нa змiни в зовнiшньому cередовищi, унеможливлює cвоєчacно приймaти i 

здiйcнювaти необхiднi упрaвлiнcькi рiшення. Нa бiльшоcтi вiтчизняних 

пiдприємcтвaх оргaнiзaцiя мaркетингового менеджменту реaлiзовуєтьcя нa 

окремих рiвнях (корпорaтивному, функцiонaльному, iнcтрументaльному) i, як 

прaвило, проявляєтьcя у викориcтaннi окремих елементiв мaркетингової 

дiяльноcтi, не пов’язaних один з одним. 

Доcтaтньо cклaдною в цьому питaннi є проблемa прогнозувaння caмих 

змiн, що cтaє вiдпрaвною точкою будь-якої cтрaтегiї. Передбaчити мaйбутнiй 

cтaн зовнiшнього i внутрiшнього cередовищa пiдприємcтвa дуже cклaдно. Це 

обумовлено не лише хaрaктером проблеми, aле i cклaднicтю отримaнням 

iнформaцiї. Мaркетинг в cиcтемi упрaвлiння пiдприємcтвом виконує 

cупроводжуючу мiciю, починaючи з оргaнiзaцiйно-пiдготовчої, i, зaкiнчуючи 

контрольною функцiєю. Впровaдження комплекcної cиcтеми упрaвлiння 

пiдприємcтвом нa оcновi мaркетингу дозволить зaбезпечити мaркетингову 

орiєнтaцiю упрaвлiнcької дiяльноcтi незaлежно вiд величини i потужноcтi 

пiдприємcтвa, cприятиме пiдвищенню його внутрiшньої i зовнiшньої 
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ефективноcтi, що нaрiвнi з викориcтaнням cтрaтегiчного пiдходу до упрaвлiння 

зaбезпечить змiцнення їх ринкових позицiй i отримaнням довготривaлих 

конкурентних перевaг [3, с. 252]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, маркетингове управління діяльністю 

підприємства сприяє процесу аналізу, розробки та втілення в життя заходів, 

спрямованих на встановлення, укріплення та підтримку діяльності 

підприємства. На даному етапі розвитку ринкових відносин жодне 

підприємство не може повноцінно функціонувати без застосування маркетингу 

для визначення свого положення на ринку, аналізу своїх можливостей, 

вивчення ринкового середовища, визначення стратегії розвитку тощо. Тому, 

маркетингова діяльність є загальновизнаною ознакою сучасного успішного 

управління підприємством. 
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

Досліджено механізм здійснення зовнішньоторговельних операцій купівлі-

продажу товарів, за допомогою встановлених методів і форм договірних 

відносин з іноземними партнерами. У статті висвітлено основні аспекти 
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державного управління зовнішньоторговельними операціями, які можуть бути 

впровадженні для здійснення ефективного торгового обміну між 

підприємствами різних країн  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоторговельна угода, 

контракт, механізми державного управління, маркетингові дослідження, 

торговельні операції, 

Реформа зовнішньоторговельної діяльності в Україні забезпечила вихід на 

світовий ринок великого числа господарюючих суб'єктів. Це дозволило 

учасникам міжнародного бізнесу не тільки оцінити свої можливості і 

результати від реалізації зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу, але 

і самим скласти уявлення про реальний попит на власну продукцію, ступеня її 

конкурентоспроможності із зарубіжними аналогами. 

Сьогодні в сфері зовнішньоторговельної діяльності є ряд проблем, які 

дісталися Україні в спадок від радянської економіки:   

- слабкий розвиток на місцях підтримує ринкової інфраструктури 

(уповноважені банки; страхові та рекламні компанії;  

- інформаційні, консультаційні та юридичні фірми; транспортно-

експедиторські організації та ін.);  

- відсутність ефективних форм управління зовнішньоекономічною 

діяльністю на підприємствах різних організаційно-правових форм;  

- недоступність інформаційно-методичної бази для роботи (зокрема, 

незнання іноземної мови, що ускладнює проведення конструктивних ділових 

переговорів);  

- недостатня кількість підготовлених кадрів, які вміють вести маркетингові 

дослідження і комерційну роботу, добре знають специфіку діяльності на 

зовнішньому ринку, особливості законодавства зарубіжних країн і т.д. 

Відсутність необхідних знань у зовнішньоторговельних операторів цілком 

зрозуміло, оскільки, як відомо, такі знання здобуваються в процесі практичної 

діяльності, а вони протягом десятиліть були відірвані від реалізації результатів 

своєї праці за кордоном. Це незнання і є основною причиною появи названих 
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проблем. Тому всебічне висвітлення процесу реалізації зовнішньоторговельної 

операції купівлі-продажу – це першорядне завдання при розробці 

зовнішньоекономічної діяльності України. 

Метою даної статті є аналіз сучасного механізму дії 

зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу товарів на основі 

виробничого підприємства. 

У науковій літературі механізму дії зовнішньоторговельних операцій 

надано достатньо уваги. Даною тематикою займалися як зарубіжні, так і 

вітчизняні фахівці, серед яких М. Альберт, Ф. Котляр, О. П. Борисенко [1], 

І. В. Гончаренко [2], Ю. М. Тодоренко [6] та інші. Проте лише в останні 10–15 

років вітчизняні науковці почали активно досліджувати проблеми механізму 

зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу товарів. 

У сучасних реаліях, при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 

купівлі-продажу, господарюючі суб'єкти повинні цілеспрямовано вести 

маркетингові дослідження і комерційну роботу для організації експортно-

імпортних операцій з контрагентами зарубіжних країн. Підтвердженням цього є 

наявність в числі структурних підрозділів суб'єктів міжнародного бізнесу 

спеціалізованих служб, що займаються питаннями організації 

зовнішньоторговельної діяльності на підприємстві. Дана робота повинна 

здійснюватися постійно, а не в міру необхідності, як це відбувається в даний 

час. На сьогоднішній день, за відсутності на підприємствах необхідних коштів 

для пошуку нових партнерів на ринках зарубіжних країн, прийняття такого 

рішення можна вважати виправданим. Але досить обмежений перелік 

напрямків комерційної роботи вже свідомо припускає неможливість отримання 

більшої вигоди від реалізації зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу. 

Механізм реалізації зовнішньоторговельної угоди - це система 

організаційних заходів і економічних, фінансових, правових інструментів для 

здійснення ефективного торгового обміну між підприємствами різних країн  

[1, с. 82]. При цьому можна виділити наступні етапи:  

1) проведення маркетингових досліджень на світовому товарному ринку в

розрізі окремих держав з метою збуту (придбання) товару;  
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2) пошук і вибір контрагента, робота з ним;

3) формування умов контракту;

4) підготовка та укладення контракту;

5) виконання договірних зобов'язань і контроль за їх виконанням.

Сучасними джерелами інформації при пошуку контрагентів на 

зовнішньому товарному ринку є рекламні матеріали в загальноекономічних, 

загальногалузевих газетах і журналах, каталоги підприємств країн СНД, 

інформація обласних торгово-промислових палат і фірмові довідники 

зарубіжних країн [2, с. 30]. Широке використання цієї інформації 

господарюючими суб'єктами пояснюється доступністю і відносною 

дешевизною. Незнання того, де ще можна отримати необхідну інформацію, і її 

висока вартість перетворюють її в недоступну. Відсутність цієї інформації не 

дозволяє здійснити правильний вибір контрагента, виключаючи тим самим не 

тільки мінімальні ризики при реалізації зовнішньоекономічних угод, а й 

можливість виробляти попередні розрахунки, що підтверджують їх 

ефективність. 

Інформаційна база, наявна в розпорядженні підприємства, повинна давати 

можливість визначити ряд критеріїв для оцінки потенційних контрагентів: вид 

діяльності, форму власності, приналежність до капіталу і правовий статус. 

На практиці, в основному, при виборі іноземного партнера враховується 

тільки вид його діяльності, зокрема чи є він виробничим підприємством або 

торговою фірмою. Не можна заперечувати, що цей фактор дуже значимий, але 

цього недостатньо, щоб бути впевненим у надійності партнера і ефективності 

майбутньої міжнародної торгової угоди. Найбільш важливою характеристикою 

іноземного партнера є правовий статус. Він визначає порядок оподаткування, 

розподілу прибутку, ліквідації в разі банкрутства, форми звітності та інші 

аспекти діяльності фірми. Знання цих «параметрів» допомагає визначити 

ступінь надійності іноземного партнера. 

Сучасний етап розвитку зовнішньоторговельної діяльності підприємств 

характеризується істотними змінами методів і форм встановлення договірних 
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відносин з іноземними партнерами. Господарюючі суб'єкти можуть 

використовувати досить широкий спектр способів встановлення ділових 

контактів [3, с. 231]: 

- шляхом направлення запитів майбутнім постачальникам;  

- через участь в міжнародних торгово-промислових ярмарках;  

- шляхом направлення замовлень майбутнім постачальникам або 

письмових пропозицій одному або декільком покупцям;  

- шляхом участі в міжнародних торгово-промислових виставках і 

направлення на адресу майбутніх покупців інформативних каталогів і 

проспектів;  

- шляхом переговорів та ін. 

Застосування правових норм в галузі міжнародних економічних відносин 

має ряд особливостей, тому кожен, хто приймає рішення самостійно виходити 

на зовнішній ринок, повинен володіти певним обсягом правових знань щодо 

зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу товару, та про чинний  

правовий режим в міжнародній торгівлі. 

Здійснювати торговельні операції, пов’язані із зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства, можуть лише висококваліфіковані спеціалісти, які 

володіють нормативною базою щодо регулювання порядку проведення 

операцій в іноземній валюті як в Україні, так і за її межами. Експортно-імпортні 

операції купівлі-продажу залишаються основним джерелом валютних 

надходжень підприємств-резидентів. Створення у сфері експортно-імпортних 

операцій сприятливих законодавчих і податкових умов для українських 

підприємств сприятиме збільшенню обсягів надходження іноземної валюти в 

державний та місцевий бюджети. Прагнення отримати прибуток більший, ніж 

усередині країни, спонукає сільськогосподарські підприємства області 

виходити на міжнародний ринок. Незважаючи на присутність чинника 

непевності в новому середовищі (нові конкуренти, мінлива ринкова 

кон’юнктура, коливання валютних курсів, політична нестабільність тощо), 

сільськогосподарські підприємства прагнуть нарощувати свою присутність у 
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світ. Тому при плануванні зовнішньоторговельних операцій підприємець і 

іноземний контрагент зобов'язані враховувати обов'язкові положення 

двосторонніх і багатосторонніх міждержавних договорів в тій їх частині, яка 

відноситься до регулювання торговельних відносин. При цьому завжди слід 

мати на увазі, що положення міжнародних договорів переважають над нормами 

національного законодавства. Основними положеннями таких договорів і угод 

є визначення взаємного торгового режиму, що впливає на митне оподаткування 

товарів, кількісні та інші обмеження, валюту розрахунків за торговельними та 

іншими платежами, способи взаємних заліків при оплаті поставки (клірингові 

угоди), прийняття єдиних для договірних сторін загальних умов поставки 

товарів [4, с. 9]. 

Тому перед початком зовнішньоторговельних операцій слід вивчити 

торгові договори, що діють між Україною і країною потенційного контрагента, 

обов'язкові умови яких повинні бути враховані в контракті. Вивчення умов 

зовнішньої торгівлі можна виконати самостійно або за допомогою 

консультаційних фірм, які забезпечують більш оперативне отримання 

результатів з меншими витратами. 

До участі в переговорах з іноземними контрагентами 

зовнішньоторговельні оператори повинні самостійно визначати перелік статей 

контракту, керуючись ситуацією на ринку, торговельними звичаями і своїми 

потребами. Однак зовнішньоторговельні фірми вважають за краще 

використовувати стандартні контракти для укладення конкретної міжнародної 

торгової угоди, вносячи в них мінімум необхідних змін і доповнень, 

зумовлених специфікою предмета угоди, базисними умовами поставки і т.д. 

При цьому нерідкі випадки, коли виключаються окремі статті контракту 

(страхування, форс-мажор, упаковка та маркування та ін.). Це є типовою 

помилкою операторів зовнішньоторговельної діяльності. 

У світовій практиці існує звичай, згідно з яким сторони угоди повинні 

домовитися про певний мінімумі умов контракту, щоб він вважався дійсним. У 

зазначений мінімум входять такі умови, як предмет договору, ціна, термін 
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виконання угоди. Однак, щоб стати правовим документом, контракт повинен 

містити ряд основних умов, які відображаються в наступних статтях: 

преамбула, предмет контракту, кількість товару, якість товару, терміни 

поставки, базисні умови поставки, ціна та загальна сума контракту, умови 

платежу, здача-приймання товару, порядок відвантаження товару, транспортні 

умови, упаковка та маркування, гарантії та рекламації, страхування, штрафні 

санкції, форс-мажорі обставини, арбітраж, адреси та підписи сторін. 

Таким чином, самостійні кроки підприємств не завжди бувають успішними 

через нестачу кваліфікованих кадрів і досвіду. Нерідкі випадки укладення 

зовнішньоторговельних угод на умовах гірших, ніж це роблять спеціалізовані 

зовнішньоекономічні організації та об'єднання. Ще не стало правилом техніко-

економічне опрацювання кожної міжнародної торгової угоди перед її 

укладанням. Далеко не всі зовнішньоторговельні оператори користуються 

спеціально створеною системою страхування комерційних ризиків [6, с. 285]. 

Основні причини недоліків договірної практики підприємств у 

зовнішньоекономічній діяльності обумовлені перш за все загальним 

економічним становищем як країни в цілому, так і в конкретній комерційній 

організації зокрема. Перші самостійні кроки українських підприємців на 

зовнішньому товарному ринку виявили необхідність створення на 

комерційному підприємстві наступних структурних підрозділів, що сприяють 

ефективному здійсненню зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу: 

маркетингової служби, що займається маркетинговими дослідженнями 

товарних ринків, постачальників, споживачів і конкурентів; комерційної 

служби, що виявляє потенційних контрагентів, проводить ділові переговори і 

укладає контракти міжнародної купівлі-продажу товарів; інформаційної 

служби, яка щороку збирає і систематизує дані про існуючі та потенційних 

партнерів (за допомогою ведення карт фірм-партнерів); юридичної служби, що 

здійснює збір правової інформації, розробку окремих статей контракту, 

вироблення типових контрактів; служби планування та ін. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто сутність та процес організації зовнішньоекономічної 

діяльності на підприємстві. Висвітлено види організаційних структур, які 
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існують на підприємстві, ефективність маркетингового дослідження та 

стратегії управління персоналом. 

Ключові слова: ЗЕД, організація ЗЕД, організаційна структура управління ЗЕД, 

маркетингове дослідження, структура управління персоналом. 

У наш час питанням управління зовнішньоекономічними операціями та їх 

організації приділяється велика увага як на теоретичному, так і практичному 

рівнях. Міжнародна торгівля постійно розвивається і відповідно конкуренція 

між підприємствами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність зростає, 

тому особливу актуальність становлять питання, пов’язані з виходом на 

зовнішні ринки та утриманням на них довготривалих, стійких і надійних 

позицій. 

Проблемам удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві приділяють увагу багато вітчизняних та зарубіжних науковців, 

серед яких В.Д. Андріанов, П.Ю. Бєлєнький, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин,  

Л.В. Дейнеко, Я.А. Жаліло, М.В. Жук, А.П. Кірєєв, Л. Клайт, В.В. Коломієць, 

А.І. Кредісов, А.С. Лисецький, С.Р. Маккінон, А.І. Мокій, А. Ніколас,  

Н.М. Пархоменко, В.І. Пила, М.А. Пивоварова, М.І. Фащевський,  

А.С. Філіпенко, Є.В. Хлобистов, Л.Г. Чернюк, Ю.С. Ширяєв, Д. Шнейдер та 

інші. Вони розглядають зовнішньоекономічну діяльність підприємства через 

його торговельні та міжнародні господарські відносини, які включають такі 

сфери, як спеціалізація і кооперація виробництва, обмін товарами, надання 

економічної та технічної допомоги, науково-технічне співробітництво,  

створення спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва. 

Метою статті є розкриття основних шляхів досягнення максимальної 

ефективності здійснення зовнішньоторговельних операцій підприємством. 

Основними завданнями даної статті є: 

- розглянути основні організаційні структури підприємства, виявити їх 

«плюси» та «мінуси»; 

- дослідити ефективність розроблення стратегії управління персоналу та 

маркетингового дослідження. 
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Сутність ЗЕД розкриває Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність». ЗЕД — діяльність суб’єктів господарської діяльності України та 

іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах 

між ними, що має місце як на території України, так і за її межами  

(п.8 ст. 1). [1, 1с.] 

Організація ЗЕД – складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного 

опрацювання таких питань, як кон’юктура 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 до умов його роботи структура управління, 

яка відображає побудову системи управління в даній сфері, тобто органи, 

служби, апарат, що здійснює управління ЗЕД [3].  

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданнями, які вона покликана вирішувати. Її мета – максимізація прибутку на 

довготривалий період за рахунок ефективної участі у міжнародному 

підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і 

внутрішньофірмового управління, повинна постійно розвиватися і 

вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері 

управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними [4]. 

Ще у XX столітті почався процес виділення підрозділів, які 

спеціалізуються на певних функціях. З’явилися два типи управління: лінійний і 

функціональний. У 50-х рр. в США, у зв'язку з ринковими відносинами, що 

поступово змінилися, почався перехід до іншого типу управління — 

дивізійного. Наразі даний тип управління починає розповсюджуватися і в 

нашій країні. 

Лінійна структура заснована на строгій підлеглості нижчого рівня, рівню, 

що є вищим. Головна його перевага полягає в однозначності дії управляючої 

системи на керовану, відсутності проміжних зв'язків між керівником і 

підлеглими. Дотримується принцип єдиноначальності. Система комунікацій 

(зв'язків), що має відносно короткі канали, діє з достатньою ефективністю. 
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Недоліки лінійної структури привели до створення функціональної 

структури, при якій, на відміну від лінійної, персонал наділений не дорадчими 

правами, а правом керівництва і ухвалення рішень. Основний принцип 

побудови — угрупування влади і відповідальності згідно окремих функціях 

управління: плануванню, регулюванню виробництва, постачанню, збуту і т.д. 

Функціональна спеціалізація значно підвищує ефективність управління завдяки 

поглибленню професійної спеціалізації працівників. Проте цю систему 

характеризує слабка гнучкість стратегії і структури відносно об'єктів 

управління. Недоліком цього виду структури є те, що виконавець одержує 

розпорядження від декількох функціональних керівників. 

Дивізійна структура — це організаційна структура за відділеннями 

(дивізіонами), за якою в галузях з масовим виробництвом відділення 

одержують самостійність, стають «центрами прибутку» і «центрами 

відповідальності», а також відділенням передаються функції виробничого 

планування, маркетингу, проведення міжнародних операцій. Сутність 

дивізійного типу полягає у виділенні як основний структурний елемент не 

функціональної служби, а повністю автономної в господарському відношенні 

виробничої ланки. [6] 

Такий тип структур має ряд недоліків: відсутність спеціальних підрозділів 

за видами товарів, що утрудняє управління процесом розробки нового товару, 

уповільнює інновацію; відсутність спеціальних підрозділів з напрямком на 

зарубіжні ринки, що приводить до уповільнення реакції на зміни попиту на 

зарубіжних ринках; ускладнення рішення питань фінансування 

зовнішньоекономічної діяльності і окремих зовнішньоекономічних проектів. 

Виділяють декілька варіантів організаційних структур управління 

зовнішньоекономічною діяльністю: 

— утворення відділу зовнішньоекономічної діяльності у рамках діючого 

апарату управління підприємством; 

— утворення так званого «вбудованого» відділу ЗЕД в інший відділ 

(економіки, маркетингу, комерційний); 
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— створення зовнішньоторговельної фірми; 

— служби ЗЕД, побудовані за дивізійним принципом. 

Самостійний відділ ЗЕД створюється, якщо підприємство самостійно 

здійснює експортно-імпортні операції, одержує доходи, що дозволяють мати 

спеціальний відділ, в якому зосереджені всі аспекти управління ЗЕД 

підприємства і який взаємодіє з відділами маркетингу, валютно-фінансовим, 

транспорту, збуту, тобто відділами, побудованими за функціональним 

принципом. 

«Вбудований» відділ ЗЕД організовується, якщо обсяги експортної 

діяльності невеликі, або якщо операції носять не регулярний характер, або 

якщо підприємство здійснює експортні операції через посередників. При 

розширенні ЗЕД такий «вбудований» відділ може бути перетворений в 

самостійний відділ. [6] 

Вихід підприємства на зовнішні ринки, або розгортання чи розвиток будь-

якого іншого виду ЗЕД, передбачає перш за все розроблення відповідної 

стратегії. Існують різні аспекти теорії і практики розроблення стратегії ЗЕД та 

міжнародного маркетингу. Вони є невід’ємною складовою механізму розвитку 

ЗЕД підприємства [2]. 

Підприємства, що виходять на світовий ринок, зустрічають сьогодні 

жорстоку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, 

обов’язково необхідно використовувати можливості маркетингу. Саме на 

основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій 

на світовому ринку. Спеціальними дослідженнями встановлено, що більше 75% 

комерційних невдач відбувається через помилки в маркетинговій діяльності.[5] 

То ж перш ніж вирішити вийти на світовий ринок, підприємству необхідно 

багато чого дізнатись, досконало розібратися в особливостях внутрішнього й 

зовнішнього середовища. Важливе місце в системі міжнародного маркетингу 

займає дослідження іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес 

пошуку, збору, обробки й аналізу даних.  
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Головна мета маркетингових досліджень - зменшення невизначеності і 

ризику при прийнятті комерційних рішень. Маркетингові дослідження, що 

проводяться на зарубіжних ринках, як правило, складаються із двох великих 

блоків: дослідження ринків і дослідження потенціальних можливостей 

підприємства.[5] 

Стратегія управління персоналом – це стратегія, спрямована на розвиток та 

вдосконалення кадрового потенціалу підприємства, накопичення людського 

капіталу. Найчастіше використовують такі стратегії управління персоналом: 

− стратегія винагороди та мотивації, балансування винагороди та 

прибутків із загальними та забезпечувальними стратегіями;  

− добір і навчання: організація процесу навчання, організація аналітичних 

центрів добору та розвитку персоналу;  

− стратегія управління персоналом: процес добору, найму, навчання, 

перекваліфікації, використання та стимулювання працівників, які б відповідали 

потребам, що зумовлені майбутніми організаційними змінами підприємства.

Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку організацій показує, що 

використання стратегічного управління призводить до зменшення до мінімуму 

негативних наслідків змін, що відбуваються, а також факторів «невизначеності 

майбутнього»; дає можливість враховувати об'єктивні (зовнішні та внутрішні) 

фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів; 

сформувати відповідні інформаційні банки; мати можливість отримати 

необхідну базу для прийняття стратегічних і тактичних рішень; полегшувати 

роботу із забезпечення довго- та короткострокової ефективності та 

прибутковості; можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за 

наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати 

з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань та ін.[7] 

Отже, організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві досить 

клопітка праця. Аби досягнути в ній успіху сучасному підприємству потрібно 

враховувати багато факторів та провести власні маркетингові дослідження, а 

саме досконало розібратися в особливостях внутрішнього й зовнішнього 

середовища, дослідити іноземні ринки, кон’юктуру ринку, потенційних 

покупців і продавців, встановити ділові контакти з ними.  
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Підприємство також має розробити внутрішній чіткий механізм виходу на 

світові ринки - структуру управління ЗЕД. Ще одним важливим елементом, без 

якого підприємство не зможе ефективно функціонувати на зовнішньому ринку 

– це стратегія управління персоналом. За допомогою неї підприємство може 

уникнути негативних наслідків змін у зовнішньому середовищі. 
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УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ПІДПРИЄМСТВІ 

ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті окреслена сутність поняття реклами як базового інструменту 

маркетингових комунікацій підприємства. Ґрунтовно досліджується її 

характерні риси. Наводиться класифікація цільової аудиторії реклами. 

Формується уявлення про ефективність рекламної діяльності підприємства.  
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реклама, інноваційні рекламні технології, інтегровані маркетингові 

комунікації.  

Розвиток масового виробництва та посилення конкуренції сприяло 

формуванню засобів та інструментів комунікацій, які допомогли б 

розповсюдити інформацію про вироблену продукцію. Без сумніву, реклама 

залишається одним із найефективніших засобів маркетингових комунікацій 

будь-якого підприємства і донині.  

Існує безліч визначень, які трактують сутність поняття «реклама 

підприємства» та розкривають її особливості, що відрізняють її від інших 

інструментів маркетингових комунікацій. Сутність та еволюцію розвитку 

рекламної діяльності підприємств розглянуто в працях багатьох відомих 

зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як Ф. Котлер, К.Келлер, 

Ж.Ж.Ламбен, Дж. Бернет та С. Моріарті, О.В.Суркова, О.В. Данайканич, 

Т.І.Лук’янець, А. Ляшенко, Г.Г. Почепцов та ін. Однак тенденції та особливості 

розвитку реклами як потужного засобу маркетингових комунікацій 

підприємства та найефективніші методи її використання досліджувалися 

фрагментарно. Сучасний світ постійно видозмінюється, розвиваються й 

технології, комунікації, виникають нові форми реклами, які потребують 

подальшого аналізу.  

Основним цілями статті є охарактеризувати поняття реклами; дослідити 

характерні риси; сформувати уявлення про ефективність рекламної діяльності 

підприємства. 

Розглянемо поняття слово «реклама», яке походить від латинського слова 

Reclamare, що означає «стверджувати, вигукувати, волати», що відображає 

існування первинної рекламної комунікації – усної словесної реклами. Термін 

«реклама» - визначає конкретний вид діяльності, а саме рекламну діяльність, 

який остаточно сформувався у другій половині XVIII століття. 

Рекламу можна охарактеризувати, як особливий вид комунікаційної 

діяльності, який має економічну основу і супроводжує людство протягом всієї 

історії розвитку [3]. 
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Розглянемо основні умови виникнення та подальшого розвитку реклами в 

процесі еволюції суспільства: виникнення ринку товарів і послуг; виникнення 

ринку засобів поширення інформації про пропоновані до продажу товари і 

послуги. 

Поступово розвиток реклами призвів до того, що від реклами 

відокремилися і стали самостійно розвиватися такі комунікаційні напрямки: 

- зв’язок з громадськістю; 

- прямий маркетинг; 

- просування товару і послуг; 

- реклама в місцях продажів; 

- брендинг. 

Існують  три основні групи підходів до визначення реклами: інформаційна; 

діяльнісна; інтегральна. 

Розглянемо кілька підходів, що визначають поняття «реклама»: 

- перша група підходів ідентифікує рекламу, перш за все, як інформацію  

повідомлення, що представляє аудиторії певний об'єкт, явище, процес і багато 

іншого. 

- друга група підходів принципово відрізняється від першої, реклама не 

зводиться до «інформації» та «повідомлення», а визначає діяльність 

рекламування, тобто створює повідомлення, доводячи їх до одержувача. 

Отже, можна зробити висновок, що реклама тісно пов'язана з рекламною 

діяльністю, яка представляє собою систему видів діяльності, а законодавчі 

норми спрямовані на регулювання діяльності, але не на повідомлення. Таким 

чином, з’явилася третя інтегральна точка зору для визначального поняття 

реклами, явище якого включає в себе рекламну діяльність і інформацію 

одночасно. 

Інтегральний підхід визначення реклами формулюється так: реклама - це 

вид діяльності, або вироблена в її результаті інформаційна продукція. 

Виходячи з перерахованих вище визначень, можна зробити висновок, що 

реклама - це односпрямована форма неособистої комунікації, що здійснюється 

на платній основі з метою залучення уваги до об'єкта рекламування. 
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Комунікація рекламних форм, представлена на сучасному ринку реклами, 

створює  підстави для класифікації реклами. 

Існує дуже багато критеріїв, за якими можна класифікувати рекламу: 

- класифікація за галузевими ознаками; 

- класифікація за характером цільової аудиторії; 

- класифікація за областю поширення (географічним охопленням); 

- класифікація за типами рекламоносіїв; 

- класифікація за способами дії і іншим параметрам. 

Найбільш зручною для практичного використання є загальна класифікація 

видів реклами, в основі якої лежить ознака відповідності виду реклами типу 

рекламоносія і каналу передачі даних реклами. Таким чином, можна 

відзначити, що такий підхід виділяє всі види реклами, які поділяються на дві 

основні групи відповідно до медійних та немедійних засібів реклами, вони ж в 

свою чергу так само поділяються на окремі підгрупи. 

Таку класифікацію за типами рекламоносіїв доповнює класифікація за 

географічним, територіальним та регіональним охопленням реклами. 

Це свідчить про те, що всі види реклами відповідно до областей 

поширення поділяються на такі групи: 

1. Місцева або локальна реклама, дія якої поширюється на локальні

території (до окремих районів); 

2. Регіональна, дії цієї види реклами поширюється на споживачів в одному

або декількох регіонах; 

3. Загальнонаціональна реклама, поширюється на більшу частину території

або на всю країну; 

4. Міжнародна реклама, поширюється на території більш ніж однієї країни;

5. Глобальна, дана реклама розповсюджується на більшість країн світу.

Рекламу так само можна розрізнити за характером цільової аудиторії 

споживачів реклами, тобто одержувачів рекламних повідомлень - певних людей 

і організацій. 

На сьогоднішній день класифікація цільової аудиторії проводиться за 

двома основними групами рекламоотримувачів: індивідуальні споживачі і 



186 

організації. Отже, відповідно до даного підходу всі види реклами умовно 

поділяються на дві групи: 

1. В2С - реклама (В2С означає бізнес для споживача) - споживча реклама, 

дія якої спрямована на індивідуальних або так званих «кінцевих», споживачів; 

2. В2В - реклама (В2В означає бізнес для бізнесу) - це ділова реклама, дія 

якої спрямована на організацію і сферу бізнесу. 

Існують загальні класифікації реклами, засновані на поділі стратегічних 

напрямків в залежності від мети і об'єкта рекламування. Такий підхід має на 

увазі, що всі види реклами умовно поділяються на дві основні групи: 

комерційну і некомерційну рекламу, які так само поділяються на окремі 

підгрупи. 

Виходячи з перерахованих вище даних, можна зробити висновок, що 

реклама - це односпрямована форма неособистої комунікації, що здійснюється 

на платній основі з метою залучення уваги до об'єкта рекламування. Рекламна 

комунікація, представлена на сучасному ринку, створює підстави для 

класифікації реклами. 

Ефективність реклами – це одне з найважливіших питань, яке стоїть перед 

рекламістами. Проблема визначення ефекту, одержуваного тільки від рекламної 

діяльності, є основним питанням в рекламній практиці. Виділимо наступну 

низку причин рекламної діяльності: 

- реклама є одним з багатьох аргументів, які визначають кінцеві 

маркетингові результати, при цьому важливу роль відіграють інші елементи 

маркетингового комплексу; 

- так само на кінцевий результат впливають безліч факторів, які практично 

неможливо вдало змоделювати відповідно до конкурентів; 

- оцінка рекламного впливу обумовлена поведінкою покупця з 

непередбачуваними процесами; 

- події ринкових чинників, можуть визначити успіх або неуспіх товару, що 

збігається з випадковим випуском товарної пропозиції, в результаті якого вся 

робота пройде безрезультатно [7]. 
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Ефективність рекламної кампанії – це максимальне досягнення тих чи 

інших цілей і завдань, які були поставлені при плануванні рекламної кампанії. 

У рекламній діяльності є дві складові її ефективність – економічна і 

комунікативна, в кожній з яких аналізуються статті рекламного бюджету, а 

також ефективність задіяних засобів реклами. 

Перш за все кожного цікавить комунікативна ефективність реклами, яка 

визначається ефективністю контакту зі споживачем. Такий показник 

планується рекламістами протягом всього процесу створення і виробництва 

рекламного продукту. Після чого вона теоретично підрахована і закладена в 

вихідні дані всієї рекламної кампанії, таким чином ефективність є підставою 

для отримання в подальшому економічної ефективності (отримання прибутку). 

Цей вид ефективності виникає під час контакту споживача з товаром в 

місцях продажів. 

Комунікативна ефективність реклами представляє собою оцінку рекламної 

діяльності кампанії і її взаємин із споживачами реклами. Залежно від 

застосовуваних засобів поширення реклами можуть бути глядачі, читачі, 

пішоходи та водії, покупці в магазинах і багато інших. 

Комунікативна ефективність реклами дає можливість оцінити: 

- частку споживачів, які отримують рекламне повідомлення; 

- ефективність різних носіїв; 

- рекламне повідомлення, яке буде зрозуміло споживачеві; 

- зв’язок між рекламним повідомленням і рекламованою маркою; 

- рівень впливу реклами на продаж або споживання продуктів. 

На результат рекламної кампанії в першу чергу може вплинути правильно 

обраний підхід до створення рекламного звернення, ідеї та втілення. 

Таким чином, рекламне повідомлення має: 

- відповідати такому іміджу, який рекламодавець бажає надати своєму 

товару; 

- ясно виражати ідеї, звернені до розуму і смаків споживача; 

- бути доступним цільовій аудиторії за своєю мовою, соціальним кодом і 

не йти врозріз з її думкою; 
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- вселяти довіру: не брехати, не перебільшувати, дозволяти споживачеві по 

можливості перевіряти сказане; 

- бути оригінальним; 

- доносити до споживача оптимальний обсяг інформації; 

- володіти внутрішньою цілісністю і не суперечити іншим акціям 

рекламної кампанії; 

- бути актуальним протягом довгого часу, щоб рекламодавець міг 

використати вдалу рекламну ідею протягом тривалого періоду. [2] 

Вивчення комунікативної (інформаційної) результативності реклами дає 

можливість поліпшити як якість як змісту, так місця і форми подачі інформації. 

Економічна ефективність реклами - це економічний результат, отриманий 

від застосування рекламного засобу або організації рекламної кампанії. 

Економічну ефективність реклами можна виразити через ефективність витрат 

на просування. Ефективність витрат на рекламу - це відношення кількісного 

вираження ефекту до витрат, що викликали цей ефект. Основна частина 

проблеми при оцінці ефективності витрат на рекламу полягає у визначенні 

чисельника дробу. 

Іноді цей вид ефективності називають збутовим, торговим або 

комерційним. Для рекламодавця основним питанням є збільшення прибутку, 

який виходить в результаті проведення рекламних кампаній. Так само можна 

проаналізувати і зіставити рекламні витрати і зміну обсягів продажів. 

При розгляді даного питання певну користь приносять допоміжні 

показники реальної торгівлі. Розглянемо кілька видів: 

- відношення приросту обсягів продажів товару до суми витрат на його 

рекламу; 

- відношення приросту прибутку, який був отриманий після рекламної 

кампанії, до суми рекламних витрат; 

- динаміка рівня рекламних витрат (в загальному обсязі продажів); 

- витрати на рекламу на тисячу споживачів, які зазнали впливу всіх видів 

реклами, а так же конкретного виду реклами; 
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- кількість покупок товару, які зазнали реклами; 

- приріст обсягу збуту за минулий період після рекламної кампанії [6]. 

На підставі всіх цих даних досліджуємо економічну ефективність одного 

рекламного засобу, рекламної кампанії і рекламної діяльності в цілому. 

З вище сказаного випливає, що вимірювання економічної ефективності 

реклами підприємства представляє великі труднощі, тому що реклама не дає 

ефекту відразу. А зростання товарообігу частково викликається іншими (не 

рекламними) факторами (наприклад зміною продажів продукції через 

зростання цін і т.п.). Таким чином, для того, щоб отримати ті результати, які 

будуть близькі до реальних, слід розглянути зміни економічних показників 

діяльності фірми під дією рекламної кампанії, не проводячи інших заходів 

щодо просування водночас. 

На сьогоднішній день економічна ефективність реклами підприємства 

розраховується у вигляді наступних основних показників: 

1. Питома вага рекламних витрат у виручці (обороті): 

Ер = Вр/В, (1.1)  

де Ер - ефективність реклами%, 

Вр - витрати на рекламу грн.; 

В - виручка грн. 

2. Відношення рекламних витрат до чистого прибутку [4]: 

Ер = Вр/Чп, (1.2)  

де Ер - ефективність реклами,%, 

Вр - витрати на рекламу грн .; 

Чп - чистий прибуток грн. 

Інтернет - це об'єднана, глобальна система комп'ютерних мереж, яка 

служить основою для (Word Wide WWW) та інших систем передачі даних. 

В даний час реклама в сфері інтернет-торгівлі розміщує в мережі Інтернет, 

різні рекламні сайти. Розглянемо найбільш поширені види інтернет-реклами: 

1. Медійна реклама - цей вид реклами розміщує текстово-графічні 

матеріали на вебсайтах, що представляють рекламні майданчики, які мають 

форму «банерної» реклами. 
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2. Текстова реклама - цей вид інтернет-реклами представляє текстове

оголошення з гіперпосиланням, яке відсилає до джерела цільової реклами. 

3. Контекстна реклама - розміщує рекламні матеріали на вебсайтах, що

представляють контекстні рекламні майданчики. Таке розміщення засноване на 

відповідності змісту рекламного матеріалу контексту інтернет-сторінки, на якій 

розміщений рекламний блог. 

4. Тізерна реклама - даний вид реклами розміщує текстово-графічні

матеріали, які представляють рекламні майданчики. Ця інтернет-реклама 

поєднує ознака медійної, текстової та контекстної реклами, яка має коротке 

рекламне оголошення з цікавим текстом і привертає увагу зображенням, в 

якому міститься невелика кількість інформації про будь-який товар або 

послугу. 

5. Промо-сайт - розміщення рекламних матеріалів у вигляді веб, що

представляє собою презентацію рекламованої пропозиції. Незважаючи на те, 

що сам по собі вебсайт не є рекламним форматом, можливість споживача 

отримати вичерпну інформацію про бренд, товар або послугу може 

розглядатися як самостійна форма рекламної комунікації. Основне завдання 

промо-сайту - представлення товару, послуги, бренду в Інтернеті. Найчастіше 

промо-сайт використовується як додатковий маркетинговий інструмент в 

рамках комплексної рекламної кампанії. Зазвичай один промо-сайт 

присвячується одному продукту і максимально фокусується на взаємодії з 

цільовими користувачами. Залучення аудиторії на промо-сайт, як правило, 

здійснюється за допомогою інших видів інтернет-реклами. 

6. Спам - цей вид реклами, являє собою масову розсилку несанкціонованих

повідомлень по електронній пошті. 

Для того, щоб в Інтернеті провести планування і проведення рекламних 

компаній підприємства, потрібне знання окремих його особливостей. Виділимо 

найбільш важливі особливості: 

1. Інтерактивність. Інтернет є інтерактивним середовищем, так як

забезпечує істотну залученість споживача. Таким чином кожен користувач має 
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можливість отримувати інформацію не тільки в разі використання медіа, а й 

взаємодіяти з ним, виходячи зі своїх інтересів і переваг, вибравши найбільш 

потрібні для себе ресурси і зміст. Можна відзначити те, що ті ж властивості 

інтерактивності має інтернет-реклама, користувач так само може безпосередньо 

взаємодіяти з нею. Побачивши найбільш привабливе рекламне оголошення, 

користувач може відразу перейти до більш докладної інформації рекламованої 

пропозиції. Для того, щоб отримати необхідну інформацію, користувач повинен 

кликнути мишею на рекламному носії, після цього здійснюється перехід на 

вебсайт рекламодавця, де користувач отримає потрібну йому інформацію про 

рекламований об'єкт, тим самим виконавши потрібну рекламодавцю дію. 

2. Аудиторія. Переважна частина населення економічно розвинених країн

має регулярний доступ в Інтернет, а сукупна кількість інтернет-користувачів 

порівнюється з кількістю телеглядачів, при цьому окремі групи споживачів 

проводять в Мережі більшу кількість часу, ніж перед телевізором. Тим самим 

швидко зростає інтернет-аудиторія і являє собою область підвищення інтересу 

для рекламодавця, так як це найбільш активна та платоспроможна частина 

суспільства. Отже поширення такого типу медіа може бути істотно обмежене в 

тих регіонах, в яких менш розвинена інфраструктура. 

3. Орієнтування. Цей вид представляє механізм, який дозволяє виділити зі

всієї наявної інтернет-аудиторії ту частину, яка буде задовольняти заданим 

критеріям, і показати рекламу саме їй. Існує прямий і непрямий таркетінг: 

- прямий таркетінг - націлений на прямий вибір цільової аудиторії, 

пропонуючи цікавлячий вид товарів і послуг; 

- непрямий таркетінг - націлений на аудиторію, яка є цільовою для 

взаємопов'язаних з пропонованим видом товарів і послуг. 

4. Медіавимірювання. Цей вид представляє найбільш значущий вид

вимірювання медіа, ніж традиційні канали, тим самим забезпечує широкі 

можливості вивчення поведінки цільового споживача, включаючи точні 

кошториси аналізу ефективність реклами. 

Виходячи з представлених даних, можна зробити висновок, про 

ефективність рекламних акцій, побічно судять по приросту виручки, кількості 
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відвідувачів, що цікавляться рекламованими товарами і послугами та іншими 

ознаками. Для того, щоб вивчити реакції споживачів на ті чи інші рекламні дії, 

які використовуються в Інтернеті, а також аналіз ефективності інтернет-

реклами застосовуються найбільш зручні і точні інструменти, які в свою чергу 

ведуть облік кількості показників рекламного носія для інтернет-користувачів, 

а так само число переходів по тому чи іншому сайту, подальшоий інтерес або 

відмову, маршрути пересування користувачів і безлічі інших параметрів. 

Основною відмінністю інтернет-реклами є можливість відслідковувати 

кожного або певного рекламного контакту, таким чином, Інтернет для 

рекламодавців - це найбільш оптимальний і зручний засіб контакту зі 

споживачем. Реклама в сфері інтернет-торгівлі включає в себе різні рекламні 

матеріали, що розміщуються в мережі Інтернет. Основною відмінністю 

інтернет-реклами від будь-якої іншої є можливість відстеження кожного 

рекламного контакту. 

Таким чином можна зробити висновок, що реклама - це односпрямована 

форма неособистої комунікації, що здійснюється на платній основі з метою 

залучення уваги до об'єкта рекламування. Різноманіття форм рекламної 

комунікації, представлених на сучасному ринку реклами, створює підстави для 

класифікації реклами. 

Ефективність реклами - це одне з найбільш важливих і складних питань, 

яке стоїть перед підприємствами. 

Відносно рекламної діяльності існують дві складових її ефективності – це 

економічна і комунікативна. Дані складові аналізують статті рекламного 

бюджету, а також ефективність задіяних засобів реклами. Такі складові 

ефективності реклами утворюють практично єдиний процес, слідуючи одна за 

одною. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

В науковій статі досліджуються питання, пов’язані з розвитком 

підприємства на ринку, а саме: поняття та сутність стратегічного розвитку, 

елементи та взаємозв’язки системи управління стратегічним розвитком,  

формування  та види стратегій в системі управління підприємств. 

Ключові слова: стратегія, розвиток, система, організація, 

конкурентоспроможність. 

Для підтримання функціонування та подальшого розвитку в структурі 

сучасних економічних моделей, які характеризуються нестабільністю та 
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динамічністю внутрішньосистемних процесів, підприємства змушені 

адаптуватися до постійних змін як в зовнішньому, так і внутрішньому 

середовищі. У свою чергу, вибір стратегічного напряму в управлінні діяльністю 

суб’єктів господарювання забезпечує досягнення ними поставленої мети та 

адаптування до нових умов господарювання.  

Прискорення ж темпів соціально-економічного розвитку на макрорівні 

значною мірою визначається сформованими на окремих підприємствах типами 

відтворень, які впливають на результати виробництва та найважливіші 

елементи відтворювального процесу. Тобто на кожному підприємстві,  повинна 

бути обґрунтована й реалізована система заходів, яка забезпечує найбільш 

прийнятний на найближчу перспективу тип його -розвитку з урахуванням умов 

зовнішнього середовища. Це визначається можливістю діагностування типу, за 

яким підприємство розвивається в даний час, та встановленням його сильних і 

слабких сторін.  

Все це зумовлює необхідність проведення не лише ретроспективного 

аналізу стану діяльності, що склалися у минулому, а й стратегічного 

управління, зокрема розробки стратегії розвитку  підприємства. 

Залежно від типу розвитку підприємств формується і система управління 

та здійснюється процес розробки і реалізації стратегій розвитку. Питанню 

створення результативної системи управління розвитком багатьох відомих 

іноземних та вітчизняних вчених, таких як: І. Ансофф, О. Віханський, 

О. Єрохіна, Р. Каплан, М. Кондратьєв, Дж.Б. Кларк, Г. Мінцберг, Д. Рікардо, 

А. Сміт, А.Дж. Стрікленд, А. Томпсон, М. Туган-Барановський, М. Фрідмен, 

Р. Фатхутдінов, Й. Шумпетер та ін.  

Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення 

поставлених цілей в ринковій економіці. 

Значення стратегії, що дозволяє  підприємству виживати в конкурентній 

боротьбі, у пореформений період, надзвичайно велике. В умовах жорсткої 

конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється, дуже важливо не тільки 

зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ підприємства, але і 
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визначати довгострокову стратегію, яка б дозволила йому встигати за змінами, 

що відбуваються в навколишньому середовищі. 

Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування наукових засад та 

розробка практичних рекомендацій щодо формування системи стратегічного 

управління розвитком   підприємства як передумови підвищення його 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. Комплексний підхід до 

реалізації поставленої мети обумовлює необхідність вирішення таких 

наступних задач: 

- узагальнити і систематизувати сутність теоретичних поглядів на 

особливості формування ефективної системи управління стратегічним 

розвитком підприємства; 

- проаналізувати рівень розвитку підприємства, оцінити систему 

управління стратегічним розвитком підприємства з урахуванням ресурсного та 

управлінського потенціалів, фінансового стану і результативності діяльності, 

потенціалу сформованих можливостей організаційно-економічного та 

соціального характеру; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення системи управління 

стратегічним розвитком на підприємстві через  запровадження концепції 

стратегічного управління; розробки та реалізації стратегії розвитку , розробки 

стратегії розвитку збутової діяльності на засадах маркетингу. 

Розвиток є однією з найважливіших категорій методологічного базису 

стратегічного розвитку підприємства. Розвиток для організації розглядається, з 

одного боку, як такий тип змін, що підвищує ступінь організованості системи, а 

з іншого – як виділена у складі підприємства система, в якій об’єднані 

інноваційні процеси, що ведуть до кількісних та якісних змін у всіх 

функціональних галузях підприємства, а також контури її управління на основі 

зворотних зв’язків, у яких розв’язуються задачі стратегічного й тактичного 

управління й запускаються механізми самоорганізації оперативного управління 

розвитком. Базуючись на моделі життєвого циклу організації, розвиток 

підприємства можна трактувати як життєвий цикл, який характеризується 
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низкою часових етапів і має такі стадії розвитку організації: народження, 

дитинство, отроцтво, рання зрілість, розквіт сил, повна зрілість, старіння, 

оновлення. 

Розкриваючи стратегію розвитку підприємства необхідно на початку 

дослідження визначитись з трактуванням базового терміну, а саме «стратегія».  

Автор вважає, що стратегія – це генеральна комплексна програма дій 

суб’єкта господарювання, яка визначає його місію, пріоритетні для нього 

проблеми (фактори невизначеності), головні і проміжні цілі та розподіл 

ресурсів для їх досягнення. 

Стосовно стратегії розвитку підприємства, то автор не згоден з 

визначенням її, як одного з видів стратегій підприємства. 

У таких умовах розробка управлінських рішень потребує розгляду 

конкретних подій, оцінки їх впливу на діяльність підприємства та результати 

його функціонування. Орієнтація підприємств на вирішення проблем довго-

строкового зростання та розвитку передбачає використання моделей, методів та 

інструментів стратегічного управління. 

Досліджуючи поняття «розвиток підприємства», доцільно дати визначення 

поняттю «стратегічний розвиток підприємства», який можна розуміти як 

безперервний процес цілеспрямованих кількісних і якісних змін, зумовлених 

трансформацією зовнішнього і внутрішнього середовища, що формують 

загальний напрям діяльності підприємства у довгостроковій перспективі, 

спрямований на досягнення поставлених цілей . 

Аналіз більшості наукових джерел дає змогу зрозуміти, що на 

сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до визначення поняття «страте-гічне 

управління» та його сутності. Низка авторів визначає стратегічне управління як 

діяльність або процес щодо економічно-ефективного досягнення 

перспективних цілей підприємства на основі отримання конкурентних переваг 

та адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища. 

В умовах сьогодення головним орієнтиром для підприємств у сфері 

управління розвитком є питання забезпечення життєздатності. Надійність, 
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стійкість, живучість та вмотивованість до розвитку – це основні складники 

життєздатності, які віддзеркалюють різні аспекти підприємництва. 

Існує безліч моделей процесу стратегічного управління, що різняться одна 

від одної кількістю і змістом послідовних кроків. Найбільш відомими є моделі: 

І. Ансоффа, М. Мескона та А. Томпсона, проте всі моделі мають єдиний 

логічний ланцюжок, а відмінності не є принциповими. 

У загальному вигляді технологія процесу стратегічного управління містить 

такі стадії. 

– визначення місії і короткострокових цілей підприємства (усвідомлення

проблем, розробка стратегічного бачення і місії організації, вста-новлення 

оптимальної сукупності збалансованих цілей); 

– стратегічний аналіз (використовується технологія стратегічного аналізу,

яка включає оцінку, аналіз потенціалу, позиції та конкурентну перевагу 

організації, і вплив факторів зовнішнього середовища); 

– вибір стратегії розвитку (полягає в підготовці переліку стратегій і у

виборі кращої альтернативи для даної ситуації); 

– реалізація стратегії (передбачає організаційні заходи щодо реалізації

обраної стратегії: розробка проекту і плану, реструктуризація, формування 

культури та організаційної структури відповідно до обраної стратегії); 

– контроль та оцінка виконання положень стратегії (полягає в контролі

стратегічного процесу, а також в оцінці виконання дій та внесенні коректив). 

Як відомо, основою стратегічного управління є стратегія, що включає 

низку взаємопов'язаних конкретних положень, які можуть стосуватися будь-

якої сфери діяльності підприємства. 

На думку М. Портера, стратегія – це створення унікальної та вигідної 

позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. 

Варто також зазначити, що впровадження стратегії на підприємстві 

неможливе без стратегічного мислення. Його сутність полягає в розумінні мети 

розвитку підприємства, шляхів її досягнення, в адаптивності підприємства до 

змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, у формуванні і реалізації 

стратегій. Стратегічне мислення передбачає вивчення потреб споживачів, 
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пошук нових можливостей для організації, створення для неї сприятливих умов 

функціонування, а також уміння бачити в довгостроковій перспективі 

перешкоди та шляхи їх нівелювання. 

Нині однією з найбільш поширених є класифікація стратегій, що будується 

на основі об'єкта стратегічного управління, де розрізняють: 

– корпоративну стратегію (стратегію підприємства у цілому); 

– бізнес-стратегію, ділову, або конкурентну, стратегію (стратегію окремого 

підрозділу підприємства або його бізнес-процесів); 

– функціональну стратегію (стратегію функціональної зони 

господарювання або його функціональних служб). 

У науковій літературі найбільш широко висвітлено стратегії розвитку 

підприємств, які зазвичай називаються базисними, або еталонними. Вони 

відображають чотири різні підходи до розвитку підприємства і пов'язані зі 

зміною стану одного або декількох елементів: продукту, ринку, галузі, 

положення підприємства всередині галузі, технології. 

Розробка стратегії розвитку підприємства повинна здійснюватися 

поетапно. При цьому, обов’язковою умовою розробки ефективної стратегії 

розвитку  українських підприємств повинно стати всебічне врахування впливу 

держави на їх діяльність. Наведемо етапи розробки стратегії розвитку на 

українських підприємствах: 

1 етап – усвідомлення місії підприємства; 

2 етап – вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу 

на діяльність підприємства. На цьому етапі особливу увагу слід приділити саме 

факторам нестабільності в економіці України (кризові прояви, залишки 

командно – адміністративної системи управління економікою, корупція, 

наявність суттєвої кількості економічних реформ, не ефективність державних 

важелів впливу на економіку та ін.); 

3 етап – оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства (для 

чого рекомендується використовувати метод SWOT аналізу); 

4 етап – формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства; 

5 етап – розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх 

оцінка (вибір); 
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6 етап – здійснення заходів, що спрямовані на реалізацію розробленої 

стратегії розвитку підприємства; 

7 етап – моніторинг ходу реалізації стратегії та оцінка необхідності її 

коригування; 

8 етап – оцінка реалізації стратегії та врахування недоліків реалізації при 

розробці наступної або зміні існуючої. 

Отже, стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована 

стратегія) і необхідних поправок у разі виникнення непередбачених обставин 

(незаплановані стратегічні рішення). Підприємство повинно мати добре 

обґрунтовану стратегію дій, але повинно також бути готовим адаптуватися до 

неврахованих обставин, які можуть виникнути у майбутньому.  Саме врахування 

зазначених умов нестабільності економіки дозволить українським підприємствам 

підвищити ефективність розробки та реалізації власних стратегій розвитку для 

подальших досліджень. Автор вважає за доцільне розробити механізм виявлення 

та оцінки факторів впливу на діяльність вітчизняних підприємств, з врахуванням 

специфічних рис розвитку економіки України. 
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В умовах глобалізаційних змін та жорстких конкурентних умов 

функціонування на ринку міжнародної компанії набуває нових рис, що 

зумовлено необхідністю ефективно діяти одночасно в багатьох країнах. 

Людські ресурси є однією з найбільш важливих складових в системі управління 

сучасним підприємством, здатної підвищити його ефективність, забезпечити 

конкурентоспроможність та стабільність. 

Аналіз особливостей управління персоналом міжнародних компаній 

висвітлено в наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: 

Адлер Н., Гошал С., Гудерман П., Діксі П., Костова Т., Левіт Т., Мейер А., 

Спарроу П., Толберт П., А. Ван де Вен, Кім К., Ю. С. Андрєєва, А. В. Кузнєцов, 

А. А. Динкін, Н. М. Махначова, Н. Ю. Рудь, А. Ю. Юданов та інших. 

Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, питання управління 

персоналом міжнародних компаній залишаються актуальними та потребують 

подальшого детального дослідження. В цьому аспекті буде корисним вивчення 

досвіду окремих успішних компаній та використання його на вітчизняних 

підприємствах. 

Головна спрямованість кадрової політики міжнародних компаній полягає в 

концентрації кваліфікованого персоналу, який забезпечить масштабність 

розвитку їх підприємств в різних країнах та досягнення високої 

результативності діяльності за рахунок постійного його розвитку [2, с. 170]. 
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У даний час спостерігається швидке зростання великих вітчизняних 

корпорацій. Вони вибудовують складні оргструктури, вдосконалюють методи 

управління, шукають баланс централізації і децентралізації. Вивчення досвіду 

міжнародних компаній, які вже давно і успішно вирішують «проблеми 

зростання» для вітчизняних менеджерів є актуальним на сьогодні. 

Метою статті – є вивчення окремих особливостей системи управління 

персоналом на прикладі міжнародної компанії та їх використання у практиці 

вітчизняних підприємств. 

Відомо, що специфіку управління персоналом переважно визначають такі 

чинники, як галузь або вид діяльності, розмір організації, погляди акціонерів, 

вплив генерального директора, часом і країна походження «материнської» 

компанії, її історія та інше. Основні технології управління персоналом у 

багатьох успішних транснаціональних корпораціях схожі, але, безумовно, у 

кожної з них є власні специфічні та унікальні підходи [3, с. 15]. 

Найголовніше – всі великі міжнародні компанії мають потенційну 

можливість швидко опановувати і впроваджувати по всій мережі своїх філій та 

представництв управлінські новинки. Дана стаття присвячена саме аналізу 

нестандартних ідей та цікавих рішень в галузі управління персоналом на 

прикладі великої міжнародної компанії «Данон». 

Група компаній «Данон» – це французька міжнародна компанія, всесвітньо 

відомий виробник молочних продуктів та інших продуктів харчування. Група 

«Данон» була однією з перших міжнародних компаній, що прийшла на 

український ринок та розпочала добу широкомасштабного виробництва 

йогурту, природного продукту харчування, що корисний для здоров'я. Від 

самого початку компанія почала асоціюватись зі здоров'ям та інноваціями, 

турботою про споживачів та щоденним контролем якості. Проте бізнес не може 

процвітати та називатися повноцінним, не приносячи користь своїм 

працівникам та суспільству [4]. 

Група «Данон» свідомо приймає підвищені зобов'язання в галузі 

соціальної відповідальності і ставить собі за мету створювати унікальні 
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можливості для мотивації і розвитку співробітників у всьому світі. В цьому 

аспекті вона  використовує ряд передових HR-технологій, які єдині для всіх 

країн: в компанії діє продумана компенсаційна система, що базується на єдиній 

класифікації посад, успішно застосовується система управління ефективністю – 

оцінка персоналу, планується розвиток кар'єри співробітників, працює відомий 

міжнародний корпоративний університет «Данон». У той же час  компанія 

орієнтована на облік місцевої специфіки, а також створення оптимальних умов 

для генерації нових ідей на локальних ринках. 

Більшість людей які працюють в цій міжнародній компанії, відзначають, 

що «Данон» відрізняє креативність, динаміка і децентралізований підхід. На 

сьогодні, в компанії дійсно діє оптимальна модель управління міжнародною 

корпорацією – глобально-локальний підхід. Група «Данон» активно застосовує 

принципи Glocal і Diversity (різноманітність) до управління бізнесом. Компанія 

творчо використовує колосальне внутрішнє різноманіття: відмінність культур, 

менталітетів та смаків. Кожне місцеве співтовариство вносить щось 

незвичайне, своє власне, що не може прийти в голову людям в іншій країні. 

Glocal-підхід допомагає створювати конкурентні переваги «Данон». Glocal - це 

штучне слово, складене із змішання двох англійських - глобальний (global) і 

локальний (local) [4]. 

З одного боку, кожній організації на місцевому ринку дається максимальна 

свобода в реалізації нестандартних ідей, в прийнятті рішень для швидкого 

ситуативного реагування. З іншого – керівники штаб-квартири групи роблять 

все можливе для поширення кращих ідей та практик, передачі корисного 

досвіду. Такий підхід спрямований на встановлення взаємовідносин 

співробітництва та обміну знаннями, дійсно унікальний, він допомагає 

активному розвитку компанії та її співробітників. 

Більшість інновацій, як правило, приходять з підрозділів, розташованих на 

локальних ринках. Наприклад, в Україні «Данон» отримує більше 70% виручки 

від продажу продуктів чотирьох основних марок: «Актив», «Даніссімо», 

«Растішка» та Actimel. Цей успіх можна пояснити тим, що компанія адаптувала 

свої продукти до місцевих умов смакам та звичкам вітчизняних споживачів [4].  
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Найсвіжішим прикладом «українізації» є Actimel. Початок його 

виробництва зажадало змін в складі продукту і нового підходу в рекламі. 

Компанія внаслідок ідей співробітників удосконалила даний продукт, додавши 

до нього різноманітні наповнювачі, що корисні для здоров’я. Так Glocal-підхід 

в будь-якому напрямку діяльності дозволяє компанії досягати вражаючих 

комерційних результатів і одночасно створює можливості для досліджень, 

розробки нових концепцій і професійної самореалізації співробітників. 

Специфіка корпоративних підходів (Diversity і Glocal) визначає і стратегію 

підбору персоналу в компанії. Компанія постійно шукає співробітників з 

нестандартним гнучким мисленням, які можуть працювати в умовах постійних 

динамічних змін, вести паралельно кілька різних проектів, координувати 

складні масштабні процеси. 

Основна перевага  компанії «Данон» полягає не стільки в широкому 

використанні сучасних HR-технологій та інструментів – це є у багатьох, скільки 

в наявності ефективної стратегії управління персоналом, що відповідає бізнес-

стратегії компанії. В її основі лежать принципи управління персоналом, серед 

яких: 

– безперервний розвиток співробітників, що дозволяє їм бути готовими до

постійних змін; 

– поліпшення результатів діяльності за рахунок впровадження програми

розвитку керівників;  

– networking attitude – розвиток організації та навичок встановлення

відносин співробітництва та обміну; 

– тісна взаємодія з працівниками та відкритий діалог з ними;

– встановлення політики винагороди, яка мотивує працівників

підприємства і заохочує за індивідуальні та командні досягнення. 

Особливу увагу компанія в управлінні персоналом приділяє його розвитку 

та постійному навчанню. Річний бюджет на навчання всієї компанії складає 

десятки мільйонів євро. На програми розвитку одного менеджера в Україні в 

середньому інвестується близько 3-4 тис. євро (це становить приблизно 64 
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навчальних годин на рік). Хочеться відзначити, що індивідуальні плани 

розвитку, складені в процесі оцінки персоналу та постановки цілей, крім 

формальних тренінгів, включають всі доступні форми розвитку: самоосвіта, 

конференції, круглі столи, участь в крос-функціональних проектах, бізнес-

комітетах, в програмах стажувань та ротації (на певний термін, в різних 

регіонах) [4]. 

Перед системою корпоративного навчання поставлені наступні цілі: 

– розвиток компетенцій, необхідних для успішного ведення бізнесу (в

фокусі уваги – корпоративні ноу-хау); 

– розвиток управлінських компетенцій;

– допомогу підрозділам у використання досвіду формування

корпоративної культури кращих практик різних країн. 

Керівництво не боїться інвестувати в своїх людей, хоча і віддає собі звіт в 

тому, що внутрішнє навчання підвищує їх конкурентоспроможність на ринку 

праці. Партнерство з співробітниками – умова підвищення 

конкурентоспроможності компанії, а також важлива частина корпоративної 

програми соціальної відповідальності. 

Також, в компанії «Данон» проводяться спеціальні заходи – Market Рlaces. 

Це свого роду внутрішньо корпоративна виставка нових продуктів і технологій, 

її тема (наприклад, «Охорона праці») і місце проведення визначаються 

заздалегідь. Використовуючи стенди і підручне обладнання, менеджери і 

фахівці підрозділів з різних регіонів розповідають про свої досягнення в 

конкретній галузі, показують нові маркетингові, технологічні рішення, різні 

удосконалення і т. д. Вони відповідають на запитання колег, рекламують свої 

пропозиції. Все відбувається, як на справжньому ринку: учасники цих зустрічей 

отримують спеціальні ваучери, вони можуть передати їх власнику ідеї або 

технології, яку готові «купити». Таким чином, співробітники компанії 

виступають в якості експертів, за допомогою їхнього голосування виявляються 

кращі практики і найперспективніші ідеї, які, безумовно, нагороджуються за 

підсумками відкритих «продажів». 
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Розвиток  компанії та окремої людини – неможливо без постійного 

зворотного зв'язку. У «Данон» регулярно проводяться дослідження 

корпоративної культури та цінностей, задоволеності співробітників (Danone 

People Survey). Після опитування обов'язково формуються різноманітні за 

складом проектні групи для впровадження поліпшень. Крім того, компанія 

постійно вивчає на скільки сформовані ключові управлінські компетенції у  

співробітників за допомогою інструменту «360 °». Так, наприклад, в 2016 році 

більше 60-ти українських менеджерів змогли взяти участь в подібному проекті, 

отримати відгуки від своїх керівників, підлеглих, колег, порівняти їх з власною 

оцінкою, отримати кваліфіковану допомогу консультантів і керівника в 

складанні планів свого подальшого розвитку [4]. 

Отже, використання зазначених принципів та ідей у міжнародних 

компаніях в управлінні персоналом на вітчизняних підприємствах дозволить 

підвищити корпоративну культуру працівників та буде сприяти кращій 

мотивації. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Будь-яке підприємство не може повноцінно функціонувати без кадрів. У 

кожного роботодавця різні методи, підходи, вимоги щодо пошуку та 

прийняття на роботу персоналу. Люди, які приходять працювати на 

підприємство об’єднуються в певні групи, підгрупи та одну величезну групу, що 

зветься організацією для досягнення поставлених цілей та загальної мети.  

Управляти організацією, правильно та точно організувати роботу персоналу 

досить складний динамічний процес,  який поєднує в собі розуміння певних цілей 

та численних варіантів їх досягнення. 

Ключові слова: персонал, керівник, система управління персоналом, мотивація, 

умови праці. 

Актуальність даної теми полягає в тому, щоб підприємство було 

успішним, приносило дохід, працівники продуктивно працювали та віддавалися 

роботі, керівнику в свою чергу необхідно створити таку систему управління аби 

було комфортно всім працюючим, незалежно від статусу, посади тощо.  

Система управління персоналом, базується на  принципах,  які потребують 

постійного оновлення та уточнення, адже ринкове середовище, в якому 

функціонують підприємства постійно змінюється. 

 Метою формування високоефективної системи по управлінню персоналом 

є дослідження суті, значення принципів, що формують дану систему в нових 

умовах ринкових відносин, а також дослідження та виявлення актуальних 

принципів, що формують систему управління персоналом на підприємстві. 

Виходячи з погодженої мети можна сформулювати такі завдання: більш 

детально описати та висвітлити значення та сутність, а також принципи в 

формуванні системи управління персоналом;  визначити, яке  місце займають 
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дані принципи серед загальних принципів в менеджменті; а також дослідити 

актуальність принципів формування системи управління персоналом 

підприємства в сучасних ринкових умовах. 

Велика кількість вчених приділяли увагу вивченню та вдосконаленню 

принципів управління  персоналом на підприємстві.  Це були як українські 

автори,  так і  зарубіжні. Зокрема , Кібанов А., П. Емерсон, І. Кочетков, 

О.Кузьмін, М. Х. Мескон , О. Мельник,  Ф. Хміль, О. Єпіфанов, , Г. Щекін ,  

С.Козьменко, О. Крушельницька та інші дослідники [4]. 

Американський менеджер Г. Емерсон  в 1912 році уперше сформулював 

принципи управління у книзі “Дванадцять принципів продуктивності”. А от 

А.Файоль -  автор  “теорії адміністрування”, висловився, що кількість 

принципів керування необмежена. Насправді це дійсно так, адже будь-яке 

правило посідає своє певне місце серед принципів керування, принаймні поки 

практика підтверджу ефективність даного принципа.  До сьогоднішнього дня не 

сформувався одностайний погляд стосовно кількісної структури принципів, які 

беруться до уваги в управлінській діяльності організації. Деякі автори 

виділяють цілу низку принципів, які поширюються на усі сфери управлінської 

діяльності, а саме на управління персоналом. Цілеспрямованість, урахування 

потреб та інтересів, ієрархічність, взаємозалежність, динамічна рівновага, 

економічність, активізація, системність, єдиновладдя – низка принципів, які 

виділяють дослідники О.Є.Кузьмін та О.Г.Мельник у менеджменті[4]. 

Існує ціла низка факторів, як  внутрішніх, так і зовнішніх, що формують та 

змінюють персонал на підприємстві: технологія та організація виробництва, 

природа та склад продукції, яка  виробляється, урівноваженість ринку праці, 

норми суспільства (юридичні, моральні), демографічні процеси тощо. 

Організаційно-технічний рівень підприємства, його імідж, фінансова 

непохитність, а також показники, які характеризують діяльність підприємства  

залежать саме від того, що на підприємстві достатня кількість кваліфікованих 

кадрів. Вирішальним фактором у виробництві є результати господарської 

діяльності. Вони безпосередньо залежать від ефективності використання 
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трудових ресурсів підприємства. Саме достатність підприємства людськими 

ресурсами, їх раціональне використання, відмінний рівень продуктивності 

праці сприяють результативному збільшенню обсягів виробництва продукції, 

оперативному використанню обладнання, устаткування, електронних 

механізмів, що сприяють зниженню собівартості продукції та зростанню 

прибутку [2]. 

Якщо коротко говорити про систему управління персоналом, то можна 

сказати, що це діяльність, спрямована на звершення  цілей не тільки 

підприємства в цілому, але й особистісних цілей. Впровадження інноваційних 

зарубіжних технологій на місцевих підприємствах сприяє створенню власного 

досвіду щодо управління персоналом на підприємстві, що включає такі 

підсистеми ( рис. 1) 

Рисунок 1 – Складові системи управління персоналом 

Кадрова безпека: 
1)Правове та
інформаційне 
забезпечення 

процесу управління 
персоналом; 

Складові системи управління персоналом 

Аналіз та планування 
персоналу: 

1) Підбір та
наймання персоналу; 

2) Оцінювання
персоналу; 

3) Організація
навчання та 
підвищення 

кваліфікації персоналу; 
4) Атестація та
ротація кадрів 

Управління оплатою 
праці: 

1)Мотивація персоналу;
2)Облік співробітників

підприємства; 
3)Організація трудових

відносин на 
підприємстві; 

4)Створення умов праці;
5)Соціальний розвиток
та соціальне партнерство. 
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Перша група складових системи управління персоналом  - аналіз та 

планування персоналу. Дана група для будь-якого підприємства є , напевно, 

найважливішою серед інших двох , адже як керівництво створить свою команду 

кваліфікованих кадрів, поставить перед ними завдання,  введе в курс справи на 

ту чи іншу посаду, так і прямо буде залежати успішність та прибутковість  

підприємства. Насамперед, керівнику потрібно провести співбесіду, спеціальні 

тести та анкетування для визначення інтелектуального рівня, комунікативних 

здібностей тощо. Далі відбувається оцінювання персоналу, тобто оцінюється 

рівень знань,  відповідальність, виконана робота та її результати. Для того, щоб 

персонал був більш компетентним та обізнаним, виконуючи свою роботу, 

робота була продуктивнішою, а підприємство успішнішим необхідно 

організовувати навчання для своїх працівників та підвищення кваліфікації [13].  

Управління оплатою праці -  друга група системи управління персоналом, 

де вагоме місце займає саме мотивація працівників. Вона має великий вплив на 

результати роботи. Тому персонал більш вимогливо ставляться до своїх 

роботодавців. А особливо тепер, коли в умовах становлення та розвитку 

ринкових відносин, набуває вагомого значення вивчення досвіду розвинених 

країн у мотивації праці. На сьогоднішній день існує безліч методів, теорій і 

підходів щодо мотивації праці. Для того, щоб досягти цілей підприємства, 

потрібно стимулювати працівників до здійснення ефективної діяльності та 

ефективного прийняття рішень і запланованих завдань [9]. 

В зарубіжних країнах зібрано великий досвід у стимулюванні праці 

найманого працівника, шляхом залучення працівника до справ фірми, 

підвищення його зацікавленості у результатах праці. Менеджери з управління 

персоналом на Заході дотримуються висновку про те, що співробітники є 

головною цінністю компанії.   

Окрім мотивації персоналу для працівників необхідно створювати безпечні 

умови праці з дотриманням усіх норм психофізіології, кадрової безпеки, 

ергономіки тощо. Облік працівників на підприємстві характеризується 

кадровим діловодством, управлінням зайнятістю персоналу, а також обліком 
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переміщення, прийому винагород або ж стягнень з працюючих.  Трудові 

відносини на підприємстві та соціальний розвиток відіграють значну роль у 

роботі всього підприємства. Сюди відноситься корпоративна культура, робота 

зі скаргами, які стосуються трудових відносин, управління стресами та 

конфліктами, формування почуття відповідальності та серйозного підходу до 

виконання поставлених завдань та ін. [11]. 

Для кожного працівника важливо почувати себе захищеним, що він є 

важливим і його працю цінують, відповідно і гідно винагороджують. Тому 

керівнику для своїх працівників необхідно організувати медичне і побутове 

обслуговування, харчування, соціальне страхування,  а також , що є важливим 

це організація відпочинку (культурні та оздоровчі заходи). Працівники не 

можуть постійно працювати і виконувати свою роботу, іноді працювати ще 

зверх свого робочого часу. Від цього втрачається продуктивність праці, що далі 

призводить до зменшення трудомісткості та виробітку. Проведення тренінгів 

для колективу, організація корпоративних вечірок, винагорода кращим 

працівникам у вигляді подорожі за кордон під час відпустки, чи навіть просто 

до санаторію, святкування річниці фірми тощо. Все це є запорукою успіху 

підприємства та всього колективу, що працює в ньому. Кожному керівнику 

надзвичайно важливо аби в його трудовому колективі був сприятливий 

соціально-психологічний клімат, аби він був згуртований [2]. 

Третя група системи управління персоналом є кадрова безпека. В дану 

групу слід віднести розроблення та підготовку нормативних документів, що 

стосуються до вирішення правових питань в трудових відносинах,  а також 

надання інформації підрозділам, які працюють в сфері управління персоналом 

про кадри, які їм підпорядковуються. 

Робоча атмосфера на підприємств, безумовно, залежить від управлінської 

культури. Стиль управління, який обирає кожен керівник, керуючись певними 

принципами, своїми вподобання та в першу чергу якостями характеру і є 

головним елементом у створенні робочої атмосфери. Існують такі стилі 

керівництва: автократичний,  демократичний та ліберальний. Кожен з них має 
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свої особливості як позитивні, так і негативні. Якщо говорити за ліберальний 

стиль управління, то основною перевагою є те, що керівник відданий та 

оперативний у своїй справі. Негативною характеристикою є обмеження будь-

яких контактів з підлеглими, перехід меж законів, проведення нарад формально 

та ін. 

Демократичний стиль управління відрізняється тим, що керівник 

намагається не диктувати свою волю підлеглим, а створює такі умови для 

праці, де кожен працівник себе мотивує до праці. Ліберальний стиль управління 

– достатньо м’який порівняно з автократичним. Адже керівник-ліберал

проявляє до своїх підлеглих добродушність, ввічливість, готовність 

вислуховувати будь-які пропозиції, скарги та навіть критику. Негативними 

характеристиками даного стилю є невпевненість керівника в собі та своїх 

рішеннях, відсутність ініціативи до справ підприємства і персоналу, якщо 

вказівка або завдання, яке стояло перед підлеглим оскаржене, керівник може 

сам його виконати [8]. 

Використання якогось одного стилю в управлінні підприємством та 

створенні системи управління персоналом є недоречним. Потрібно 

використовувати змішаний стиль управління, де проявляються як 

автократичний, демократичний, так і ліберальний стилі[10]. 

Метафора «пряника та батога» є дуже доречною в управлінні персоналом, 

адже вся робота, яку виконує працівник в кінцевому рахунку оцінюється або 

шляхом винагороди - «пряника», або покарання - «батога». Отримувати 

винагороду люблять всі, але не всі до цього прагнуть.  Працівнику, який погано 

проявив себе за певний проміжок часу навіть необхідно вжити покарання, аніж 

винагороду, яке можна проявити у позбавленні премії, пониження в посаді, 

попередженні щодо покращення роботи тощо. Підлеглий, який дорожить своєю 

роботою,  любить її буде робити все для того аби стати краще в очах керівника,  

виправить свої помилки, буде працювати над собою та врешті-решт постійно 

буде спрямовувати свої сили і можливості задля отримання винагороди і 

похвали від керівництва [7]. 
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Отже, як керівник організує команду своїх спеціалістів, так і буде 

функціонувати підприємство. Якщо система управління персоналом на 

підприємстві є ефективною, то згодом це приведе до бажаних результатів - 

максимізація отримання прибутку. Структура системи управління у кожного 

підприємства різна. Все залежить від масштабів самого підприємства, його 

розташування, виду діяльності та інших факторів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття присвячена аналізу теоретичних і емпіричних підходів в діагностиці 

організаційної культури ЗВО. Автор розкриває зміст поняття «організаційна 

культура», уточнює поняття «організаційна культура ЗВО», аналізує її 

основні елементи. Особлива увага присвячується питанням діагностики 

організаційної культури ЗВО.  

Ключові слова: заклад вищої освіти, організаційна культура, типи 

організаційної культури, цілі закладу вищої освіти, організаційна культура 

ЗВО. 

Дослідження організаційної культури закладу вищої освіти та її вплив на 

ефективність діяльності всіх учасників освітнього процесу і ЗВО в цілому є 

одним із актуальних питань. Це пояснюється тим, що організаційна культура 

ЗВО, як особливий образ дій і поведінки, оснований на визнаних всіма його 

членами нормах, цінностях, ідеалах, традиціях і звичаях, виступає в якості 

головного механізму ефективного управління закладом вищої освіти і 

розкриття потенціалу співробітників та здобувачів вищої освіти.  

Організаційна культура закладу вищої освіти є складним багатогранним 

предметом дослідження в рамках різних наукових дисциплін і галузей наукових 

знань. На основі аналізу різноманітних інтерпретацій сутності організаційної 

культури в цілому  (С. Виханский, І.В. Грошев, А.І. Наумов, В.А. Співак, 
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А. Фурнхам, Г. Хофстеде, Е.Шейн, В.М. Юр’єв) і ЗВО зокрема  

(Т.П. Антопольский, Д.Н. Безгодов, О.Б. Бетіна, М. Вебер, А.О. Грудзинский, 

Л.Н. Захарова, К. Камерон, Г.І. Мальцева), організаційна культура закладу 

вищої освіти може бути визначена як система визначених цінностей, 

переконань, звичаїв і традицій для співробітників та здобувачів вищої освіти, 

виражених в нормах, зразках, стандартах і стереотипах діяльності та мислення, 

які наслідуються ними в формі поведінки і відносин, а також взаємних 

очікувань керівників, співробітників і студентів ЗВО. 

Варто відзначити, що визначення сутності та змісту поняття 

«організаційна культура» стосовно ЗВО є більш складним порівняно з іншими 

організаціями, які не відносяться до сфери освіти. Це пов’язано головним 

чином з більш складною і динамічною структурою колективу ЗВО, оскільки до 

неї, окрім основних співробітників, входять студенти, які також є носіями 

організаційної культури ЗВО, склад яких щорічно змінюється. Окрім цього 

організаційна культура ЗВО включає ряд відмінних рис, обумовлених метою, 

сенсом, задачами, функціями, традиціями і ритуалами, специфікою управління і 

внутрішньо вузівськими відносинами, в тому числі між викладачами і 

студентами. 

На особливу увагу заслуговує питання про структурні елементи 

організаційної культури у закладі вищої освіти, оскільки його рішення дозволяє 

розробити алгоритм формування і управління нею. Єдиної думки про принципи 

структурування організаційної культури у дослідників також немає. З однієї 

точки зору, вона складається з безлічі культур, що відображають стан різних 

сторін організаційної діяльності: корпоративної культури, управлінської 

культури, культури інновацій, ділової культури, педагогічної культури, 

кадрової культури, правової культури, інформаційної культури. 

Більш докладний розгляд проблеми субкультур в організаційній культурі 

ЗВО, призводить до виділення наступних їх типів: 

 субкультура адміністративно-управлінського персоналу;

 субкультура професорсько-викладацького складу;
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 субкультура навчально-допоміжного персоналу;

 субкультура інших категорій співробітників;

 субкультура студентів;

 субкультура аспірантів.

Вивчення кожного блоку елементів організаційної культури з точки зору 

історичності їх формування та закріплення в організаційну культуру сучасного 

ЗВО – ще одна з перспективних завдань. Крім того, увага повинна бути 

приділена загальнонаціональним цінностям, регіональних особливостей, 

особистих цінностей лідерів і авторитетних представників організації, 

професійним цінностям та іншим факторам зовнішнього і внутрішнього 

середовища, який впливає на організаційну культуру ЗВО. 

Все це дозволяє говорити про те, що основними елементами організаційної 

культури закладу вищої освіти є: місія ЗВО, його цілі, цінності та норми, зразки 

поведінки (які неофіційно практикуються вузом або офіційно виражені в 

кодексі ЗВО), традиції, ритуали, звичаї, а також імідж ЗВО, манера його 

співробітників і студентів одягатись та мова, якою вони користуються. Усі 

перераховані елементи організаційної культури тісно взаємопов’язані і 

представляють цілісну систему. 

Так, кожен заклад вищої освіти виконує певну місію, тим самим визначає 

своє соціальне призначення. Цілі, цінності та норми організаційної культури 

конкретного ЗВО є засобами реалізації даної місії. Сформовані норми існують 

неофіційно у вигляді зразків поведінки, які практикуються у ЗВО, а також 

знаходять своє офіційне вираження в кодексі ЗВО, де відображаються правила 

поведінки співробітників та студентів. Вироблені зразки поведінки формують 

традиції, ритуали, звичаї похідними від яких є такі елементи культури як імідж, 

мова і манера одягатись. 

Тому, щоб описати головні специфічні риси організаційної культури 

закладу вищої освіти, видається необхідним охарактеризувати ЗВО як особливу 

організацію і дати коротку характеристику основних елементів його 

організаційної культури. 
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Згідно із законодавством України, закладом вищої освіти є окремий вид 

установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно 

з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях 

вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або 

методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття 

особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, 

інтересів і здібностей. Здобувачами вищої освіти є особи, які навчаються у 

закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації [1]. 

Основними завданнями закладу вищої освіти є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 

результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави

через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового,

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої,

наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього

процесу їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових

цінностей і досягнень суспільства; 
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8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного

рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння

працевлаштуванню випускників [1]. 

Таким чином, заклад вищої освіти представляє організацію, діяльність якої 

спрямована на здійснення підготовки кваліфікованих кадрів, виконання 

прикладних наукових досліджень, реалізацію творчої діяльності з метою 

зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного 

потенціалу суспільства. 

Найважливіший елемент організаційної культури закладу вищої освіти – 

місія, яка визначає зміст і доцільність існування конкретного ЗВО, його 

загальновизнане призначення і роль в життєдіяльності суспільства. Місія 

формулюється відповідно до основних завдань діяльності ЗВО і 

конкретизується в залежності від особливостей того чи іншого закладу вищої 

освіти. 

Офіційно декларовані цілі діяльності закладу вищої освіти є реальним 

відображенням визнаних в ньому цінностей. Ці цінності та цілі знаходять в 

свою чергу відображення в формальних і неформальних нормах поведінки і 

діяльності співробітників і студентів ЗВО. Норми, які визначаються як правила 

поведінки, очікування та стандарти, що регулюють взаємодії між людьми, у 

ЗВО, як і в будь-який інший організації, можуть існувати в якості неписаних 

неформальних правил, а також у вигляді формалізованого переліку правил, 

зафіксованого в офіційних документах. В даному випадку мова йде про різного 

роду етичних кодексах (кодекси трудової етики, кодекси поведінки), що 

включають положення, згідно з яким співробітники і студенти ЗВО 

взаємодіють один з одним і сприяють досягненню цілей та виконанню місії 

ЗВО. При цьому етичний кодекс охоплює як правила взаємовідносин між 

підрозділами ЗВО, його співробітниками і студентами, так і загальнолюдські 

цінності (чесність, відповідальність та ін.).  
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Говорячи про ЗВО в контексті дослідження його організаційної культури, 

важливим є акцентувати увагу на системі менеджменту якості освіти. Це 

пов’язано з тим, що нові вимоги суспільства до випускників ЗВО, обумовлені 

розвитком науки і виробництва, ініціюють створення у ЗВО сучасних систем 

менеджменту якості освіти, що закладають базу для еталонної моделі якості 

процесу і результатів освіти на основі міжнародних стандартів. Створення 

вузівської системи менеджменту якості освіти дозволяє вирішити ряд 

актуальних завдань, необхідних для підвищення ефективності функціонування 

механізму управління науково-освітньою системою ЗВО. 

Найважливішою складовою частиною системи менеджменту якості освіти 

є вузівська система моніторингу, що включає інформаційні бази даних і 

програмно-інструментальне забезпечення для обробки, аналізу та інтерпретації 

даних про якість освіти. 

Таким чином, на підставі аналізу основних характеристик ЗВО як 

організації можна стверджувати, що організаційна культура ЗВО має 

специфічні риси, обумовлені цілями, завданнями та напрямками діяльності 

ЗВО, а також його складною багатоаспектною і багато-суб’єктною 

організаційною та соціальною структурою. 

На додаток важливо відзначити, що організаційна культура ЗВО, як і будь-

якої організації, внутрішньо неоднорідна і складається з багаторівневих 

моделей. Так, організаційну культуру ЗВО можна поділити на загальновизнану 

(характерну для вузу в цілому) і субкультури (культуру студентів, викладачів, 

окремих структурних підрозділів). 

Крім зазначеного зміст організаційної культури закладу вищої освіти може 

бути представлено в таких формах, як матеріальна, соціальна і духовна 

культура. Матеріальна культура ЗВО – це сукупність матеріальних цінностей, 

що обумовлюють задоволення потреб людей в рамках їх діяльності у ЗВО. 

Соціальна культура ЗВО виступає в якості основи внутрішньо вузівських 

відносин і може бути розкрита через систему статусів, ролей, соціальних груп 

всередині ЗВО і характерних для них образів дій. Духовна культура ЗВО 
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відображає суб’єктивні аспекти діяльності у ЗВО: ідеї, установки, цінності та 

способи поведінки людей, які орієнтуються на них. Виходячи з цього, можна 

зробити висновок про те, що організаційна культура закладу вищої освіти має 

об’єктивну і суб’єктивну форми свого прояву. Так, об’єктивна організаційна 

культура – це фізичне оточення ЗВО, середовище, в якому працюють люди: 

будівлі, дизайн приміщень, розташування, меблі, колір і обсяг простору та ін. 

Суб’єктивна організаційна культура є комплексом поділюваних 

співробітниками і студентами ЗВО припущень, вірувань і очікувань, групового 

сприйняття організаційного оточення з його цінностями, нормами і ролями. 

На підставі сказаного слід зазначити, що організаційна культура ЗВО 

представляє складну багатофункціональну і динамічну систему, яка 

виявляється як на рівні всього вищого навчального закладу, так і кожної 

навчальної групи і кожного студента. Становлення організаційної культури 

ЗВО при цьому відбувається не тільки зверху вниз, тобто задається 

керівництвом, але і від низу до верху, тобто вибудовується в навчальних групах 

і привноситься кожним учасником вузівської життєдіяльності. 

Таким чином, організаційна культура ЗВО – це складне багаторівневе 

утворення, що має специфічну структуру. В якості особливостей організаційної 

культури ЗВО можна виділити особливу мету і сенс існування ЗВО як 

організації, які полягають головним чином в зміцненні інтелектуального, 

культурного, соціального та науково-технічного потенціалу суспільства; 

особливу систему управління, так як ЗВО є складною навчальної, виховної, 

наукової, соціальної й господарської структурою; а також специфічну 

соціальну структуру, так як в неї входить не тільки колектив співробітників, але 

й студенти, склад яких щорічно змінюється. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

HR-БРЕНДІНГ ЯК ОДНЕ З НАЙВАЖЛИВІШИХ НАПРЯМІВ 

РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ 

В статті відображено та проаналізовано сукупність факторів, що впливають 

на конкурентоспроможність компанії. Розкрито питання іміджу компанії, як 

привабливого роботодавця. Досліджені засади для вирішення проблем в 

просуванні HR-бренду підприємства. 

Ключові слова: HR-брендінг, корпоративна культура, імідж роботодавця, 

управління трудовими ресурсами, брендінг. 

У сучасних посткризових невизначених і надзвичайно жорстких для 

бізнесу конкурентних умовах все більше українських компаній продовжують 

пошук шляхів підвищення ефективності системи управління бізнесом. 

Позитивна тенденція у розвитку підприємств спостерігається при формуванні 

міцного HR-бренда, що є запорукою ефективного розвитку діяльності компаній 

та забезпечення позитивного іміджу на ринку праці. Бренд роботодавця є 

інструментом виділення компанії на ринку праці та дозволяє досягти бажаних 

конкурентних переваг в боротьбі за кваліфікованих спеціалістів. Створення 
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привабливого бренда роботодавця потребує детального опрацювання всіх його 

складових та їх узгодження в єдиній моделі. 

На сьогоднішній день бренд роботодавця в Україні знаходиться в умовах 

недостатньої наукової дослідженості. Практично кожна друга компанія в 

Україні стурбована своїм іміджем роботодавця. Розвиток бренду в цій галузі 

для нашої країни є новою тенденцією, тоді як за кордоном це вже невід’ємна 

частина загальної стратегії компанії. В таких умовах особливої гостроти 

набуває необхідність дослідження стану HR бренду в українських компаніях. 

HR-брендінг проявляється, в першу чергу, в галузі практичного 

менеджменту і лише декілька років тому став предметом уваги академічних 

досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. Дослідження HR-брендінгу 

найбільш активно проводяться у Великобританії (Т. Амблер, С. Берроуз ), 

Бельгії, США (Л. Сартейн, М. Шуман ), Австралії (Б. Мінчингтон). Серед 

вітчизняних науковців це питання досліджували О.В. Сардак, А.С. Пасєка  та 

інші. 

HR-брендінг - це безперервна робота, спрямована на інтеграцію бренду в 

персонал або навпаки персоналу в бренд, яка триває протягом усього життя 

компанії. Він вирішує ті ж питання, що і брендінг - тобто, служить підвищенню 

ефективності бізнесу і підвищення прибутку, але тими інструментами, які 

застосовуються при управлінні персоналом. Це консалтинг, спрямований на 

створення єдиного бачення компанії, бренду у співробітників, і усвідомлення 

своєї приналежності і цінності для компанії для досягнення мети бренду[1]. 

На сьогоднішній день результативність роботи компаній вже перестала 

вимірюватися в фінансових показниках діяльності. Точніше, стала 

вимірюватися не тільки в них. Персонал давно вже став справжнім активом, що 

створює цінність бізнесу, тим, за кого компанії готові боротися не менше, ніж 

за свою частку на ринку або вигідні умови контрактів. У зв'язку з цим постає 

питання: як залучити, розвивати і утримувати кращих співробітників? 

Правильніше буде сказати зацікавити: запропонувати такі умови матеріальної, 

моральної та корпоративної підтримки, відмова від яких буде очевидною 

помилкою. 
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Імідж компанії як привабливого роботодавця складається з того, що 

говорять про неї на ринку і що думають про неї власні співробітники. 

Ставлення робітників до компанії в якій вони працюють формується з 

декількох критеріїв (див. Рисунок 1).  

Як видно на Рисунку 1 ставлення співробітників до компанії може 

орієнтуватися і на більш універсальні критерії: висока заробітна плата, 

стабільність, можливість впливати на розвиток компанії, страхування, 

мотивація в досягненні результатів, успішність на ринку і т.д. Головне завдання 

керівництва компанії - визначити правильну стратегію HR-брендінгу та 

поставити правильні цілі. Тут важливо враховувати всі особливості цільової 

аудиторії і «точки дотику» з нею[2]. 

Рисунок 1 – Формування ставлення співробітників до своєї компанії 

В основі побудови ефективного HR-бренду лежать людські ресурси, а 

саме, те, як працівники сприймають своє місце роботи. Тому в сучасних умовах 

розвитку ринку праці актуально використання новітніх технологій і методів 

залучення студентів і випускників в компанії. До таких технологій і методів 

відносять: 
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Причетність до справ 
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‐професійний ріст;
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‐гарантія зайнятості.
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‐оплата понаднормової 
роботи.
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- програми набору випускників (Graduate Recruitment Programs) - спосіб 

відбору «кращих з кращих» з наявних, при цьому коефіцієнт при відборі може 

досягати декількох сотень чоловік на одне місце. Від кандидатів не вимагають 

специфічного освіти і досвіду роботи, компанія аналізує особистісні та ділові 

якості випускників, визначає їх потенціал; 

- навчання - діяльність з придбання досвіду роботи протягом певного 

випробувального терміну для визначення можливості зарахування на штатну 

посаду. Також це хороший спосіб познайомитися ближче з майбутнім 

роботодавцем, який для себе може відзначити ваш потенціал і 

цілеспрямованість; 

- рекрутинг (Recruiting) - розміщення оголошень про вакансії в навчальних 

установах. Здобувач відсилає резюме в відділ по роботі з персоналом, де 

переглядають і поміщають в базу даних. Для випускників це не 

найрезультативніший спосіб потрапити в брендову компанію, так як через 

недостатнє навчання або взагалі відсутність досвіду роботи складно 

конкурувати з досвідченими фахівцями; 

- еvent-рекрутинг - комплекс заходів для залучення кандидатів за 

допомогою методів PR та реклами. Даний метод дуже популярний і діє, в 

основному, для найму випускників вузів і молодих фахівців. Ключова 

особливість event-рекрутингу полягає в живому виступі де роботодавець 

представляє себе аудиторії (ярмарки вакансій, виставки роботодавців, 

презентації та семінари)[3, c. 55]. 

Більшість дослідників вважають, що при пошуку роботи стабільність 

компанії на ринку та бренд компанії важливі для більш як половини 

потенційних працівників. Це підтверджує факти того, що за допомогою HR-

брендінгу вирішується ряд основних проблем, таки як[4, c. 25-27]: 

- проблема рекрутингу - проявляється в можливості залучення більшого 

числа кандидатів, а отже, і можливість вибору більш кваліфікованого 

цілеспрямованого співробітника, який буде мати схожі з компанією цінності і 

мотиватори якого будуть задоволені; 
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- проблема утримання персоналу - HR-брендінг спрямований не тільки на 

пошук потенційних співробітників, але і, перш за все, займається просуванням 

образу компанії в свідомості вже працюючого персоналу. Для створення 

внутрішнього HR-бренду характерно використання таких засобів: інтернет, 

внутрішня газета, загальні щотижневі збори, дошки новин і т.д. На сьогодні ж 

найбільш затребуваним способом є внутрішня соціальна мережа. За допомогою 

неї можна оперативно і з цікавими деталями інформувати всіх про новини 

компанії та отримувати зворотний зв'язок; 

- задоволення амбіцій HR-менеджера і керівника, так як позитивний імідж 

роботодавця - це реальна можливість збільшення вартості ділової репутації 

компанії, яка має цілком певну матеріальну вираженість. 

Існує величезний попит на кваліфікований персонал, який постійно 

загострюється на ринку праці і навпаки, спостерігається спад пропозиції 

робочої сили через триваючі демографічні зміни у всьому світі. Як наслідок, це 

призвело до запеклої боротьби компаній за кращі кадри. Таким чином, підхід 

до набору персоналу вимагає негайних змін: організаціям необхідно 

диференціювати себе серед конкурентів. В таких умовах створення бренду 

роботодавця стає основним інструментом для залучення кваліфікованих 

претендентів. Поняття «імідж або бренд роботодавця» відноситься до 

залучення й утримання кваліфікованих людських ресурсів в організації. Цей 

термін стоїть на стику двох областей: маркетингу та управління людськими 

ресурсами. Його функціонування досягається за допомогою впливу наступних 

факторів:  

- Мотивація персоналу. Даний інструмент необхідний для створення 

внутрішнього бренду роботодавця, тобто іміджу компанії з боку її ж персоналу, 

а також яким персонал бачить свою компанію. Для цього використовуються 

різні методи формування і розвитку лояльності персоналу до організації; 

- Створення і розвиток корпоративної культури. Фінансова оцінка впливу 

корпоративної культури на зростання її капіталізації практично неможлива, 

саме тому деякі компанії серйозно зайняті нею. Але в той же час, корпоративна 
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культура є найбільш потужним інструментом у створенні іміджу роботодавця. 

Правильна побудова місії, цінностей, переконань, спільних норм внутрішнього 

розпорядку дозволяє створити необхідний образ компанії в очах і 

співробітників, і потенційних працівників. І тоді корпоративна культура 

працює не тільки на внутрішній імідж компанії як роботодавця, а й на 

зовнішній, тим самим залучаючи нових фахівців, які вже з самого початку 

підтримують організаційну культуру компанії; 

- Інтеграція іміджів здобувача і роботодавця. З'єднання принципів 

управління людськими ресурсами та концепцій маркетингової стратегії 

допомагає створити нове розуміння, сприйняття бренду, який, таким чином, 

охоплюється як внутрішньою, так і зовнішньою аудиторією. За допомогою 

залучення зовнішніх платформ маркетингових комунікацій цей інструмент 

дозволяє компанії як шляхом інформування кандидатів про можливості, що 

відкриваються при співпраці з цією організацією, так і для залучення 

компетентних ресурсів в організацію [5].  

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що організації не даремно 

вкладають значні ресурси в розвиток свого HR-бренду, оскільки саме він 

підвищує рівень мотивації, залучення і лояльності персоналу, дозволяє 

залучити в компанію кращі кадри, переманити їх у конкурентів і, в кінцевому 

підсумку, досягти своєї мети - максимізації прибутку. 
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СИРОВИНОЮ 

Проаналізовано сутність поняття операцій з давальницькою сировиною на 

підприємствах України. Виділено мотиви здійснення операцій з давальницькою 

сировиною для замовника та виконавця. Охарактеризовано позитивні й 

негативні наслідки здійснення операцій з давальницькою сировиною для 

підприємств-переробників. 

Ключові слова:  давальницька сировина, операції з давальницькою сировиною, 

підприємство-замовник, підприємство-переробник, толінг. 

Інноваційний розвиток економіки передбачає нові підходи до переробки 

природних ресурсів, в рамках яких одним з непрямих, але дієвих методів 

вирішення економічних завдань є вдосконалення форм організації виробництва 

на основі операцій з давальницькою сировиною. 

Проблему організації та здійснення операцій з давальницькою сировиною 

у своїх працях  досліджували такі науковці як С. Б. Авдашева, І. Нижній,  

В. Є. Житний, Л. М. Письмаченко, С. Чорнокондратенко, С. Чудината ін. 

Питання порядку документального оформлення операцій з давальницькою 

сировиною розглянуті у працях О. Беляєвої, Н.Є. Білинської, Н.В. Голячук, Л. 

Грінь, І.Заруби, В.О.Іваненко, О.Р. Кіляр, В.М. Лемеш, Л.С.Стецюка, Н.М. 

Табаки, В.О. Терновського, В.Ю. Федяєвої та ін. 

Правомірне здійснення операцій з давальницькою сировиною 

вітчизняними підприємствами забезпечується існуванням спеціального 

нормативно-правового поля, яке представлено Митним та Податковим 

Кодексами України.  
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Так, донедавна в Україні діяв спеціалізований однойменний Закон 

України «Про операції з давальницькою сировиною» № 327/95-ВР  

від 15.09.1995 р., який втратив чинність 01.06.2012 р. у зв’язку із ухваленням 

нової редакції Митного Кодексу України.  

Варто зазначити, що у цьому законодавчому акті були наведені 

тлумачення понять «давальницька сировина» та «операції з давальницькою 

сировиною». Зокрема під давальницькою сировиною прийнято було розуміти 

«сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, 

ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені 

іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі 

українським замовником для використання у виробленні готової продукції». 

Крім того, додавалось, що право власності на таку сировину на кожному етапі її 

переробки, а також на вироблену на її основі готову продукцію належить лише 

замовнику [9]. 

У статті 14 «Визначення понять» чинного Податкового Кодексу України, 

тлумачення поняття «давальницька сировина» дещо відрізняється від 

вищезазначеного та має наступний вигляд: «давальницька сировина – це 

сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є 

власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому 

суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з 

подальшим переданням чи поверненням такої продукції або її частини їх 

власникові чи за його дорученням іншій особі» [8].  

На нашу думку, таке визначення є більш уточненим та чітко визначає 

предмет договору на переробку давальницької сировини, що може бути не 

лише сировиною, але й матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими 

виробами та енергоносіями. Крім того, Податковим Кодексом України 

визначаються також права та обов’язки суб’єктів такої угоди. 

У Податковому Кодексі України згадується також термін «операція з 

давальницькою сировиною», який визначається як «операція з переробки 

(обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від 
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кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою 

одержання готової продукції за відповідну плату» [8]. У даному визначенні 

увага не концентрується на статусі суб’єктів господарювання, тому 

здійснювати операції з давальницькою сировиною можуть підприємства-

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.   

В економічній літературі також представлено різні точки зору вітчизняних 

науковців щодо визначення поняття «операції з давальницькою сировиною». 

Так, наприклад, Єдинак Т.С. трактує операції з давальницькою сировиною як 

специфічний вид зустрічної торгівлі, що передбачає кооперування дій 

замовника переробки та виконавця, причиною чого є міжнародний поділ праці 

та розвиток міжнародної конкуренції [2]. 

Іваненко В.О. вважає, що сутність операцій з давальницькою сировиною 

полягає у тому, що одне підприємство закуповує сировину і передає її іншому 

підприємству для виготовлення за винагороду певного виду продукції шляхом 

переробки (обробки, збагачення чи використання) переданої сировини 

(незалежно від кількості замовників та виконавців, а також кількості операцій з 

переробки цієї сировини) [3]. 

За визначенням Білинської Н.Є., сутність операцій з перероблення 

давальницької сировини полягає у тому, що власник сировини (замовник) має 

намір виготовити продукцію зі своєї сировини [1]. 

Проаналізувавши позиції авторів щодо визначення поняття «операції з 

давальницькою сировиною», слід зазначити, що трактування більшості авторів 

є досить ґрунтовними та послідовно розкривають теоретичні особливості 

здійснення операцій з давальницькою сировиною відповідно до нормативно-

правового визначення. 

Однак, лише Т.С. Єдинак розглядає операції з давальницькою сировиною в 

контексті зовнішньоекономічної діяльності. Тоді як, усі інші науковці у своїх 

трактуваннях не згадують про їх іноземний або національний характер, що 

вказує на можливість здійснення таких операцій як між резидентами однієї 

країни, так і між нерезидентом та резидентом. 
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Для замовника переробних робіт пріоритетними мотивами здійснення 

операцій з давальницькою сировиною є:  

- виробничі мотиви (максимальне використання наявних виробничих 

потужностей, відсутність резервів виробничих потужностей в умовах зростання 

обсягу попиту, відсутність спеціалізованих виробничих технологій для 

освоєння виробництва нових видів продукції);  

- сировинно-матеріальні мотиви (наявність в країні розташування 

замовника потужної дешевої сировинної бази, низькі матеріальні витрати);  

- майнові мотиви (максимальне завантаження наявного обладнання, 

високий рівень зносу обладнання, відсутність спеціалізованого обладнання для 

освоєння виробництва нових видів продукції, максимальне завантаження 

виробничих площ, високі витрати на утримання та експлуатацію основних 

засобів);  

- фінансові мотиви (сприятливий фінансовий стан, що демонструє 

позитивні параметри у рентабельності, платоспроможності, фінансовій 

автономії, діловій активності підприємства) [5];  

- соціально-кадрові мотиви (високі витрати на оплату праці на 

підприємстві замовника та в країні його розташування загалом, низька частка 

висококваліфікованих основних та допоміжних робітників на підприємстві, 

дефіцит в державі замовника кваліфікованих трудових ресурсів);  

- маркетингові мотиви (значна частка ринку, наявність цільової аудиторії 

лояльних та відданих клієнтів, сильних ринкових позицій та іміджу, високий 

рівень розвитку системи маркетингових комунікацій);  

- логістично-територіальні мотиви (вигідне місцерозташування замовника 

відносно до виконавця, наявність розвиненої логістичної системи для збуту 

продукції (потужної транспортної бази, достатніх складських приміщень, 

якісного логістичного сервісу), наявність розвинених каналів розподілу 

продукції);  

- зовнішньоекономічні мотиви (лояльне нормативно-правове поле для 

регулювання операцій з давальницькою сировиною у державі замовника, 
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високий рівень розвитку міжнародних економічних відносин у країні 

замовника) [4]. 

Здійснення операцій з давальницькою сировиною позитивно впливає на 

конкурентоспроможність підприємства-виробника та країну його походження, 

оскільки, відкриває ринки більш розвинених країн для виробництва і реалізації 

нової продукції, виготовлення якої без використання давальницької сировини 

неможливе, а також формує позитивний ефект для інших галузей економіки 

країни підприємства-переробника, перш за все внаслідок купівлі іноземною 

фірмою сировини для виробництва продукції в цій самій країні.  

Однак, поряд з позитивними, такі операції мають і низку негативних 

сторін. Вітчизняні підприємства-переробники давальницької сировини 

використовують виробничі потужності та залучають робочу силу як для 

повноцінного виробництва, а відшкодування при цьому часто отримують 

тільки за проведені технологічні операції. Водночас зарубіжні партнери 

реалізують готову продукцію і продукують основний обсяг прибутку.  

У такому випадку відбувається експлуатація ресурсу підприємств і 

знижуються економічні можливості щодо модернізації виробництва. Українські 

підприємства, які працюють на умовах здійснення, повинні удосконалювати 

підходи до формування ціни на здійснення операцій з давальницькою 

сировиною, а надалі поступово переорієнтуватися на самостійне виробництво 

конкурентоспроможної на міжнародному ринку продукції [7]. 

Отже, дослідивши питання сутності та мотивів здійснення підприємствами 

операцій з давальницькою сировиною, можна зробити певні висновки: 

- новий Митний кодекс України від 2012 р., вніс багато змін, проте не 

вирішив низки суперечностей, які виникають у процесі здійснення операцій з 

переробки давальницької сировини; 

- операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічному аспекті 

являють собою схему, при якій одне  підприємство передає іноземному 

(сторонньому) підприємству сировину для переробки. При цьому частина 

отриманого товару залишається у вигляді компенсації за переробку, а інша 

частка продукції реалізується на ринку замовника; 
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- максимізація прибутку за рахунок зниження собівартості продукції, 

бажання завантажити  вільні виробничі потужності для одержання необхідної 

продукції, прагнення здобуття досвіду, через відсутність у країні замовника 

технології, нестача фінансових активів – є основними мотивами здійснення 

операцій з давальницькою сировиною на підприємствах. 
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Стаття присвячена дослідженню сучасних складових внутрішнього 

середовища підприємства. У статті розглянуто суть внутрішнього 

середовища. Проаналізовано основні структурні підрозділи внутрішнього 

середовища підприємства та подані їх характеристики. 

Ключові слова: підприємство, внутрішнє середовище, фактори, структурні 

підрозділи, елементи внутрішнього середовища. 

На сучасному етапі внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили будь-

якої організації і містить в собі потенціал, необхідний для її функціонування. 

Внутрішнє середовище складається з безлічі взаємозалежних груп факторів, що 

знаходяться в межах підприємства і які є джерелом життєвої сили для нього. 

Підприємство можна розглядати як складний економічний організм, який 

має внутрішню систему і постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем. 

Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства повинне постійно вивчатися і 

бути аналізованим керівником, щоб підвищувати конкурентоспроможність 

підприємства і як наслідок стабілізувати його економічне становище. У 

сучасному світі все більше зростає значення зовнішніх факторів, але внутрішні 

все ж є визначальними у функціонуванні та розвитку підприємства [5, с.182]. 

На сьогоднішній день внутрішнє середовище є предметом обов'язкового 

аналізу для підприємства. Тому основним завданням даної статті буде розгляд 

елементів внутрішнього середовища підприємства, які певним чином 

впливають на її економічний стан. Здатність виділити і проаналізувати 

внутрішні чинники є запорукою успіху всього підприємства. 

У науковій літературі існує безліч визначень поняття внутрішнього 

середовища підприємства. У кожного вченого своє бачення сукупності 

компонентів внутрішнього середовища. Вивченню цього питання свою увагу 
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приділяють, як і закордонні, так і вітчизняні економісти, праці яких зробили 

величезний внесок в характеристику внутрішнього середовища [4, с.44]. 

Американські автори М. Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі виділяють 

п'ять складових внутрішнього середовища: цілі, структура, завдання, технологія 

та люди. Всі внутрішні складові взаємозв'язані між собою і утворюють 

соціотехнічну систему, тому що вони мають соціальний і технічний 

компоненти. Відповідно до системи, запропонованої американськими вченими, 

при прийнятті рішення щодо зміни будь-якої внутрішньої складової 

управлінцям необхідно враховувати вплив цієї зміни на всі інші складові і 

приймати відповідні рішення по їх адаптації [2, с.24]. 

О.С. Виханский і А. І. Наумов розглядають внутрішнє середовище 

підприємства з точки зору функціональних процесів, які реалізуються в ній і 

необхідних для успішного функціонування компанії. Ці економісти виділяють 

такі основні процеси:  

 виробничий процес; 

 маркетингова діяльність; 

 фінансова діяльність; 

 процеси управління персоналом; 

 управлінський процес; 

 еккаунтинг (сфера бізнесу, пов'язана із збиранням, обробленням та 

аналізом фінансової інформації) [2, C.25-26]. 

Американці Роберт Уотерман і Томас Пітерс запропонували модель «7S» 

(ще відому під назвою «Модель McKinsey 7S»). Дана модель менеджменту 

описує 7 факторів організації підприємства ефективним і цілісним способом. 

Спільно ці чинники визначають то, як компанія функціонує. Відповідно до цієї 

концепції основними елементами внутрішнього середовища підприємства є: 

 стратегія; 

 навички; 

 спільні цінності; 

 структура; 
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 співробітники; 

 система управління; 

 стиль [2, с.27]. 

Як відомо, характеристикою кожної організації є її залежність від 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Як відкрита система, організація не 

може існувати ізольовано, вона постійно відчуває вплив тих чи інших факторів 

зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище залежить, в основному, від 

прийнятих в організації управлінських рішень [4, с.47]. 

Відповідно, внутрішнє середовище організації - це ні як не інакше, як 

сукупність взаємопов'язаних змінних, що характеризують ситуацію всередині 

організації і впливають на рівень її керованості. 

Як вже було зазначено вище - внутрішнє середовище є предметом 

обов'язкового аналізу для підприємства, тому, щоб оцінити внутрішнє 

середовище підприємства використовують такі показники: 

1) загальні характеристики фірми (імідж фірми, конкурентоспроможність, 

рівень спеціалізації, капітало-, науко-, трудомісткість та ін.); 

2) сфери маркетингу (розміри сегментів ринку, рівень продажу, структура 

та кількість продукції, витрати на дослідження ринку та ін.); 

3) сфери виробництва (якість виробництва, виробничі потужності та їх 

завантаження, рівень оновлення устаткування, ефективність виробництва; 

4) сфера фінансів (ліквідність, розміри заборгованості, прибутковість, 

рівень реінвестування, обсяги та напрями інвестицій і та ін.); 

5) характеристика науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт 

(НДПКР) (дослідницький потенціал, наявність і рівень дослідницько- 

експериментальної бази); 

6) характеристика організації та управління (технологія управління та 

специфіка побудови апарату управління та інформаційних систем, система 

контролю діяльності фірми, техніко-організаційний рівень виробництва; 

7) сфера персоналу (структура і рівень кваліфікації персоналу, система 

заробітної плати та рівень доходів робітників, можливість залучення та 

ефективного використання висококваліфікованих кадрів) [4, C.45-46]. 
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У процесі аналізу внутрішнього середовища організації загалом виділяють 

її сильні і слабкі сторони. Сильні сторони служать базою, на яку організація 

спирається в конкурентній боротьбі і яку вона повинна прагнути розширити і 

зміцнити. Слабкі сторони - це предмет пильної уваги з боку керівництва, яке 

має робити все можливе, щоб позбутися від них. У сучасних ринкових умовах 

серйозно посилюються конкурентні процеси між підприємствами, тому 

основною конкурентною перевагою сучасного підприємства виступає грамотне 

вивчення перспектив і проблем внутрішнього середовища організації. 

Існує велика кількість різних точок зору на те, з чого складається 

внутрішнє середовище підприємства. Перш за все, внутрішнє середовище 

визначається як все те, що складає організацію і характеризує її структуру: мета 

організації, її структурні підрозділі, ресурси, технологія, організаційна культура 

і т. д [5, с.182]. 

Також існує визначення внутрішнього середовища як сукупності 

попередньо записаних файлів, які визначають здатність і ступінь інтеграції 

організації в зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище можна розглядати 

як в статичному стані, виділяючи склад елементів і культуру, так і в динаміці, 

вивчаючи процеси, що протікають під дією ряду факторів [8, с.9]. 

Говорячи про внутрішнє середовище підприємства можна стверджувати, 

що між внутрішнім середовищем і її елементами існує діалектичний 

взаємозв'язок: як внутрішнє середовище підприємства не може існувати без 

складових її елементів або підсистем, так і самі підсистеми окремо не можуть 

скласти внутрішнє середовище. 

Основні елементи внутрішнього середовища можна розглядати як 

підсистеми, що знаходяться всередині організаційної структури підприємства. 

Отже, розглянемо основні складові внутрішнього середовища підприємства. 

Початковим елементом або підсистемою внутрішнього середовища виступає 

розробка або формулювання цілей. Цілі - це основа будь-якої організації, це 

основа всього менеджменту, організації створюються для реалізації цілей. 

Формування цілей здійснюється з необхідністю досягнення рентабельності і 
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отримання прибутку. Тому важливою умовою формування цілей - це 

знаходження найкращих варіантів використання наявних факторів виробництва, 

найважливішим з яких є людські ресурси. Люди - це друга базова основа 

підприємства, без людини немає дій, навіть при дуже хороших цілях [1, с.79]. 

Ще одним важливим елементом внутрішнього середовища підприємства є 

організаційно-економічні умови, одним з основних складових яких є 

організаційна структура підприємства. Структура - це своєрідний каркас або 

скелет організації, який розставляє все і всіх по місцях. Організаційна 

структура підприємства передбачає оптимальне поєднання всіх необхідних 

факторів виробництва, тобто створення умов ефективного використання 

виробничих ресурсів, людських ресурсів, техніки і технології [8, С.11-12]. 

Таким чином, всі складові впливають на діяльність підприємства загалом. 

Крім того, навіть, якщо одна складова відсутня, то вже і організації не буде, це і 

є нерозривний взаємозв'язок внутрішніх складових підприємства. 

На основі аналізу існуючих підходів до виділення елементів внутрішнього 

середовища, ми можемо сформулювати власну позицію з цього питання. 

Елементи внутрішнього середовища представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Елементи внутрішнього середовища організації * 

Елемент внутрішнього 
середовища 

Характеристика 

Філософія і цінності 
організації 

Місія організації, цінності, принципи поведінки по 
відношенню до всіх груп зацікавлених сторін 
(стейкхолдерів)  

Система управління Стиль керівництва, організаційна структура, ступінь 
централізації влади, стратегія, цілі та завдання 

Репутація і імідж організації Імідж організації як роботодавця, репутація на ринку 

Персонал організації Організаційна культура, кваліфікація та навички персоналу

Виробнича система Технології виробництва, асортимент продукції 

Фінансова система Структура фінансів, доступність інвестиційних ресурсів, 
управління витратами 

Маркетингова система Конкурентоспроможність продукції, збутова політика, 
реклама, дослідження зовнішнього середовища 

*Джерело: складено автором на основі [4]
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Спочатку цілі і завдання організації визначають її техніку, а також 

сировину і матеріали. Організація виробничого процесу без визначення цілей і 

завдань, які забезпечують направлення виробничої діяльності, неможлива. 

Також виробничий процес неможливий без визначення технічного оснащення 

виробництва і сировини, з якого буде здійснюватися виробництво, крім того, 

техніка купується з урахуванням певної технології, яка використовуватиметься 

при експлуатації обраної техніки. Справа в тому, що одні й ті ж продукти 

(товари) можуть бути зроблені як на різній техніці, так і за допомогою різної 

технології. Це буде залежати від цілей організації, а також від техніки і 

технології виробництва [7, с.92]. 

Однак без фахівців, здатних використовувати техніку і технологію, 

неможливий процес безпосереднього виробництва. Тому особливе місце в 

формуванні внутрішнього середовища належить співробітникам. Освітній 

рівень співробітників, їх природні здатності до трудової діяльності, соціальна 

включеність, трудовий досвід, мотивація і  відданість організації позначаються 

на результаті продуктивної праці сукупного працівника цієї організації [6, с.93]. 

Не потрібно забувати, що частиною організаційно-економічної системи є 

фінансова система. Фінансова система внутрішнього середовища являє собою 

рух і використання грошових коштів в організації (наприклад, створення 

інвестиційних можливостей, підтримання рентабельності і забезпечення 

прибутковості). 

Однак крім перерахованих відносин всередині організації також повинен 

розглядатися процес забезпечення ресурсами і матеріалами для підтримки 

безперервності процесу безпосереднього виробництва, а також стимулювання 

персоналу в загальному вигляді, тобто як якийсь необхідний обсяг фінансових 

ресурсів [3, с.179]. 

Розглянувши різні підходи до змісту внутрішнього середовища 

підприємства, можна зробити висновок, що внутрішнє середовище – це 

сукупність складових, які повністю характеризують ситуацію всередині самої 

організації і впливають на загальний стан управління нею. Внутрішнє 
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середовище має складну структуру з численних елементів, що представляють 

окремі економічні категорії. Різноманіття визначень категорії «внутрішнє 

середовище підприємства» дозволяє припустити, що дана категорія не цілком 

визначена і вимагає серйозного опрацювання. Внутрішнє середовище є 

середовищем, що визначає організаційні і технічні умови роботи компанії і є 

результатом рішень керівника даної фірми. Також, внутрішнє середовище 

формується в залежності від цілей і місії підприємства. Воно включає всі 

основні елементи і підсистеми, які сприяють процесу виробництва товарів і 

послуг, процесу управління, що складається в розробці і реалізації 

управлінських рішень, а також соціальним, економічним і іншим процесам, що 

протікають в організації. 

Безумовно, внутрішнє середовище не може не включати цілі цього 

підприємства, в іншому випадку незрозумілі причини її функціонування. Для 

реалізації цілей, що стоять перед організацією, необхідна технологія 

виробництва, яка визначає структуру самого підприємства, а також 

забезпечення ресурсами і персоналом, що володіє певними навичками і 

вміннями, необхідними для реалізації поставлених цілей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

В статті зазначено. що раціональна організація праці у сфері менеджменту є 

важливою частиною проблеми планомірного підвищення продуктивності всієї 

суспільної праці. Першочерговою проблемою створення організаційної системи 

для  будь-якого виду діяльності є поділ праці, об'єктивно необхідний у  

будь-якому трудовому процесі, що здійснюється колективом. Підкреслено, 

також, що праця менеджера  – це цілеспрямований специфічний вид розумової 

діяльності щодо забезпечення ефективної роботи керованої системи. 

Ключові слова: управлінська праця, менеджери підприємства, логіка 

управлінської праці, особливості управлінської праці, зміст управлінської праці. 

Сфера впливу на виробництво управлінської праці значно ширша, ніж 

праця робітників, безпосередньо зайнятих у сфері виробництва. Тому не 

випадково недоліки і упущення діяльності менеджерів більше позначаються на 

результатах виробництва, ніж недоліки в роботі безпосередніх виконавців 

(машиністів, операторів та ін.). При недоліках у роботі апарату управління 

знижується індивідуальна продуктивність праці не тільки робітників, а й усього 

колективу. Тому раціональна організація праці у сфері менеджменту є 

важливою частиною проблеми планомірного підвищення продуктивності всієї 

суспільної праці.  
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Важливість розгляду категорії «управлінська праця» обумовлено тим, що 

будь-які цілі і завдання по досягненню кінцевих результатів на перспективний 

період на підприємстві в значній мірі визначаються не обсягом наявних 

ресурсів та кількістю кваліфікованих кадрів, а вмінням керівників правильно 

скоординувати та проконтролювати виконання робіт підлеглими. 

Дослідженням організації управлінської праці як системи організації 

займались ряд українських та зарубіжних вчених Г.В. Осовська, О.А Осовський, 

Хміль Ф.І., В.В. Вітвіцький, В.М. Ніколаєнко, П.Н. Глонь, Л.І. Скібіцька, 

В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас, О. В. Семененко, С. В. Мочерний, 

О. А. Устенко, Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко,  В. М.  Вовк,  

В. Л. Дикань, В. О. Зубенко,  О. В. Маковоз, І. В. Токмакова,   О. В. Шраменко.  

Метою статті є розглянути основу організації управлінської праці, як 

систему менеджменту, з’ясовувати  взаємозв'язок  спільних зусиль колективу і 

погоджених дій його членів, спрямованих на досягнення конкретних 

запланованих результатів. 

Будь-який трудовий процес – це єдність основних його складових: власне 

праці, предметів та знарядь праці. Для раціонального їх використання 

необхідна така організація діяльності, яка забезпечила б раціональне поєднання 

робочої сили із знаряддями та предметами праці для досягнення конкретної 

мети діяльності підприємства. Проблема організації праці має відношення як до 

сфери матеріального виробництва, так і до сфери управління. 

Управлінська праця – це планомірна діяльність працівників 

адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію, 

регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації. 

Зміст управлінської праці залежить від його об’єкта і визначається структурою 

виробничих процесів, прийомами праці, її технічним оснащенням, а також 

взаєминами, що виникають у процесі виконання управлінських функцій. 

Організація управлінської праці є результатом упорядкованої діяльності і 

невід’ємною складовою частиною управління [3, с. 215]. 

Управлінська діяльність – специфічний вид трудового процесу. 

Управлінська праця має свої особливості порівняно з працею продуктивною, 
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внаслідок якої створюються матеріальні цінності. Управління – це перш за все 

робота з людьми, а їхня трудова діяльність є об’єктом управлінського впливу. 

Це праця творча, переважно розумова, яка здійснюється людиною у вигляді 

нервово-психічних зусиль. Процес розумової праці складається з таких 

елементарних дій або операцій, як слухання, читання, мовлення, контактування, 

спостереження за дією, мислення, умовивід тощо [4, с. 4]. 

Завданням організації управлінської праці є раціоналізація розумових 

зусиль і тим самим підвищення продуктивності розумової праці. Іншими 

словами, організація управлінської праці має максимально розвантажити 

людину, яка займається оперуванням інформації, розробкою і реалізацією 

управлінських рішень, від надлишкових фізичних, розумових навантажень і 

технічної праці з тим, щоб у неї залишилось якомога більше часу і сил для 

творчої діяльності. 

Основними напрямами організації праці на рівні підприємства є:  

 удосконалення розподілу і кооперації праці в колективі; 

 удосконалення організації та обслуговування робочих місць; 

 вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці; 

 удосконалення підбору, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів; 

 удосконалення нормування і стимулювання праці; 

 поліпшення умов праці та ділової робочої атмосфери у колективі; 

 раціоналізація режиму праці та відпочинку; 

 виховання сумлінного ставлення до праці. 

Таким чином, організація праці на рівні підприємства – це є приведення 

трудової діяльності людей до системи, що забезпечує досягнення максимально 

можливого корисного ефекту з урахуванням конкретних умов цієї діяльності та 

рівня відповідальності [2, с. 112-116]. 

Праця менеджера – це цілеспрямований специфічний вид розумової 

діяльності щодо забезпечення ефективної роботи керованої системи. Організацію 

праці менеджера слід розуміти як процес підготовки і здійснення відповідних 

заходів, спрямованих на досягнення поставленої перед системою мети. 
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Предметом праці менеджера є інформація про об’єкти управління і зовнішнє 

середовище. Об’єктами професійної діяльності менеджера є різні організації 

економічної, виробничої й соціальної сфери, підрозділи системи керування 

державних підприємств, акціонерних товариств і приватних фірм [1, с. 23]. 

Засобами організації праці менеджера є сукупність організаційної та 

облікової техніки для отримання, фіксації, передавання, копіювання, 

розмноження, опрацювання інформації, яка необхідна для здійснення процесу 

управління системами. 

Праця менеджера відрізняється від праці інших працівників апарату 

управління системами. Вона має творчий характер. Менеджер повинен 

постійно з власної ініціативи шукати шляхи забезпечення ефективної роботи 

керованої системи і мобілізувати на це її персонал. 

Менеджер – це перш за все організатор роботи тієї чи іншої системи. 

Перед ним завжди стоїть завдання об’єднати персонал в єдине ціле й визначити 

стратегічні напрямки її діяльності, скоординувати роботу функціональних 

підрозділів і безпосередніх виконавців. 

У процесі організації праці менеджер виконує такі функції, як 

прогнозування, організація, планування, облік, контроль та регулювання. У 

керованій системі він є не тільки організатором, а й вихователем персоналу. 

Для цього менеджер застосовує відповідні принципи та методи впливу на 

людей. 

Отже, як і будь-який інший процес, управлінська праця складається з таких 

основних елементів: предмет праці (те, що підлягає впливу, обробці), засоби 

праці (те, за допомогою чого здійснюється вплив), сам процес – цілеспрямована 

діяльність і результат. Ці елементи дозволяють визначити характер і 

особливості управлінської праці незалежно від посади управлінського 

працівника, галузі діяльності тощо. 

Зміст роботи керівника визначається функціональною роллю в управлінні 

виробничим колективом. Управлінці беруть участь у підготовці робіт, 

пов’язаних з плануванням, підготовкою та обслуговуванням виробництва, його 
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координацією та управлінням, забезпеченням фінансовими ресурсами, 

управлінням соціальним розвитком колективу тощо [5, с. 15-17]. 

Сьогодні кваліфікований фахівець, зайнятий управлінською діяльністю, є 

величезною цінністю. Від того, як він здійснює організаційну і технологічну 

підготовку виробництва, оперативне регулювання діяльності виробничих 

підрозділів і окремих виконавців, залежить продуктивність праці, ефективність 

використання виробничих фондів, собівартість продукції [1, с. 20-22]. 

Ефективна робота управлінського апарату повинна забезпечувати надійне 

функціонування системи управління, яке виключало б випадкові помилки в 

інформації внаслідок необ’єктивності її підготовки, переписки або перешкод 

при її передаванні та використанні. 

Аналіз управлінської роботи свідчить про її функціональну неоднорідність. 

У порівнянні з працею робітників вона має свої істотні особливості. Перш за все 

це розумова праця. Розрізняють три види розумової праці: евристична, 

адміністративна і операторська, що відображено на рисунку. 1. 

Рисунок 1 – Структура управлінської роботи за змістом процесу 
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Евристична праця – творча складова розумової діяльності. За своїм 

функціональним призначенням вона характеризується як праця по 

дослідженню, аналізу і розробці різних питань (розробка планів і аналіз їх 

виконання, визначенню напрямів удосконалення конструкції і складу продукції, 

технології, організації виробництва і праці, вирішення соціальних проблем). За 

змістом евристична праця пов’язана з виконанням аналітичних та 

конструктивних операцій і спрямована на розробку і прийняття рішень. 

Адміністративна праця – вид розумової праці, функціональним 

призначенням якої є безпосереднє управління діяльністю і поведінкою людей. 

За змістом вона досить різноманітна і включає виконання різних організаційно-

адміністративних операцій – координаційних, розпоряджувальних, 

контрольних. Цей вид розумової праці покликаний забезпечити координацію 

діяльності окремих учасників і трудових колективів. 

Операторська праця – це праця по виконанню стереотипних (таких, що 

постійно повторюються) операцій передбаченого характеру. За змістом - це 

інформаційно-технічна робота, що включає документаційні операції 

(оформлення документів, їх копіювання, розмноження, зберігання, 

опрацювання кореспонденції тощо), первинно-розрахункові і облікові, 

введення даних в ЕОМ, переробка інформації за попередньо розробленою 

програмою, обчислювальні операції [1, с. 37-41]. 

Одним з основних питань удосконалення організації праці управлінських 

робітників є розробка раціональних форм розподілу та кооперації праці. Багато 

фахівців приділяють значну увагу питанню впливу керівника на морально-

психологічний клімат колективу. В міру підвищення рівня посади керівника 

підвищуються вимоги до його фахових та особистих якостей. 

Отже, управлінська праця виділилася в особливу категорію суспільної 

праці з диференціацією за видами і підвидами робіт і ґрунтується на розумінні 

керування як виду професійної діяльності, властивій будь-якій суспільній праці. 

Специфічними особливостями управлінської праці є: 1) розумова праця 

працівників апарату управління складається з трьох видів діяльності: 
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організаційно-адміністративної і виховної (приймання і передавання 

інформації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання); аналітичної 

і конструктивної (сприйняття інформації й підготовка відповідних рішень); 

інформаційно-технічної (документаційні, навчальні, обчислювальні й 

формально-логічні операції); 2) участь у створенні матеріальних благ не прямо, 

а опосередковано (посередньо через працю інших осіб); 3) предмет праці – 

інформація; 4) засоби праці – організаційна і обчислювальна техніка та інтелект 

людини; 5) результат праці – управлінські рішення. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Формування експортного потенціалу підприємства - необхідна умова для 

виходу вітчизняних виробників промислової продукції на міжнародний ринок. В 

даний час перед Україною стоять завдання щодо формування 
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конкурентоспроможної ринкової економіки та її безпосередньої інтеграції в 

світове господарство. Поставлені завдання можуть бути вирішені за 

допомогою ефективної зовнішньоекономічної діяльність підприємств, і в 

першу чергу нарощування обсягів експорту продукції, експортний потенціал 

якої не завжди відповідає вимогам міжнародного ринку.  

Ключові слова: експортний потенціал, формування експортного потенціалу, 

міжнародний ринок, зовнішньоекономічна діяльність, експорт продукції. 

В даний час в розвинених країнах лише 1/3 експорту припадає на 

сировинні товари, 2/3 по вартості на готову продукцію і, при цьому зберігається 

тенденція подальшого збільшення питомої ваги готових виробів і скорочення 

частки сировини в світовому виробництві та міжнародній торгівлі. Структура 

українського експорту має сировинну орієнтацію - не більше 25% експорту 

нашої країни припадає на готову продукцію. Отже, розвиток експортного 

потенціалу, перш за все, необхідно для тих підприємств, які постачають на 

міжнародні ринки промислову продукцію. 

Проблема дослідження сутності експортного потенціалу підприємства не є 

новою для економічної науки і практики. У більш широкому контексті – як 

форма організації бізнесу – вона є предметом підвищеної уваги у працях таких 

зарубіжних і вітчизняних учених, як І. Ансофф, А. Чандлер, М. Портер, 

В. Баумоль, Б. Карлофф, Д. Волошин, О. Дейнека, М. Дудченко, Л. Позднякова. 

Однак, незважаючи на значний науковий доробок, певне коло теоретичних і 

методологічних питань аналізу експортного потенціалу підприємства 

залишається не достатньо розробленим. 

В даний час існує ряд методичних підходів і методологічних основ 

формування і оцінки різних потенціалів на рівні підприємства: економічного, 

виробничого, кадрового, фінансового [1]. Формуванню експортного потенціалу, 

що характеризує можливості і ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, приділено недостатню увагу у вітчизняній літературі, розгляд 

даної категорії здійснено без одночасної прив'язки до внутрішньоекономічної 

діяльності, до якісних змін, які відбулися в системі ЗЕД на рівні 
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безпосереднього учасника зовнішньоекономічної діяльності - окремо взятого 

підприємства: 

-  підприємства мають можливість самостійного виходу на зовнішні ринки; 

- сучасне підприємство - це цілісна, складна, і в той же час гнучка система, 

що має обмежені ресурсні можливості, що функціонує в динамічному режимі, 

часто вкрай складно провести чітке розмежування внутрішньоекономічної і 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- керівники промислових підприємств самостійно розробляють систему 

стратегічного розвитку на внутрішніх і зовнішніх ринках, визначають форми 

масштаби і напрямки, розвитку експортного потенціалу свого підприємства. 

Виходячи з цього, на базі дослідження теоретичних, методологічних основ 

і методичних підходів, що існують в економічній літературі, нами 

запропонована концепція цілісної системи формування та реалізації 

експортного потенціалу підприємства. 

Експортний потенціал підприємства необхідно розглядати як невід'ємну 

складову його економічного потенціалу, кількісно виражену можливими 

обсягами поставок на міжнародний ринок конкурентоспроможної продукції, 

послуг, об'єктів інтелектуальної власності. Для експортно - орієнтованого 

підприємства експортний потенціал характеризується засобами і ресурсами, що 

є в наявності, а також ресурсами, які можуть бути додатково використані 

підприємством для досягнення поставленої мети на зовнішньому ринку. 

Оцінка рівня експортного потенціалу підприємства може бути проведена з 

використанням якісних та кількісних показників. Процес формування і 

реалізації експортного потенціалу підприємства являє собою систему 

стратегічного планування його експортної діяльності на основі оптимальних 

пропорцій розподілу між внутрішньо - і зовнішньоекономічної діяльністю 

наявних на підприємстві ресурсів, спрямовану на ефективну реалізацію всіх 

складових експортного потенціалу з метою завоювання заданих сегментів 

глобального ринку [4]. 
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Управління ефективністю формування і реалізації експортного потенціалу 

підприємства - досягнення максимально можливого результату виробничо-

комерційної діяльності підприємства на зарубіжному ринку. При управлінні 

таким складним економічним об'єктом, як експортний потенціал підприємства, 

необхідний облік різноманітних чинників різного рівня, вплив яких обумовлено 

як впливом зовнішньої по відношенню до підприємства середовища, так і 

внутрішнім станом самого підприємства. На стадії формування експортного 

потенціалу до них можна віднести: стратегічне планування; маркетингове 

планування; організація виробництва; якість продукції, робіт, послуг; 

співвідношення витрат і цін; інноваційні можливості. 

Перш за все, на ефективність розвитку експортного потенціалу 

підприємств впливають чинники рівня держави в цілому. Дані фактори можна 

вважати факторами макрорівня [2]. Дія факторів макрорівня накладає на 

підприємство найсерйозніші обмеження. На рівні підприємства управління 

факторами макрорівня неможливо, як правило дані фактори представлені 

безумовними вимогами державної політики. Тому при аналізі, обліку та 

контролю чинників макрорівня необхідно досягати максимальної 

пристосованості керованої економічної системи до умов їх впливу. До 

нерегульованих факторів макрорівня можна віднести: зовнішньоторговельну 

політику держави, систему міжнародних стандартів, прийняття законодавчих 

актів у сфері ЗЕД.  

При формуванні експортного потенціалу підприємств, необхідно провести 

аналіз факторів, управління якими забезпечить його ефективну реалізацію. До 

таких факторів можна віднести такі: конкурентоспроможність продукції на 

обраному міжнародному ринку; виробничі можливості підприємства в заданих 

обсягах; наявність якісної ресурсної складової; ефективність маркетингової і 

збутової політики; наявність фахівців з ведення ЗЕД. Сукупний вплив цих 

факторів впливає на всі стадії формування експортного потенціалу 

підприємства. Оцінка їх впливу повинна проводитися керівниками підприємств 

системно. 
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Рівень конкурентоспроможності окремих видів промислової продукції 

вітчизняного виробництва не завжди відповідає вимогам міжнародних 

стандартів, що пред'являються міжнародним співтовариством до промислових 

товарів. Одним з чинників зростання експортного потенціалу промислових 

виробників може послужити організація міжнародної кооперації з 

підприємствами розвинених країн. В рамках кооперації може бути організовано 

як виробництво вітчизняної продукції, так і ліцензійних імпортних аналогів. 

Для успішної конкуренції на міжнародному ринку продукція повинна мати 

пізнаваний бренд [1]. Відсутність пізнаваного бренду є істотним чинником 

зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції. На зовнішніх ринках 

сегменти ринку, як правило, поділені між різними брендовими товарами. 

Наявність пізнаваного бренду є одним з основних чинників зростання вартості 

підприємства, формування і розвитку його експортних можливостей виробленої 

ними продукції, підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу 

підприємства. 

Найважливішим фактором формування експортного потенціалу 

підприємства є наявність розвинених міжнародних виробничих і 

маркетингових комунікацій. Як правило, вироблена вітчизняними 

підприємствами продукція, яка не є кінцевим продуктом, вона являє собою 

наступну ланку у виробничому ланцюжку. 

Міжнародна виробнича інтеграція необхідний критерій формування 

експортного потенціалу підприємства. Формування експортного потенціалу 

підприємства - складний багатоплановий процес, який відбувається на рівні 

окремо взятого підприємства під впливом дії різноманітних зовнішніх факторів. 

Експортна діяльність підприємства на міжнародному ринку зачіпає економічні 

та політичні інтереси інших країн, тому при плануванні виходу на міжнародні 

ринки необхідно враховувати безліч чинників конкретного міжнародного 

ринку. 

Для ефективного формування експортного потенціалу підприємства, перш 

за все, необхідно нарощування вартісних обсягів експорту виробленої 
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підприємством продукції та одночасне зниження його витрат. З одного боку 

збільшення експорту може проводитися за рахунок нарощування фізичного 

обсягу виробленої і поставляється на міжнародні ринки продукції. З іншого 

боку, вартісні обсяги експорту можуть бути збільшені за рахунок підвищення 

ціни одиниці продукції, що експортується при поліпшенні її якісних 

характеристик. 

Нарощуванню експортного потенціалу також сприяє зниження витрат 

підприємства на виробництво і реалізацію експортної продукції, збільшення 

обсягів експортної виручки за рахунок організації сервісного, передпродажного 

і після продажного обслуговування за кордоном. В рамках даного дослідження 

не розглядаються традиційні, класичні, широко відомі технології збільшення 

обсягів виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і зниження його 

собівартості за рахунок дії організаційно-економічних факторів в області 

організації виробництва і праці, вдосконалення структури управління, 

зниження витрат виробництва і т.д. У процесі дослідження найбільшу увагу 

приділено елементам управління, які в реальних умовах зовнішньоекономічної 

діяльності українських підприємств вже сьогодні дають відчутний результат 

підвищення ефективності формування їх експортного потенціалу і можуть 

доповнити технології, що існують в сучасній економічній науці. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У статті розроблено механізм управління підприємствами в умовах 

євроінтеграції, що базується на комплексному формуванні стратегії  розвитку  

підприємства з врахуванням планів модернізації на основі цільових показників 

світових лідерів, що дозволяє забезпечити конкурентоспроможність 

українським підприємствам в умовах євроінтеграції. Розвитком даного 

механізму може бути уточнення особливостей роботи вхідних в механізм 

підходів до модернізації і розробки стратегії розвитку підприємства. 

Ключові слова: підприємство, євроінтеграція, стратегія розвитку, 

конкурентоспроможність, Європейський союз. 

Підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським союзом і Зону 

вільної торгівлі, з одного боку, відкрило ряд нових можливостей для 

українських підприємств, з іншого - призвело до знищення або істотного 

скорочення раніше існуючих економічних зв’язків з країнами СНД. Крім того, 

вихід на європейські ринки вимагає зміни якості продукції відповідно до норм 

розвинених країн. Українські підприємства знаходяться на 3-4 технологічних 

устроях і не можуть ефективно конкурувати з підприємствами розвинених 

країн. Крім технологічного відставання, існує також відставання в 

управлінських технологіях, частково обумовлене застарілими технологічними 

укладами, а частково - сформованими інституційними умовами в українській 

економіці. Тому актуальною є проблема розробки нових підходів до управління 

українськими підприємствами в умовах євроінтеграції.  

Питанням управління підприємствами в умовах економічних реформ 

присвячені дослідження як українських [1-5], так і зарубіжних вчених [6-10]. 

При цьому зарубіжні підходи не можуть бути застосовні зважаючи на 
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специфіку даної проблеми, з якою не стикалася західна економічна наука. 

Українські дослідження в загальному вигляді зачіпали універсальні підходи до 

адаптації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а також деякі приватні 

питання функціонування промисловості при євроінтеграції. Однак, новизна 

ситуації, що виникла, при якій євроінтеграція України супроводжується 

розв’язаною Росією війною і розривом старих економічних зв’язків, вимагає 

розробки принципово нових підходів.  

Метою статті є розробка механізму управління підприємствами в умовах 

євроінтеграції. 

Політика євроінтеграції України несе для вітчизняних підприємств як 

позитивні, так і негативні наслідки. Серед позитивних моментів підписання 

Асоціації з Європейським союзом можна відзначити доступ на європейські 

ринки, який раніше був обмежений антидемпінговими митами. Також 

позитивним наслідком можна вважати перехід на європейські стандарти, що 

дозволить підвищити якість української продукції. Такий перехід в інших 

країнах здійснюється з організаційною та фінансовою допомогою 

Європейського союзу, тому перехід на нові стандарти є скоріше позитивним, 

ніж негативним наслідком євроінтеграції. Серед основних наслідків вступу в 

силу Асоціації з Європейським союзом можна виділити: лібералізація торгівлі 

по порядку 97% товарної номенклатури; зниження витрат на митне оформлення 

товарів, отримання безкоштовного сертифікату про походження EUR.1; 

можливість участі українських виробників у державних закупівлях країн ЄС; 

зниження вартості імпорту запчастин і матеріалів через скасування ввізних мит; 

скасування мита на експорт продукції України. 

Однак існують і негативні наслідки, які необхідно максимально 

пом’якшувати або передбачати механізми компенсації. 

Одним з основних негативних наслідків євроінтеграції є згортання 

торгових відносин з Росією, яка ставить питання зовнішньоекономічної 

взаємодії наслідком в ультимативній формі, не визнаючи право України на 

багатовекторну суверенну політику. Тому, одночасно з відкриттям 
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європейських ринків, українські підприємства стикаються з закриттям 

відповідних ринків в РФ,  побоювання щодо інтеграції України в ЄС мають 

інші країни СНД, з якими раніше були укладені різні договору про вільну 

торгівлю. РФ та інші країни СНД побоюються, що якісні товари українських 

виробників, проти яких не буде загороджувальних імпортних ставок, через 

Україну зможуть потрапляти в їх країни і завдавати шкоди місцевих 

виробникам. У той же час, продукція з України експортується більш, ніж в 

півтори сотні країн, причому деякі категорії продукції користуються значним 

попитом навіть в розвинених країнах, зокрема, електрообладнання, 

трансформатори і т.п. 

Також однією з очікуваних проблем євроінтеграції, є пом’якшення або 

повне скасування візових обмежень. У разі, якщо буде можлива трудова 

міграція в Європейський союз, українські підприємства зіткнуться з 

вимиванням кваліфікованих робочих кадрів. На даний момент на українських 

підприємствах вже є проблема з кваліфікованим персоналом робітників та 

інженерно-технічних спеціальностей. З огляду на, що заробітна плата на 

українських підприємствах абсолютно неконкурентоспроможна, висока 

ймовірність вивезення кваліфікованих робочих рук цілими колективами, як 

зараз спостерігається в IT-галузі.  

Крім прямого впливу євроінтеграції України, слід враховувати глобальні 

світові економічні цикли, які також впливають на вигоди і втрати підприємств 

від євроінтеграції. Починаючи з 2014 року, в довгому циклі цін на сировинні 

товари почався спад. Результати цього спаду наклалися на негативні наслідки 

російсько-українського конфлікту. Світові ціни на металургійну продукцію, 

руду і сільськогосподарську продукцію, які є основними експортними 

продуктами з України, в 2017 році впали на 15-25% в порівнянні з 2016 роком 

(рис. 1). У 2019 падіння складе ще 20-40% в порівнянні з 2016 роком. З 

відповідально знижуються також обсяги реалізації. Таким чином, 

євроінтеграція України відбувається в умовах несприятливих світових цін. 

Однією з найважливіших проблем українських підприємств при виході на 
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європейські ринки є відсутність досвіду з пошуку партнерів в країнах ЄС. Після 

одностороннього скасування мит і лібералізації торгівлі з ЄС в 2017 році, згідно 

з оцінками Інституту економічних досліджень [10], український експорт в ЄС 

повинен був вирости на 4,5%, проте реальне зростання склало всього 1,5% при 

тому, що всього експорт впав на 23,5%. На початку ж 2018 року падіння 

експорту склало порядка 30%. Обумовлено це не тільки зниженням експорту в 

РФ, але і падінням світових цін на сировинні товари, які є основною 

експортних поставок з України до розвинених країн.  

Таким чином, з одного боку, в результаті євроінтеграції підвищуються 

можливості підприємств, які виробляють сировинну продукцію з експорту в 

ЄС, що повинно негативно позначатися на доступності сировини для 

підприємств. З іншого боку, це негативне явище нівелюється падінням світових 

цін на сировину(рисунок 1 ). 

Рисунок 1 – Динаміка індексів світових цін на сировинні товари 

Головною проблемою українських підприємств при виході на європейські 

ринки є недостатня якість продукції. Причому першоджерелом цієї проблеми є 
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як незадовільний стан виробничих процесів і недостатня кваліфікація 

персоналу на самому підприємстві, так і неякісна сировина, що поставляється 

підприємствами, що входять у виробничий ланцюжок. Тому українським 

підприємствам в процесі євроінтеграції має бути модернізація всіх трьох 

основних сфер - сфери постачання, сфери виробництва і сфери споживання. 

Обов’язковою умовою для виходу на європейські ринки є проходження 

сертифікації українськими підприємствами. На даний момент, згідно з 

оцінками президента Європейської бізнес-асоціації Томаша Фіала до 

проходження сертифікації готові порядку 25-35% українських підприємств [4]. 

Іншим знадобиться на сертифікацію до трьох років. Слід зазначити, що, 

незважаючи на проблеми з якістю продукції, українські підприємства мають 

цінову перевагу, після девальвації вартість їх продукції як мінімум на 20% 

нижчою, ніж порівнювана продукція європейських компаній. Завдяки цій 

перевазі українські компанії мають можливість повторити шлях китайських 

підприємств, які почали свій вихід на європейські ринки з дешевої продукції 

прийнятної якості, а зараз є лідерами в таких наукоємних галузях, як 

електрокари або електроніка. Для вирішення цих проблем запропоновано 

механізм управління підприємствами в умовах євроінтеграції, що включає (рис. 

2): науково-методичний підхід до модернізації підприємств відповідно до 

вимог світових ринків; науково-методичний підхід до розробки стратегії 

розвитку підприємств в умовах євроінтеграції; інформаційно-організаційне 

забезпечення модернізації підприємств; науково-методичний підхід до 

адаптації стратегії розвитку підприємств в умовах євроінтеграції; модель 

оцінки ефективності механізму управління підприємствами в умовах 

євроінтеграції. В основі підсистеми збору інформації механізму лежить 

інформаційно-організаційне забезпечення модернізації підприємств, за 

допомогою якого збираються дані з внутрішнього середовища підприємства. 

Результатом роботи інформаційно-організаційного забезпечення є: результати 

аналізу підприємств розвинених країн; результати дослідження світових ринків 

продукції; результати досліджень економічного середовища України; 

результати аналізу внутрішнього середовища підприємства. 
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Ця інформація є вступною для науково-методичного підходу до 

модернізації підприємств відповідно до вимог світових ринків та науково-

методичного підходу до розробки стратегії розвитку підприємств в умовах 

євроінтеграції. При цьому підхід до модернізації є першим в реалізації, так як 

він дозволяє розробити основні принципи модернізації підприємства відповідно 

до світових лідерів. Потім на підставі цих принципів будується стратегія 

розвитку підприємства, яка з огляду на необхідність модернізації для виходу на 

зовнішні ринки, так і особливості внутрішнього економічного середовища 

України. Ефективність розробленої концепції перевіряється за допомогою 

моделі оцінки ефективності механізму управління підприємствами в умовах 

євроінтеграції, яка виявляє відхилення від цільових показників. На підставі 

виявлених відхилень за допомогою науково-методичного підходу до адаптації 

стратегії розвитку підприємств в умовах євроінтеграції формується комплекс 

заходів з адаптації стратегії до впливу зовнішнього середовища. 

Таким чином, розроблений механізм управління підприємствами в умовах 

євроінтеграції, який базується на комплексному формуванні стратегії розвитку 

підприємства з урахуванням планів модернізації на основі цільових показників 

світових лідерів, що дозволяє забезпечити конкурентоспроможність 

українських підприємств в умовах євроінтеграції. Розвитком даного механізму 

може бути уточнення особливостей робіт що  входять в механізм підходів до 

модернізації та розробки стратегії розвитку підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Зелінська О.М. Проблеми оцінки інвестиційної привабливості

вітчизняних підприємств в умовах  євроінтеграційних процесів / О.М. Зелінська // 

Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси.  2013.  Вип. 10 (2). С. 85-94. 

2. Дикань О.В. Забезпечення конкурентоспроможності промислових

підприємств в умовах євроінтеграції / О.В. Дикань // Вісник економіки 

транспорту и промисловості. 2014. Вип. 47. С. 77-82. 

3. Черняк Г.М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки

сучасних підприємств в контексті євроінтеграції / Г.М. Черняк // Проблеми і 

перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 1 (1). С. 18-22. 



257 

4. Домашенко М.Д. Організаційно-економічний механізм управління 

економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства /  

М. Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 2. С. 159-167. 

5. Обідєннова Т.С. Структурні перетворення підприємств: підходи до 

управління / Т.С. Обідєннова // Вісник економіки транспорту і промисловості. 

2014. Вип. 45. С. 104-110. 

6. Dietz J. The Discipline of Enterprise Engineering / Jan Dietz,  

Jan Hoogervorst // International Journal of Organisational Design and Engineering. - 

Vol. 3.№1. 2013. P. 86-114. 

7. Vries D. Advances in Enterprise Engineering / De Vries, Marne, Aurona 

Gerber, and Alta van der Mer- we // The Nature of the Enterprise Engineering 

Discipline. VIII.  2014. P. 1-15. 

8. Bagautdinovaa N.G. Development of the Theory and Practice of 

Competitiveness Strategies Russian Ma- chine-building Enterprises /  

N.G. Bagautdinovaa, A.V. Sarkinb, I.R. Gafurov // Procedia Economics  

and Finance. - Volume 14. 2014. P. 23-29. 

9. Hill Ch.W.L. Strategic Management Theory: An Integrated Approach / 

Charles W.L. Hill, R. Jones Gareth, Melissa A. Schilling. - London: Cengage 

Learning. 2014. 528 p. 

10. Fulmer B.P. Selecting an enterprise resource planning system: An active 

learning simulation / Fulmer, B.P. and G. J. Gerard // Journal of Emerging 

Technologies in Accounting. 2014. №11. P. 71-82. 

 

УДК 005.32:331.101.3:352 

Педорук І.Д. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Сучасний світ є надзвичайно динамічний, знаходиться під впливом процесу 

оновлення технологій, змін стратегій і тактик поведінки людини в різних 
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обставинах життєдіяльності. В умовах, що постійно змінюються досить 

непросто виявити своє професійне призначення, «знайти своє місце», яке б 

відповідало як заявленим особистим планам реалізації своїх знань і професійних 

навичок, здобутків і досвіду,  так і належним мотиваційним чинникам, які б 

стимулювали подальший професійний розвиток і фахове зростання з метою 

реалізації покладених на посадову особу державницьких задач. З метою 

прийняття якісних управлінських рішень визначено основні мотиваційні 

елементи праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: мотивація праці, посадові особи, органи місцевого 

самоврядування, вдосконалення мотивації, шляхи удосконалення. 

Кожна країна послуговуються своєю власною моделлю організації 

управління суспільством. Одна з них, «класична демократія» заснована на 

принципі самоорганізації громади, яка шляхом власного волевиявлення 

визначає собі керівника. Інша ж, «монархічна» ґрунтується на принципах 

передачі влади «у спадок», не виводячи владні повноваження за межі однієї 

родини. Категорій моделей організації суспільної влади є багато, але кожна з 

них в своїй основі відображає традиції народу, рівень розвитку суспільства та 

умови його існування. Це стосується й самоврядування України, яке існує з 

найдавніших часів і має давні демократичні традиції.  

Особливо актуальним у відносинах між українським суспільством і 

владою, яку, врешті-решт, воно ж само собі і обирає є перманентна суперечка, 

суть якої можна вмістити в одному, вже риторичному запитанні: «влада для 

народу, чи – навпаки: народ для влади?»…  Адже «БУТИ обраним» ще не 

означає «СТАТИ обраним»: виявитись для суспільства корисним, визначати й 

реалізовувати актуальні стратегії розвитку громад, скеровувати громадян на 

пошуки правильних рішень в різних життєвих обставинах.  

Отже, в цьому процесі важливим елементом постає визначення як 

особистих, так і суспільно значущих мотиваційних трудових критеріїв, які 

дозволяють підвищити ефективність праці посадових осіб,  належним чином їх 

організувати, що сприяє кращому виконанню своїх професійних обов’язків  і 



259 

підвищує лояльність до місцевої влади, системи виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та інтересів суспільства. Ступінь ефективності 

діяльності органів місцевого самоврядування, в свою чергу, є показником 

престижу країни і рівня її соціально-економічного розвитку. Процес 

підвищення ефективності праці посадових осіб включає в себе комплекс 

заходів щодо вдосконалення місцевого самоврядування в Україні 

(впровадження якісно нових способів стимулювання праці, способів підбору 

кадрів, способів оцінювання персоналу, створення умов для кар’єрного 

зростання тощо) і реалізується відповідно до реформ в органах місцевого 

самоврядування. 

Посадова особа має свої потреби, які властиві звичайним працівникам, 

різниця полягає лише в тому, що кінцева мета їхньої діяльності більш 

благородна - це не отримання прибутку, а покращення добробуту населення, 

налагодження взаємовідносин між суспільством і державою, підвищення 

ефективності роботи органів місцевого самоврядування та розвиток регіону в 

цілому. Отже, розгляд основних теорій мотивації є не просто актуальним, а й 

необхідним для розуміння факторів, які позитивно впливають на діяльність і на 

кінцевий результат, та які їх стримують. 

Відомо, що на початковому етапі кожна людина має реалізувати свої 

першочергові потреби, які випливають із обставин життєвої необхідності. Так, 

за теорією А.Маслоу, початкові потреби – фізіологічні, і поки вони не 

задоволені, поведінка  людини повністю орієнтована на них. Наступний рівень 

– потреба в безпеці, яка включає в себе необхідність в захисті від труднощів і

життєвих негаразд, а також прагнення до стабільності і безпеки  в майбутньому. 

Даний вид потреби може повністю визначати поведінку людини, тільки якщо 

йому загрожує реальна небезпека, загроза життю. Далі йдуть соціальні потреби, 

налагодження зв’язків, спілкування з іншими людьми. На  більш високому рівні 

знаходиться потреба у визнанні, статусі, повазі та авторитеті, і на найвищому 

рівні – духовні потреби, в самовираженні, саморозвитку, самореалізації – 

всього вчений визначив 5 таких етапів.  
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Таким чином, можна змоделювати наступну ситуацію, що якщо посадова 

особа через низьку заробітну плату не може задовольнити базові потреби, тобто 

відчуває нестачу в їжі, відпочинку, теплому одязі, то його бажання 

самореалізуватися прагне до нуля, і він не буде зацікавлений в підвищенні 

ефективності або виконання додаткових завдань.  

Отже, на початковому етапі необхідна така система оплати праці, яка 

дозволяє задовольнити початкові потреби. З цього можна зробити висновок, що 

матеріальна складова мотивації грає головну роль до певного моменту, при 

проходженні якого у індивіда з'являються зовсім інші пріоритети. 

Чим же аргументовані ці пріоритети, в чому їх суть? Говорячи занадто 

простою, «примітивною» мовою можна дістати такого висновку: людина із 

наявними задоволеними першочерговими потребами починає шукати 

подальшої своєї статусної, соціальної реалізації.  

За часів Незалежності України ми є свідками доволі сумної політичної 

ситуації, коли українські мільйонери, повністю вирішивши свої матеріальні 

життєві завдання «рушають у владу». Якою є мотивація такої «ходи»? Як на 

мене, їх дві: перша - аби реалізувати свої здорові та актуальні амбіції в сенсі 

вирішення соціальних проблем громади, допомогти людям своїми знаннями, 

досвідом, статками у вирішенні нагальних питань їхньої життєдіяльності, і 

таким чином здобути суспільний авторитет як в очах свої співгромадян, так і в 

своїх особистих. В другому випадку – з метою власного збагачення, правового 

захисту від можливих претензій з боку фіскальних органів, з метою 

перетворення владних повноважень на інструмент власного збагачення.  

Отже, наявні два шляхи, перший з яких – благородний і вмотивований 

працею на благо людей; другий – негативний для суспільства, втім, позитивно – 

егоїстичний для індивіда, адже має виняткову мотивацію задоволення власних 

матеріальних інтересів та особистих амбіцій. 

Як же визначити, де насправді достойна мотивація людей, які йдуть 

працювати у владні органи, і, зокрема, органи місцевого самоврядування? 

Пропоноване завдання статті – з*ясувати, чи правда, що під час вступу на 

роботу в органи місцевого самоврядування  людьми рухає не почуття голоду, а 
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потреба в повазі, соціальній захищеності тощо?; звідси випливає, що для всіх 

людей властиві різні рівні потреб і для ефективного їх задоволення необхідним 

є постійне відстежування потреб посадових осіб та їх задоволення, а також 

реакція на появу нових. 

Існує декілька теорій задоволення потреб та мотивації праці з метою 

досягнення успіху. 

Одна з них, окрім 5-ти ступеневої теорії А.Маслоу – це ERG-теорія  

К. Альдерфера. Науковець К. Альдерфер, як і А. Маслоу, розподіляє потреби 

індивіда в кілька груп і розміщує їх послідовно. Однак дана ієрархія 

складається тільки з трьох груп потреб і називається по початкових буквах цих 

груп (рисунок 1.1).  

Рисунок 1.1 – Піраміда потреб за теорією мотивації К. Альдерфера [99] 

Перша потреба в існуванні (existence) має паралель з базовими потребами А. 

Маслоу, тобто в їжі, сні, воді, а також з потребами безпеки, сприятливих умов 

праці, заробітної плати, визначеності майбутнього. Наступна потреба – це 

встановлення і підтримання значущих міжособистісних зв’язків (relatedness), яка 

перетинається з третім рівнем в піраміді А. Маслоу, цю потребу можна 

задовольнити за допомогою громадських комунікацій, встановлення та 

підтримки особистих відносин. Остання потреба – зростання (growth), творчий та 

внутрішній розвиток особистості. Таким чином, дана теорія перетинається з 

пірамідою потреб А. Маслоу, проте між ними є суттєва відмінність, яке полягає в 

тому, що в ERG-теорії рух може здійснюватися як вгору, так і вниз. Рух вниз – це 

регресивний процес, який пов’язаний з незадоволенням потреб більш високого 
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рівня і невиконанням поставлених цілей. Це означає, що якщо індивід зазнає 

поразки на верхніх щаблях, наприклад, не може досягти будь-якого зростання, то 

у нього автоматично виникає потреба в спілкуванні та міжособистісних зв’язках, 

по-перше, для того щоб впоратися з невдачею, а по-друге, щоб переорієнтувати 

свою діяльність на задоволення потреб нижчого рівня. 

Для посадових осіб тут є негативний момент, пов’язаний з тим, що якщо 

посадовець не може швидко просуватися по кар’єрних сходах, заробляти 

авторитет і налагоджувати співпрацю, то він звертає увагу на оплату праці, яка 

в Україні строго регламентована та не підлягає зміні. Але при цьому посадовця, 

при незадовільному для нього зростанні, можна спрямувати на задоволення 

потреби в спілкуванні, побудову важливих соціальних контактів, і побудову 

ефективних взаємовідносин з колегами. 

Ще одна теорія набутих потреб Д. МакКлелланда. Психолог  

Д. МакКлелланд наголошував у своїй теорії на потреби винятково вищих рівнів, а 

саме, у владі, успіху та причетності. Слід враховувати, що Д. МакКлелланд 

аналізував їх як набуті протягом життя під впливом отриманих знань і досвіду. 

Висновок: людей з потребою влади необхідно заздалегідь готувати до 

керівних посад, якщо вони володіють необхідною кваліфікацією і знаннями. У 

таких людей найчастіше відсутня схильність до придушення інших, а лише 

бажання проявити себе і використовувати свій вплив. Такий лідер буде здатний 

чітко формулювати цілі та допомагати всьому колективу їх досягати, а також 

забезпечувати його необхідними ресурсами і вселяти впевненість у підлеглих, 

таким чином налаштовуючи їх на ефективну роботу. Але і тут виникає 

суперечка: як визначити, що даний індивід є саме тією людино. Із внутрішньою 

потребою та мотивацією до влади? 

Потреба успіху, в порівнянні з пірамідою А. Маслоу, знаходиться між 

потребою у визнанні і в самовираженні, тобто задоволення цієї потреби 

залежить не від успіху самого індивіда, а від успішного завершення будь-якої 

виконаної ним роботи. Люди з цією потребою не люблять ризикувати, але при 

цьому їм подобається, коли на них лягає відповідальність, а також, щоб 

отримані результати були конкретно оцінені. Завжди  існує ризик для людей з 



263 

потребою даної категорії, так як вони можуть ніколи не досягти якогось успіху, 

якщо у них немає на це можливості. Щоб мотивувати таких людей їм необхідно 

делегувати певний обсяг повноважень та  давати простір для ініціативи, при 

цьому, щоб дана ініціатива приносила плоди, потрібно регулярно заохочувати 

співробітників за досягнення проміжних цілей і результатів. 

Також не слід забувати «Двофакторну теорію» Ф.Герцберга, згідно з якою 

існують чинники, які викликають задоволеність роботою, а також фактори, які 

викликають почуття незадоволення від роботи. Ніби - то все просто, відповідно 

до формули «подобається – не подобається». Всі фактори, які впливають на 

людину під час роботи, він розділив на дві групи: гігієнічні і мотивуючі (рисунок 

1.3). Гігієнічні фактори пов’язані з навколишнім середовищем, в якому 

співробітники здійснюють свою діяльність, до таких належать: безпека праці, 

комфортні умови, правильне освітлення, опалення, графік роботи, умови оплати 

праці та ін. Суть даної групи факторів полягає в тому, що вони не викликають 

почуття задоволеності від роботи, і крім того, не спонукають до  активних дії, 

однак відсутність даних факторів може викликати роздратування у людини, що в 

свою чергу, призводить до незадоволеності роботою. Таким чином, наявність 

даних факторів є само собою зрозумілим для співробітників. Цілком природнє 

бажання кожної людини працювати в комфортних умовах, проте це не мотивує 

його до ефективного виконання завдань. 

Рисунок 1.3 – Двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга [99] 
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Вчений Ф. Герцберг звертає увагу роботодавців на те, що підвищення 

заробітної плати теж не є мотивуючим фактором для працівників, так як з 

плином часу співробітники звикають до нового рівня зарплати і даний фактор 

стає гігієнічним. Більш того, навіть якщо керівник буде регулярно підвищувати 

заробітну плату співробітникам, то в кінцевому підсумку це перестане 

мотивувати людей. Мотиваційні чинники пов’язані з характером самої 

діяльності. Їх також називають мотиваторами. До них відносяться: успіх, 

суспільне визнання, зміст діяльності, професійне зростання та ін. Дані фактори 

сприяють підвищенню ефективності та результативності співробітників. 

Вже давно доведено, що найголовнішою рушійною силою організації чи 

підприємства є персонал, а інструментом, що дозволяє активізувати трудову 

діяльність будь-якої особи, в тому числі і посадовців, є система мотивації. 

Останнім часом ускладнився зміст управлінської праці: 

високоінтелектуальним працівником управляють все більш складні мотиви. 

Організація праці таких працівників неможлива тільки за допомогою 

нормування праці, посадових інструкцій і контролю. Потрібні інші, більш 

сучасні підходи до управління кадрами, нові форми мотивації, що призводять 

до високих результатів. За період проведення сучасних  реформ які 

супроводжувались  кризовими явищами в економіці та соціумі змінилося 

ставлення багатьох людей до праці. Праця втратила свою змістоутворюючу 

функцію, відбулося її відчуження від благополуччя працівника, оскільки її 

значення в формуванні доходу людини занижено, а моральні заохочення за 

сумлінну працю практично перестали відігравати важливу роль. 

Спостерігається відтік кваліфікованих кадрів в недержавний сектор економіки. 

Як відзначалося «проблема мотивації персоналу досить широко розглядається 

сьогодні в науковій і публіцистичній літературі. Однак спроби пристосувати 

класичні теорії мотивації до сучасності багато в чому не систематизовані, що 

ускладнює практичне використання технологій і методів мотивації». 

Молодь – ось основний сегмент, залучення якого сьогодні в умовах 

постійного обмеженого фінансування має бути у центрі уваги сучасного 
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державного менеджменту, адже перевантаження та надмірне засилля органів 

місцевого самоврядування «кадрами старої формації» ризикує перетворити 

органи влади на галузь, до якої повністю зникне інтерес суспільства, а значить, 

інтерес до формування державних інституцій.  

Що може бути мотивацією для сучасної, освіченої та інноваційної молоді, 

яка прагне самореалізуватись на благо суспільства, але боїться цього, адже не 

впевнена у стабільному розвитку, не впевнена у своєму надійному 

майбутньому? Цю молоду людину треба виховувати, готувати до такого роду 

діяльності, поступово вводячи в специфічні мотиваційні системи, притаманні 

для такого роду діяльності. 

Низка вітчизняних і зарубіжних дослідників розглядають сучасні теорії 

мотивації, підрозділяючи їх на дві групи: змістовні і процесуальні.   В кожній 

теорії присутня певна ідея, яка може пояснити поведінку людини в тій чи іншій 

ситуації, однак на практиці кожна теорія може бути застосована тільки до 

певної категорії людей і до певної ситуації. Всі люди індивідуальні та 

теоретичні знання не завжди можуть допомогти організації знайти загальний 

підхід до всіх співробітників. Однак вони дозволяють виявити основні види 

стимулів, які можуть впливати на працівника: матеріальні, нематеріальні, 

колективні, професійні, соціальні.   

Мотивація – явище надзвичайно складне для досліджень, оскільки вона 

проявляється в діях і вчинках людей, не завжди відображають справжні 

спонукальні причини поведінки. Формами мотивації є матеріальна і 

нематеріальна, зовнішня і внутрішня, позитивна і негативна, самомотивація. До 

методів мотивації відносять: примушення, винагородження і солідарність; 

методи самомотивації і стороннього мотивування; методи позитивного і 

негативного мотивування; прямі та непрямі методи; внутрішні та зовнішні 

методи; економічні, організаційні, соціальні та морально-психологічні; 

адміністративні, економічні і соціально-психологічні. Усі форми і методи 

мотивації об’єднуються у систему мотивації – комплекс заходів, що заохочують 

персонал підприємства до ефективної праці для досягнення мети підприємства. 
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Побудова ефективної системи мотивації персоналу має ґрунтуватись на 

загальних принципах: комплексність, системність, регламентація, 

цілеспрямована участь, спеціалізація та стабільність. 

Ознайомившись з мотиваційними теоріями, можна припустити, що 

основними факторами стимуляції праці державних службовців є вторинні 

потреби, адже в основі державної служби лежить служба найвищим інтересам 

населення країни: кар’єрне зростання, прагнення до влади, самоактуалізація та 

ін. Можна зробити висновок, що первинні потреби державних службовців 

мають бути задоволені на високому рівні системи мотивації, щоб звернути 

увагу тільки на задоволення групи вторинних потреб. 

Держслужбовці у своїй діяльності орієнтуються на проходження 

службової діяльності, гідну оплату праці, на умови та характер роботи. 

Особливе місце в якості орієнтира службової діяльності займає 

самоактуалізація – це стан, коли людина хоче відчувати себе важливим 

елементом процесів в організації. 

Мотивація праці державних службовців ще не до кінця вивчена. Вона має 

свої особливості, які відрізняють її від мотивації в комерційному секторі. 

Наприклад, механізм мотивації в державних органах влади заснований перш за 

все на адміністративно-командних стимулах, тобто діяльність державних 

службовців суворо регламентована і в своїй основі має комплексну систему 

соціально-економічних відносин між державними службовцями. У цьому 

випадку, система мотивації – це взаємодія адміністративних та трудових норм. 

Як будь-які працівники, держслужбовці також при проходженні державної 

служби переслідують досягнення власних цілей, які слід враховувати в 

кадровій політиці при їх мотивації. Трудова сфера державної служби має ряд 

специфічних особливостей: за своїм змістом трудова діяльність 

держслужбовців спрямована на реалізацію загальнонаціональних інтересів 

(тобто держслужбовець реалізує не власні інтереси, а інтереси держави), на 

всебічне зміцнення і розвиток суспільного і державного ладу; висока ступінь 

відповідальності посадових осіб за прийняті рішення, їх здійснення, результати 
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і наслідки; жорстка нормативна регламентація управління та трудової 

дисципліни; задіяння інтелектуального, а також творчого потенціалу для 

вирішення управлінських завдань. При цьому рівень оплати праці державних 

службовців значно нижчий, ніж в комерційних структурах (оплата праці 

держслужбовців здійснюється з бюджету, що накладає деякі обмеження на її 

розмір), а додаткові соціальні гарантії не в повній мірі компенсують складність 

і значущість їхньої діяльності.  

Державна служба має також ряд особливостей, які ускладнюють процес 

мотивації держслужбовців. Наприклад, якщо від чиновника мало що залежить, 

у нього не виникає спокуси використовувати свої владні повноваження в 

особистих цілях (конфлікт інтересів), що, з одного боку, стримує зростання 

корупції, а з іншого боку, стримує його інтерес в роботі, його кар’єрне та 

особисте зростання, його самореалізацію, що негативно позначається на його 

мотивації. Таким чином мотивація на держслужбі явище набагато складніше, 

ніж в комерційній фірмі. 

Отже, з метою організації належної мотивації молоді для їх участі в 

процесах формування державницьких інституцій та виконання своїх службових 

обов8язків в органах влади потрібне належне фінансування такої роботи, адже 

людина, яка здійснює владні повноваження і несе висок відповіадльність за свої 

дії має бути вмотивована до прийняття відповідальних управлінських рішень не 

лише засобами морально-етичного впливу, а й методами матеріальних 

заохочень. Ці два шляхи і формують мотиваційну частину для здійснення 

професійної діяльності в органах влади, на державній службі. 
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КРИТЕРІЇ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті досліджено  критерії та систему економічних показників управління 

підприємством, розроблено обґрунтовану і ефективну системи управління, 

стратегію розвитку підприємства, досліджено ступінь впливу зовнішнього 

оточення підприємства на його діяльність, досліджено управлінські відносини, 

що виникли в процесі управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства.  

Ключові слова: критерії, ефективність, показники, чинники, управління, 

підприємство, внутрішні фактори, зовнішні чинники. 

Ринкові відносини значно змінили підхід до управління підприємством. 

З’явилося безліч функцій, які просто були відсутні в планово адміністративній 

економіці. Зокрема: вивчення ринку попиту і пропозиції, укладання договорів, 

здійснювати господарську діяльність в умовах нестабільної економіки. Отже, 

необхідно змінювати стратегію розвитку, пристосовуватися до умов 

виживання, конкурувати на ринку продукції.  
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Метою даної публікації є показати критерії та систему економічних 

показників управління підприємством. Досягнення поставленої мети 

досягається шляхом вирішення наступних завдань: розробкою обґрунтованої і 

ефективної системи управління, стратегії розвитку підприємства, дослідження і 

ступеня впливу зовнішнього оточення підприємства на його діяльність, 

ефективного управління підприємством.  

Об’єктом дослідження є процес управління на підприємствах. Предметом 

дослідження є управлінські відносини, що виникли в процесі управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємства.  

Загальною методологією проведення досліджень прийнятий комплексний 

підхід, що дозволяє простежити організацію і процес планування і управління 

на підприємствах, конкретизувати етапи вирішення цієї проблеми. Основою, на 

якій базуються всі дослідження в цілому, є системний аналіз. Він дозволив 

оцінити значимість і актуальність проблеми, сформулювати мету, завдання 

дослідження, а потім знайти більш ефективні методи її вирішення. 

Методологічною основою роботи з’явилися: теоретичні положення сучасної 

вітчизняної та зарубіжної науки з питань стратегічного і поточного планування, 

управління підприємством. 

Ефективність менеджменту - це управління діяльністю підприємства з 

мінімальними витратами і максимальними результатами. У менеджменті 

виділяють економічну і соціальну ефективність. Результатом економічної 

ефективності є економічний ефект, що відбивається на зростанні прибутку, 

зниженні витрат, підвищенні якості і т. д. Результатом соціальної ефективності 

є соціальний ефект. Він полягає в підвищенні задоволеності працівників від 

роботи, поліпшення умов праці, підвищення добробуту працівників 

підприємства. Фактори, що підвищують ефективність менеджменту 

підприємства:  взаємодія в системі управління; оптимальне використання 

робочого часу. Взаємодія в системі управління передбачає вплив всіх 

структурних підрозділів підприємства друг на друга. Значення взаємодії 

зростає в міру розширення спеціалізації підприємства[1].  
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Взаємодія структурних підрозділів дозволяє працювати підприємству як 

єдиним механізмом і виключити зайві, непотрібні ланки. Така взаємодія 

посилює результативність діяльності на всіх рівнях її виконання, в тому числі і 

управлінському, так як на нього знижуються витрати. Шляхи підвищення 

ефективності управління підприємством: розробка проблем управління і 

способів їх вирішення; вдосконалення технологічного і інформаційного 

забезпечення управління; вдосконалення систем і методів управління 

підприємством; регулярне підвищення кваліфікації керівного складу та рядових 

співробітників; особливу увагу приділяти підбору кадрів[5].  

Оптимальне використання робочого часу ґрунтується на раціональному 

плануванні керівником виконуваних ним самим і підлеглими робіт:  не варто 

планувати на день більше трьох важливих справ і десяти загальних; після 

виконання на початку робочого дня важливої справи слід уточнити подальші 

пріоритети;  розподіл функцій за часом і важливістю передбачає чітке 

формування умов їх виконання (організацію робочого місця, забезпечення умов 

і засобів для належного виконання робіт). 

Результат ефективності управління можна оцінювати по впливу на 

показники прибутку і собівартість продукції. При оцінці треба також 

використовувати критерії, які стосуються завдань ефективного управління: по 

розробці нової продукції;  підприємству в цілому; управління персоналом 

(тривалість відсутності, задоволення роботою, готовність до зміни роботи, 

почуття власної гідності, творчі якості, ініціативність, готовність до навчання). 

Застосування стилів управління має певні обмеження(правові, етичні, цінності 

підприємництва).  

Ефективність стилів управління можна оцінювати поза конкретних 

ситуацій. При цьому слід враховувати: особисті якості (уявлення про цінності, 

самосвідомість, основна позиція, ставлення до ризику, роль особистих мотивів, 

авторитет, виробничий і творчий потенціал, рівень освіти); залежність від 

майбутніх завдань (чи містять вони творчі або новаторські елементи,  наявність 

досвіду їх вирішення, вирішуються вони планово або як раптово виникають, чи 
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повинні виконуватися індивідуально або в групі, тиск термінів); організаційні 

умови (ступінь жорсткості оргструктури, централізоване і децентралізоване 

вирішення завдань, кількість інстанцій прийняття рішення, чіткість шляхів 

інформації та зв’язку, ступінь контролю); умови навколишнього середовища 

(ступінь стабільності, умови матеріального забезпечення, соціальна безпека, 

панівні суспільні цінності і структури). Підприємство вважається досягло 

успіху, якщо воно досягло своєї мети. Складові успіху підприємства включають 

в себе: здатність до виживання, результативність і ефективність, практичну 

реалізація прийнятих рішень. Не треба приховувати, що більшість підприємств 

використовує концепцію виживання в умовах невизначеності зовнішнього 

середовища (інфляція, залежність від курсу іноземної валюти, великі ставки 

оподаткування та ін.). Виживання, можливість існувати якомога довше - 

найперше завдання більшості підприємств. Це може тривати нескінченно довго, 

тому що підприємства мають потенціал існувати нескінченно[2].  

Результативність управління - це ступінь досягнення мети управління, 

очікуваного стану об’єкта управління. Вона визначається значеннями 

результативних показників об’єкта управління, в нашому випадку - 

підприємства. Ефективність - результативність економічної діяльності, 

економічних програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого 

економічного ефекту, результату до витрат факторів, ресурсів, який зумовив 

отримання цього результату, досягнення найбільшого обсягу виробництва із 

застосуванням ресурсів певної вартості. 

Завдання підвищення ефективності управління пов’язані з принциповими 

змінами в системі керівництва підприємствами. Зменшується роль державної 

форми власності з її адміністративно-командною системою управління і зростає 

роль комерційних структур з її «горизонтальними» зв’язками. Це вимагає нових 

знань в організації виробництва і умінь управляти ним в умовах ринкової 

економіки. На сучасних підприємствах, орієнтованих на ринкові відносини, все 

рідше застосовується лінійна система управління з її позитивними сторонами: 

простотою, відповідальністю, дієвістю, єдиноначальністю, старанністю, 
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централізмом, де вищий орган виконував весь комплекс управлінських дій по 

відношенню до нижчої ланки. Цю систему замінює лінійно-функціональна 

система або різна комбінація систем управління. До прогресивних систем, які 

забезпечують необхідну ефективність управління, слід віднести функціональну 

систему, сутність якої полягає в тому, що функціональні служби управління 

спеціалізуються по однорідним видам діяльності: планування, маркетинг, 

конструювання, технологія виробництва, нормування праці і т.д. У такій 

системі відбувається ослаблення централізації управління, а це, в свою чергу, 

веде до ряду небажаних явищ[4].  

Основні показники ефективності: частка витрат на управління в сумі 

загальних витрат на виробництво і реалізацію; економічна ефективність 

управління як відношення прибутку підприємства до витрат на управління; 

відношення чисельності апарату управління до чисельності виробничого 

персоналу; співвідношення лінійного і функціонального персоналу управління; 

фінансове становище підприємства (за ліквідності, платоспроможності, за 

ефективністю використання активів, щодо ефективності використання 

акціонерного капіталу, за прибутковістю).  

Якість роботи будь-яких систем, форм і ланок управління, 

результативність прийнятих рішень, рівень організації планування та 

оперативного керівництва вимагають постійного аналізу, оскільки може 

трапитися, що добре працююче підприємство «раптом» починає давати збої, 

втрачати покупців, зазнавати фінансових труднощів і т.д. Причинами цього 

можуть бути: неефективне управління, розбалансованість ланок управління, 

некомпетентність управлінського персоналу та ін. Тому необхідний 

систематичний аналіз ефективності управління за кількома напрямками і 

показниками. Вимірювання ефективності виробництва передбачає 

встановлення критерію економічної ефективності, який повинен бути єдиним 

для всіх ланок економіки - від підприємства до народного господарства в 

цілому. Таким чином, загальним критерієм економічної ефективності 

виробництва є зростання продуктивності суспільної праці. 
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В даний час економічна ефективність виробництва оцінюється на основі 

даного критерію, що виражається в максимізації зростання чистої продукції на 

одиницю праці. На рівні підприємства формою єдиного критерію ефективності 

його діяльності може слугувати максимізація прибутку. Ефективність 

виробництва знаходить конкретне кількісне вираження в взаємозалежній 

системі показників, що характеризують ефективність використання основних 

елементів виробничого процесу.  

Система показників економічної ефективності виробництва повинна 

відповідати наступним принципам: забезпечувати взаємозв’язок критерію і 

системи конкретних показників ефективності виробництва; визначати рівень 

ефективності використання всіх видів, застосовуваних у виробництві ресурсів; 

забезпечувати вимірювання ефективності виробництва на різних рівнях 

управління; стимулювати мобілізацію внутрішньовиробничих резервів 

підвищення ефективності виробництва. З урахуванням зазначених принципів 

визначена наступна система показників ефективності виробництва (табл. 1). 

Таблиця 1 – Система показників ефективності виробництва 

Узагальнюючі 
показники 

Показники 
ефективності 
використання 

праці (персоналу) 

Показники 
ефективності 
використання 

виробничих фондів 

Показники 
ефективності 
використання 

фінансових коштів 

- виробництво чистої 
продукції на одиницю 
витрат ресурсів; 
- прибуток на 
одиницю загальних 
витрат; 
- рентабельність 
виробництва;-  
витрати на 1 
карбованець товарної 
продукції; 
- частка приросту 
продукції за рахунок 
інтенсифікації 
виробництва; 
-
народногосподарський 
ефект використання 
одиниці продукції 

- темп зростання 
продуктивності 
праці; 
- частка приросту 
продукції за 
рахунок 
збільшення 
продуктивності 
праці; 
- абсолютне і 
відносне 
вивільнення 
працівників; 
- коефіцієнт 
використання 
корисного фонду 
робочого часу; 
- трудомісткість 
одиниці продукції 

- загальна 
фондовіддача; 
- фондовіддача 
активної частини 
основних фондів; 
- рентабельність 
основних фондів; 
- фондомісткість 
одиниці продукції; 
- матеріаломісткість 
одиниці продукції; 
- коефіцієнт 
використання 
найважливіших 
видів сировини і 
матеріалів 

- оборотність 
оборотних коштів;- 
рентабельність 
оборотних коштів;- 
відносне 
вивільнення 
оборотних коштів; 
- питомі капітальні 
вкладення (на 
одиницю приросту 
потужності або 
продукції); 
- рентабельність 
капітальних 
вкладень; 
- термін окупності 
капітальних 
вкладень і ін. 
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Рівень економічної ефективності в промисловості залежить від 

різноманіття взаємопов’язаних факторів. Для кожної галузі промисловості 

внаслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори 

ефективності. 

Все різноманіття чинників зростання ефективності можна класифікувати за 

трьома ознаками: джерелами підвищення ефективності, основними з яких є: 

зниження трудо-,  матеріало-, фондо- і капіталомісткість виробництва 

продукції, раціональне використання природних ресурсів, економія часу і 

підвищення якості продукції; основними напрямками розвитку і вдосконалення 

виробництва, до яких відносяться: прискорення науково-технічного прогресу, 

підвищення техніко-економічного рівня виробництва; вдосконалення структури 

виробництва, впровадження організаційних систем управління; рівнем 

реалізації в системі управління виробництвом. Ухвалення управлінських 

рішень є основний інструмент керуючого впливу, адже саме в розробці рішень, 

їх прийняття, реалізації та контролі полягає діяльність всього апарату 

управління[6].  

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень відіграє важливу 

роль в діяльності всього підприємства в цілому. Вона необхідна для подальшої 

роботи підприємства, оскільки, якщо прийняте рішення виявиться 

неефективним, то і робота всіх підрозділів буде також неефективна. Тому на 

етапі прийняття управлінського рішення необхідно виконати велику 

дослідницьку роботу по розробці найкращого варіанту рішення, щоб надалі 

уникнути поганої, неякісної та неефективної роботи. 

Слід говорити про дві оцінки ефективності рішень: про теоретичну, на 

основі якої робиться обґрунтований вибір альтернативи для реалізації;  про 

фактичну ефективності рішення, яка визначається за результатами його 

реалізації.  

Фахівці також виділяють два аспекти ефективності управлінських рішень - 

цільовий і витратний. Цільовий аспект виражає міру досягнення цілей 

підприємства, а витратний - економічність способів перетворення ресурсів в 
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результати виробництва. Виявлення цілей підприємства і характеру дій по їх 

досягненню є стратегічним завданням, вибір же технологій перетворення 

ресурсів в задані результати являє собою завдання тактичне. Відповідно до 

цього правомірно називати цільову ефективність стратегічною, а витратну - 

тактичною. 

Управлінські рішення приймаються практично у всіх видах діяльності 

підприємства, тому слід розрізняти два види ефективності управлінських 

рішень: організаційна ефективність управлінських рішень - це результат 

досягнення організаційних цілей за рахунок менших зусиль, меншого числа 

працівників або меншого часу. Проявом організаційної ефективності 

(організаційним результатом) управлінського рішення може бути: для людини - 

зміна робочих функцій, поліпшення умов праці, дотримання правил техніки 

безпеки і т.п.; для підприємств - оптимізація організаційної структури, 

перерозподіл робочих функцій, вдосконалення системи стимулювання і оплати 

праці, скорочення чисельності персоналу і ін. В результаті може бути 

створений новий відділ, система стимулювання, група успішних організаторів 

виробництва або управління, нові правила та інструкції і ін. Економічна 

ефективність управлінських рішень - це співвідношення вартості додаткового 

продукту, отриманого за рахунок реалізації конкретного управлінського 

рішення, і витрат на його підготовку і реалізацію. Додатковий продукт може 

бути представлений у вигляді прибутку, зниження витрат. Соціальна 

ефективність управлінських рішень розглядається як результат досягнення 

соціальних цілей для більшої кількості працівників і підприємства, за більш 

короткий час, меншим числом працівників. Дана ефективність може 

виражатися в наступному: для людини - можливість участі в творчій праці, 

можливість спілкування, самовираження та самовиявлення; для компанії - 

ступінь задоволення попиту населення (споживачів, замовників) на товари і 

послуги, зниження плинності кадрів, забезпечення стабільності, розвиток 

організаційної культури. Результатом може бути хороший соціально - 

психологічний клімат в підрозділах, взаємодопомога, позитивні неформальні 

відносини.  
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Технологічна ефективність управлінських рішень - це результат 

досягнення галузевого, національного або світового технічного та 

технологічного рівня виробництва за більш короткий час або з меншими 

фінансовими витратами. Проявом цієї ефективності може бути:-для людини - 

зниження трудомісткості, монотонності, напруженості праці, підвищення його 

інтелектуального змісту; для підприємства - впровадження сучасної 

високопродуктивної техніки і технології, підвищення продуктивності праці, 

якості товарів і послуг. В результаті можуть бути впроваджені сучасні прийоми 

творчої праці, підвищені конкурентоспроможність продукції, професіоналізм 

персоналу.  

Правова ефективність управлінських рішень оцінюється ступенем 

досягнення правових цілей організації і персоналу за більш короткий час, 

меншим числом працівників або з меншими фінансовими витратами. 

Ефективність виявляється в наступних факторах: для людини - забезпечення 

безпеки, організації та порядку, правова захищеність від адміністративного 

свавілля; для підприємства - забезпечення законності, безпеки і стабільності 

роботи, позитивних результатів у взаєминах з державними органами та 

партнерами. Результатом може бути робота в правовому полі, зменшення 

штрафних санкцій за правові порушення і т.п. 

Екологічна ефективність управлінських рішень - це результат досягнення 

екологічних цілей підприємства і персоналу за більш короткий час, меншим 

числом працівників або з меншими фінансовими витратами. Вона виражається 

в наступному: для людини - забезпечення безпеки, охорони здоров’я, 

санітарних норм умов праці (рівень шуму, вібрації, радіоактивності); для 

підприємства - зниження шкідливих впливів на навколишнє середовище, 

підвищення екологічної безпеки продукції. Результатом може бути 

виробництво екологічно чистої продукції, сприятливі для людини умови праці, 

екологічно безпечне виробництво. 

Отже, розглянуті критерії та система економічних показників ефективності 

роботи підприємств дозволяють показати ті важливі моменти в діяльності 

підприємств, які практично приховані для ока людини. Це досить великий 
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обсяг управлінської діяльності керівництва та структурних підрозділів, які 

націлені на ефективне управління з метою підвищення ефективності 

виробництва (збільшення випуску продукції, підвищення продуктивності праці, 

поліпшення використання робочого часу, зниження собівартості, максимізації 

прибутку, поліпшення фінансових показників). Критерії і система економічних 

показників ефективності роботи підприємств дозволяють показати ті важливі 

моменти в діяльності підприємств, які практично приховані для ока людини. Це 

досить великий обсяг управлінської діяльності керівництва та структурних 

підрозділів, які націлені на ефективне управління з метою підвищення 

ефективності виробництва (збільшення випуску продукції, підвищення 

продуктивності праці, поліпшення використання робочого часу, зниження 

собівартості, максимізації прибутку, поліпшення фінансових показників). 
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ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті звертаємо увагу на актуальність питань управління персоналом 

організації для різних суб'єктів трудових відносин. У статті констатується і 

пояснюється складність і багатоаспектність поняття «персонал організації». 

Підкреслюємо неоднорідну структуру персоналу в організації і наводимо 

основні укрупнені групи, на які поділяються працівники фірми. У статті 

показана і пояснена пряма залежність між оптимальною структурою 

персоналу та максимальної реалізацією трудового потенціалу працівників 

організації.  

Ключові слова: персонал, управління персоналом, структура персоналу; 

трудовий потенціал, методи управління персоналом. 

Управління персоналом визнається однією з найбільш важливих сфер 

життя підприємства, здатної багаторазово підвищити її ефективність, а саме 

поняття «управління персоналом» розглядається в достатньо широкому 

діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-психологічного. 

Система управління персоналом забезпечує безперервне вдосконалювання 

методів роботи з кадрами й використанням досягнень вітчизняної й 

закордонної науки, найкращого виробничого досвіду. Сутність управління 

персоналом, включаючи найманих робітників, роботодавців і інших власників 

підприємства полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-

психологічних і правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих 

відносин лежать принципи, методи й форми впливу на інтереси, поведінку й 

діяльність працівників з метою максимального використання їх. 

Завдання  дослідити поняття «персонал підприємства»; охарактеризувати 

форми та методи управління ним на підприємстві; сформулювати методи їх 

вдосконалення. 



279 

Проблеми управління персоналом підприємства та його практичного 

здійснення всебічно розглянули такі вчені та практики, як: М. Амстронг,  

І.Р. Бузько, Л.В. Балабанова, Н.Л. Гавкалова, Б.М. Генкин, В.М. Данилюк,  

П.Г. Перерва, В.А. Савченко Р.А.Фатхутдинов, В.Г. Щербак та багато інших 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Тем не менш, тематика розроблення 

принципів, напрямів та методів управління персоналом, застосування нових 

методів і систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу, розроблення 

та реалізації стратегії управління персоналом не втрачає своєї актуальності. 

Сьогодні проблеми управління персоналом актуальні не тільки для 

адміністративно-управлінського апарату, що реалізує безпосередньо 

управлінські функції, а й для виробничого персоналу. Ідеальною 

представляється ситуація, коли працівники організації виконують свою роботу 

якісно і в термін, а роботодавець не виявляє надмірної суворості і вимогливості. 

Однак, в силу різних причин, на практиці така ситуація зустрічається дуже 

рідко. На думку фахівців в галузі управління персоналом, керівник, який прагне 

досягти максимальної продуктивності, крім свого досвіду і інтуїції в своїй 

практиці повинен використовувати різні технології, так як професіоналізму не 

можна домогтися без системного формування управлінських компетенцій і 

швидкої діагностики і аналізу управлінських проблем [6]. 

Під персоналом маються на увазі всі співробітники підприємства, а також 

всі люди, зайняті в організації. До складу персоналу можуть входити також 

власники підприємства, якщо вони виконують будь-які виробничі або 

управлінські функції. У загальному понятті, персонал  це все співробітники, 

які числяться на підприємстві, яке беруть безпосередню участь в діяльності і 

досягненні його цілей. 

Охарактеризувати персонал можна за такими ознаками [5]: 

1. Робоча сила організації, тобто виробники послуг, товарів, матеріальних 

цінностей, а також культурних і духовних цінностей. З цієї точки зору персонал 

можна розглядати як основний фактор виробництва, що слугує головним 

джерелом доходів для організації. 
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2. Люди, які приймають власні рішення і володіють свободою волі.

Персонал розглядається з точки зору його поведінки, яке не є запрограмованою 

і не завжди може бути раціональною. У процесі трудової діяльності, працівник 

періодично приймає самостійні рішення, що мають різну організаційну 

значущість. Найбільш важливі рішення приймають керівники. Свобода волі в 

даному випадку визначає множинність аспектів (етичний, моральний, етичний) 

в управлінні персоналом. 

3. Вмотивований працівник, тобто людина, який рухається за різними

мотивами і, прагне реалізувати власні цілі. В даному випадку завданням 

менеджменту виступає необхідність досягнення компромісу між особистими 

цілями працівників і цілями організації. 

4. Член різних коаліцій або груп. Більшість працівників належать до

формальних і неформальних об'єднань усередині організацій, є членами 

профспілкових об'єднань, професійних груп, утворюють неформальні 

об'єднання. Належність до різних груп є однією з найважливіших 

характеристик, яку необхідно враховувати при управлінні персоналом. 

5. Джерело різних витрат організації. Виконання співробітником

виробничих функцій має на увазі відповідну винагороду. Компанія також несе 

витрати по забезпеченню співробітників спецодягом, інструментами, 

обладнання робочих місць. Так витрати на персонал є важливим фактором в 

управлінні організацією. 

6. Найманий працівник, тобто людина, що знаходиться в трудових

відносинах з організацією, які оформлені відповідним трудовим договором або 

контактом. 

Синонімами поняття «персонал» є терміни «працівники», «кадри», 

«співробітники». Причому термін «співробітники» набув широкого поширення 

останнім часом і підкреслює партнерський характер взаємовідносин між 

працівниками і власниками підприємств. Даний термін застосовується як до 

підлеглих, так і до керівників організації. 
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За своїм складом персонал має неоднорідну структуру. Традиційно 

застосовується розподіл персоналу в залежності від участі в управлінні 

організацією і характеристик праці на дві категорії: робочі (виробничий 

персонал) і службовці (управлінський персонал). Виробничий персонал 

зайнятий в основному фізичною працею і безпосередньо впливає на предмети 

праці при створенні матеріальних і культурних цінностей. У свою чергу даний 

вид персоналу ділиться на основний персонал, безпосередньо зайнятий у 

виробництві, і допоміжний персонал, зайнятий в обслуговуючих та допоміжних 

підрозділах. Управлінський персонал і службовці  це співробітники, зайняті в 

основному розумовою працею, також управлінським працею і її забезпеченням. 

Це трудова діяльність, пов'язана з отриманням та обробкою інформації, а також 

з прийняттям різних управлінських рішень і контролем над їх виконанням. 

Структура персоналу організації являє собою сукупність різних груп 

співробітників, об'єднаних за однаковим ознакою. Структура персоналу 

підрозділяється на статичну і аналітичну [7]. Статистична структура являє 

собою розподіл і рух персоналу за категоріями, групам посад і в розрізі 

зайнятості за видами діяльності. Аналітична структура ділиться на загальну і 

окрему. У загальній структурі персонал розглядається за ознаками професії, 

освіти, кваліфікації, віку, стажу роботи, статі. Окрема ж структура відображає 

співвідношення різних груп працівників, наприклад зайнятих важкою фізичною 

працею, зайнятих на обробних вузлах і так далі. Оптимальна структура 

персоналу досягається при відповідності чисельності співробітників різних 

посадових груп і обсягами робіт, які необхідні для виконання кожною групою, 

вираженим витратами часу. 

Структурування персоналу організації здійснюється за такими ознаками 

[4]: за ознакою участі у виробничому або управлінському процесі; професійна 

структура персоналу; кваліфікаційна структура персоналу; статевовікова 

структура персоналу; структура персоналу за стажем; структура персоналу за 

рівнем освіти. 
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Оптимальна структура персоналу організації дозволяє працівникам 

найбільш ефективно реалізовувати свій трудовий потенціал. Трудовим 

потенціалом працівника є сукупність фізичних і культурних якостей, які 

визначають його можливість і межі участі у трудовій діяльності, досягнення в 

певних умовах заданих результатів і самовдосконалення в процесі трудової 

діяльності. 

Основними складовими елементами трудового потенціалу працівника є: 

 психофізичний фактор (витривалість, стан здоров'я, працездатність, тип 

характеру і нервової системи, здібності і схильності людини); 

 соціально-демографічний фактор (стать, вік, сімейний стан); 

 кваліфікаційний фактор (трудові навички, рівень освіти, інтелект, 

професіоналізм, творчі здібності); 

 особистісний фактор (моральність, ціннісні орієнтації, вмотивованість, 

дисциплінованість, ставлення до праці). 

Разом з тим, трудовий потенціал співробітника не можна розцінювати як 

постійну величину, він може, в залежності від різних факторів, змінюватися як 

в більшу, так і в меншу сторону. У міру засвоєння нових навичок і знань в 

процесі трудової діяльності накопичуються і творчі здібності працівника. 

Однак, при погіршенні загального самопочуття, посилення умов праці, прояви 

різних факторів демотивації відбувається зворотний процес. Виходячи з цього, 

можна зробити висновок, що основне завдання менеджменту полягає в тому, 

щоб сприяти максимальному розвитку творчих здібностей працівників, і, не 

дивлячись на різні несприятливі умови, знижувати до мінімального рівня вплив 

факторів, що знижують ці можливості, щоб максимально повноцінно 

використовувати в діяльності організації всі потенційні можливості 

співробітників. 

Ефективна реалізація трудового потенціалу співробітників також багато в 

чому залежить від тих способів і методів впливу на працівників, які застосовує 

керівник. Залежно від характеру впливу вони діляться на наступні методи [3]: 

 методи інформування, пов'язані з передачею відомостей співробітникові, 

що дозволяють йому самостійно будувати свою організаційну поведінку; 
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 методи стимулювання, пов'язані із задоволенням різних потреб 

працівників; 

 методи переконання, спрямовані на вплив на внутрішній світ і систему 

цінностей співробітників; 

 методи адміністративного примусу, засновані на застосуванні санкцій. 

Існує також поділ методів управління персоналом на три основні групи [2]: 

1. Адміністративні; 

2. Економічні; 

3. Соціально-психологічні. 

Адміністративні методи пов'язані з формуванням структури управління, 

затвердженням адміністративних нормативів, розстановкою і підбором кадрів, 

розробкою положень, інструкцій і стандартів діяльності компанії. Дані методи 

відрізняються прямим характером впливу, є обов'язковими для виконання, не 

допускають свободи для вибору працівникам і передбачають санкції в разі 

невиконання розпоряджень.  

Економічні методи управління пов'язані з плануванням, матеріальним 

стимулюванням, техніко-економічним аналізом і економічними нормативами.  

Соціально-психологічні методи включають в себе участь працівників в 

управлінні підприємством, формування команди, соціальний аналіз в 

колективах, соціальний розвиток працівників, нематеріальне морально-

психологічне стимулювання праці, соціальну та професійну адаптацію 

працівників, задоволення культурних і духовних потреб співробітників. 

Соціально-психологічні методи управління мають непрямий характер впливу, 

не мають чітко визначеного часу й обов'язковості впливу. Дані методи 

допускають деяку свободу індивідуальної поведінки і вибору, а також мають 

пряму залежність від індивідуальних особливостей співробітників.  

Кінцевий ефект і силу впливу даних методів дуже складно встановити 

точно. Але економічні та соціально-психологічні методи управління посідають 

чільне місце в загальній системі управління персоналом, будучи фундаментом 

управлінського впливу. 
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Розглянуті вище принципи й методи управління забезпечують 

функціонування всього механізму управління, відповідного до організаційної 

структури підприємства, особливе місце в якій займають кадрові служби 

(служби управління персоналом). Принципи й методи управління яки 

практикуються керівництвом вищої ланки визначають побудову системи 

управління персоналом на підприємстві (організації, фірмі). Зазвичай на ці 

служби покладають здійснення наймання й звільнення працівників, реєстрацію 

явки персоналу на роботу, контроль над дотриманням режиму робочого дня й 

трудової дисципліни, навчання кадрів і регулювання їх професійного росту і 

т.д. Це, так званий, стандартний набір функцій кадрових служб на будь-якому 

підприємстві. Однак, люди з їх потребами, мотиваціями й конкретними 

інтересами є одним з головних ресурсів, основною силою розвитку організації. 

Отже, пошук і розробка нових систем управління персоналом, розширення 

функцій кадрових служб стає нагальною потребою.  

Коли керівництво підприємства дійсно опікується про людей, їх життєвий 

тонус і психологічний клімат у колективі, це обов'язково відбивається на 

ефективності діяльності. Тому для менеджерів вищої ланки дуже важливо чітко 

визначити стратегію й систему управління персоналом з врахуванням нового 

управлінського мислення. 

У рамках такого підходу слід ураховувати три моменти:  

1. Управління персоналом є діяльно-орієнтованим. Ефективне управління

персоналом спрямоване скоріше на практичні дії, чим на різного роду 

канцелярські процедури або правила. Звичайно, управління персоналом 

використовує правила, записи, але виділяє все-таки дії. Управління персоналом 

робить особливий наголос на вирішенні службових проблем з метою виконання 

поставлених фірмою завдань завдяки підтримці розвитку персоналу, кожного 

окремого працівника, удосконалюванню умов праці і їх задоволенню.  

2. Управління персоналом є індивідуально орієнтованим. Наскільки це

тільки можливо, управління персоналом прагне розглядати кожного як 

особистість і пропонує послуги й програми, що йдуть назустріч індивідуальним 

потребам.  
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3. Управління персоналом є перспективно орієнтованим. Ефективне

управління персоналом повинне допомагати фірмі через забезпечення її 

компетентними й зацікавленими в результатах своєї праці службовцями. Таким 

чином, людський фактор повинен постійно враховуватися в довгочасних 

стратегіях фірм. 

Облік даних положень дозволить сформулювати цілі для управління 

персоналом. Деякі зі специфічних цілей управління персоналом полягають у 

тому, щоб:  

1) забезпечити організацію добре підготовленими й добре зацікавленими

(мотивованими) працівниками;  

2) доводити до працівників політику відділу по керуванню персоналом;

3) ефективно використовувати кваліфікацію, практичний досвід,

майстерність і працездатність співробітників.  

Цілі управління персоналом будуть досягнуті лише в тому випадку, якщо 

вищі менеджери розглядають людські ресурси фірми як ключ до її 

ефективності. Реалізація принципів і методів побудови системи управління 

персоналом вимагає інтеграції наступних основних функцій і напрямків 

діяльності:  

1) організаційно-кадрової функції;

2) навчально-виховної функції;

3) соціально-економічної функції;

4) дослідницько-проектної функції;

5) психолого-педагогічної функції;

6) інформаційно-аналітичної функції. Ці функції є елементами сучасної

моделі функціонування системи управління персоналом н будь-якому 

підприємстві. 

Таким чином, на сучасному підприємстві  персонал виступає одним з 

ключових ресурсів для досягнення мети. Під персоналом маються на увазі всі 

співробітники підприємства, а також всі люди, зайняті в організації. 

Охарактеризувати персонал організації можна як: робочу силу організації; 
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людей, що приймають власні рішення в організації; мотивованих працівників; 

членів різних коаліцій або груп; джерело різних витрат організації; людей, які 

перебувають у трудових відносинах з організацією. Склад персоналу 

організації має неоднорідну структуру. Найбільш поширеним є поділ персоналу 

в залежності від участі в управлінні організацією і характеристик праці: на 

робочих (виробничий персонал) і службовців (управлінський персонал). 

 Оптимальна структура персоналу організації дозволяє працівникам 

найбільш ефективно реалізовувати свій трудовий потенціал. Трудовим 

потенціалом працівника є сукупність його фізичних і культурних якостей. 

Основними складовими елементами трудового потенціалу працівника є: 

психофізичний фактор; соціально-демографічний фактор; кваліфікаційний 

фактор; особистісний фактор. Реалізація трудового потенціалу співробітників 

також багато в чому залежить від тих способів і методів впливу на працівників, 

які застосовує керівник. 
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РОЛЬ ЛІДЕРА В ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ 

В статті досліджуються головні аспекти проблем лідерства які несуть 

позитивні або негативні наслідки для організації. Розглянуто взаємозв’язок та 

вплив управління персоналом на досягнення кінцевих результатів господарської 

діяльності підприємства. Обґрунтовується сутність, роль та значення 

ефективного управління персоналом, як фактора забезпечення економічної 

стабільності підприємства на ринку. Окреслені головні вимоги до сучасного 

лідера-керівника. Сформовано портрет ідеального лідера. 

Ключові слова: лідерство, персонал, система управління, ефективність 

підприємства. 

Ефективна діяльності будь-яких організацій у сучасних умовах  в 

основному  залежить саме від керівника який також має являтись лідером, рівня 

його кваліфікованості та вміння сформувати компетентну команду. В умовах 

жорстокої конкуренції на ринковому середовищі, запит щодо формування 
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портрету ефективного ідеального керівника є як ніколи актуальним. Головним 

питанням сучасного менеджменту є проблема саме підготовки ініціативного та 

креативного керівника якому характерні лідерські ознаки. Ринок потребує 

керівника новітнього типу, мислення якого базується на сучасних світових 

бізнес-концепціях, що здатні швидко і правильно приймати управлінські 

рішення, креативно та творчо підходити до вирішення задач організації та 

нести повну відповідальність за їх виконання. 

Лідерство - це певний набір якостей які характеризують того хто має 

успішний вплив на інших, також лідерство являється процесом несилового 

впливу у досягненні цілей організації. Лідерство являється  сукупністю 

необхідних знань, умінь, здібностей та інших якостей, включаючи 

інтелектуальні здібності, що дозволяють надихати і вести за собою людей. 

Тему лідерства опрацьовували багато зарубіжних науковців таких як:  

Д. Френсис, Б. Карлоф, Р. Блейк, П. Друкер, Ф. Фідлер, Ф. Йєттон, М. Мескон, 

П. Херсі. Теорії вказаних дослідників стали поширеними завдяки своїй 

обґрунтованості та практичності. Серед українських дослідників можна 

виділити наступних: Ф. Хміля, В. Лозниці, В. Весніна, А. Кравченко, К. Левіна, 

Г. Осовської, О. Кузьміна, О. Мельника, Н. Козака та інші.  

Всю систему управління пронизує діяльність особистості лідера. 

Неможливо ефективно виконувати головні  функції менеджменту такі як:  

планування, організація, мотивація та контролю, за умови відсутності 

ефективного керівництва та лідерів, здатних мотивувати своїх підлеглих, 

позитивно впливати на них, тим самим досягаючи сприятливого кінцевого 

результату.   Виходячи із вищезазначеного вважаємо, що тема лідерства є 

особливо актуальна на сьогодні. 

Мета дослідження полягає у висвітленні основних аспектів впливу лідера 

на всі сфери функціонування підприємства, з метою забезпечення його 

економічної ефективності. 

Сучасний менеджер повинен бути ще й лідером. З метою підвищення 

ефективності управління діяльністю підприємства перед управлінцями постає 

завдання стати керівниками-лідерами. При цьому стати лідером не можливо 
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лише за умови просування кар’єрними сходами, необхідно постійно розвивати 

в собі лідерські компетенції та розширювати межі свого лідерського впливу на 

підлеглих. Все вищевикладене доводить, що тільки умови розвитку своїх 

лідерських компетенцій керівник перетвориться на керівника-лідера. 

Чинниками успішної діяльності керівника й передумовами формування 

лідера вважаємо наступні:  

1. Розвинуте стратегічне мислення. Стратегія має на меті випереджання

конкурента.  

2. Здатність нести відповідальність і приймати ризиковані рішення в будь-

яких ситуаціях. Уникнути ризику не можливо, це шлях до банкрутства, ризик 

потрібно перерозподіляти.  

3. Готовність до змін та інновацій. Мається на увазі творчий підхід у

діяльності менеджера [1, c. 62].  

Англійськими ученими А. Лоутоном та Е. Роуз запропоновано розглядати 

наступні десять якостей, що підвищують ефективність керівників-лідерів: 

- далекоглядність – вміння бачити перспективні цілі;  

- вміння визначати пріоритети – розрізняти, що необхідно, а що просто 

важливо;  

- вміння мотивувати послідовників;  

- володіння мистецтвом міжособистісних відносин;  

- здатність розуміти потреби оточуючих;  

- спокійність та непохитність перед опонентом;  

- харизма – те, що важко пояснити, але те, що полонить людей;  

- здатність йти на ризик, а також делегувати повноваження;  

- гнучкість – здатність реагувати на нові ідеї та досвід;  

- рішучість та стійкість, коли цього вимагають обставини [2, с. 358] 

Не менш важливим є формування критеріїв оцінки лідера. Виділяють такі 

критерії оцінки лідерства: 

1. Прагнення бути першим. Це означає, що лідер веде за собою, вказуючи

шлях іншим – найкращий, найбезпечніший. А послідовники не просто йдуть за 

лідером, а й хочуть іти за ним. 
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2. Мотивація першості. Для того, щоб стати лідером, недостатньо прагнути 

бути першим. Першість передбачає кращі, ніж в інших, життєві результати, що 

є наслідком зусиль людини, які демонструють її професіоналізм, 

компетентність, здібності, таланти та інші видатні якості.  

3. Впливовість. Щоб стати лідером і вести людей за собою, важливо мати 

вплив на них. По-перше, це людина, яка наділена певною владою. По-друге, 

впливовість цієї людини не підтримана ззовні (державою чи суспільством), а 

здобута самостійно.  

4. Поринання і відданість справі. Лідер здатний витримати межу між своїм 

покликанням та різними захопленнями. Для лідера мотив діяльності відповідає 

самій діяльності.  

5. Компетентність і креативність. Лідером стає людина, яка добре 

розуміється на своїй справі і використовує творчий підхід у розв’язанні 

проблемних питань та ситуацій.  

6. Психологічна надійність – здатність підтримувати потрібний рівень «я 

хочу», «я можу» і «я повинен» у різних, особливо напружених, ситуаціях 

життєдіяльності.  

7. Адекватна самооцінка і саморегуляція. У лідерів у більшості випадків 

поєднуються високий рівень домагань, висока самооцінка у поєднанні з 

високою вимогливістю до себе і до всього, що стосується групових цінностей 

та мети. Справжній лідер вільний від заздрощів і вміє щиро радіти за успіхи 

інших.  

8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче вчитися, набувати досвіду, 

вдосконалювати свої вміння і навички [3, c. 18-19].   

Дослідник Де Вріес [4], узагальнюючи інформаційний потенціал терміна 

лідера, вказував на двояку природу поняття: стан (набір характеристик, 

моделей поведінки, особистісних якостей) і процес (намагання лідера вплинути 

на членів взаємодії та спрямувати їх зусилля на досягнення спільної мети). Ми 

пропонуємо додати третю сторону, яку умовно визначимо як результат 

(кооперація знань та компетенцій лідера для створення та успішної роботи 

команди, з якою він є єдиним цілим). Головною метою цієї діяльності 
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особистості виступає сильна команда, де кожен член – самодостатня 

особистість, але разом з тим, спільно вони працюють на досягнення 

максимального результату. Команда не вважається другорядним доповненням 

до особистості лідера, а є обов’язкова умова для її прояву і реалізації, а значить 

обов'язкова складова поняття «лідерство». 

Ефективний та впливовий лідер, для досягнення особистісного та 

командного успіху, повинен зосереджувати увагу на чотирьох основних 

факторах: 

- люди. Спілкується з послідовниками так, що повідомлення чітко 

розуміються та узгоджуються; 

- напрямок. Ефективний лідер повинен бути стратегічно орієнтованим, 

приймати активну роль в розробці стратегічних напрямів підприємства; 

- зміни. Лідер проявляє інтерес до інновацій, використовує нові підходи 

для вирішення проблем; 

- результати. Робить усе можливе, щоб досягти бажаного результату та 

задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін [5, с. 118]. 

Щодо особистих якостей, якими має володіти ідеальний керівник, то окрім 

гарної освіти й бажання рухатись вперед, він має володіти гарними 

організаторськими здібностями, бути стресостійким та емоційно 

врівноваженим, з аналітичним та стратегічним мисленням й значним рівнем 

відповідальності за свої дії. Тобто, ідеальний керівник, це лідер, що вміє 

організувати комплементарну команду, нести відповідальність як за себе так і 

за колектив, із задатками стратега, що здатний чітко визначати пріоритети та 

прогнозувати майбутнє бізнес-структури. 

Отже, ефективний лідер – це архітектор організаційної структури  та її 

підданий, тобто він точно розуміє, що в ній потрібно зробити чи змінити і чим 

він може цьому посприяти. Якщо конкурентну перевагу розглядати як 

наявність у системі якої-небудь ексклюзивної цінності, що дає їй переваги 

перед конкурентами, то саме особистість лідера із сформованим підходом до 

вирішення питань та здатністю впливати на колектив і нести відповідальність 

за його дії, і є основним джерелом конкурентних переваг у діяльності бізнес-
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структури. Справжній лідер є запорукою успішної діяльності організації та 

джерелом її конкурентних переваг. Справжнім лідером може бути тільки така 

людина, яка користується довірою своєї команди, демонструє вміння швидко 

пристосовуватися до змін, має адаптивне і стратегічне мислення, віру в свою 

команду і в себе самого, має незламну силу волі і харизматичні здібності. При 

цьому він повинен бути чесною і відкритою людиною. Разом з тим, для 

досягнення справжнього успіху, йому потрібна свобода, самостійність і 

автономність. 
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У статті відображено теоретико-методологічні засади  

функціонування системи транспортно-експедиторського обслуговування 

зовнішньоекономічних зв’язків підприємств. Визначено функції та переваги 



293 

залучення міжнародних експедиторів при здійсненні зовнішньоекономічної 
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експедиторські  послуги, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні 

зв’язки, міжнародні експедитори. 

У наш час в результаті збільшення міжнародної торгівлі відбувається 

трансформація світової економіки в єдину систему та інтеграція діяльності в 

галузі перевезень в міжнародному масштабі. Транспортно-експедиторська 

діяльність і транспортно-експедиторські послуги безпосередньо відіграють 

важливу роль у підприємницькій діяльності, транспортних перевезеннях, 

логістиці, і зокрема у зовнішньоекономічній діяльності. Сьогодні, як ніколи, 

транспортно-експедиторська галузь є актуальною, оскільки, транспортно-

експедиторські послуги спрощують здійснення перевезень та виконують 

посередницькі функції. Дана тема є досить розповсюдженою, але ще досі 

потребує подальших досліджень та вивчень, особливо це стосується 

теоретичного аспекту.  

В сучасній літературі питанням ефективності і функціонуванням 

транспортно-експедиторської діяльності приділяють все більше уваги, як 

зарубіжні так і  вітчизняні  науковці. Можна виділити праці таких вітчизняних 

фахівців, як Тюріна М. Н., Гаврилко Т. О., Потапова Н. М., Майорова І.О., 

Пасічник В.В., Харсун Л.Г., Козак Л. С., Нечепуренко О. С. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів формування системи 

транспортно-експедиторського обслуговування в контексті зростання обсягів 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. 

Транспорт є головним засобом зв’язку  між експортером та імпортером. 

Своєчасна доставка вантажу в кінцевий пункт призначення у доброму стані є 

метою транспортування, а основою транспортування є перевезення за 

безпечним маршрутом, якісне сервісне обслуговування та мінімальні витрати. 

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності – це система 

технічних, технологічних елементів, економічних, комерційно-правових, 

організаційних чинників, методів управління транспортними операціями в 
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сфері виробництва, обігу та споживання товарів, що переміщуються між 

країнами [6, с. 360]. 

Україна має вигідне розташування , оскільки через її територію проходять 

основні транзитні потоки між Європою та Азією, наявність незамерзаючих 

морських портів, розгалуженої мережі залізниць та автомобільних доріг, 

трубопроводів створюють сприятливі умови для активізації вантажопотоків у 

напрямках «Північ-Південь», «Захід-Схід», а також подальшої інтеграції 

України до європейської та світової транспортних систем. Згідно зі 

статистичними даними про послуги, що надаються ТЕК, за видами транспорту 

свідчать про те, що понад 50% ТЕК організують перевізний процес тільки 

автомобільним транспортом. Розподіл ТЕК за видами сполучення в Україні 

свідчить про зосередження діяльності експедиторів більшою мірою на сегменті 

міжнародних перевезень (43%). А послуги з доставки в регіональному 

повідомленні надають менше 30% ТЕК. Найбільшим попитом, на сьогоднішній 

день, користуються напрями перевезень контейнерів наземним транспортом з 

портів Одеса, Іллічівськ в міста Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса [4]. 

Про залучення України до міжнародних транспортних проектів свідчить і 

система міжнародних транспортних коридорів, які вже функціонують і 

пролягають територією нашої країни ( Пан’європейські  ( Критські ) МТК № 3, 

5, 7, 9), а також співробітництво з іншими країнами по розвитку таких МТК, як 

Гданськ-Одеса ( Балтійське море — Чорне море ) та Європа – Кавказ – Азія 

(ТRАСЕСА). Окрім того, у зв’язку з розширенням ЄС інтенсифікувалась 

міжнародна співпраця України в рамках нового широкомасштабного Плану 

розбудови Транс’європейської  транспортної системи до 2020 року, згідно 

якого Єврокомісією визначено та затверджено 5 основних, пріоритетних 

напрямки європейських транспортних осей, центральна з яких, що охоплює 3 

залізничні і 4 автодорожні маршрути, проходить українською територією [7]. 

Згідно з діючим Законом України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» (від 1 липня 2004р. №1955-IV) транспортно-екпедиторська 

діяльність – підприємницька діяльність із надання транспортно-

експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, 
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імпортних, транзитних або інших вантажів; транспортно-експедиторська 

послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням 

перевезень експортного, імпортного,  транзитного або іншого вантажу за 

договором транспортного експедирування; експедитор (транспортний 

експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його 

рахунок виконує або організовує виконання  транспортно-експедиторських 

послуг, визначених договором транспортного експедирування; клієнт - 

споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором 

транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від 

його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити 

виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та 

оплачує їх, включаючи плату експедитору; перевізник - юридична або фізична 

особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором 

перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, 

перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій 

особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та 

перевізником; учасниками транспортно-експедиторської діяльності є: клієнти, 

перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, 

об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, 

автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші 

особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів [5]. 

Транспортно-експедиційне обслуговування передбачає взаємозв'язок трьох 

його складових:  

1) транспортного (здійснення доставки вантажу і виконання

навантажувально-розвантажувальних робіт протягом усього перевезення від 

вантажовідправника до вантажоодержувача); 

2) експедиційного (підготовчозаключне обслуговування, складські роботи

та експедиційні послуги);  

3) посередницького (організаційно-посередницьке, консультаційно-

аналітичне та інформаційне обслуговування) обслуговування.  
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Експедиційне обслуговування є складовою частиною процесу руху товару від 

виробника до споживача і включає виконання додаткових робіт і операцій, без 

яких перевізний процес не може бути розпочато в пункті відправлення, 

продовжено і завершено в пункті призначення. При експедиційному 

обслуговуванні надаються експедиційні, комерційно-правові та інформаційно-

консультаційні послуги. Експедиційні послуги покликані забезпечити ефективний 

зв'язок між усіма елементами складної сучасної інфраструктури ринку [3]. 

Сьогодні в Україні більш ніж 80% перевезень вантажів всіма видами 

транспорту здійснюється шляхом безпосередньої участі міжнародних 

експедиторів. Транспортно-експедиторська діяльність виконує посередницькі 

функції між експортером та імпортером. Експедитори являються не тільки 

посередниками між власниками вантажів і перевізниками, вони ведуть активні 

маркетингові дослідження на ринках транспортних послуг, приймають участь у 

підготовці вантажів до перевезень, супроводжують їх на шляху 

транспортування, забезпечують вимоги відправників відносно доставки 

вантажів від пункту призначення до місця прибуття, виконують функції 

операторів при здійсненні міжнародних перевезень. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функції міжнародних експедиторів у процесі здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств [1]. 
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Перевагами співпраці для експедиторів з транспортно-експедиційної 

діяльності з іншими учасниками логістичного ланцюга полягають в тому, що 

вони: 

1) отримують економічний ефект від різниці між відносно високою

тарифною ставкою на окремі партії вантажів, виплачуваною 

вантажовідправниками, і відносно низькою ставкою, яку експедитор повинен 

заплатити перевізникові; 

2) стягують комісійні збори за діяльність в якості агента

вантажовідправників (вантажоодержувачів) компаній інших країн; 

3) отримують комісійні за здійснення операцій у сфері звернення за

дорученням вантажовідправників; 

4) використовують різницю між ставками, що пропонуються

вантажовідправникам, і фактичною вартістю робіт по упаковці, маркіровці та 

зберіганню вантажу. 

Формалізація функцій експедитора відбувається в процесі транспортно-

експедиційного обслуговування клієнтів через послідовність і набір 

виконуваних при доставці вантажів операцій (рис.1). Таким чином, функції 

більшою мірою ототожнюються з можливостями і обов'язками експедитора, а 

види експедиційних послуг - з конкретним набором робіт або операцій, які 

можуть бути продані клієнтові як окремий продукт експедиційної діяльності. 

Функції експедитора не змінюються, тоді як види послуг схильні до динамічної 

зміни під впливом кон'юнктури транспортного ринку, соціальних, економічних, 

політичних і інших чинників зовнішньої середи [1]. 

Відносини в галузі транспортно-експедиторської  діяльності регулюються 

Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Господарським кодексом України  

(436-15), законами України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), 

"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), "Про транзит вантажів" ( 

1172-14 ), цим Законом, іншими законами, транспортними кодексами та 

статутами, а також іншими нормативно-правовими актами, що видаються 

відповідно до них. Єдині світові стандарти експедиторських послуг 
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врегульовані завдяки діяльності Міжнародної федерації експедиторських 

організацій (ФІАТА). До складу цієї міжнародної неурядової організації 

входять транспортно-експедиційні підприємства більш ніж 150 країн світу.  

З метою стандартизації експедиційної діяльності, ФІАТА були розроблені 

уніфіковані форми експедиторських документів, які з успіхом застосовуються 

на практиці підприємствами – учасниками ФІАТА і мають стійку світову 

репутацію [6, с. 371]. 

Державне регулювання відіграє важливу роль в транспортно-

експедиторській діяльності, оскільки головним завданням регулювання 

транспортно-експедиторської діяльності є захист економічних інтересів 

України, подальше становлення, розвиток та формування ринку транспортно-

експедиторських послуг. Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує 

проведення державної політики та державний контроль у сфері транспортно-

експедиторської діяльності, спрямовує і координує роботу органів виконавчої 

влади, які здійснюють державне регулювання в цій сфері діяльності.  

Козак Л.С. у своїй статті зазначає, що участь держави в підтримці 

транспортного забезпечення ЗЕД та експорту транспортних послуг ні в якому 

разі не повинно означати преференцій і пільг для окремих транспортних 

компаній. Завданнями концепції є: визначення вирішальних напрямків розвитку 

транспортного забезпечення ЗЕД та експорту транспортних послуг; визначення 

шляхів проникнення українських транспортних фірм на світові ринки; 

створення системи державної підтримки експорту транспортних послуг; 

створення системи державної підтримки конкурентного середовища на 

національних ринках міжнародних транспортних послуг [2] . 

Вирішальними напрямками розвитку транспортного забезпечення ЗЕД та 

експорту транспортних послуг є визначення географічних і державних 

пріоритетів, формування цінової політики, забезпечення рівноправного доступу 

до зовнішньоторговельних транспортних послуг з боку експортерів і 

імпортерів, створення нормативної бази для здійснення міжнародних і 

зовнішньоторговельних перевезень. 
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Таким чином, транспортно-експедиторське обслуговування  являє собою 

комплекс послуг, які включають увесь спектр робіт, пов’язаних з перевезенням, 

транспортуванням вантажів, а також їх навантаженням, забезпеченням охорони, 

страхуванням та доставкою вантажів в пункт призначення. Система 

транспортно-експедиторського обслуговування відіграє важливу роль у 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, 

забезпечуючи ефективне переміщення товарів та вантажів між країнами. 
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