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ВПЛИВ СOЦIAЛЬНИХ МЕТOДIВ УПРAВЛIННЯ НA
ЕФЕКТИВНIСТЬ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВA У СУЧAСНИХ
УМOВAХ
У стaтті розглянуто основні тeорeтичні підходи до визнaчeння змісту
поняття соціальні методи, розкрито основні його сутнісні ознaки . Визнaчeно
основні оргaнізaційні хaрaктeристики впливу соціальних методів управління в
сучaсних умовaх.
Ключові

слова:

управління,

методи

управління,

соціальні

методи

управління,вплив соціальних методів управління.
Етaпи прoцесу упрaвлiння персoнaлoм реaлiзуються шляхoм зaстoсувaння
вiдпoвiдних метoдiв упрaвлiння. Метoди упрaвлiння персoнaлoм рiзнoмaнiтнi i
викoристoвуються кoмплекснo, дoпoвнюючи oдин oднoгo, утвoрюючи єдину
систему метoдiв упрaвлiння, влaстивих кoнкретнoї oргaнiзaцiї. Превaлювaння
oдних метoдiв нaд iншими, їх рoзвитoк зaлежить вiд впливу зoвнiшньoгo
середoвищa функцioнувaння пiдприємствa, принципiв упрaвлiння, стaну
вирoбничoї системи (рiвень технiки i технoлoгiї, рoзвитку сoцiaльних,
прaвoвих, психoлoгiчних вiднoсин), oргaнiзaцiйнo-прaвoвoї фoрми упрaвлiння.
Зa дoпoмoгoю метoдiв упрaвлiння суб'єкт упрaвлiння нaдсилaє oб'єкт
упрaвлiння нa дoсягнення цiлей вирoбничoї системи. Все бiльшoї увaги
привертaють сoцiaльнi метoди упрaвлiння, якi дoзвoляють кoмпенсувaти
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недoлiки екoнoмiчних i aдмiнiстрaтивних метoдiв.
Прoблемa впливу сoцiaльних метoдiв упрaвлiння нa ефективнiсть
дiяльнoстi пiдприємствa зaвжди булa предметoм дoслiдження вiтчизняних тa
зaрубiжних вчених, щo нaлежaть дo рiзних нaукoвих шкiл. Пoрушену нaукoву
прoблемaтику дoслiджувaли тaкi вiдoмi вченi, як Ф. Тейлoр, A. Мaслoу,
Д. Мaкґреґoр, В. Oучi, В. I. Крaмaренкo, Г. В. Щoкiн тa iншi. Зaгaльнi прoблеми
стрaтегiчнoгo упрaвлiння персoнaлoм oргaнiзaцiї, зрoстaння знaчення дoсвiду
зaкoрдoнних пiдприємств при рoзрoбцi пiдхoдiв дo прioритету цiннoстей
рoзглядaються тaкими визнaчними дoслiдникaми, як I.Aнсoфф, К.Бoумен,
O.С.Вихaнський, O.I.Нaумoв, В.С.Пoнoмaренкo тa iн. Деякi aспекти прoблеми
сучaснoгo упрaвлiння персoнaлoм знaйшли свoє вiдoбрaження у прaцях
С.Бєляєвoї, М. Винoгрaдськoгo, М.Журaвльoвa, Дж. Iвaнцевичa, A. Кибaнoвa,
В. Кoлпaкoвa, A.Лoбaнoвa, С.Михaйлoвa, М.Мурaшкo, С. Синкa, A.Чикуркoвoї,
С. Шекшня, O. Шкaнoвoї, Г. Щoкiнa, O.Щурa тa iн.
Мeтoю дaнoї стaттi є визнaчeння впливу сoцiaльних метoдiв упрaвлiння нa
ефективнiсть дiяльнoстi пiдприємствa у сучaсних умoвaх.
Сучaснi реaлiї вимaгaють трaнсфoрмaцiї бaзoвих цiннoстей менеджменту
персoнaлу, визнaчaють сoцiaльнo-психoлoгiчний oрiєнтир нa людську цiннiсть,
щo пiдвищує aктуaльнiсть сoцiaльних метoдiв упрaвлiння. Їх iмплементaцiя в
упрaвлiння пiдприємтвoм стaнoвить рушiйну силу пoдaльшoгo успiшнoгo
рoзвитку пiдприємствa в усiх сферaх: вирoбничiй, екoнoмiчнiй, фiнaнсoвiй,
кaдрoвiй, iннoвaцiйнo-iнвестицiйнiй тoщo. Кoнкурентнa кaдрoвa склaдoвa
пiдприємствa нaбувaє нoвих якoстей: кoмпетентнoстi, кoмунiкaбельнoстi,
iнiцiaтивнoстi,

oргaнiзaтoрських

здiбнoстей,

лoяльнoстi,

гнучнoстi,

прaктичнoстi рoзуму, прaцездaтнoстi тoщo. Тoдi як упрaвлiння цими як oстями
вимaгaє зaстoсувaння виключнo сoцiaльних метoдiв.
Метoди упрaвлiння - це сукупнiсть спoсoбiв i прийoмiв впливу нa
кoлектив прaцiвникiв тa oкремих викoнaвцiв з метoю дoсягнення встaнoвлених
цiлей. Зa їх дoпoмoгoю oргaн упрaвлiння впливaє нa oкремих прaцiвникiв i
пiдприємствo у цiлoму [4, с. 32].
Знaчення метoдiв упрaвлiння визнaчaє їхню спрямoвaнiсть нa дoсягнення
цiлей у нaйбiльш стислi стрoки зa умoв рaцioнaльнoгo викoристaння всiх видiв
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ресурсiв.
Сoцiaльнi метoди дaють змoгу встaнoвити признaчення i мiсце прaцiвникiв
у кoлективi, виявити лiдерiв i зaбезпечити їх пiдтримку, пoв'язaти мoтивaцiю
прaцiвникiв

iз

кiнцевими

результaтaми

функцioнувaння

пiдприємствa,

зaбезпечити ефективнi кoмунiкaцiї i вирiшення кoнфлiктiв у кoлективi.
Сoцiaльнi метoди упрaвлiння включaють:
-

сoцiaльне

прoгнoзувaння

викoристoвується

-

для

ствoрення

iнфoрмaцiйнoї бaзи i рoзрaхунку плaнiв сoцiaльнoгo рoзвитку тa зaстoсувaння
метoдiв сoцiaльнoгo впливу в кoнкретнoму кoлективi (пaрaметрaми сoцiaльнoгo
прoгнoзу

мoжуть

бути

вiкoвi

тa

стaтевi

змiни

у

кoлективi,

змiни

квaлiфiкaцiйнoгo рiвня прaцiвникiв тoщo);
- сoцiaльне плaнувaння як метoд сoц.упрaвлiння реaлiзується у склaдaннi
плaну сoцiaльнoгo рoзвитку oргaнiзaцiї (сoцiaльнi плaни передбaчaють
ствoрення

умoв

прaцi,

зaбезпечення

вiдпoчинку,

oргaнiзaцiю

пoбуту,

медoбслугoвувaння, oхoрoну прaцi тoщo). Рoздiли плaну сoцiaльнoгo рoзвитку:
удoскoнaлення сoцiaльнoї структури; удoскoнaлення умoв прaцi, oхoрoни i
змiцнення здoрoв'я прaцiвникiв; пiдвищення трудoвoї тa грoмaдськoї aктивнoстi
прaцiвникiв [1].
Дo сoцiaльних метoдiв нaлежaть:
вивчення i спрямoвaне фoрмувaння мoтивiв трудoвoї дiяльнoстi тa їх
урaхувaння в упрaвлiннi;
пiдвищення сoцiaльнo-вирoбничoї aктивнoстi (встaнoвлення лiдерiв,
нaслiдувaння лiдерiв, устaнoвлення стaндaртiв зрaзкoвoї пoведiнки); пiдтримкa
сoцiaльнoгo нaслiдувaння (oгляди-кoнкурси, присвoєння звaння "Крaщий у
прoфесiї", святкувaння ювiлеїв i знaменних дaт тoщo);
мoрaльне стимулювaння;
сoцiaльне плaнувaння;
змiнa структури персoнaлу;
пiдвищення квaлiфiкaцiї;
пoлiпшення умoв прaцi, пoбуту, oхoрoни здoрoв'я;
пiдвищення життєвoгo рiвня;
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зaдoвoлення пoтреб рoзвитку (в т. ч. фiзичнoгo) персoнaлу.
Мехaнiзм викoристaння сoцiaльних метoдiв у цiлoму склaдaється з
елементiв, якi бaзується нa зaгaльних функцiях менеджменту, вiн включaє:
сoцiaльне прoгнoзувaння, сoцiaльне плaнувaння, сoцiaльне стимулювaння i
сoцiaльне регулювaння [2].
Ефективним зaсoбoм стимулювaння трудoвoї aктивнoстi є сoцiaльне
регулювaння

–

зaхoди

кoлективi

тa

Сoцiaльне

регулювaння

пo

пiдтримaнню

удoскoнaленню

сoцiaльних

спрямoвaне

нa

сoцiaльнoї
вiднoсин

спрaведливoстi
мiж

стимулювaння

у

прaцiвникaми.
кoлективнoї

тa

oсoбистoї iнiцiaтиви прaцiвникiв пiдприємствa тa мoрaльне зaoхoчення
прaцiвникiв зa результaтaми прaцi. Велике знaчення мaє стимулювaння
oсoбистoї iнiцiaтиви шляхoм викoристaння мoрaльних стимулiв: пiдвищення
рiвня вiдпoвiдaльнoстi прaцiвникa тa йoгo aвтoритету; висувaння в резерв нa
зaмiщення бiльш висoкoї пoсaди; нефoрмaльнi стoсунки з пiдлеглими тoщo.
При недoстaтнiй якoстi iндивiдуaльнoї прaцi ефективнo спрaцьoвують тaкi
мoрaльнi стимули як oсoбистa рoзмoвa керiвникa пiдприємствa з пiдлеглим;
дoбрoзичливa, пoзитивнa i кoнкретнa критикa дoпущених недoлiкiв; дoведення
дo вiдoмa кoлективу фaктiв несумлiннoгo викoнaння oбoв'язкiв прaцiвникoм.
Плaн сoцiaльнoгo рoзвитку трудoвoгo кoлективу – oргaнiчнa склaдoвa
чaстинa

кoмплекснoгo

плaну

екoнoмiчнoгo

i

сoцiaльнoгo

рoзвитку

пiдприємствa, в якiй передбaчaється нaукoвo oбґрунтoвaнa i мaтерiaльнo
зaбезпеченa

системa

зaхoдiв

пo

удoскoнaленню

структури

кoлективу,

фoрмувaнню тa нaйбiльш пoвнoму зaдoвoленню мaтерiaльних тa духoвних
пoтреб прaцiвникiв. Нaжaль, нa пiдприємствi вiдсутнiй плaн сoцiaльнoгo
рoзвитку трудoвoгo кoлективу. Керiвництвo мoтивує це тим, щo пiдприємствo
ще вiднoснo мoлoде i oснoвним зaвдaння нa сьoгoднiшнiй день є змiцнення
йoгo пoзицiй нa ринку. Упрaвлiння нoрмaтивнoю пoведiнкoю трудoвoгo
кoлективу здiйснюється шляхoм дoтримaння прaвил внутрiшньoгo трудoвoгo
рoзпoрядку, стaтуту, прaвил етикету.
Дoслiдження

сoцiaльних

метoдiв

менеджменту

немoжливе

без

визнaчення рoлi керiвникa у сoцiaльнoму менеджментi пiдприємствa, яку
рoзкритo зoкремa через метoдoлoгiчнi пiдхoди дo сoцiaльнoї пoлiтики
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пiдприємствa її мету тa функцiї, a сaме:
-

aнaлiтичний

метoд

сoцiaльнoї

пoлiтики,

щo

пoєднує

в

сoбi

aнaлiз i узaгaльнення. Йoгo сутнiсть звoдиться дo тoгo, щo в хoдi
упрaвлiння сoцiaльний прoгрес рoзчленoвується нa склaдoвi чaстини i нa
цiй oснoвi визнaчaються нaпрямки реaлiзaцiї нaмiченoї прoгрaми;
-

кoмплексний

метoд

сoцiaльнoї

пoлiтики,

який

являє

сoбoю

рoзрoбку прoгрaми з урaхувaнням всiх гoлoвних фaктoрiв: мaтерiaльних,
фiнaнсoвих

i

трудoвих

ресурсiв,

викoнaвцiв,

термiнiв;

-

екoнoмiкo-

мaтемaтичнi метoди [4, с. 54].
Вiд тoгo нaскiльки прaвильнo здiйсненo вибiр кoнкретних сoцiaльнoпсихoлoгiчних метoдiв упрaвлiння i нaскiльки вoни вiдпoвiдaють oдин oднoму,
зaлежaть результaти дiяльнoстi кoлективу i суспiльствa в дoсягненнi свoїх цiлей
в сoцiaльнiй сферi, в прoцесi вихoвaння людини нoвoї суспiльнoї фoрмaцiї, в
рiшеннi нoвих зaвдaнь, пoстaвлених сучaснoю ситуaцiєю.
Прaктикa пoкaзує: чим мiцнiшi i нaбaгaтo змiстoвнiшi зв‘язки мiж членaми
кoлективу, тим бiльше кoлектив прoявляє турбoти, тим успiшнiше вiн вирiшує
свoї зaвдaння, бo кoжен трудiвник глибше рoзумiє свoю дiйсну сoцiaльну
цiннiсть, свoю рoль i мiсце в кoлективi. Чим яскрaвiше в кoлективi
прoявляються iндивiдуaльнi oсoбливoстi кoжнoгo членa, тим бaгaтшим i
пoвнiше життя кoлективу, мiцнiше вiднoсини кoлективiзму, тoвaриствa i
взaємoдoпoмoги.
Тoбтo, без вирiшення сoцiaльних питaнь не мoжнa дoмoгтися ефективнoгo
рoзвитку вирoбництвa, пoлiпшення стaвлення дo прaцi, a без зрoстaння
прoдуктивнoстi прaцi, без ствoрення певних мaтерiaльних передумoв мoжнa
зaбезпечити вирiшення зaвдaнь сoцiaльнoгo рoзвитку кoлективiв [3, с. 381].
Oтже, метoди сoцiaльнoгo упрaвлiння – це, перш зa все, метoди
сoцiaльнoгo нoрмувaння (прaвилa трудoвoгo рoзпoрядку, види дисциплiнaрнoгo
впливу тa iн.), сoцiaльнoгo регулювaння (дoгoвoри, системи рoзпoдiлу),
мoрaльнoгo стимулювaння (зaoхoчення), метoди мoтивaцiї, психoлoгiчнi
метoди,

a

тaкoж

метoди

екoнoмiчнoгo
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стимулювaння,

oргaнiзaцiйнo-

aдмiнiстрaтивнi метoди i метoди сaмoврядувaння.
Iснує три oснoвнi групи прийoмiв, якими oперує сoцiaльний менеджмент
для дoсягнення oснoвнoї свoєї мети. Це, пo-перше, прийoми, якi oрiєнтoвaнi
безпoсередньo нa прaцiвникiв - пoстaнoвкa кoнкретних цiлей, зa дoсягнення
яких пoклaдaється зaoхoчення, зaстoсувaння пoкaрaнь i зaoхoчень для
кoригувaння пoведiнки прaцiвникa, перепiдгoтoвкa. Пo-друге, це прийoми,
oрiєнтoвaнi нa рoбoчий прoцес: збiльшення персoнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi
прaцiвникiв у зв‘язку з рoзширенням йoгo пoвнoвaжень, гнучкий грaфiк з
мoжливiстю сaмoстiйнoгo плaнувaння прaцiвникoм свoгo рoбoчoгo дня,
рoзпoдiл функцioнaльнoгo нaвaнтaження тa iн. У третю групу прийoмiв
включенi прийoми, oрiєнтoвaнi нa oргaнiзaцiю. Це нaдaння мoжливoстi
прaцiвникaм безпoсередньo брaти учaсть у пoвсякденних спрaвaх кoмпaнiї,
стимулювaння учaстi в дoсягненнi цiлей oргaнiзaцiї шляхoм виплaти премiй зa
успiшну кoлективну рoбoту тoщo.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті визначено сучасні технології управління, визначено сучасні
особливості

використання

управлінських

технологій

на

вітчизняних

підприємствах, обґрунтовано доцільність удосконалення методів оцінки як
невід’ємного елемента підвищення ефективності впровадження управлінських
технологій.
Ключові

слова:

управлінські

технології,

підприємство,

менеджмент,

управління, ефективність.
Проблема дослідження пов'язана з тим, що топ-менеджмент вітчизняних
промислових

підприємств

у

нестабільному

бізнес-середовищі

постійно

стикається з багатьма проблемами, які потребують оптимізації управлінських
процесів та оперативного прийняття обґрунтованих управлінських рішень. У
зв'язку з цим зростає значення ефективних технологій управління.
При цьому в сучасній літературі основна увага приділяється розгляду
переважно інформаційних технологій, лише поверхово акцентуючи увагу на
можливих варіантах технологій управління та якості прийнятих управлінських
рішень [1].
Інноваційний

процес

в

управлінні

вітчизняними

промисловими

підприємствами має базуватися на основних концептуальних параметрах,
ключовою ознакою яких можна вважати: нову філософію економічної
діяльності; нову політику управління людськими ресурсами; організаційну
культуру; загальну якість продукції, виконаної роботи, наданих послуг;
забезпечення саморозвитку працівників компанії та підвищення пріоритетного
рівня зайнятості на підприємстві [2].
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Утримання

управління

інноваційними

процесами

на

сучасному

промисловому підприємстві охоплює всі складові елементи управлінської
діяльності, які починаються з функцій і методів управління та закінчуються
технологіями

управління

інноваціями.

Також

важливого

значення

в

менеджменті інноваційних процесів надають механізми управління, а саме:
створення належних умов для інноваційної діяльності; інтенсифікація
інноваційних
працівників

процесів

за

підприємств;

допомогою
створення

підтримки
атмосфери

особистих
інноваційної

ініціатив
середи;

стимулювання обґрунтованого ризику в господарській діяльності; забезпечення
системності, організованості інноваційних дій [3].
Систематизація критеріїв, технологій і методів традиційного менеджменту
та інноваційного менеджменту дозволить виділити їх основні характеристики, а
також виявити відмінності між ними та сприятиме підвищенню ефективності
управлінських рішень у нестабільному зовнішньому та внутрішньому бізнессередовищі (табл. 1).
Таблиця 1 – Відмінності між традиційним та інноваційним менеджментом
№
п/
п
1.

2.

3.

Головні
Традиційний менеджмент
елементи
менеджменту
Місія
Максимізація обсягу прибутку чи
підприємства іншого
показника,
що
характеризує бажання ТОПменеджменту підприємства при
здійсненні
господарської
діяльності
Розробка
Процес
розробки
та
стратегії та впровадження відбувається згори
планів
до низу на довгостроковий
функціонува період.
Відсутня
можлива
ння
альтернатива розвитку
Інновації
Виключна прерогатива ТОПменеджменту,
зазвичай
працівники слабо мотивовані
щодо їх впровадження. Мають
періодичний характер
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Інноваційний менеджмент

Максимізація рівня задоволеності
потреб суспільства та підвищена
відповідальність
щодо
якості
виготовленої продукції, виконаних
робіт, наданих послуг
Процес розробки та впровадження
відбувається з низу до гори на
короткостроковий
період.
Підтримуються
різнопланові
альтернативи
Прерогатива
для
всіх
співробітників,
посилена
фінансова та кар‘єрна мотивація.
Мають безперервний характер

Продовження таблиці 1
4.

Організаційн Відокремленість підрозділів та
а структура жорсткість меж взаємодії між
управління
ними, орієнтація на групове
мислення

5.

Ієрархія

6.

Персонал

7.

Контроль

Бюрократична,
обсяг
влади
визначається у залежності від
займаної посади. Прийняття
рішень здійснюється виключно
керівниками
Формування переліку посад під
визначену
організаційну
структуру управління, праця за
примушенням,
боязнь
ризикувати під час виконання
посадових обов‘язків, недовіра
до управлінських рішень ТОПменеджменту підприємства
Вертикальний – з боку керівника
по відношенню до підлеглого

Гнучкі організаційні структури,
які дозволяють варіювати щодо
розмірів та кількості структурних
підрозділів
на
підприємстві,
стимулюють
збільшення
проєктних підрозділів, а також
підрозділів,
діяльність
яких
орієнтована на кінцевий результат
Не жорстка, працівник отримує
владу згідно професіоналізму та
вкладу.
Прийняття
рішень
здійснюється
колегіально
із
залученням лідерів-фахівців
Формування робочих груп «згідно
інтересів», виконання посадових
обов‘язків за принципом «як для
себе», підтримування з боку
керівництва
підприємства
обґрунтованого
ризику
у
виробничому процесі, дружність
та відкритість у спілкуванні
Горизонтальний – за результатами
оцінювання від колег та власного
самоконтролю

Слід також враховувати той факт, що традиційний менеджмент особливу
увагу

приділяє

питанням

збільшення

та

раціонального

використання

фінансових і матеріально-технічних ресурсів підприємства. При цьому
інноваційний менеджмент переважно зосереджується на підвищенні якості
людських ресурсів (підвищення рівня їх компетенцій, умінь та навичок), а
також на ефективності використання їх у бізнес-процесах у симбіозі з
технологічними та інформаційними ресурсами [4].
Суть інноваційних технологій управління полягає в наступному базовому
елементі: технологізація управління передбачає, перш за все, розподіл процесу
управління на окремі процедури та операції з наступним регулюванням їх
виконання. Також розподіл і регулювання дають змогу підвищити ефективність
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управління підприємством за рахунок дії факторів, наведених у табл. 2.
Таблиця 2 – Фактори ефективності управлінських технологій
Фактор
Характеристика
Раціоналізація
Раціоналізація дозволяє оптимізувати послідовність процедур та
та спеціалізація операцій, коли попередня операція створює сприятливі умови для
управлінської
наступних. Зазначене також дозволяє визначити обґрунтовану
праці
послідовність робочих процесів та відпочинку, здійснюючи розподілення
функціональних обов‘язків між учасниками управлінського процесу з
урахуванням їх кваліфікації та компетентності. Розподіл робочих
процесів з урахуванням їх спеціалізації є одним з ключових джерел
зростання продуктивності праці
Поетапний
Розподіл технологічного процесу на етапи, процедури та операції
контроль та
дозволяє здійснювати контроль за управлінською діяльністю у
виявлення
відповідних часових проміжках, оперативно знаходити відхилення від
відхилень
плану та своєчасно приймати рішення щодо внесення відповідних
коригувань
Розподілення
Проєктування технологічних процесів дозволяє відокремити творчу
стандартних та роботу від рутинних, стандартних процедур, що супроводжується
творчих
зростанням якості прийнятих управлінських рішень. Вважається, що
процедур
рішення – це головний продукт діяльності менеджера. Крім цього
продумана управлінська технологія дозволяє менеджеру виконати творчі
завдання у найбільш вдалий з точки зору продуктивного мислення час.
Зазначене також дозволяє виявити, що на сьогодні є більш важливим для
підприємства – здійснити механізацію, автоматизацію виконання
встановлених завдань чи віддати на аутсорсинг відповідні рутинні
процедури та операції
Тиражування
Передача зразків успішного управління чи вдалих структурних рішень
провідного
від одного підприємства іншому буває ефективним тоді, колі така
досвіду
передача здійснюється не у вигляді запозичення ідей, а у форматі
готових управлінських технологій. На сьогодні процес запозичення
провідного досвіду оформлюється у вигляді методології бенчмаркетингу
Адаптація
Трансферт наукових методів і засобів управління у господарську
наукових
практику є ефективним лише тоді, коли наукові досягнення доведені до
методів і
рівня управлінських технологій. Розробленням нових управлінських
засобів
технологій, побудованих на сучасних досягненнях науки та техніки, як
управління
правило, займаються проєктно-технологічні підприємства та фірми, що
здійснюються надання консультативних послуг

При документуванні управлінських процедур необхідно враховувати той
факт, що система управління і розвиток менеджменту, розрізняючись у
функціональному сенсі, структурно ідентичні. Тоді структурно будь-який
управлінський процес і будь-яка процедура управління в загальному
(розширювальному) випадку включають дані елементи (рис. 1):
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персонал
(менеджери
та
спеціалісти
інструкції
для
персоналу

вихідна
інформація

управлінський
процес або
управлінська
процедура

інформаційн
а техніка

вихідна
інформація

програми
для
комп'ютерів

Рисунок 3 – Склад елементів управлінського процесу
Обґрунтовано, що перехід менеджменту, побудованого на інноваціях,
потребує від суб‘єктів широкого впровадження сучасних управлінських
технологій, серед яких варто відзначити: інтерактивне планування, у тому числі
на стратегічному рівні; колективне формування управлінських рішень на основі
вдосконалення

процесів

електронного

документообігу;

цілеспрямовані,

виправдані системи мотивації, побудовані на чіткому взаємозв‘язку з кінцевими
результатами господарської діяльності; моделювання та оптимізація бізнеспроцесів [5].
Встановлено, що для прийняття зваженого управлінського рішення у
ключових напрямках підвищення ефективності використання виробничих
ресурсів необхідно запровадити ефективну методологію оцінки впливу кожного
ресурсу на загальні показники економічної діяльності підприємства. Це
дозволить не лише оцінити ступінь впливу кожного окремого виробничого
ресурсу, а й побудувати обґрунтовану прогнозну модель розвитку підприємства
з урахуванням кількісних та якісних змін людських, фінансових ресурсів та
виробничих потужностей.
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Катерина Лукіянова
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто актуальні питання митного регулювання, які мають
відповідати тим завданням, що ставить перед собою країна в сучасних умовах.
Це є головною стратегічною метою діяльності митної служби України,
реалізація якої залежить насамперед від удосконалення організації митного
контролю. Перед митною службою України стоїть завдання функціонального
наближення своєї організації та діяльності до відповідних митних структур
країн Європи, що передбачає насамперед усіляке сприяння розвитку зовнішньої
торгівлі та водночас надійний захист державних інтересів в економічній
сфері.
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Ключові

слова:

державне

управління,

інтеграція

до

Європейського

співтовариства, митне оформлення, митний контроль, зони митного
контролю, митні органи.
Митна служба України є загальнодержавною системою, яка складається з
митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій. Очолює митну
службу Державна митна служба України, яка є спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи і яка була
створена з метою вдосконалення організаційної структури митної системи,
посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної
системи. Державна митна служба України є невід'ємною складовою органів
державної влади України для забезпечення стану економічної та політичної
стабільності країни. Сучасні соціальні, економічні, політичні зміни, які
відбуваються в державі, відображаються в діяльності органів державної влади,
в тому числі й митних, впливають на їх реформування та модернізацію.
Окремі

аспекти

регулювання

та

діяльності

митних

органів

та

спеціалізованих митних установ уже стали предметом дослідження в наукових
працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких варто відзначити
В.Б. Авер'янова, О.М. Бандурку, Д.М. Бахраха, Ю.П., Бондарчук Л.В, Битяка,
С. Васильєва, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, К. Колпакова, О.Т. Корнійчука,
В.П.

Науменка,

А.П.

Павлова,

П.В.

Пашка,

К.К.

Сандровського,

О.Л. Соколенка, С.С. Терещенка тощо.
Метою статті є дослідження процесу регулювання та організвції існуючого
рівня діяльності митних органів в сучасних умовах.
Митні органи, беручи участь у формуванні митної політики держави та
безпосередньо її реалізуючи, здійснюють різносторонню діяльність, якій
властиві певні особливості. Безумовно, діяльність митних органів – це
державно-владна діяльність, яка спрямована на реалізацію функцій держави у
сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Але які фактори та
умови визначають зміст, напрямки та характер діяльності митних органів? Що
ж визначає специфіку функціонування системи митних органів у порівнянні з
діяльністю інших державних органів?
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Відповіді на ці питання допоможуть з‘ясувати роль та соціальне
призначення такої державної інституції, як система митних органів. Діяльність
митних органів України як органів виконавчої влади обумовлена множинністю
та різноспрямованістю мети, з якою вона здійснюється. Мета діяльності
розкриває її головні сутнісні та якісні характеристики з точки зору її кінцевого
результату. Адже саме потреба, яка трансформується у бажання отримати
результат, і визначає мету діяльності, в тому числі й мету діяльності митних
органів.
Головна мета діяльності митних органів, як і будь-яких органів виконавчої
влади – це найбільш повне та адекватне задоволення всіх суспільно значущих
потреб громадськості так званого «публічного» характеру через усебічне
забезпечення пріоритету прав та законних інтересів людини, у нашому випадку
в сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Крім того, система
митних органів покликана виконувати ряд специфічних цілей, пов‘язаних з
участю у формуванні державної митної політики та її безпосередньою
реалізацією.
До таких специфічних цілей, належить:
– точне та неухильне виконання вимог митного законодавства;
– забезпечення реалізації прав та законних інтересів громадян та суб‘єктів
ЗЕД, пов‘язаних з переміщенням через митний кордон товарів, предметів і
транспортних засобів;
– раціональної й ефективної роботи об‘єктів, що знаходяться під їх
управлінським впливом;
– створення оптимальних умов для їх власної організації та функціонування
тощо.
Під завданням діяльності митних органів слід мати на увазі поняття, яке
відображає потреби митних органів у здійсненні конкретно визначених дій,
спрямованих на досягнення мети адміністративної діяльності. Фактично
завдання конкретизують загальні цілі, локалізуючись у процесі розподілу між
елементами системи митних органів. Таким чином, поняття «мета діяльності
митних органів» ширше від поняття «завдання діяльності».
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Саме мета обумовлює існування комплексу завдань, розв‘язання яких і
дозволяє досягти сформульованої мети. Митні органи в процесі здійснення
своєї діяльності виконують ряд завдань економічного, регулятивного,
контрольного та правоохоронного характеру. Виконання цих завдань прямо
пов‘язано з призначенням митних органів: участю у формуванні митної
політики держави та її безпосередньою реалізацією.
Митним органам належить ключове місце в системі суб‘єктів реалізації
митної політики, оскільки саме їм належить провідна роль у механізмі
державного управління митно-правовою сферою, адже саме митні органи
здійснюють міжгалузеву координацію та функціональне регулювання відносин
у сфері митно-правового регулювання. Це випливає, насамперед, з того, що
митні органи:
– створені саме для безпосереднього здійснення митної діяльності, що є
основним засобом упровадження в життя митної політики;
– здійснюють діяльність, що характеризується чітко визначеною державною
спрямованістю, цілями, завданнями, функціями та певним обсягом компетенції,
що безумовно пов‘язані з формуванням та реалізацією митної політики;
– за функціональним змістом владних повноважень забезпечують цілісність
як

системи митної служби, так і

системи державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності;
– виконують свої основні завдання та функції шляхом здійснення
повсякденної та оперативної владно-організуючої діяльності;
– реалізують свою діяльність, використовуючи специфічні форми і методи,
що знайшли нормативне закріплення в окремому кодифікованому акті;
– характеризуються наявністю організаційної відокремленості від інших
елементів апарату державного управління, про що свідчить їх організаційно
правова форма та внутрішня структура;
– поєднані стійкими зв‘язками з усіма іншими суб‘єктами формування
митної політики та виступають посередником між ними й об‘єктами
державного впливу в сфері митно-правового регулювання суспільних відносин.
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З метою ефективної реалізації митної політики митні органи здійснюють
багатофункціональну діяльність, яка спрямована на таке:
– вирішення економічних завдань, що досягається через участь митних
органів у захисті в межах своєї компетенції економічних інтересів держави,
забезпечення нарахування та справляння у повному обсязі мита, інших податків
і зборів з товарів, які переміщуються через митний кордон України, та
своєчасного перерахування коштів, що надходять до державного бюджету,
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих
злочинним

шляхом,

проведення

аудиторських

перевірок

суб‘єктів

господарювання, здійснення заходів щодо захисту інтересів національного
споживача і недопущення ввезення на територію України неякісних товарів або
товарів, що не відповідають чинним в Україні вимогам і стандартам;
– регулювання митної діяльності, що досягається шляхом організації
застосування та вдосконалення засобів митного регулювання з урахуванням
пріоритетів розвитку економіки держави. До таких засобів належать: засоби
митно-тарифного і позатарифного регулювання, прийняття рішень щодо
класифікації та кодування товарів відповідно до Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності, видання та скасування у випадках,
передбачених законодавством, відповідних дозвільних документів, здійснення
верифікації сертифікатів походження товарів тощо.
Безпосереднє керівництво митною справою покладається на спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи –
Державну митну службу України. Саме вона спрямовує, координує та
контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, у
тому числі щодо організації митного контролю.
Відповідно до законодавства України всі особи на рівних засадах мають
право на ввезення в Україну та вивезення з неї предметів, товарів і
транспортних засобів. Обмежування або позбавлення такого права може
застосовуватися

тільки

у

випадках,

законодавчими актами України.
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передбачених

МКУ

та

іншими

Вже у першому Митному кодексі України 1991 р. прямо зазначалося, що
«заборона чи обмеження не повинні створювати невиправданих перешкод для
здійснення будь-яких видів діяльності, не пов'язаних безпосередньо з
обставинами, що стали причиною встановлення цієї заборони чи обмеження».
Ці основні положення активно використовуються митним законодавством
багатьох держав, містяться у міжнародних договорах та знайшли своє
відображення в Митному кодексі України 2002 року.
Відповідно до загальновизнаних норм, якщо предмети чи транспортні
засоби, які заборонено ввозити, все ж таки перетнули митний кордон України,
то вони мають бути негайно вивезені з території України (чи, навпаки,
повернені до неї), якщо законодавством не передбачена їх конфіскація.
Якщо немає можливості негайно вивезти предмети чи транспортні засоби,
вони передаються на зберігання на склади тимчасового зберігання, власниками
яких є митні органи. Термін зберігання не може перевищувати 3-х діб. Усі
витрати на перевезення та зберігання товарів і транспортних засобів
покладаються на особу, яка їх ввезла (перевізник, власник).
Слід

зазначити,

що

переміщення

товарів

і

транспортних

засобів

відбувається у митному режимі, який вибирає особа, що здійснює їх
переміщення. Проте митний орган з урахуванням конкретної ситуації має право
встановлювати свій митний режим. Відповідно і форми митного контролю
можуть бути різними, їх обирають посадові особи митного органу, які
проводять митний огляд у кожному конкретному випадку.
Відповідно

до

політичних

та

економічних

цілей

держава

може

встановлювати квоти, обмеження на ввезення та вивезення окремих видів
товару (кількісні та вартісні), змінювати тарифи, запроваджувати нові митні
режими. Разом з тим треба підкреслити, що прийняття державою таких рішень
зачіпає

інтереси

інших

держав.

Вони

повинні

бути

узгодженими

з

міжнародними торговельними та митними угодами.
У цьому аспекті можна зрозуміти міжнародну бізнесову спільноту та
національних суб'єктів ЗЕД — держава повинна забезпечувати стабільні
закони, якщо прагне до поваги на міжнародній арені.
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Рисунок 1 - Основні завдання і напрямки організації митного контролю
Одним із напрямків організації митного контролю є розробка і
запровадження в дію технологічних схем митного контролю та митного
оформлення. Технологічна схема – це встановлена керівництвом митного
органу, обов‘язкова для виконання послідовність дій співробітників підрозділів
митного органу під час здійснення операцій митного контролю та митного
оформлення.
Технологічна схема може регламентувати діяльність як одного окремо
взятого підрозділу, так і декількох підрозділів митного органу в комплексі, а
також

взаємодію

підрозділів

митного

органу

з

підрозділами

інших

контролюючих органів (служб): санітарної, фіто санітарної, радіологічної,
ветеринарної, екологічної, підрозділами прикордонних військ України та інше.
За допомогою технологічних схем, погоджених з відповідними службами,
врегульовуються питання взаємодії під час здійснення митного контролю та
митного оформлення.
При

цьому

логічним

завершенням

митного

контролю

є

митне

оформлення товарів та транспортних засобів. Фахівці класифікують комплекс
заходів системи митного оформлення на три групи:
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1. Митне оформлення – це засвідчення відомостей, одержаних під час
здійснення

митного

контролю

товарів

і

транспортних

засобів,

які

переміщуються через митний кордон України.
2. Юридичне оформлення результатів митного контролю.
3. Ведення статистичного обліку ввезення на митну територію України,
вивезення за її межі та транзиту через її територію товарів і транспортних
засобів. Організація митного контролю в пунктах пропуску через державний
кордон завжди спрямована на прискорення процедур митного контролю та
митного оформлення товарів і транспортних засобів, які перетинають
державний кордон України, спрощення та уніфікацію митних формальностей, з
одного боку, а також посилення митного контролю за переміщенням цих
товарів, з іншого.
За результатами виконання основних завдань в цьому напрямі діяльності
можна констатувати, що Держмитслужба, регіональні митниці та митниці
постійно вживають заходів, які позитивно впливають на прискорення пропуску
транспортних засобів, вантажів, громадян через державний кордон України,
збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску в умовах постійно
зростаючого вантажо - та пасажиропотоків.
Водночас аналіз стану боротьби з контрабандою свідчить про те, що
незважаючи на комплекс здійснених органами виконавчої влади заходів, вона
продовжує поширюватись, а пов‘язані з нею негативні процеси набувають
дедалi витонченіших форм, що завдає значної шкоди економiцi України,
негативно впливає на криміногенну ситуацію в державі.
В останні роки при відносній стабільності кількості порушених
кримінальних справ про контрабанду, значно зростає вартість вилучених
предметів по цих справах. Це свідчить про зухвалість контрабандних операцій.
Причому

правопорушники

все

більше

використовують

методи,

при

застосуванні яких експортно-імпортні операції на перший погляд виглядають
законними, але при поглибленому вивченні всіх документів і обставин
виявляються ознаки порушень митного законодавства.
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Зменшення кількості кримінальних справ протягом останніх років
обумовлено постійним підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму
доходів

громадян

як

базової

величини,

від

якої

визначається

межа

відповідальності за контрабанду товарів. Отже, масштаби комерційної
фальсифікації поширюються, а методи стають більш вишуканими, завдаючи
тим самим економічних збитків державі.
Таким чином, митні органи, беручи участь у формуванні митної політики
держави та безпосередньо її реалізуючи, здійснюють різносторонню діяльність,
якій властиві певні особливості. Безумовно, діяльність митних органів – це
державно-владна діяльність, яка спрямована на реалізацію функцій держави у
сфері митно-правового регулювання суспільних відносин.
Для митних органів є характерними: – єдність мети діяльності –
здійснення єдиної митної політики; – єдність завдань – ефективне використання
всіх інструментів митного оформлення та контролю для забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності та обміну, захисту національного ринку; –
єдність функцій – участь у розробці та реалізації митної політики, забезпечення
дотримання законності в межах наділеної і компетенції щодо захисту
економічних інтересів України, стягнення І мита та інших платежів, боротьба з
контрабандою.
Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.96 р. // Світовид. – 2001. – 48 с.
2. Митний кодекс України від 11.07.2002р. № 92-IV // К.: Атіка, 2008. –
160 с.
3. Основи митної справи: Навч. посіб. / В.А. Аргунов, В.П. Батіг,
Є.М. Березний та ін.; За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. – Х.: Вид. група
―Ра – Каравела‖, 2000. – 320 с.
4. Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною
діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія. – Донецьк: ТОВ
«Юго-Восток», 2008. – 366 с.
5. Презентація Державної митної служби України в Європейській комісії /
Інформ.-аналіт. упр. Держмитслужби. – К., 2002. – 64 с.
28

6.

Про

Державну

службу:

Закон

України

від

16.12.93

р.

№3723-ХІІ. // www.customs.–gov.ua.
7.

Про

боротьбу

з

корупцією:

Закон

України

від

05.10.95

р.

№ 356/95-ВР. // www.customs.gov.ua.
8. Про митну справу в Україні: Закон України від 25.06.91 р.
№ 1262-ХІІ. // www.customs.gov.ua
9. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами в Україну: Закон України від 13.09.01р.
№ 2681-ІІІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від
01.08.04р. № 1970- IV // www.customs.gov.ua.
УДК 336.64
Тетяна Ляльчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ
ПІДСИТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено складові системи управління фінансово-економічною
підсистемою підприємства та встановлено, що призначенням управління є
виявлення та попередження загроз зовнішнього та внутрішнього характеру,
визначення найкращих джерел та напрямів фінансування діяльності, що
забезпечує кожен елемент механізму у відповідності з проблемами, які
виникають.
Ключові слова: фінансово-економічна підсистема підприємства, складові
управління фінансово-економічною підсистеми, система управління фінансовоекономічною підсистемою.
Найважливішою складовою аналізу діяльності підприємства є аналіз його
фінансового стану, який характеризує здатність підприємства самостійно вести
виробничо-господарську діяльність, бути конкурентоспроможнім на ринку,
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мати конкурентні переваги перед іншими підприємствами галузі, розвивати
власну виробничу та фінансову діяльність незалежно від внутрішніх факторів
впливу на підприємство.
Тому, в сучасних умовах ринкової економіки, все більше набуває уваги
аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, його ліквідність,
платоспроможність, майновий стан тощо. Адже саме ці показники дають
можливість підприємству самостійно обирати види та напрями економічної
діяльності, планувати стратегічні напрями розвитку підприємства, враховуючи,
як власні цілі (максимізація прибутку), так і зовнішні – максимальне
задоволення потреб населення.
Теоретичні

основи

розробки

механізмів

управління

економічною

підсистемою підприємства відображені в роботах вітчизняних та зарубіжних
авторів, таких як: Т. Васильців, Н.Корж, О. Барановський, І. Бланк, К. Горячева,
Т. Гладченко, О. Грунін, М. Єрмошенко, Р. Кириченко, Т. Клебанова,
Г. Клейнер, Г. Козаченко, А. Ляшенко, А. Могильний, Є. Олейников,
В. Ортинський, Р. Руденський, В. Тамбовцев, А. Шеремет, В. Шлемко,
В. Шликов та ін. Однак, залишаються дискусійними питання вибору методів
управління цим економічним явищем та розроблення загального механізму
управління.
Всі управлінські рішення в галузі забезпечення захисту фінансових
інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз найтіснішим чином
взаємопов‘язані і здійснюють прямий або опосередкований вплив на результати
його фінансової діяльності.
Головна мета управління фінансово-економічною безпекою підприємства
- забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціонування,
створення високого потенціалу розвитку і зростання в майбутньому. Важливою
складовою економічної підсистеми підприємства є фінансова безпека.
Необхідність комплексного підходу до формування фінансової підсистеми
підприємства, що забезпечує захист його фінансових інтересів в процесі
розвитку, обумовлює її виділення в самостійний об‘єкт управління в загальній
системі фінансового менеджменту.
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У цьому зв‘язку виникає необхідність більш докладного розгляду
сутності поняття «фінансова безпека підприємства» та виявлення його
найбільш характерних особливостей. Аналіз наукової літератури з даного
питання дозволив узагальнити і доповнити сутнісні характеристики фінансової
підсистеми підприємства наступним чином:
1. Фінансова підсистема є одним з основних елементів економічної
підсистеми

підприємства.

У

загальному складі

елементів

економічної

підсистеми фінансова компонента є провідною в силу основоположного
значення структури та рівня фінансового потенціалу підприємства для
забезпечення основних цілей його діяльності;
2. Фінансова підсистема може бути охарактеризована за допомогою
комплексу кількісних і якісних параметрів фінансового стану, що відображають
рівень його захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз.
3. Фінансова та економічна підсистеми нерозривно пов‘язані між собою
категорії, що дозволяє поєднати ці поняття в єдиному визначенні - фінансовоекономічної підсистеми.
4. Показники фінансової підсистеми повинні мати порогові значення, за
якими можна судити про рівень фінансової стійкості підприємства.
5. Об‘єктом забезпечення фінансово-економічної підсистеми виступає
сформований комплекс пріоритетних фінансових та економічних інтересів
підприємства, які потребують захисту в процесі здійснення діяльності.
6. Основою формування фінансово-економічної підсистеми підприємства
є ідентифікація реальних та потенційних загроз внутрішнього і зовнішнього
характеру

його

фінансовим

та

економічним

інтересам,

які

доцільно

упорядкувати за рівнем зниження небезпеки (наприклад, з використанням
методу Парето), починаючи з тих, що призводять до найбільш відчутних за
розміром і наслідками збитків.
7. Найважливішою цільовою спрямованістю системи є створення
необхідних передумов для його стійкого розвитку в короткостроковому і
довгостроковому періоді.
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Реалізація перелічених напрямів допоможе підприємству створити
необхідний запас міцності фінансової системи, що сприятиме забезпеченню
подолання кризових наслідків. Фінансово-економічна підсистема є досить
складною системою з певною структурою і механізмом відносин між її
елементами. В основі системи лежить принцип суворо цільового використання
фінансових ресурсів і забезпечення певних умов для швидкої та ефективної
віддачі від збільшення вкладених коштів [3].
Реалізація подібного принципу означає створення системи контролю не
тільки за доцільністю і своєчасністю використання коштів, але й за рівнем їх
окупності. Управління фінансовою підсистемою підприємства пропонується
здійснювати у двох режимах:
1) в умовах стабільного існування підприємства;
2) в умовах нестабільного існування підприємства.
До функцій управління фінансово-економічною підсистемою в умовах
стабільного існування підприємства відносять:
1. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують
обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.
2. Проведення аналізу стану фінансової та економічної підсистеми
підприємства.
3. Розробка системи планування
4. Створення системи внутрішнього контролю [4].
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Рисунок 1 - Етапи процесу управління фінансово-економічною безпекою
підприємства (розроблено авторами за даними [4]
Стратегія управління фінансово-економічною підсистемою підприємства
в умовах нестабільного існування повинна включати такі складові:
– діагностика кризових ситуацій;
– поділ об‘єктивних і суб‘єктивних негативних впливів;
– визначення переліку заходів щодо запобігання загрозам;
– оцінка ефективності планованих заходів з точки зору нейтралізації
негативних впливів;
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– оцінка ефективності пропонованих заходів щодо усунення загроз.
Залежно від результатів моніторингу фінансового стану підприємства з
метою раннього діагностування фінансової кризи та забезпечення фінансової
безпеки диференціюються напрями дій і розробляються антикризові заходи.
Комплекс заходів може бути спрямований на запобігання фінансовій кризі або
на пом‘якшення умов її майбутнього протікання, якщо в силу активного впливу
факторів

зовнішнього

середовища

запобігти

фінансовій

кризі

не

представляється можливим.
Комплексний план заходів щодо запобігання загрозам фінансовій безпеці
містить такі основні розділи:
– перелік антикризових заходів;
– обсяг фінансових ресурсів, що виділяються для їх реалізації;
– терміни реалізації окремих антикризових заходів;
– очікувані результати фінансової стабілізації.
Основними заходами, спрямованими на нейтралізацію загрози фінансової
кризи, є:
– страхування фінансових ризиків підприємства;
– реалізація зайвих або невикористовуваних активів підприємства;
– вжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості; –
скорочення обсягу фінансових операцій на найбільш ризикованих напрямках
фінансової діяльності підприємства;
– економія інвестиційних ресурсів за рахунок призупинення реалізації
окремих реальних інвестиційних проектів;
– економія поточних витрат, пов‘язаних з господарською діяльністю
підприємства;
– оцінка завантаження виробничих потужностей;
– передача об‘єктів невиробничої сфери на баланс органів міської влади і
скорочення витрат на їх утримання та ін.
Таким чином, зміст поняття фінансової підсистеми можна визначити як
граничний рівень його фінансового захисту від реальних та потенційних загроз
зовнішнього і внутрішнього характеру, який визначається кількісними та
якісними параметрами його фінансового стану, з урахуванням формування
34

комплексу пріоритетних фінансових інтересів та створення системи необхідних
фінансових

передумов

сталого

розвитку

в

короткостроковому

і

довгостроковому періоді за умови постійного моніторингу фінансової
підсистеми і формування комплексу превентивних і контрольних заходів.
Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємства
потребує

розроблення

відповідного

механізму,

компонентами

якого

є

сукупність фінансових інтересів підприємства, організаційна структура й
управлінський персонал, техніка і технологія управління, функції, принципи і
методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ – СУБ’ЄКТІ ЗЕД
У статті розглянуто теоретичні підходи щодо управління ризиками на
підприємстві – суб’єкті ЗЕД, а також визначено методологію попередження
та уникнення ризиків при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної
діяльності.
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Підприємницька діяльність завжди пов‘язана з ризиком. Як правило,
найбільший прибуток приносять операції з підвищеним рівнем ризику. Але,
водночас, зі збільшенням рівня ризику зростає загроза втрати фінансової
стійкості. Для упередження ризику, в першу чергу, слід визначити його ступінь:
допустимий – загроза втрати більшої частини прибутку; критичний – загроза
втрати усього прибутку; абсолютний (катастрофічний) – загроза банкрутства
підприємства і втрати всього майна (економічна катастрофа). Отже, під
ризиком

зовнішньоекономічної

діяльності

варто

розуміти

імовірність

одержання прибутків чи збитків у сфері специфічної управлінської діяльності,
пов‘язаної з визначенням можливих відхилень від поставленої мети, які можна
охарактеризувати, як кількісно, так і якісно.
Система управління ризиками підприємства взагалі та при здійсненні
експортних операцій зокрема є досить актуальним питанням серед таких
вітчизняних та зарубіжних науковців: Ю.М. Лисенков, Н. Байда, В. Кравченко,
Г. Міщук, Ю.А. Осинский, Т. В. Перекупнева, О. А. Соловйова.
Ризики мають місце в будь-якій сфері людської діяльності, але найбільш
актуальною проблема ризиків є у підприємницькій діяльності, пов‘язаній з
міжнародними

економічними

операціями

та

валютними

розрахунками.

В зовнішньоекономічній діяльності найбільша ймовірність настання різних
несприятливих подій, страхових явищ і складає об‘єктивний неминучий
елемент прийняття і виконання ризикового рішення. А тому, перш ніж зробити
певні кроки в зовнішньоекономічній діяльності, необхідно виявити існуючий
ступінь ризику, зробити йому належну оцінку та відповідну форму захисних
застережень з метою максимального знешкодження їх дії, або зменшити його
дію до допустимого рівня.
Лисенков Ю. М. вважає, що основною причиною ризику у міжнародному
бізнесі є:
1. Постійна нестабільність світових економічних процесів, які не завжди
піддаються прогнозуванню (природні явища, науково-технічний прогрес,
споживчий попит, політичні події та інше).
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2. Обмеженість інформації суб‘єктів ЗЕД стосовно економічних процесів,
що визначаються обмеженістю економічних ресурсів (природних, фінансових,
техніко-економічних, організаційних, людських та інших).
3. Наявність

невизначеності, обумовленої прихованням об‘єктивної

інформації з економічних, конкурентних, маркетингових, конфіденційних,
політичних та інших причин.
4. Відсутність чіткої мети і критеріїв оцінки ЗЕД [3, с. 99].
За своєю економічною природою ризик – це є те, що діє на нас щоденно й
погодинно, всякий раз коли ми приймаємо будь-яке рішення науково
обґрунтоване чи інтуїтивне, а тому об‘єктивне розуміння і оцінка можливих
результатів їх дії, прогнозування і вибір альтернативного рішення є головним
завданням кожного учасника зовнішньоекономічної діяльності.
Байда Н. Ю. зазначає, що сучасна структура ризиків зовнішньоекономічної
діяльності досить широка і нараховує більше 200 їх видів, які умовно
об‘єднують

у 10 основних груп: країні, ненадійності партнера, пов‘язані з

умовами контракту, реалізацією товарів (послуг), розрахунків, митного
оформлення, маркетингові, транспортні, валютні та управлінські [1, с. 46].
Країнні ризики. Важливою умовою успішної зовнішньоекономічної
діяльності є врахування особливостей країни партнера. Адже країнні ризики
охоплюють велику кількість різноманітних ризиків, які є актуальними для усіх
учасників ЗЕД. Вони можуть бути у формі політичних, макроекономічних,
юридичних, кримінальних та інших ризиків.
Політичний ризик – це можливість виникнення збитків або зменшення
доходу (прибутку) внаслідок відповідної державної політики. Політичний
ризик необхідно враховувати перш за все в країнах з нестабільною політичною
ситуацією. Як правило, політичну оцінку країни партнера здійснюють за
такими критеріями як: політична стабільність, економічна стабільність,
валютна стабільність, свобода переміщення капіталу і прибутку, захист
технології, відношення до іноземних інвестицій, обмеження і пільги для
іноземних інвесторів, культурні відносини.
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Макроекономічний ризик – пов‘язаний з платоспроможністю країнидебітора, а тому здійснюється аналіз її макроекономічних показників і
ринкового потенціалу:
- стан економіки країни;
- стан економіки країни майбутнього партнера;
- розмір внутрішньої та зовнішньої заборгованості країни.
Юридичні ризики – пов‘язані з нестабільністю законодавчої бази країни,
часті зміни законів і нормативних актів, що регулюють економічну діяльність, в
тому числі і зовнішньоекономічну, що може спричинити великі фінансові
втрати за умови укладання контрактів на довгостроковий період.
Кримінальний ризик – пов‘язаний з рівнем кримінальної ситуації в країні,
наявності організованої економічної злочинності, тіньової економіки та інше,
що може привести до втрати майна і цінностей або значного ускладнення
економічної небезпеки для діяльності підприємства.
Ступінь можливості виникнення ризиків залежить від країни, з якою
передбачається укладення зовнішньоекономічного контракту.
Ризик ненадійності іноземного партнера – ситуація, коли надійність
іноземного партнера знаходиться під сумнівом або повністю не визначена, а
тому вимагає перевірки. Перевірити це можна двома шляхами: самостійно, за
умови наявності таких можливостей; за допомогою відповідних вітчизняних та
іноземних організацій.
Ризик, пов‘язаний з умовами контракту – ситуація, за якої виникає певна
невизначеність, що тісно пов‘язана з умовами контракту, наприклад, може мати
місце помилка, що може призвести до відповідних грошових втрат. До таких
умов, як правило, відносяться:
- предмет контракту;
- кількість і якість товару;
- базисні умови поставки товару, надання послуг;
- ціна та загальна вартість контракту;
- валютні і фінансові умови угоди;
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- умови здачі (приймання) товару, наданих послуг;
- упаковка й маркування;
- форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);
- санкції та рекламації;
- відповідальність за невиконання або неналежне виконання контракту,
арбітраж;
- додаткові умови (страхування, гарантії, якість, рекламації та інше).
Ризик реалізації товарів (послуг) – він виникає в процесі реалізації товарів
чи послуг і включає: ризик відмови реєстрації товару; ризик втраченої вигоди;
ризик зниження виторгу; ризик прямих фінансових втрат через відсутність
попиту на товар.
На думку Кравченко В. С., основними причинами його дії є:
- зниження обсягів реалізації через падіння попиту на товар, витіснення
його конкурентами;
- підвищення закупівельної ціни в процесі реалізації проекту;
- непередбачене зменшення обсягів закупівлі товару;
- втрата товару;
- втрата якості товару в процесі його обороту;
- підвищення витрат обігу порівняно з проектом (сплата штрафів, мит та
різних відрахувань) [2, с. 37].
Ризик розрахунків – виникає в результаті неплатоспроможності іноземного
партнера або з несвоєчасністю їх проведення.
Ризик митного оформлення – є комплексним вираженням дії цілого ряду
факторів, що спричиняють його виникнення, а саме:
- ризик, що виникає через несвоєчасність сертифікації товару;
- ризик невірності розрахунків митних зборів, акцизів, ПДВ тощо.
- недотримання вимог і роз‘яснень щодо складання документів з ЗЕД;
- незадовільне інформаційне забезпечення ЗЕД і пов‘язане із нею
невиконання вимог нормативних актів і митних інструкцій;
- ризик невірного вибору транспортного засобу, що не відповідає вимогам
митної конвенції.
39

Маркетинговий ризик – пов‘язаний з можливостями просування і
реалізації товарів на відповідному ринку збуту товарів. Його дія пов‘язана з
інформаційним, інноваційним та галузевим ризиком.
1.

Інформаційний

ризик

–

виникає

внаслідок

її

відсутності

чи

недостовірності.
2. Інноваційний ризик – це можливість втрат, що виникають в процесі
вкладання інвестором капіталу у виробництво нових

товарів чи послуг,

допускаючи, що вони не знайдуть відповідного попиту на ринку;
3. Галузевий ризик – це ризик, що виникає в результаті зміни економічного
стану галузі в порівнянні з іншими галузями, а тому визначають:
- діяльність фірми відповідної галузі та суміжних галузей;
- стійкість фірми в порівнянні зі стійкістю економіки країни;
- результати діяльності різних фірм внутрішньої галузі.
Транспортний ризик – пов‘язаний з доставкою товару при експортноімпортних операціях. Для його упередження необхідно зробити оптимальний
вибір

транспорту

максимального

зниження

імовірного

ризику

при

транспортуванні і нормативного його розподілу, в разі виникнення, між
продавцем і покупцем відповідно з правилами «Інкотермс – 2010».
Валютний ризик – зумовлений непередбаченою зміною курсів іноземних
валют, а також курсу національної валюти. В умовах знецінення валют цей
ризик стає значним для експортерів, особливо під час довгострокових угод, а
також продажу товарів у кредит. З метою зменшення можливих валютних втрат
через різкі коливання курсів та їх інфляційне знецінювання експортери, як
правило використовують метод хеджування [4, с. 68].
Управлінський

ризик

–

пов‘язаний

з

нераціональністю

рішення,

прийнятого менеджерами різних ланок, в тому числі і вищої – президентами,
віцепрезидентами компаній та генеральними директорами підприємств.
Підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком. Як правило,
найбільший прибуток приносять операції з підвищеним рівнем ризику. Але,
водночас, зі збільшенням рівня ризику зростає загроза втрати фінансової
стійкості й банкрутства підприємств.
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Залежно від рівня прийняття рішень можна виділити два види ризиків:
глобальні та локальні.
Глобальні ризики — це ризики на рівні народного господарства, викликані
зміною політичної ситуації в країні та макроекономічних параметрів її
розвитку. До таких ризиків слід віднести політичні ризики, а також ризики,
пов'язані зі зміною законодавства (податкового, валютного, інвестиційного і та
ін.), розвитком внутрішніх і зовнішніх ринків, фінансового ринку та ін.
Локальні ризики — це ризики, що виникають на рівні підприємства. Вони
можуть бути пов'язані як з вирішенням питань у повсякденній фінансовогосподарській діяльності (розробка тактики управління), так і з рішеннями в
галузі довгострокового економічного розвитку (розробка стратегії та окремих
фінансових політик) [1, с. 47].
Отже, під ризиком зовнішньоекономічної діяльності варто розуміти
імовірність одержання прибутків чи збитків у сфері специфічної управлінської
діяльності, пов‘язаної з визначенням

можливих відхилень від поставленої

мети, які характеризуються як кількісно, так і якісно.
Контроль над ризиком складає суттєву частину успішної підприємницької
діяльності. Ефективне управління ризиком вимагає не тільки уважного
стеження за розміром ризику, але також стратегію мінімізацію збитків. Для
боротьби з ризиками використовують відомі методи управління.
Головна проблема управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності
підприємства складається в управлінні ризиками, настання яких не залежить від
зусиль підприємств, і які являються зовнішніми [5, с. 13].
До прийомів зниження ступеня ризику ЗЕД відносять: уникнення ризику;
прийняття ризику; запобігання ризику; зниження ризику. Уникнення ризику
означає відмову від реалізації заходу, зв‘язаного з ризиком. Воно дозволяє
цілком уникнути можливих втрат і непевності. Разом з тим, як правило,
уникнення ризику означає для підприємця відмову від прибутку. Тому при
необґрунтованій відмові від заходу, пов‘язаного з ризиком, мають місце втрати
від невикористаних можливостей.
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Найбільш розповсюдженими методами зниження ризику є:
1. Розподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності;
2. Страхування ризику;
3. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат;
4. Нейтралізація часткових ризиків;
5. Зниження ризику в плані фінансування [6, с. 114].
Розподіл ризику здійснюється в процесі планування підприємницької
діяльності. Для кількісного розподілу ризику можна використовувати модель,
засновану на «дереві рішень». При цьому кожний із партнерів виконує
запланований обсяг робіт та несе відповідну долю ризику у випадку його
невиконання. Але найбільш ризикує інвестор.
Соловйова О.А. зазначає, що страхування ризику являє собою систему
відшкодування втрат страхувальниками при виникненні страхових випадків із
спеціальних страхових фондів, які формуються за рахунок страхових внесків,
що виплачуються страхувальниками. Як правило, це здійснюється за
допомогою майнового страхування та страхування від нещасних випадків
[7, с. 125].
Створення резервів ресурсів на покриття непередбачених витрат дозволяє
компенсувати ризик, який виникає в процесі реалізації підприємницької ідеї і,
тим самим, компенсувати збої у здійсненні підприємницької діяльності.
Першим етапом при використанні даного методу являється оцінка наслідків
ризиків, тобто, сум на покриття непередбачених витрат. При цьому можна
використовувати всі методи аналізу ризиків. Далі визначається структура
резерву на покриття непередбачених витрат та для яких цілей слід
використовувати встановлений резерв.
Зниження ризику – це скорочення ймовірності й обсягу втрат. Для
зниження ступеня ризику застосовують різні прийоми. Найбільш поширеними
є:

профілактика

господарських

ризиків;

диверсифікація;

лімітування;

самострахування; страхування від валютних ризиків; хеджування; одержання
додаткової інформації про вибір і результати; одержання контролю над
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діяльністю в пов‘язаних галузях; облік і оцінка частини використання
специфічних фондів компанії в її загальних фондах. Розглянемо ці прийоми
детальніше. Уникнення ризиків є найбільш ефективним способом їх
профілактики. Воно полягає в розробці таких заходів, що цілком виключають
конкретний вид підприємницького ризику.
Диверсифікація – це процес розподілу капіталу між різними об‘єктами
вкладення, що безпосередньо не пов‘язані між собою. Диверсифікація дозволяє
уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різноманітними видами
діяльності. Диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менш
витратним способом зниження ступеня фінансового ризику.
Лімітування – це встановлення ліміту, тобто граничних сум затрат,
продажу, кредиту. За цими видами діяльності і господарських операцій, що
можуть постійно виходити на встановлені межі припустимого ризику, цей
ризик лімітується шляхом установлення відповідних економічних і фінансових
нормативів.
Хеджування є методом зниження ступеня ризику. Здійснення операцій
хеджування дозволяє уникнути цінового й інфляційного ризиків при здійсненні
підприємством угод на товарних чи фондових біржах. Принцип операції
хеджування полягає в тому, що купуючи товар (цінні папери) з постачанням у
майбутньому періоді, підприємство одночасно здійснює продаж ф‘ючерсних
контрактів на аналогічну кількість товарів (цінних паперів). Хеджування всіх
ризиків – єдиний спосіб їх повністю уникнути, вважає Міщук Г.М. [4, с. 69].
Інформація відіграє важливу роль у ризик-менеджменті. Підприємцю
часто доводиться приймати ризикові рішення, коли результати вкладення
капіталу невідомі і засновані на неповній інформації. Якби в нього була
повніша інформація, то він міг би зробити точніший прогноз і знизити ризик.
Це робить інформацію товаром, причому дуже цінним.
В даний час відсутні реальні механізми фінансової підтримки підприємств
у кризових ситуаціях. У зв‘язку з цим постає гостра необхідність як
найшвидшого освоєння і впровадження методів керування ризиками. Для
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зменшення ризиків за укладеними експортно-імпортними контрактами слід
попередньо перевірити потенційного партнера. З цією метою пропонується
оцінити ефективність його функціонування. Керуючись інформацією про
потенційного партнера, можна зробити конкретні висновки щодо його
надійності та платоспроможності.
Страхування зовнішньоекономічного ризику – це комплекс видів
страхування, які забезпечують захист інтересів вітчизняних і зарубіжних
учасників тих чи інших форм міжнародної співпраці. Він включає страхування
експортно-імпортних

вантажів,

засобів

транспорту,

які

їх

перевозять,

будівельно-монтажного ризику, експортних кредитів, страхування цивільної
відповідальності

українських

та

іноземних

учасників

економічного

співробітництва й інші види страхування [7, с. 126].
Отже, під час експорту вітчизняних товарів пріоритет мають контракти,
укладені, відповідно до правил ІНКОТЕРМС-2010, на умовах СІФ, які
включають витрати на страхування у продажну ціну продукції. Під час імпорту
продукції перевага надається договору на умовах ФОБ, коли купівельна ціна не
містить витрат на страхування, щоб товари могли бути застраховані в Україні.
Однак, перераховані методи не в змозі забезпечити абсолютний захист від
можливих ризиків, проте можуть значно їх зменшити. В значній мірі ризики
можуть бути попереджені шляхом ефективного внутрішнього управління
фірмою, наприклад диверсифікації діяльності. Найбільший ефект може бути
досягнутий за рахунок поєднання та комбінації різних методів управління
ризиками при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
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У статті досліджено сутність управлінських рішень. Проаналізовано основні
підходи до процесу розроблення та прийняття управлінських рішень.
Обґрунтовано
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рішень.

Удосконалено процес поетапного розроблення та прийняття управлінських
рішень на підприємстві. Розглянуто зміст запропонованих етапів розроблення
та прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: управлінське рішення, технологія, процес, прийняття,
розроблення,

етапи

процесу

прийняття

управлінських

рішень

на

підприємствах.
У сучасних економічних умовах розвиток буд-якого підприємства багато
значною

мірою

залежить

від

швидкості

адаптації

до

нових

умов

функціонування та правильності прийняття управлінських рішень. Оскільки,
саме від їх ефективності залежить конкурентоспроможність підприємства та
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можливість його подальшого розвитку, тому питання вдосконалення процес
розробки та прийняття управлінських рішень є одним із пріоритетних
напрямків дослідження в сучасній науці та практиці. Саме від їх ефективності
залежать

конкурентоспроможність

підприємства

та

можливість

його

подальшого розвитку, тому питання вдосконалення процесу розроблення і
прийняття управлінських рішень є одним із пріоритетних напрямів дослідження
у сучасних науці та практиці.
Визначення чіткої послідовності та взаємозалежності основних етапів
процесу прийняття та реалізації управлінських рішень дасть змогу зменшити
вплив факторів невизначеності на кінцевий результат. Відповідна інформаційна
база прийняття управлінських рішень дозволить підприємству швидко
реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі діяльності
підприємства.
Проблемою прийняття і реалізації управлінських рішень займалися
вітчизняні та зарубіжні науковці. Серед них можна виділити таких, як
В. Приймак, О. Шканова, І. Гевко, Л. Батаршева, А. Лук‘янова, М. Мескон,
М. Альберт, С. Мосов і багатьох інших. Але, незважаючи на безліч наукових
робіт, які торкаються даної проблематики, виявлені напрацювання у даному
напрямі потребують систематизації та узагальнення.
Теоретичні

засади

особливостей

технології

розробки

і

реалізації

управлінських рішень на підприємстві
Для успішного функціонування та діяльності підприємства особливого
значення набувають інструменти, які використовуються для формування та
прийняття управлінських рішень. У зв‘язку із різними внутрішніми та
зовнішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішень. Рішення – це
відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на
розв‘язання певних проблем і максимальне наближення до заданої мети.
Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і
виконання численних рішень.
Технологія — це сукупність методів і способів перетворення вхідних
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компонентів системи у компоненти її виходу. Цими компонентами системи є
інформація, матерія, енергія тощо. Якщо предметом управлінської діяльності є
інформація, то технологія управлінської діяльності — це сукупність методів і
способів перетворення необхідної інформації у затверджене управлінське
рішення та його реалізацію [1].
Тут в основному мова йде про процедурний аналіз управлінського циклу,
який характеризує процес як набір певних стандартних процедур. Чітко
організована технологія процесу управління завжди передбачає набори різних
управлінських процедур. Характер Цього набору залежить від змісту процесу
управління, а також від завдань, котрі поставлені перед процедурою аналізу.
При процедурному підході використовується опис процесу розробки та
реалізації управлінського рішення за допомогою стандартних операцій.
Фактично

ми

повертаємося

до

розгляду

складових

операцій

управлінського циклу. Реальна управлінська технологія спирається на принцип
єдності функцій, організаційних структур і технологій. Цей принцип визначає,
що технологія управлінської Діяльності має враховувати організаційну
структуру, яка існує в митній службі (розподіл функцій та повноважень за
рівнями

управління),

нормативно-правову

регламентацію

дій

суб'єкта

управління, спиратися на існуюче технічне та інформаційне забезпечення
управлінської діяльності тощо.
Дослідники, вивчаючи основні причини, які викликають необхідність
підготовки нових управлінських рішень, зазвичай відзначають п'ять причин,
частка кожної з них у загальній кількості управлінських рішень дорівнює:
1) неполадки (проблеми) в керованій підсистемі - 27%, 2) вказівки вищих
органів - 24%,3) закінчення терміну дії попереднього рішення - 17%,
4) необхідність коригування раніше прийнятого рішення - 15%, 5) новий стан
керівної підсистеми - 14 % [2].
Крім цих п'яти є й інші причини, але їх частка незначна.
Таким чином, безпосередніми причинами, що спонукають здійснювати
підготовку і прийняття управлінських рішень, є ті чи інші соціальні (у тому
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числі й управлінські) проблеми. Вони пов'язані насамперед з різними
відхиленнями фактичного стану керованої підсистеми від запрограмованого, а
також з усякого роду порушеннями в механізмі функціонування системи в
цілому. При цьому, якщо відхилення і порушення не випадкові (епізодичні), а
часті та стійкі, то вони можуть розглядатися як свідчення недосконалості самої
системи.
Для того, щоб з'ясувати роль і місце обґрунтованості рішення в управлінні,
необхідно розглянути, як співвідносяться зміст і послідовність основних етапів,
стадій і фаз роботи управлінського персоналу з управлінським рішенням.
Технології підготовки політичних, адміністративних, економічних і інших
рішень не дуже відрізняються. Моделі даної діяльності в головному й
основному збігаються [3].
Підготовка управлінського рішення складається з п'яти етапів. Вона
починається з виявлення актуальної соціальної проблеми, а закінчується
розробкою варіантів рішень з описом переваг кожної альтернативи, що й
передається особі, яка приймає рішення .
Розглянемо ці етапи.
1. Аналіз ситуації. На цьому етапі виявляються, оцінюються й
аналізуються стани системи та досліджувані процеси (проблемної ситуації).
Існуючий на кожний даний момент стан системи управління дає змогу її
керівникам і співробітникам виявити проблеми та сформулювати цілі
діяльності з тим, щоб система могла функціонувати максимально ефективно.
Виконуються

такі дії:

вибір інформації; розрахунок аналізованих

показників; оцінка розрахованих показників; оцінка реальних показників;
визначення

причин

відхилень;

установлення

залежностей

у

системі.

Насамперед визначаються стратегічні напрямки вирішення виявлених проблем
для подальшого формування цілей.
Виявляється, а головне, точно діагностується і формулюється проблема за
допомогою оперування інформацією про середовище функціонування, про стан
і результати діяльності органу, які є в системі. Найбільш важливий науково
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обґрунтований аналіз достатнього обсягу об'єктивної вихідної інформації,
бажання та вміння реально сформулювати проблему. Як правило, у процесі
осмислення відповідної інформації виявляються також інші проблеми.
Керівник повинен випереджати події, а не просто реагувати на них.
Приблизно 50 % виникаючих проблем можна передбачати. Кінцевим
результатом роботи на першому етапі є виявлення кардинальних проблем,
вирішити які необхідно в першу чергу, ранжирування цих проблем і вибір
стратегічного напрямку їх вирішення.
2. Формування цілей та їх зіставлення з дійсністю. Цей етап характерний
визначенням і встановленням цілей вирішення кардинальних проблем. На
практиці використовуються різні способи завдання цілей: від простого переліку
до побудови графа (дерева) цілей з характеристиками їхніх пріоритетів. Мета
повинна мати чіткі формулювання і кількісні характеристики, за якими можна
судити про ступінь її досягнення.
При визначенні мети обов'язково враховуються всі реальні можливості її
досягнення, насамперед наявні ресурси та внутрішні резерви системи. Нарешті,
мета передбачуваних управлінських впливів мусить чітко відповідати
установкам вищих суб'єктів управління, а найголовніше – законам.
3. Прогнозування варіантів вірогідних подій та майбутніх станів системи.
На цьому етапі визначається найбільш повна сукупність варіантів (способів,
засобів) досягнення цілей. Виявлення проблеми, яка потребує розв'язання,
пов'язане з висуненням управлінських гіпотез, тобто припущень про
необхідність і можливі засоби, способи та методи здійснення яких-небудь
позитивних змін у системі, середовищі її функціонування. Управлінська
гіпотеза - один з варіантів мети припустимої безпосередньої діяльності щодо
розв'язання

проблеми.

Для

вироблення

обґрунтованого

ефективного

управлінського рішення необхідно уявити майбутній стан системи та
керованого об'єкта, явища, процесу, що потребує відповідного прогнозу.
Можна складати прогноз для кожної з висунутих управлінських гіпотез.
4.

Вибір

припустимих

альтернатив. Виявлені
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альтернативи

треба

розглянути з урахуванням обмежень (ресурсних, юридичних, соціальних,
морально-етичних тощо). Вибір проводиться, як правило, за різними
критеріями, кількість яких не обмежена. Перевага віддається тим критеріям,
котрі забезпечують найбільшу ефективність, кращі якості рішення. Тому дуже
важливо визначити склад репрезентативних (представницьких) критеріїв для
оптимального вибору. Це можуть бути такі критерії: системна самодостатність;
політична доцільність; економічна вигідність або припустимість; соціальна
позитивність (можливість позитивних соціальних наслідків); екологічна
прийнятність; моральна забезпеченість.
5.

Попередній

вибір

кращої

альтернативи.

Проводиться

аналіз

припустимих альтернатив з погляду досягнення поставлених цілей, витрат
ресурсів, відповідності конкретним умовам реалізації альтернатив. На цьому
етапі оцінюються вже не самі гіпотези, а прогнози у вигляді тих чи інших
аналітико-описових документів, наприклад так званих сценаріїв. При цьому
головне - націленість керівників і апаратів управління на пошук найкращого з
можливих рішень.
6. Оцінка альтернатив з боку ОПР(особа, яка приймає рішення). Роблячи
висновок, ОПР може взяти до уваги додаткові дані, не враховані системними
аналітиками.
Таким чином, спільне використання інтуїції, досвіду і методів аналізу
(аналіз виконується фахівцями) дає можливість найбільш повно врахувати всі
аспекти розв'язуваної проблеми. Власне кажучи, результати аналізу варто
розглядати як один з видів інформації для ОПР при ухваленні рішення.
7. Визначення процедур, термінів і виконавців реалізації прийнятого
рішення. На цьому етапі прийняте рішення поділяється на складові
компоненти, які мають конкретну часову, кількісну й адресну прив'язку.
8.

Оформлення

вибраного

варіанта

у

вигляді

проекту

рішення.

Виробляється і подається оптимальний проект нормативного акта, котрий
попередньо оцінюється на вірогідність його прийняття.
9. Погодження проекту рішення. Передбачає: письмове погодження з
проектом рішення керівників підрозділів органу і прийняття проекту за основу
комплектним суб'єктом управління.
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10. Обговорення проекту рішення та доопрацювання положень проекту на
колегіях і оперативних нарадах тощо.
11. Надання юридичної сили прийнятому рішенню. У більшості випадків
означає підписання або затвердження його керівником (суб'єктом управління).
Цей, на перший погляд, формальний етап має певний зміст. Важливість його
визначається тим, що саме на цьому етапі проект рішення перетворюється в
рішення, якому надається юридична сила. Тому, якщо підходити до цього етапу
з наукових позицій, то він потребує від суб'єкта управління, який має право на
прийняття відповідного рішення, незважаючи на наявність у проекті рішення
необхідного погодження, самостійного ретельного його аналізу.
12. Інформування про прийняте рішення. З метою створення відповідних
умов для подальшої організації виконання рішення суб'єкт управління повинен
вжити своєчасних заходів для доведення його до виконавців.
Таким чином, стадія прийняття управлінських рішень у технологічному
ланцюгу управління завершується обнародуванням прийнятого рішення або
розсиланням його виконавцям і іншим зацікавленим органам, а також
інформуванням про нього населення. Від своєчасності розсилання залежить
оперативність виконання рішень. Тому в необхідних випадках установлюється
термін розсилання. Яке-небудь штучне звуження або обмеження кола органів,
яким направляється рішення, не допускається.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про
те, що процес прийняття управлінських рішень є головною передумовою
ефективної діяльності кожного вітчизняного підприємства. Для покращення
діяльності підприємств необхідно більше уваги приділяти обґрунтованому
поетапному процесу підготовки та прийняття управлінських рішень.
Список використаних джерел:
1.

Артищук

І.

Проблеми

вибору

методів

прийняття

рішень

у

складноструктурованих економічних системах. Регіональна економіка. 2013.
№2. с.206-208.
2. Бабчинська О.І. Новітні методи прийняття управлінських рішень та їх
особливості в економіці України. Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. 2012. Т.1. С. 22-25.
51

3. Макаренко М. В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на
рівні підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013. №12. с.181-187.
УДК 656.2
Руслана Мазур
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена вивченню сутності системи керування персоналом. У ході
написання даної роботи було виявлено актуальність розглянутої проблеми,
вивчено роботи різних авторів відносної тематики, проведений аналіз
поняття системи управління персоналом, виявлено її характерні особливості,
визначено об'єкт та суб'єкт системи управління персоналом, досліджено цілі
та завдання системи управління персоналом, а також її функції. В результаті
роботи запропоновані заходи, що сприяють підвищенню ефективності
функціонування системи управління персоналом.
Ключові

слова:

система

управління

персоналом,

трудові

ресурси,

підприємство, продуктивність праці, оцінка персоналу.
Актуальність даної теми обумовлена тим, що персонал виступає
важливим ресурсом будь-якої організації. Ефективна діяльність працівників
сприяє збільшенню обсягу прибутку організації та підвищення рівня її
конкурентоспроможності. Для ефективного управління персоналом необхідна
грамотно розроблена система, що включає елементи і заходи, реалізація яких
тягне за собою раціональне використання робочої сили.
Питанням розбудови теорії та практики кадрового менеджменту
присвячено велику кількість праць закордонних та українських учених, до яких
належать І. Бланк, Я. Гончарук, В. Жигалов, Н.Корж, Л.Мартинова, Ф. Хміль,
А. Чухно, Б. Шелегеда, Дж. Терле. Наукові розробки у цій сфері різняться
широкою гамою досліджень – від ретроспективи кадрового менеджменту до
AGILE методів в системі управління персоналом.
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Система управління персоналом являє собою сукупність різних методів,
прийомів та способів, з допомогою яких здійснюється процес роботи з
персоналом. Характерними особливостями реалізації системи управління
персоналом є те, що:
- джерелом формування елементів системи управління персоналом
виступає керівний склад підприємства;
- вона спрямована на створення умов, які сприяють ефективному та
раціональному використанню інтелектуальних та фізичних можливостей
працівників;
- її цілями є підвищення показників діяльності підприємства [1].
Для

ефективного

використання

системи

управління

персоналом

необхідне правильне визначення об'єкта та суб'єкта даної системи. Суб'єктом
системи управління персоналом виступає менеджер або працівник керуючого
складу, який здійснює розробку та реалізацію рішень. Об'єктом системи
управління є конкретний співробітник, групи працівників чи колективи [2].
Загалом сутність системного підходу до управління персоналом полягає:
- у формуванні системи цілей роботи з персоналом та встановлення їх
ієрархії;
- у послідовній, системній реалізації всіх напрямків роботи з персоналом,
починаючи з етапу планування та відбору кадрів, їх розвитку, планування
кар'єри, забезпечення професійно-посадового зростання, мотивації тощо;
- у систематичному використанні методів та принципів роботи з
персоналом;
- у постійному відстеженні ефективності роботи з персоналом на основі
виділення кількісних показників та критеріїв даної роботи, оцінки цілей,
засобів та способів наближення до них або їх повного досягнення.
Системний підхід дозволяє, крім іншого, розділити поняття «управління
персоналом» та «керівництво».
Коли ми говоримо про управління персоналом, звертаємося до рівня
організації. У цьому випадку питання вирішуються так, щоб усі працівники
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були охоплені або залучені до певних заходів чи процедур. Усі вони разом
визначають менеджмент людського капіталу. У цьому організація виконує
основну функцію - управління працівниками.
Коли ми використовуємо поняття «керівництво», то розглядаємо рівень
підрозділу, чи, точніше, групи. І тут функція управління працівниками
виконується окремим керівником з допомогою коштів цього рівня. Керівнику
також доводиться керувати поведінкою окремих працівників, це інший рівень
виконання функції.
Таким чином, на різних рівнях виконується та сама функція управління
працівниками організації. Для досконалішого виконання цієї функції необхідно
знання та врахування закономірностей функціонування системи на різних
рівнях, можливостей та обмежень (або рамок) кожного рівня.
Систему управління персоналом на підприємстві неможливо відокремити
від системи управління організацією в цілому, бо перша включає в себе не
тільки функціональні підрозділи, які займаються роботою з персоналом, а й
усіх лінійних керівників – від директора до бригадира, а також керівників
структурних підрозділів, що виконують функції технічного, виробничого,
економічного управління, керівництва зовнішніми господарськими зв‘язками і
т.ін. Тобто, система управління персоналом є «хребтом» системи управління
організацією.
Системний підхід до формування управління всіх рівнів ієрархії дає
можливість комплексно підійти до вирішення даної проблеми. З погляду
системного підходу,

проектування системи управління підприємством має

охоплювати всі функціональні та цільові підсистеми, підсистеми забезпечення
управління, всі їх складові елементи: функції, оргструктуру, технології
управління, кадри, інформацію, управлінські рішення і т.ін. При цьому повинні
враховуватись взаємозв‘язки компонентів цілісної системи між собою та із
зовнішнім середовищем [4].
Таким чином, система управління персоналом є підсистемою системи
управління підприємством, інтегрованою в неї та спрямованою на вирішення
загальних цілей організації.
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Структура системи управління персоналом охоплює: кадрову політику;
підбір персоналу; оцінювання персоналу; розстановку персоналу; навчання та
розвиток персоналу.
Система роботи з персоналом відображається в таких документах:
- Статуті підприємства;
- філософії підприємства - сукупність моральних та адміністративних норм
і правил взаємовідносин персоналу, підпорядкованих досягненню глобальних
цілей підприємства;
- правилах внутрішнього трудового розпорядку – документ, який
регламентує порядок прийому та звільнення співробітників, час праці та
відпочинку, основні обов‘язки співробітників і адміністрації, а також засоби
стимулювання та стягнення;
- колективному договорі – правовий акт, що регулює соціально-правові
відносини між представниками працівників та роботодавців, адміністрації та
профспілок;
- штатному розписі підприємства – документі, що містить склад
підрозділів і перелік посад, розміри посадових окладів та фонд заробітної
плати;
- положенні про оплату та преміювання праці – документі, що визначає
порядок, форми та розміри оплати працівників певних категорій і засоби
матеріального стимулювання;
- положенні про підрозділи – документі, що визначає призначення та місце
підрозділу

на

підприємстві,

функції

та

завдання

управління,

права,

відповідальність і форми стимулювання працівників підрозділу;
- контракті співробітника – формі трудової угоди між адміністрацією та
працівником, що містить порядок прийому на роботу, організацію праці і часу,
ділові та моральні якості, оплату, соціальні блага та гарантії;
-

посадових

інструкціях

–

основний

документ,

що

регламентує

призначення та місце працівника в системі управління, його функціональні
обов‘язки, права, відповідальність і форми заохочення [5].
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Моделі робочих місць – всебічне комплексне визначення різних аспектів
особистості, об‘єктивних кадрових даних, ділових і моральних якостей,
життєвого досвіду, професійних знань та умінь, здоров‘я, працездатності та
інших вимог до людини, яка буде працювати на даному робочому місці.
Регламенти управління – сукупність правил, що визначають порядок роботи
державного органу підприємства, установи й організації.
Функції системи роботи з персоналом:
- визначення потреби в персоналі;
- забезпечення персоналом;
- розвиток персоналу;
- використання персоналу;
- мотивація праці та управління поведінкою персоналу;
- правове та інформаційне забезпечення процесу управління.
Для побудови ефективної системи управління персоналом необхідно
здійснити низку заходів та пройти декілька етапів:
1. Здійснити діагностику зовнішнього та внутрішнього середовища
компанії. Для більш ефективної діагностики зовнішнього та внутрішнього
середовища підприємства нами були виокремлено зони діагностики, а саме:
становище на ринку; сфера діяльності; особистість керівника (керівництва);
розмір та масштаби діяльності компанії; стратегія та цілі підприємства;
наявність (відсутність) спеціалістів з управління персоналом; ситуація на ринку
праці; кількісний та якісний склад персоналу; організаційна та корпоративна
культура підприємства; вік та життєвий цикл компанії; історія підприємства та
перспективи його розвитку та інші.
2. Визначити задачі служби (підрозділу) з управління персоналом, з
огляду на стратегії та цілі компанії.
3.

Формування

моделей

функціонування

служби

(підрозділу)

з

управління персоналом. Система управління персоналом – це складна система,
перед якою ставиться величезна кількість задач, традиційні з них відомі вже
давно і не підлягають сумніву. Але в умовах ринкової економіки, коли
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підприємство постійно перебуває на стадії жорсткої конкурентної боротьби,
система управління персоналом має і специфічні завдання, які ставляться перед
нею задля виживання компанії в сучасних умовах.
Специфічними завдання системи управління персоналом, на наш погляд,
є такі:
– максимально забезпечити взаємозамінність працівників підприємства
для того, щоб нівелювати залежність компанії від власного персоналу;
– сформувати на підприємстві швидку та умовно дешеву адаптацію
персоналу;
– позбавити «ілюзій» про незамінність ключових працівників компанії,
оскільки якщо такі топ-менеджери відчувають свою незамінність для
керівництва, то в короткостроковій перспективі такими співробітниками досить
важко керувати, а іноді і взагалі неможливо це робити;
– вчасно виявляти «баласт» співробітників, які погано виконують свою
роботу, постійно потребують контролю та на них витрачає підприємство надто
багато ресурсів; – допомогти працівникам вибудувати свою роботу для
отримання максимально можливого результату як для працівника, так і для
підприємства [3].
Із вищенаведених специфічних задач, які ставляться перед сучасної
системою управління персоналом, можна зробити висновок, що ця система є
динамічною та постійно розвивається залежно від умов функціонування. Саме
тому, на наш погляд, найбільш придатною для впровадження на сучасному
підприємстві є модель ситуаційного керівництва.
Отже, як бачимо, побудова ефективної системи управління персоналом –
це досить трудомісткий та енергозатратний процес, який потребує від
підприємства максимальної акумуляції щодо визначення стратегії компанії
загалом та щодо його персоналу. Крім того, варто зазначити, що будь-яка
система, в тому числі і система управління персоналом, є динамічною та
постійно потребує удосконалення та розвитку.
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УДК 65.012
Максім Мацьків
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ:
ПРАКТИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто проблемні питання особливостей планування діяльності
підприємства

та запропоновані

схеми

і

принципові

положення його

удосконалення в сучасних умовах господарювання На основі цього розкрито
питання сутності та змісту системи планування сучасного підприємства, її
основних складових і завдань. Виявлено фактори, що впливають на формування
та реалізацію системи планування, визначено основні етапи її створення та
принципи функціонування. Встановлено вимоги щодо формування ефективної
системи планування підприємства.
Ключові слова: менеджмент, планування, система планування, формування та
реалізація ефективної системи планування, організація планування.
Планування – це процес створення комплексної системи заходів щодо
забезпечення підприємницької структури необхідними ресурсами і підвищення
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ефективності економічної діяльності в оперативно-адаптивному режимі у
відповідності до стратегічних цілей і завдань. Планування дає можливість
менеджерам підприємства розглянути і порівняти можливі альтернативні
варіанти економічної стратегії підприємства і забезпечити на цій базі
досягнення підприємством міцних ринкових позицій і стійкого економічного
стану.
Планування
гармонізації,

в

умовах

ринку

збалансованості

повинне

інтересів

базуватися

держави,

на

регіонів

принципах
і

окремих

господарюючих суб‘єктів. І важливим питанням при цьому є питання
організації процесу планування на підприємстві, як суб‘єкта господарювання.
Ефективність системи планування (її успішність) визначається значною
мірою рівнем її організації, направленої на раціональне поєднання основних
елементів системи планування: персоналу, який здійснює планування і який
сформований в організаційну структуру; механізму планування; процесу
обґрунтування, прийняття й реалізації планових рішень (процесу планування);
засобів, які

підтримують

процес планування

(інформаційне,

технічне,

організаційне й лінгвістичне забезпечення). Система організації планування
спрямована на створення найбільш сприятливих умов для удосконалення
процесу виробництва й управління підприємством.
Вивченням загальних проблем планування займаються багато вчених,
зокрема: В. Геєць, В. Бесєдін, А. Гальчинський, Б. Панасюк В. Науменко,
М. Пашута, Б. Грабовецький, Н. Малиш, Р. Тян, А.В. Шегда, О. Орлов,
А.О. Заїнчковський, Т.Л. Мостенська, Є. Бельтюков, І. Смолін, А. Богатирьов,
Г. Азоєв, І. Бланк, В. Герасимчук, В. Голіков, А. Наливайко, З. Шершньов та ін.
Проте, в працях вчених практично зовсім не приділяється увага питанням
організації процесу планування на підприємстві, хоча саме від рівня організації
планування залежить результат процесу планування.
Мета дослідження полягає в розробці організаційних схем та принципових
положень організації процесу планування на підприємстві в сучасних умовах
господарювання.
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Особливе місце в системі управління підприємством займає планування,
яке є підґрунтям для всіх управлінських рішень. Планування дозволяє
перевірити цінність будь-якої структури, її поточний стан, фактори, які
пов'язані з досягненням бажаного майбутнього. Оскільки підприємство діє в
умовах мінливого зовнішнього середовища, питання ефективного планування є
досить актуальним для усіх суб‘єктів господарювання.
Процес планування полегшує управління більшістю процесів розвитку
підприємства в цілому. Об‘єктивна необхідність планування зумовлена
умовами конкуренції, постійними змінами економічного середовища і ринкової
ситуації. Планування сприяє оперативному адаптуванні підприємства до умов
зовнішнього середовища, розширенню власних можливостей, підтриманню
конкурентних переваг на ринку.
Планування розглядають як орієнтований в майбутнє, постійний процес
управління, який здійснюється в певних узгоджених межах й який
відповідальний за зміни в майбутньому, та стосується складання стратегічних й
оперативних планів, а також планів на різних рівнях управління підприємства й
обов`язково включає певні методи моніторингу та контролю [1].
Процес планування виробничої діяльності є надзвичайно відповідальною і
складною проблемою, від ефективного вирішення якої залежить конкурентна
позиція підприємства на ринку. Основні труднощі, з одного боку, зумовлені
необхідністю узгодження значної кількості різноманітних та різнобічних
параметрів діяльності підприємства, а з іншого - невизначеністю більшості
основних факторів, які через вплив на параметри виробничої програми
породжують неоднозначність результатів її реалізації.
Підприємства, які прагнуть довгострокового успіху, повинні також вже
сьогодні визначити перспективні орієнтири своєї збутової політики, розробляти
стратегії які принесуть їм довгострокові конкурентні переваги у сфері збуту в
майбутньому,

і

впроваджувати

їх

у

свою

практичну

діяльність

найефективнішим способом.
Орлов В.В. визначає планування як розроблення і встановлення
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керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його
розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції розвитку
підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу [3].
На думку Лікарчук Н. В. планування – найбільш динамічна функція, тому
вона повинна виконуватися професійно й постійно з метою забезпечення
надійної основи здійснення інших видів управлінської діяльності (стратегічного
управління) [2].
Планування визначають також як процеси вирішення комплексу задач,
результати яких спрямовані на завчасне прийняття й оцінку взаємозалежної
сукупності рішень для досягнення такого стану в майбутньому, який бажаний,
але від якого не можна очікувати, що він настане сам по собі [1].
Поняття планування це вміння передбачати майбутнє та використовувати
це передбачення із метою запобігання помилкових дій, небажаних несподіванок
або зведення до мінімуму їх негативних наслідків; процес прийняття певних
рішень як на близьку, так і на віддалену перспективу.
Систему планування можна розглядати не лише як сукупність процесів,
проте й як сукупність планів, між якими існують специфічні зв‘язки.
Планування це визначення системи цілей функціонування і розвитку
підприємства, шляхів і засобів їх досягнення.
Мета планування полягає у проектуванні прогнозованих результатів
розвитку організації.Типи планування базуються на трьох ознаках, згідно з
якими виділяється наступна класифікація [2]:
1) ступінь невизначеності в плануванні (типи планування – детерміноване,
ймовірне, стохастичне);
2) часова орієнтація ідей планування (типи планування – реактивне,
преактивне, інтерактивне);
3)

горизонт

планування

(типи

планування

–

довгострокове,

середньострокове, короткострокове).
Окремі автори поділяють планування на [1,3]: стратегічне – це
довгострокове комплексне планування, яке є доцільним за умов визначеної
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місії та сформованої системи цілей; тактичне планування – це планування
невеликого періоду часу ( зазвичай до року), визначення пріоритету цілей, що
забезпечують

реалізацію

головних

стратегій,

визначення

відповідних

матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Цей вид планування
розробляється з огляду на стратегію розвитку організації; оперативне
планування (поточне, операційне) – це планування певних процедур,
алгоритмів, правил, які дозволяють здійснювати певну діяльність.
Процес планування, як ціленаправлена діяльність людей, має свою
технологію, яка являє собою певну послідовність робіт, які виконуються при
складанні плану, і її варто дотримуватись. Процес розробки планів діяльності
підприємства повинен включати такі основні етапи.
Перший етап передбачає проведення дослідження зовнішнього середовища
і внутрішніх можливостей підприємства, його виробничого та ресурсного
потенціалу, перспектив його розвитку.
Другий етап – фактично, це визначення основних орієнтирів діяльності, а
саме місії та стратегічних цілей діяльності. На даному етапі формуються
головні стратегічні цілі діяльності підприємства. Загальні цілі уточнюються,
конкретизуються та узгоджуються, будується так зване ―дерево цілей‖ –
система цілей, що побудована за принципом виділення цілей різного порядку та
їх логічного взаємозв‘язку. Інколи, етап встановлення цілей передує аналізу
середовища та визначає основні напрями його проведення.
На третьому етапі порівнюються стратегічні цілі та результати вивчення
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть обмежувати
досягнення бажаної мети, визначається розрив між ними. За допомогою різних
варіантів стратегічного аналізу формуються різноманітні варіанти стратегії.
Четвертий етап. Визначення однієї з альтернативних стратегій та її
опрацювання, розробка прогнозів. Визначається одна альтернативна стратегія,
при цьому варто враховувати, що різні варіанти планів з різним ступенем
успіху ведуть до досягнення мети. Отримані у процесі пошуку альтернативні
планові показники створюють основу для наступної фази планування – оцінки
та прийняття планів. На даному етапі також розробляються варіанти прогнозів
діяльності підприємства.
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П‘ятий етап. Розробка варіанту стратегічного плану при визначеній
стратегічній

меті

діяльності

підприємства

з

урахуванням

реальних

можливостей та змін зовнішніх факторів. Оцінивши всі альтернативні варіанти
розвитку підприємства, їхню ефективність та продуктивність, вибирають один
найкращий варіант розвитку.
Шостий етап. Поточне планування діяльності підприємства. Розробка
планів та програм, в яких встановлюється послідовність та терміни досягнення
окремих цільових стратегічних показників у рамках окремих часових періодів,
визначаються

планові

параметри

діяльності

структурних

підрозділів,

підприємства в цілому, які повинні бути досягнуті, обсяги використання
окремих ресурсів, рівень результативності діяльності тощо.
Сьомий етап. На основі середньострокових планів розробляються річні,
квартальні,

місячні

плани,

тобто

здійснюється

оперативно-календарне

планування. Розроблена низка стратегічних, поточних та оперативних планів
підприємства є документами, обов‘язковими для виконання, тому наступною
фазою управлінської діяльності є реалізація розроблених планів.
Восьмий етап – діяльність по реалізації планів, результатом якої є
фактичне виконання планових завдань та отримання реальних комерційних та
соціальних результатів діяльності. В процесі реалізації планів і після їх
виконання здійснюється контроль за виконанням планів та проводиться їх
коригування.
Крім того, на підприємстві можуть розроблятись окремі проекти, бізнесплани, програми, які є складовими системи планів підприємства. Виходячи із
аналізу основних етапів розробки планів діяльності підприємства, можна
виокремити основні стадії процесу (технології) планування та визначити
відповідні результати планової діяльності.
Таким чином, процес планування відіграє важливу роль в системі
управління

підприємством,

оскільки

має

за

мету

формування

цілей

підприємства (як стратегічних так і тактичних). Узагальнення існуючих
підходів до визначення сутності планування показало, що процес планування
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передбачає розроблення і встановлення керівництвом підприємства системи
кількісних і якісних показників його розвитку, в яких визначаються темпи,
пропорції і тенденції розвитку підприємства як у поточному періоді, так і на
перспективу.
Підвищити ефективність планування на підприємстві дасть змогу
формування

автоматизованої

системи

бюджетування

в

діяльності

інформаційного центру на основі використання інформаційних технологій, що
дають широкі можливості не тільки в оперативному контролі за фінансами, але
й в сфері економічної аналітики. Уникнути ускладнень при впровадженні даної
системи дає змогу правильний вибір програмного забезпечення. Такі програмні
продукти, як Hyperion Pillar, Corporate Planner, ―Директор‖, прості електронні
таблиці, тощо є найбільш прийнятними для використання в досліджуваному
підприємстві.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії,
виділені її основні складові, визначено особливості та проблеми стратегії
розвитку

на

підприємствах,

запропоновано

використання.
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Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку підприємства, стратегічне
планування, конкуренція.
Практика функціонування підприємств України показує, що існуюча
система управління стратегічним розвитком підприємств, які знаходяться в
умовах кризи, не дозволяє розпізнати на ранній стадії зародження можливого
фінансового краху і виявити момент переходу підприємств у фазу -икризи
життєвого циклу. Поняття стратегії є базовим у теорії стратегічного управління,
оскільки саме вона є об‘єднуючим механізмом цілей можливостей (потенціалу)
та умов (зовнішнього середовища).
Стратегія допомагає підприємству вибрати свій раціональний шлях
розвитку і створити найважливіші переваги у його функціонуванні: готує його
до змін у зовнішньому середовищі; пов‘язує його ресурси зі змінами
зовнішнього середовища; прояснює проблеми, які виникають; координує
роботу різних структурних підрозділів; покращує контроль на підприємстві.
Для

забезпечення

ефективного

функціонування

підприємств

виникає

необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку.
Проблемам аналізу та формування стратегії підприємства в умовах кризи
присвячені праці ряду вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, це наукові
праці І. Ансоффа, О. Лозовського, В. Єфремова, А. Наливайка, Г. Мінцберга,
Н. Корж та багатьох інших. Однак існуючі у науковій теорії підходи не
дозволяють однозначно проаналізував та сформувати набір стратегій діяльності
підприємства

в

умовах

невизначеності

та

агресивності

зовнішнього

середовища.
Метою статті є дослідження сутності, закономірностей й еволюції
поняття стратегія, узагальнення різних підходів щодо формування стратегії
розвитку бізнесу.
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,
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збільшення

впливу

високотехнологічних компаній обумовили широке визнання стратегічного
мислення як єдиного правильного підходу до управління підприємством в
ХХІ ст. 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.
Класичним підходом до визначення стратегії є її ототожнення із засобом
досягнення цілей підприємства. Він 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. Так А. Чандлер розглядав стратегію як визначення основних
довгострокових цілей і орієнтирів підприємства, визначення курсу дій і
розподіл ресурсів, необхідних для їх досягнення. При цьому основним
процесом у виборі та розробці стратегії він визначав раціональне планування.
Б. Карлофф визначив стратегію як узагальнюючу модель дій, необхідних для
досягнення встановлених цілей шляхом координації і розподілу ресурсів
компанії. 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 [3].
Отже, можна зробити висновок, що за цим підходом стратегія охоплює
процес цілеутворення і є засобом координації цілей і ресурсів. Другим концептуальним підходом є розуміння стратегії як набору правил прийняття
рішень. Він пов‘язаний з подальшими дослідженнями у цій області Лозовського
О. М., який довів, що стратегія є не тільки планом, а комплексом рішень та дій;
і є не послідовністю виконання запланованого, а прямо протилежне цьому, це
відправна точка [6].
І. Ансоф, використовуючи концепцію стратегічного менеджменту,
зазначав, що стратегія - один з декількох наборів правил прийняття рішення
щодо поведінки організації, і виділив чотири групи правил: правила
встановлення відносин підприємства із зовнішнім середовищем; правила
встановлення відносин і процесів всередині підприємства; правила ведення
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щоденних справ; засоби вимірювання результатів сьогоденної і майбутньої
діяльності компанії. Він 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].
Корж Н.В. використовуючи ціннісно-орієнтовний підхід запопонувала
розглядати стратегію як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними
складовими капіталу для того щоб визначити, як і де додається цінність. При
цьому стратегія - це позиціонування організації

стосовно галузевого

середовища [4].
Отже, особливість цього підходу полягає в тому, що у визначенні
стратегії наголошується 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. Можна також виділити і комплексний підхід, згідно з яким
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.
Так, Карлофф Б. розглядає 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 часток участі в ній.
Стратегія розглядається як філософія, якою має керуватися організація в
своїй стратегічній діяльності. З цієї точки зору вони дають таке визначення
стратегії:
- позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує
на постійний розвиток;
- інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє;
процес

мислення,

інтелектуальні

вправи,

підготовки, навичок і процедур;
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які

потребують

спеціальної

- відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів,
активізувати діяльність всього персоналу;
- шаблон логічної, послідовної поведінки, яка складається на підприємстві
свідомо чи стихійно [2].
Відповідно до іншої - організаційно-управлінської концепції - стратегії
пов'язана

з

конкурентними

діями, заходами

та

методами

здійснення

стратегічної діяльності організації. При цьому вона містить відповідь на
питання, як організація діє на вибраних нею ринках. Така стратегія в літературі
називається «конкурентною стратегією» і розглядається як довгострокові ідеї
діяльності організації, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе,
керуючись власними міркуваннями в межах умов, що надає зовнішнє
середовище. Кожна організація має свою теорію бізнесу - допущення, на основі
яких організація створюється та управляється. Для цього треба мати чотири
складові:
- допущення про середовище, в якому діє бізнес, місія і ключові
компетенції повинні відповідати реальності;
- допущення у всіх трьох указаних областях повинні відповідати одна
одній;
- теорія бізнесу повинна бути відомою співробітникам самої організації;
- теорія бізнесу повинна регулярно піддаватися тестуванню [2].
Розглянуті підходи до суті стратегії та її визначення показують, що має
місце певна неоднозначність та невизначеність. Це є наслідком того, що:
- здебільшого фактичний процес розробки неузгоджений з процесом
реалізації

стратегії.

Стратегія

розробляється

з

орієнтацією

діяльності

організації на майбутнє, а її реалізація відбувається в поточному періоді;
- стратегія розглядається лише з позицій конкурентної боротьби, а не
природних змін, які повинні відбуватися в діяльності підприємства у зв'язку зі
змінами зовнішнього середовища;
- кожне конкретне підприємство повинно формувати власну стратегію,
яка за змістом та характером реалізації може мати суттєві особливості та
відмінності [6].
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Складність формування стратегії розвитку полягає у тому, що при різних
теоретико-методологічних підходах цей процес розглядається з конкретної
позиції, а саме, формування стратегії як: процес осмислення; формальний
процес; аналітичний процес; процес передбачення; ментальний процес; процес,
що

розвивається;

колективний

процес;

реактивний

процес;

процес

трансформації.
Отже,
(спрямована

стратегія
стратегія)

підприємства
і

складається

необхідних

поправок

із
у

запланованих
разі

дій

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.
Тенденції

сучасного

розвитку

економічної

ситуації

в

Україні

характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на
користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак
комплексності, взаємодоповнюваності та взаємо причинності процеси у
зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють необхідність наукового
пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем якого є
стратегія розвитку підприємства яка повинна відповідати перетворенням в
національній економіці, гармонізувати вплив і взаємозв‘язки між факторами
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Доцільним за цих умов є узагальнення позицій щодо формування
стратегії підприємств за парадигмами стратегічного управління: стратегічної
раціональності (процес формування стратегії має прескриптивний – вказівний,
нормативний характер) і стратегічної поведінки (процес характеризується
дескриптивним - описовим спрямуванням). Вважаємо, що одним з найбільш
коректних підходів до формування стратегій розвитку є ієрархічний, який
відображає рівні управління підприємства та характер взаємозв'язку із
зовнішнім оточенням.
Процес формування стратегії розвитку підприємства розглядається з цих
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позицій як послідовна операціоналізація на загальну, ділову (бізнес-стратегію)
та портфель функціональних субстратегій. При цьому стратегії домінуючим
елементом повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує підприємство до
постійного творчого пошуку, втілення новаторських ідей в усіх аспектах
діяльності.
З цих позицій формування стратегії розвитку підприємства визначено як
системний процес, який дозволяє на засадах стратегічного мислення як
домінуючої логіки проаналізувати суть умов, в яких працює галузь (підгалузь);
визначити місію, цілі і завдання підприємства, розробити головні напрями та
заходи збалансованості його розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього
середовища

при

максимальному

використанні

всіх

наявних

ресурсів

підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНІСТЬ І МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються теоретичні аспекти щодо визначення сутності
економічної категорії «логістична діяльність». Згруповано точки зору вчених
стосовно сутності логістичної діяльності з позицій функціонального,
процесного та системного підходів. Визначено місце та роль логістичної
діяльності в системі менеджменту організації. Розглянуті

та надані

характеристики видів логістики з відокремленням логістичних процесів та
інструментів.
Ключові слова: логістична діяльність, менеджмент, функція, процеси,
логістичні потоки.
У сучасних умовах ринкової економіки перед підприємствами стоять
проблеми вибору найбільш ефективного засобу управління. Ріст стратегії
логістики у формуванні стратегії підприємства дає підстави для використання
логістичного менеджменту, який позначає менеджмент у логістичних системах
на основі теорії логістики. А це вимагає детального дослідження як сутності
цього поняття, так і можливості інтегрувати теоретичні знання в побудову
ефективної системи менеджменту підприємств.
Значний внесок у створення теоретико - прикладних засад формування та
функціонування логістичних систем здійснила низка вітчизняних та зарубіжних
науковців, а саме Є. Крикавський, В.Сергєєв, Л. Білоусов, В. Українцев, та
багато інших.
Метою статті є визначення сутності і місця логістичної діяльності в
системі менеджменту підприємства. Досягнення зазначеної мети обумовлено
вирішенням таких завдань:
-

проаналізувати

підходи

до

трактування

поняття

«логістичний

менеджмент»;
-

проаналізувати окремі логістичні процеси,які

застосовують низку

методів та інструментів логістичної діяльності для ефективного управління.
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Виклад

основного

матеріалу.

Передумовою

розвитку

логістичного

менеджменту є те, що у зв‘язку із становленням ринкових відносин у
пострадянському просторі, з‘явився і почав активно розвиватися новий
напрямок – логістика. Причинами зростання інтересу до логістики є зростаючі
потреби розвитку економіки й бізнесу.
Відповідно до головних процесів господарської діяльності підприємств
виокремлюють такі основні види логістики, як:
- логістика постачання;
- заготівельна;
- виробнича;
- логістика збуту.
Кожному із зазначених вище видів логістики притаманні окремі логістичні
процеси, для ефективного управління якими застосовують низку методів та
інструментів логістичної діяльності, які зазначені у табл. 1.
Таблиця 1 - Характеристика видів логістики з відокремленням
логістичних процесів та інструментів [4, с. 26]
Вид логістики

Мета управління

Логістика
Забезпечення
постачання технологічної єдності
(транспортна)
транспортноскладського процесу

Заготівельна
логістика
(закупівельна)

Забезпечення
підприємства
матеріальними
ресурсами;
повне
задоволення потреб
виробництва
сировиною з
максимально
можливою
економічною
ефективністю

Логістичні процеси

Інструменти
та
методи
Управління транспортом;
Метод кластерного
визначення раціональних аналізу, побудований на
маршрутів доставки;
засадах багатофакторного
координація транспортного аналізу;
АВС-та
й виробничого процесу;
XYZ-аналіз,система
організація переміщення
«JIT»
вантажів
Планування придбання
Метод установлення
сировини й матеріалів;
економічної величини
планування зав‘язків із
замовлення, відомий як
ринком поставок;
«формула Вільсона»;
визначення та становлення метод
МОВ
оптимальних
(«виготовити
термінів заготівлі
або придбати»); АВСXYZ – аналіз; система
ЛТ; система «КАНБАН»
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Продовження таблиці1
Виробнича
Оптимізація
Планування виробництва на Метод
повних
логістика
матеріальних потоків основі прогнозів потреб
витрат;
(внутрішньоусередині
готової продукції;
АВСта
XYZвиробнича)
підприємств, які
організація управління
аналіз;
створюють
технологічними процесами «система
JIT»;
матеріальні блага
виробництва; контроль
система
або надають
якості; прогнозування;
«КАНБАН»
матеріальні послуги планування та формування
витрат матеріальних
ресурсів у виробництві;
організація роботи
внутрішньовиробничого
технологічного транспорту
Логістика збуту
Забезпечення
Управління
Методи центра ваги,
(маркетингова організації розподілу
транспортуванням,
гравітації; промислової
або
виробленої продукції, складуванням та іншими
динаміки, формування
розподільча) що
охоплює весь
матеріальними й
зразків (еталонів);
ланцюг
системи
нематеріальними
«система JIT»
розподілу: маркетинг, операціями;організація
транспортування,
процесів збуту
складування

Аналізуючи дані табл. 1 можна зробити висновок, що управління
логістичними процесами в діяльності підприємств реалізовується за допомогою
низки методів та інструментів, найпоширеніші серед яких – «система JIT»,
«КАНБАН», АВС- та XYZ-аналіз.
З точки зору менеджменту виділяється три основні підходи,за яких
повинна розглядатися логістична діяльність в системі менеджменту організації,
а саме:
- функціональний;
- процесний;
- системний.
Функціональний підхід логістичної діяльності – це практична реалізація
комплексних логістичних функцій та елементарних логістичних операцій.
Процесний підхід – вид господарської діяльності,
потребує

здійснення

послідовних

процесів

реалізація

логістичної

якої

діяльності

підприємства в єдиному комплексі. Системний підхід сформований на основі
досліджень формування та функціонування логістичних систем.
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Значний внесок у створення теоретико - прикладних засад формування та
функціонування логістичних систем здійснила низка вітчизняних та зарубіжних
науковців. Аналізуючи літературні джерела з огляду сутності логістичного
менеджменту, слід відокремити такі визначення зарубіжних і вітчизняних
учених, які зазначені у табл. 2.
Аналізуючи табл. 2 зробимо висновки, що логістичний менеджмент – це
процес

адміністрування

логістичної

системи,

це

виконання

основних

управлінських функцій з використанням інформаційних технологій для
досягнення цілей логістичної системи
Усі автори акцентують увагу на тому, що система є складною сукупністю
певної кількості підсистем, об‘єднаних загальною метою, яка пов‘язана з
організацією ефективного логістичного процесу.
Отже, більшість вчених розглядає логістичну діяльність як реалізацію
логістичних функцій.
Логістична функція – це сукупність логістичних операцій спрямованих на
реалізацію

певного

завдання

логістичної

системи

(транспортування,

складування, управління замовленнями, управління запасами тощо) [1, с.18].
Таблиця 2 - Трактування поняття «логістичний менеджмент»
Вчений
Є.В. Крикавський

В.І. Сергєєв

Д. Дж. Бауерокс,
Д. Дж. Клосс
В. Українцев

О.О. Поткін

Сутність поняття
Логістичний менеджмент – це менеджмент у логістичних системах на
засадах теорії логістики, і розуміння цього терміна «ґрунтується на інтеграції
логістики та менеджменту у форму «логістичного менеджменту» як
комплексної локалізованої системи управління матеріальними та
інформаційними потоками»
Логістичний менеджмент розглядається у двох аспектах: по-перше, як
своєрідне адміністрування логістичної системи, тобто виконання основних
управлінських функцій (організація, планування, регулювання, координація,
контроль, облік та аналіз) для досягнення цілей логістичної системи, подруге, як персонал, що управляє логістичним процесом
Сутність логістичного менеджменту полягає «у створенні й налагодженні
таких систем управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного
виробництва і запасів готової продукції, які слугували б опорою для ділової
стратегії господарської одиниці»
Логістичний менеджмент являє собою синтез основних управлінських
функцій (зокрема, планування, організації, контролю й регулювання
потокових процесів) у господарських структурах для досягнення
загальносистемних цілей з найменшими витратами
Логістичний менеджмент – це процес адміністрування логістичної системи,
тобто виконання основних управлінських функцій з використанням
інформаційних технологій для досягнення цілей логістичної системи
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Продовження таблиці 2
В.В. Нєгрєєва

Л. Білоусов

Логістичний менеджмент організації являє собою синергію основних
управлінських функцій (організації, планування, регулювання, координації,
контролю, обліку й аналізу) з елементарними і комплексними логістичними
активами для досягнення цілей організації
Логістичний менеджмент – це визначення, прийняття й організація
виконання управлінських рішень із логістичних операцій у логістичних
системах комерційного посередництва

Як базові, логістичні функції виділяють: функції постачання, складування,
транспортування, інформації, збуту, кадрів, підтримки виробництва та сервісу
[1, с.84].
Функція підтримки транспортування - забезпечує переміщення товарів з
одного місця в інше за відсутності їх фізичних перетворень. Функція підтримки
постачання - забезпечує зміну прав власності на предмети праці у процесі їх
переходу від постачальника сировини та матеріалів до виробника готової
продукції. Функція сервісної підтримки - забезпечує формування доцільної
години та простору за певних економічних відносин сукупності дій
(функцій/операцій) яка, інтегруючись із предметами праці на всіх етапах
їхнього життєвого циклу, забезпечує отримання суттєвої вигоди у межах
установлених цілей та завдань менеджменту. Функція підтримки складування забезпечує стабільність вихідних кількісних та якісних показників товару
протягом усього терміну його зберігання. Функція інформаційної підтримки забезпечує циркуляцію в логістичній системі та за її межами сукупності
інформації,

необхідної

для

управління

виробництвом

та

операційним

контролем. Функція підтримки збуту - забезпечує передачу прав власності на
предмети праці у процесі їх переходу від виробника/продавця до їхнього
покупця/споживачі.

Функція

підтримки

кадрів -

забезпечує

управління

трудовими ресурсами підприємства. Функція підтримки виробничого процесу забезпечує безпосередню підтримку виробничого процесу.
Характерною особливістю логістичних функцій є те, що всі функції
взаємопов‘язані між собою і в сукупності підпорядковані єдиній меті:
потрібний продукт повинен опинитися в потрібному місці в потрібний час і з
мінімальними витратами.
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Отже, основний критерій ефективності логістики це необхідний рівень і
своєчасність обслуговування галузей матеріально-речовинного виробництва та
безпосередньо підприємств. У зв‘язку з цим будь-яка логістична функція є
обслуговуючою по відношенню до будь-якої виробничої операції та процесу.
Виділення логістичної складової в менеджменті створює сприятливі умови
для використання на підприємствах економіко-математичних методів і моделей
оптимізації транспортних витрат, розмірів запасів у процесі матеріального
забезпечення виробництва.
Управління логістичним забезпеченням підприємства є необхідною
умовою

підвищення

якості

управління

фінансовими,

інформаційними,

товарними та іншими потоками в розрізі формування вхідних (доходів) та
вихідних витрат) потоків за операційною діяльністю, оскільки будь - який
елемент логістичної системи має вплив на формування, швидкість та
злагодженість даних потоків.
З метою налагодження ефективної системи менеджменту організації,
ефективного

управління

логістичними

процесами

необхідно

детально

розробити технологію їх здійснення з позиції досягнення заданих критеріїв
ефективності. Для вибору конкретних технологій потрібно розробити статичні
та динамічні моделі бізнес-процесів, що дають змогу виконати оцінювання їх
ефективності.
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УДК 005.574
Богдaн Мороз
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРAВЛIННЯ КОНФЛIКТAМИ НA ПIДПРИЄМСТВI ТA МEТОДИ
ЇХ ВИРIШEННЯ
У стaттi розглянуто особливiсть упрaвлiння конфлiктaми в сучaсних
організаціях. Визнaчeно основнi джeрeлa тa причини виникнeння оргaнiзaцiйних
конфлiктiв, a тaкож розглянуто основнi тeхнологiї рeгулювaння конфлiкту.
Ключові слова: конфлiкт, природa конфлiкту, конфліктуючі сторони,
суперечності, психологічний стан, профiлaктикa конфлiкту.
Проблeмa iдeнтифiкaцiї i вирiшeння конфлiктiв нa сучaсних пiдприємствaх
Укрaїни є дужe aктуaльною, оскiльки вони мaють мiсцe прaктично нa кожному
з них. Кожeн кeрiвник зустрiчaється з нeобхiднiстю вирiшeння виникaючих нa
пiдприємствi конфлiктiв, оскiльки їх нaслiдки можуть бути руйнiвними.
Нeгaтивний вплив дослiджувaного явищa вiдбивaється в пeршу чeргу нa
психологiчному стaнi конфлiктуючих сторiн, a порушeння в стaнi здоров‘я
пeрсонaлу вiдбивaється нa фiнaнсовому рeзультaтi дiяльностi пiдприємствa.
Тобто конфлiкт – цe однa з нaйвaжливiших форм взaємодiї прaцiвникiв нa
пiдприємствi, вивчeнню якої потрiбно придiляти нaлeжну увaгу.
В життi нe бувaє бeзконфлiктних пiдприємств, вaжливо, щоб конфлiкт нe
був руйнiвним, тому його потрiбно пiдтримувaти нa оптимaльному рiвнi, нa
якому конфлiкт позитивно впливaє нa eфeктивнiсть дiяльностi пiдприємствa.
Тобто нaслiдки конфлiкту зaлeжaть вiд його eфeктивного упрaвлiння.
Дослiджeнню проблeм сутностi, гeнeзису тa врeгулювaнню оргaнiзaцiйних
конфлiктiв присвячeнi прaцi як зaрубiжних: Ч. Бaрнaрд, Р. Дaрeндорф, К. Вeйк,
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Дж. Гeлбрeйт, A. Гоулднeр, М. Крозьє, П. Лоурeнс, У. Мaстeнбрук, Г. Сaймон,
Ф. Сeлзник, Л. Козeр тa iн., тaк i вiтчизняних вчених: I. Б. Гурков, A. К. Зaйцeв,
П. I. Бородкiн, A. Г. Здрaвомислов, A. I. Пригожин, A. I. Крaвчeнко,
A. М. Отeнко I. П., Сeмeнчeнко A. В.,

Iвaновa О. Ю., Л. В. Долинскькa,

М. С. Доронiнa, Л. В. Бaлaбaновa, тa iн. фахівців, якi сформувaли ряд пiдходiв
до вирiшeння конфлiктних ситуaцiй.
Мeтою дослiджeння є обгрунтувaння основних aспeктiв упрaвлiння
конфлiктaми нa пiдприємствi тa мeтоди їх вирiшeння.
Конфлiкт – цe нaйгострiший зaсiб розв‗язaння iстотних супeрeчностeй, що
виникaють у процeсi взaємодiї, який полягaє у протидiї мiж суб‘єктaми
конфлiкту, якa зaзвичaй супроводжується нeгaтивними eмоцiями. Iншi нaуковцi
дотримуються думки, що конфлiкти нe можуть мaти як позитивний, тaк i
нeгaтивний нaслiдки i вiдповiдно їхнi рeзультaти скорiшe нeйтрaльнi. Якщо
нaслiдки є позитивними чи нeгaтивними, то вони пeрeвaжно короткотeрмiновi,
a в довготeрмiновому пeрiодi встaновляється стaтускво, тобто нeгaтивнi чи
позитивнi нaслiдки стaють нeвiдчутними [3, с. 101].
Упрaвлiння конфлiктaми ознaчaє нe тiльки визнaчeння можливих зон їх
виникнeння в оргaнiзaцiї, aлe й знижeння конфлiктного потeнцiaлу спiльноти,
тобто зaпобiгaння конфлiктнiй ситуaцiї, вплив упрaвлiнськими зaсобaми нa
процeси спiльної дiяльностi людeй тaким чином, щоб об‘єктивно нaявнi
супeрeчностi нe пeрeростaли в усвiдомлeнe протистояння. Пeрш зa всe
упрaвлiння ознaчaє вмiння висувaти цiлi тa спонукaти iнших людeй до їх
досягнeння.
Упрaвлiння конфлiктом - цe цiлeспрямовaний, обумовлeний об‘єктивними
зaконaми вплив нa його динaмiку в iнтeрeсaх розвитку чи руйнувaння тiєї
соцiaльної систeми, до якої мaє стосунок дaний конфлiкт [1].
Тeхнологiя упрaвлiння конфлiктaми повиннa бути спрямовaнa нa
формувaння оргaнiзaцiйних умов, профiлaктику виникнeння дeструктивних
конфлiктних

ситуaцiй,

оргaнiзaцiйного

бaзувaтися

сeрeдовищa

тa

нa

комплeксному aудитi

дiaгностицi
78

психологiчного

спeцифiки
клiмaту

в

оргaнiзaцiї. Eфeктивними мeтодaми упрaвлiння конфлiктaми в оргaнiзaцiях є:
оргaнiзaцiйно упрaвлiнськi мeтоди профiлaктики конфлiктiв, спрямовaнi нa
оптимiзaцiю дiяльностi оргaнiзaцiйно-упрaвлiнської структури; психологiчнi
мeтоди профiлaктики мiжособистiсних конфлiктiв [2, с. 305].
Своєчaснa фiксaцiя нaявностi конфлiкту тa прaвильнa оцiнкa ступeня його
розвитку дозволяє кeрiвнику оргaнiзaцiї нe просто aдeквaтно вiдрeaгувaти нa
конфронтaцiйну ситуaцiю в оргaнiзaцiї, a й вiдповiдно врeгулювaти розбiжностi
мiж суб‘єктaми конфлiктної взaємодiї. Прaвильний пiдбiр мeтодiв поводжeння з
конфлiктaми в оргaнiзaцiї зaбeзпeчує як збeрeжeння нормaльної соцiaльнопсихологiчної aтмосфeри в колeктивi, тaк i пiдвищeння продуктивностi прaцi тa
рeзультaтивностi дiяльностi оргaнiзaцiї.
Сeрeд

чинникiв,

що

викликaють

стрeсовий

стaн

дослiджувaних

прaцiвникiв, виокрeмимо тaкi:
- нaдмiрнa зaвaнтaжeнiсть (особливо у сучaсних умовaх пaндeмiї
коронaвiрусу):

зaзвичaй

дослiджувaнi

прaцiвники

змушeнi

виконувaти

бaгaто зaвдaнь зa обмeжeний чaс.
Нaслiдок – тривожнiсть, фрустрaцiя, вiдчуття руйнaцiї тa бeзнaдiї,
мaтeрiaльнi втрaти;
- конфлiкт ролeй – виникaє зa умови прeд‘явлeння супeрeчливих вимог, зa
порушeння принципу єдностi упрaвлiння (у пiдлeглого є один бeзпосeрeднiй
кeрiвник, зaвдaння тa розпоряджeння якого вiн i повинeн виконувaти), a тaкож
у дослiджувaнiй оргaнiзaцiї вiн виникaє, коли вимоги тa очiкувaння
нeформaльної групи нe спiвпaдaють iз вимогaми тa очiкувaннями формaльної
оргaнiзaцiї;
- нeвизнaчeнiсть ролeй (проявлялaся особливо гостро у дослiджувaному
пeрiодi) – прaцiвники нe впeвнeнi в тому, що вони зрозумiли очiкувaння тa
вiдповiдaють вимогaм кeруючої систeми; вимоги нeвизнaчeнi чiтко, систeмa
оцiнювaння у сучaсних динaмiчних тa нeстaбiльних умовaх – нe зрозумiлi.
Конфлiктнi ситуaцiї є рiзномaнiтними, тому мeнeджeр сaм вибирaє той чи
iнший стиль впливу нa людeй. Рiвeнь оптимaльного їх вибору зaлeжить вiд
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компeтeнтностi мeнeджeрa, його мистeцтвa. Склaдовими iндивiдуaльних стилiв
дiяльностi мeнeджeрiв є розподiл повновaжeнь у процeсi кeрiвництвa;
домiнуючi мeтоди кeрiвництвa; тeхнологiя прийняття i рeaлiзaцiї рiшeнь;
стaвлeння мeнeджeрa до порaд i зaувaжeнь пiдлeглих; хaрaктeр комунiкaцiї з
пiдлeглими; хaрaктeр зaвдaнь, якi вирiшує оргaнiзaцiйнa систeмa; мeхaнiзм
контролю зa дiяльнiстю пiдлeглих тa вiдповiдaльностi у систeмi дiяльностi;
психологiчний тaкт мeнeджeрa тa eтикa його повeдiнки; рiвeнь розвитку
дeмокрaтичних зaсaд упрaвлiння; хaрaктeр вимогливостi; стaвлeння кeрiвникa
до нововвeдeнь, iнших людeй i до сaмого сeбe; рiвeнь aктивностi, iнiцiaтиви,
дисциплiновaностi мeнeджeрa i пiдлeглих; рeзультaтивнiсть оргaнiзaцiйної
систeми з учaстю мeнeджeрa i при його вiдсутностi; рiвeнь розвитку
пiдприємництвa в оргaнiзaцiйнiй систeмi; спiввiдношeння в розвитку aктивної i
пaсивної aдaптивних рeaкцiй оргaнiзaцiї; нaпрями мaйбутньої повeдiнки
оргaнiзaцiйної систeми; зaгaльний рiвeнь iмiджу оргaнiзaцiї тощо [4, с. 373].
В улaгоджувaннi конфлiктiв, при упрaвлiннi повeдiнкою пeрсонaлу в
конфлiктних ситуaцiях вирiшaльною є роль кeрiвникa. Кeрiвник – особa, якa зa
своїм службовим стaном зaцiкaвлeнa в пiдтримцi конфлiктiв функцiонaльнопозитивної спрямовaностi, i в попeрeджeннi тa нaйшвидшому подолaннi
дeструктивних конфлiктiв, що нaносять своїми нeгaтивними нaслiдкaми збиток
спiльнiй роботi. Кeрiвник пiдприємствa нaдiлeний повновaжeннями, мaє влaду i
мaє можливiсть впливaти нa своїх пiдлeглих, нa їхню повeдiнку в конкрeтному
конфлiктi. Кeрiвник в умовaх конфлiкту можe виявитися в двох стaнaх: суб'єктa
(прямий учaсник конфлiкту); посeрeдник – aрбiтр (примиритeль конфлiктуючих
сторiн) [5, с. 25].
У процeсi формувaння конфлiктологiчної компeтeнтностi мeнeджeрiв i
прaцiвникiв пiдприємствa нeобхiдно використовувaти тaкi групи мeтодiв:
- мeтоди створeння позитивної мотивaцiї (облiк особистих нaвчaльних
досягнeнь, формувaння iндивiдуaльної трaєкторiї нaвчaння тa iн.);
- мeтоди оргaнiзaцiї iнтeрaктивної дiяльностi слухaчiв (дискусiї, рiшeння
конкрeтних конфлiктних ситуaцiй, пiдготовкa прeзeнтaцiй тa eсe тa iн.);
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- рeфлeксивно-оцiннi мeтоди (aнaлiз рeзультaтiв взaємоконтролю i
сaмоконтролю тa iн.).
Розробкa систeми оцiнки eфeктивностi формувaння конфлiктологiчної
компeтeнтностi пeрсонaлу бaзується нa видiлeннi нaступних склaдових:
- aнaлiзі рeзультaтивностi процeсу нaвчaння;
- монiторингу eфeктивностi тa якостi нaвчaльного процeсу;
- aнaлiзі зaдоволeностi слухaчiв оргaнiзaцiєю процeсу нaвчaння;
- отримaння iнформaцiї про eфeктивнiсть дiяльностi прaцiвникa, що
пройшов нaвчaння;
- aнaлiзі зaдоволeностi кeрiвникa рeзультaтaми нaвчaння;
- монiторингу стaну i динaмiки кaдрового потeнцiaлу оргaнiзaцiї [6, с. 123].
Видiляють нaступнi принципи оцiнки eфeктивностi дiяльностi з упрaвлiння
конфлiктaми:

принцип

систeмностi

оцiнки;

принцип

профeсiйної

цiлeспрямовaностi; принцип систeмaтичностi; принцип всeбiчностi оцiнки;
принцип об'єктивностi оцiнки; принцип нaуково обґрунтовaного пiдходу;
принцип гумaнiстичної спрямовaностi; принцип конфiдeнцiйностi; принцип
компeтeнтностi. всi пeпeрeрaховaнi принципи нeобхiдно використовувaти
aдeквaтно конкрeтної конфлiктної ситуaцiї.
Видiляють тaкi стрaтeгiї з упрaвлiння конфлiктaми, як:
1. Усунeння конфлiкту – пeрeдбaчaє змiни в нaвколишньому сeрeдовищi,
зa яких учaсники пeрeстaють конфлiктувaти. Способи тaкого впливу можуть
бути тaкими, як:
– дiї, спрямовaнi нa тe, щоб учaсники нe чинили впливу один нa одного,
продовжуючи робити тe ж, що i рaнiшe – «iзоляцiя учaсникiв»;
– поповнeння нeстaчi рeсурсiв, чeрeз якi стaвся конфлiкт;
– видaлeння учaсникiв конфлiкту з цього оточeння.
2. Дозвiл конфлiкту – пeрeдбaчaє змiни в повeдiнцi aбо у влaстивостях
учaсникiв, зa яких вони бiльшe нe конфлiктують.
3. Стрaтeгiя «Вирiшeння конфлiкту» – пeрeдбaчaє вибiр одним iз учaсникiв
тaкого способу дiй з бeзлiчi доступних, який би мaксимiзувaв його очiкувaну
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питому цiннiсть. Тут пeрeд суб‘єктом конфлiктiв стоїть дилeмa: вiн
можe вийти з конфлiктного оточeння aбо змiнити влaсну повeдiнку, змiнити
сeбe.
Тaким чином, в умовaх соцiaльно-eкономiчної кризи

тa нeобхiдностi

пiдвищeння рiвня конкурeнтоспроможностi мeнeджeрaм потрiбно пeрeдбaчaти,
aнaлiзувaти i вмiти eфeктивно упрaвляти конфлiктaми, якi є неминучими в
діяльності будь-якої організації. Успiшнe розв'язaння конфлiкту вимaгaє вiд
мeнeджeрa вiдповiдних знaнь, навичок і вмінь їх гнучкого використaння, нe
боятися виходити зa мeжi звичних схeм i думaти по-новому, творчого пiдходу,
що можливe зa умови розробки стратегії, яка б враховувала усі моменти
конфлікту.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти стратегії
розвитку та конкурентоспроможності підприємств, досліджуються існуючі
проблеми в контексті реалій сучасної економіки та кризових процесів
економічної сфери . Визначено, що кожне підприємство повинно розробляти і
реалізовувати власну стратегію, яка включає в себе запланований і продуманий
план дій. Встановлено, що обираючи напрям стратегічного розвитку,
підприємству

необхідно

враховувати

ряд

чинників

зовнішнього

та

внутрішнього середовища підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, стратегія розвитку,
підприємство, ринок, стратегія конкурентоспроможності,конкуренція.
Особливості сучасних економічних відносин змусили підприємства
шукати інструменти для стимулювання розвитку, надаючи їм високий рівень
конкурентоспроможності. Стратегії конкурентоспроможності розглядаються як
один із цих інструментів, оскільки їх успішне стійке функціонування
визначається їх конкурентною позицією на ринку. Конкурентоспроможність
підприємства передбачає, що вона може підтримувати або розширювати своє
конкурентне становище на ринку та впливати на ситуацію на ринку,
пропонуючи якісні послуги або продукти, що відповідають конкретним
потребам споживачів та забезпечують їх ефективність.
Це питання вважається актуальним сьогодні, коли в сфері економічних
відносин вносяться кардинальні зміни, одночасно враховуючи потреби ринку та
економічні можливості підприємств та їх потенційних інвесторів. Добре
продумане стратегічне бачення, вміння реагувати на зміну ситуації і здатність
втілювати в життя розроблену стратегію можуть забезпечити підприємствам
досягнення поставлених стратегічних цілей та стійких конкурентних переваг.
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Своє бачення та переконливі пропозиції щодо окремих аспектів
формування стратегій розвитку та

підвищення конкурентоспроможності

підприємств в різний час висловлювали багато вчених економічної науки,
зокрема слід назвати таких, як І. Ансофф, О.В. Виноградова, А.В. Войчак,
О.Є. Гудзь, І.А. Коломоєць, Ф. Котлер, П.А. Стецюк, А. Томпсон. Їх наукові
розвідки сприяли осягненню суті проблем оцінки рівня та підвищенню
конкурентоспроможності

підприємств.

Однак

дослідження

в

області

формування стратегії розвитку підприємства не є завершеними. Значно
розходження в трактуванні понять, недостатня чіткість механізму формування
ефективної стратегії в умовах кризи свідчить про доцільність продовження
досліджень даного спрямування.
Мета цієї роботи є розгляд основних підходів науковців до розуміння
змісту

поняття

стратегії

розвитку

та

обґрунтування

необхідності

їх

застосування на підприємствах для підвищення їх конкурентоспроможності та
забезпечення конкурентних переваг.
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.
У первісному своєму значенні термін «стратегія» означав уміння складати
загальний план військової компанії. В економічній практиці стратегія постає як
система правил і способів реалізації концепції розвитку підприємства [1, с. 23].
Г. Мінцберг запропонував п‘ять тлумачень поняття «стратегія» [6, с. 11]:
1) стратегія як план (стратегія є план, якийсь вид свідомо і навмисно
розробленої послідовності дій, дороговказівна лінія (або ряд таких ліній), якої
дотримуються у конкретній ситуації;
2) стратегія як спритний прийом (спритний прийом, свого роду «маневр»,
що вживаються з метою перехитрити противника або конкурента);
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3) стратегія як патерн (принцип поведінки, стійка схема дій; стратегія – і
заздалегідь продумана, і така, що формується з ходом розвитку подій, – є певна
послідовність у поведінці);
4) стратегія як позиція (співвідношення організації із зовнішнім
середовищем,

тобто

стратегія

стає

опосередковуючою

силою,

або

«посередником»);
5) стратегія як перспектива (концепція; винахід, фантазія, продукт чиєїсь
уяви, незалежно від того, розробляється вона навмисно для регулювання
поведінки в майбутньому або ж вилучається з минулого досвіду).
При цьому автор зазначає, що «всі розглянуті визначення взаємопов‘язані,
жодне з них не може вважатися єдино вірним.
При розробці та реалізації стратегії, необхідно постійно враховувати зміни,
які відбуваються під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, тому
вона повинна своєчасно коригуватися. З часом в стратегію вносяться
доповнення, і вона набуває нових якісних значень. Формуючи стратегію
розвитку, сучасне підприємство використовує комплексний підхід на основі
двох складових:
- ринкової складової, яка передбачає всебічний аналіз зовнішнього
середовища підприємства та врахування макрофакторів; за орієнтації на ринок,
підприємство чітко націлене на ринки збуту своєї продукції та пошук нових
комерційно привабливих сегментів ринку;
- ресурсної складової, яка головний фактор успіху вбачає в ефективному
використанні ресурсів підприємства і передбачає оцінку його сильних та
слабких

внутрішніх

сторін.

Ефективне

поєднання

інтелектуальних

і

матеріальних ресурсів дозволяє зберегти чи розвинути конкурентні переваги на
цільових ринках, а відповідно впливає на результативність господарської та
фінансової діяльності [4, с.56].
Конкурентоспроможність

—

це

загальна особливість

компетенцій,

цінностей та конкурентних переваг, тобто активи та параметри підприємства,
які роблять свою позитивну різницю для конкурентів. Для того щоб
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забезпечити

провідне

місце

підприємства

на

ринку,

зараз

важливим

стратегічним завданням є подолання конкуренції у розробці нових товарів,
нових технологій, нових конструкцій, нових витрат на виробництво, нових цін
та нововведень у продажах і система продажу.
Шарко В.В., Лоянич Г.С. та Гавенко М.С. визначають проблеми оцінки
рівня конкурентоспроможності підприємства, які необхідно вирішувати на
основі узгодженого використання теоретичного і прикладного апарату та
доповнювати вирішення заходами, як-от:
- вивчення запитів і переваг потенційних покупців продукції;
- організація моніторингу ринку з метою збору інформації про умови збуту
продукції, фірми і товари-конкуренти;
-

розроблення

єдиної

системи

показників

якості

продукції,

що

використовується як її виробниками, так і споживачем;
- конструювання узагальненої моделі досліджуваної проблеми, в тому
числі формування безлічі факторів, що впливають на конкурентоспроможність,
і визначення їх взаємозв'язків;
- визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що забезпечує
заданий обсяг прибутку чи необхідну частку ринку;
-

формування

спільних

підходів

до

кількісної

оцінки

конкурентоспроможності продукції, розроблення індивідуальних методів,
алгоритмів і процедур вирішення завдань щодо цієї проблеми [5, с. 223].
У сучасних умовах тільки наявність робочої сили, капіталу та сировини
вже практично не забезпечує конкурентоспроможність підприємства саме тому,
що вони стали широкодоступними, а отже, отримати переваги за рахунок цих
відмінностей вже неможливо. Підприємства України все менше виробляють
продукції, оскільки вона не є конкурентоспроможною на ринку і не може бути
реалізованою, і все більше її імпортують. Про це свідчать невтішні результати
економічного розвитку нашої країни за останні роки. Основними причинами
зниження конкурентоспроможності підприємств є:
- погіршення якості ресурсів (низька кваліфікація, витрати тощо);
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- зниження тиску споживачів;
- старіння технології;
- неправильні цілі та завдання;
- втрата швидкого пристосування підприємством;
- ослаблення внутрішньої конкуренції;
- коливання кон'юнктури ринку;
- зниження конкурентного потенціалу;
- відсутність чіткої стратегії.
Передумови формування стратегій та їх змін пов‘язані з періодами
розвитку економічних відносин. Кожне підприємство повинно постійно
підтримувати на високому рівні свою конкурентоспроможність, щоб мати
можливість, систематично аналізуючи макро- і мікроекономічну ситуацію на
ринку, розширювати свої конкурентні позиції, що забезпечує тривале
економічне зростання підприємства та його високий конкурентний статус.
У сучасній економіці чітко простежується перехід від використання
порівняльних переваг, укладених за допомогою низьких витрат на робочу силу
і природні ресурси, до конкурентних переваг, що базуються на розвиненому
інноваційному

середовищі,

нових

організаційно-інституційних

формах,

унікальних товарах і технологіях, що постійно вимагають формування стратегії
та розробки відповідних інструментів забезпечення конкурентоспроможності.
Загальний

підхід

до

розробки

інструментів

підвищення

конкурентоспроможності підприємств на ринку полягає в тому, що фактори
підвищення конкурентоспроможності підприємства і обґрунтовуються з точки
зору клієнтоорієнтованості.
Для

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємств

важливо

визначити механізми їх підтримки на різних етапах їх економічного розвитку,
оскільки вони пов'язані з низкою проблем у формуванні їх статусу в контексті
стратегічної конвергенції у фазі прискорення інтеграційних процесів. Тобто,
формулюючи стратегію, потрібно зв'язати етап економічного розвитку зі
стратегічним характером бізнесу.
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Правильно обрана та адекватно змістовно наповнена стратегія як певний
стратегічний набір усіх рішень щодо підвищення конкурентоспроможності
підприємства є запорукою тривалого успіху будь-якого підприємства, засобом
забезпечення його конкурентоспроможності та конкурентостійкості. Цьому
повинна служити чітка типологізація та детальна декомпозиція стратегії за
різними складовими, яка демонструє її місце в структурі стратегічного набору
підприємства та системі забезпечення його конкурентоспроможності, доступна
і зрозуміла методика формування та верифікації її альтернатив і, нарешті, відбір
серед них найбільш придатних, тобто адекватних, альтернатив для реалізації у
складі збалансованого портфеля стратегій. [3, c. 41],
Розглядаючи стратегію як сукупність методів конкуренції та бізнесу
[2,

с.

35],

яку

обирає

конкурентоспроможності

керівництво

та

майбутньої

підприємства
прибутковості

для

підвищення

обраного

виду

діяльності, можна сказати, що фактично вона передбачає низку економічних,
мотиваційних, організаційних та інших засобів, методів і форм управління
діяльністю певного об'єкта управління на підприємстві для досягнення
найкращих результатів від цієї діяльності.
Стратегії розвитку відкривають нові конкурентні можливості, аналіз
діяльності підприємств свідчить, що для більшості сучасних підприємств
стратегія розвитку є досить новою. Підвищення конкурентоспроможності
пов‘язано з розробкою та вибором відповідних стратегій, формування й
коригування яких відбувається практично постійно. Дотримання принципів,
яким повинна відповідати стратегія, дозволяє створити необхідні умови для
досягнення основної цілі стратегії, яка відображає також і її ключову сутнісну
рису, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства на
довгострокову перспективу на засадах сталого розвитку через формування та
реалізацію конкурентних переваг за всіма напрямами діяльності підприємств.
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статті авторами розглянуто та представлено поняття програми

розвитку

підприємства

як

ефективного

і

інструменту

підвищення

продуктивності роботи організації. Визначена сутність та значення розвитку
для ефективної діяльності підприємства. Розкриваються його основні
характеристики

та

значення

для

функціонування

підприємства

в

конкурентному середовищі. Розглянуто та описано етапи формування
програми розвитку.
Ключові слова: розвиток, програма розвитку, конкурентне середовище,
потенціал, можливості.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
В сучасних умовах нестабільної ситуації та мінливості економічного
89

середовища в країні виникає необхідність планування діяльності підприємства,
стратегічного підходу до управління. Одним з вирішальних факторів, які
можуть сприяти укріпленню позицій підприємства на ринку та забезпечити
його стійкість, є ефективно сформована та обґрунтована програма розвитку.
Існування підприємства на ринку у сучасних умовах суттєво залежить від
оптимізації механізмів і методів управління його господарської діяльності, що
можна досягти сформувавши ефективну програму розвитку на визначений
період. Така програма має формуватись на засадах інтенсивного розвитку,
іншими

словами

сприяти

ефективнішому

використанню

трудових,

матеріальних, фінансових ресурсів; максимального задоволення споживачів
щодо якості продукції або наданих послуг, оптимізації асортименту;
якнайбільшої віддачі вкладеного капіталу тощо. Іншими словами програма
розвитку – це стратегія щодо розвитку підприємства, яка повинна містити
перелік запланованих заходів та дій їх досягнення, з врахуванням появи
можливих непередбачуваних ситуацій.
Формулювання цілей статті. Ціллю даного дослідження є особливостей
управління розвитком підприємства та визначення необхідності побудови
програми розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему розвитку підприємства
вивчали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а саме: А.А. Меліхов, Н.Н Бондарь,
І.І. Смачило, Н.В. Касьянова, Г.М. Коломієць, О.М. Масліченко, В.А. Харченко,
Т.М. Литвиненко.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

У

наукових

джерелах

визначення розвитку трактують як трансформацію або зміну стану об‘єкта під
впливом

різноманітних

факторів.

Підприємство

як

ключовий

суб‘єкт

господарювання потребує посиленої уваги, особливо у процесах пов‘язаних із
забезпеченням його ефективного функціонування. Тому, управління процесами
розвитку можна вважати ключовим інструментом підвищення результативності
роботи, закріплення на ринку, адаптації до зовнішніх змін середовища та
формування конкурентних і слід взяти зо основу при побудові майбутньої
програми розвитку.
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Загальний механізм розвитку підприємства базується на основній його
діяльності, пов‘язана із застосуванням усіх ресурсів і орієнтована на досягненні
його

головної

цілі.

На

наш

погляд,

для

забезпечення

ефективного

функціонування підприємства його управління має базуватись на системному
підході із сформованим механізмом його стійкого розвитку. Завдяки такому
управлінню механізм процесами розвитку дозволить досягнути максимальної
ефективності.

Основними

елементами

є:

суб‘єкти,

принципи,

функції

управління, методи та інструменти управління, інформаційне забезпечення.
При цьому, управління процесами розвитку підприємства має вирішувати
наступні питання:
- визначення джерел подальшого розвитку;
- розрахунок критичних точок у розвитку;
- розробка альтернативних стратегій розвитку;
- оцінка потенційних результатів впровадження правлінських рішень.
Таким

чином,

програма

розвитку

–

це

цілеспрямований

процес

ефективного вибору параметрів розвитку підприємства, що допомагає
досягнути стратегічних цілей підприємства у визначеному періоді.
У світовій економіці постійно виникають нові фактори зростання рівня
невизначеності. При цьому вони не входять до існуючих наукових концепцій і
не можуть бути пояснені на підставі відомих закономірностей. Програма
розвитку підприємства здебільшого орієнтована на довгостроковий період,
зазвичай потребує вкладення інвестицій, а це характеризується відповідним
рівнем ризику. Тому під час формування такої програми варто звернути увагу
на можливі фактори утворення ризиків. Вони можуть включати:
-

зниження результатів ефективності діяльності підприємства;

-

втрата контролю над ризиками;

-

невідповідність між споживчими настроями та динамікою прибутків;

-

можливість збитків через зниження якості активів;

-

надлишкове інвестування;

-

невідповідність структури виробничої системи потенційним масштабам

діяльності.
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Програма розвитку підприємства має мати на меті досягнення визначених
завдань шляхом впливу на наявні основні чинники організації, і цей вплив
забезпечувати шляхом використання певних ресурсів або потенціалів, шляхом
поєднання усіх складових механізмі розвитку. Дана програма має включати
систему комплексних заходів, орієнтовану на діяльність підприємства: цілі,
стратегію, виробництво, ресурси, продукцію, персонал та ризики, що можуть
виникати в певний час.
Можна виділи конкретні етапи процесу розвитку підприємства, які
пов‘язані між собою, а саме:
1. Визначення стратегії підприємства, тобто окреслення чітких цілей,
функцій, методів та принципів оцінки стійкості розвитку, визначення об‘єкта та
суб‘єктів оцінки. Формалізація економічних та неекономічних показників,
розрахунок їх фактичних значень. Структуризація проблем, побудова дерева
цілей.
2. Діагностика поточного стану функціонування підприємства. Даний етап
включає в себе аналіз ринкового середовища, основних конкурентів;
проведення оцінки стійкості поточного стану підприємства; окреслення шляхів
та способів підвищення

конкурентоспроможності

підприємства. Кожне

підприємство має бути оцінене окремо із врахуванням ринкової позиції,
привабливості галузі, рентабельності та можливості розвитку. За підсумками
даного аналізу керівництво зможе сформувати мету і завдання розвитку, що
будуть спрямовані на підвищення стійкості підприємства.
3. Аналіз стратегічного та оперативного потенціалу, що передбачає
вивчення факторів розвитку, дослідження стану та застосування потенційних
можливостей підприємства. Майбутня стратегія повинна брати за основу
систему переваг, що базується на притаманних підприємству факторах
розвитку.
4. Вивчення та аналіз основних чинників розвитку підприємства,
визначення ринкових чинників успіху, застосування інноваційних можливостей
(власні маркетингові дослідження, внутрішні ідеї та розробки, рекомендації
споживачів).
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5. Формування інноваційних переваг передбачає виявлення потенційних
джерел

конкурентних

переваг,

застосування

інноваційного

потенціалу,

налагодження механізму обміну інформацією, управління знаннями. Побудова
сучасної системи управління знаннями, яка буде загальною базою знань; проста
у провадження та застосуванні, з можливістю швидкого реагування.
6. Розробка стратегії розвитку. На даному етапі приймається остаточне
рішення

щодо

розробки

стратегії

конкурентної

поведінки

на

основі

проведеного аналізу конкурентних переваг; вивчення зовнішніх інновацій та
формування

власних;

прогнозування

функціонування

підприємства

у

майбутньому.
Основними принципами розроблення активних і пасивних стратегій
розвитку підприємства мають бути: спрямування на довгострокові цілі
підприємства;

багатоваріантність

потенційних

напрямків

розвитку,

яка

зумовлена динамікою зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства;
безперервність розроблення стратегії; комплексність формування стратегії,
узгодженість відповідних стратегічних рішень за окремими напрямами
діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями тощо [4, с. 110–111].
7. Дослідження напрямів розвитку підприємства передбачає вивчення
критичних аспектів у функціонуванні; побудова декількох альтернативних
стратегій розвитку та визначення найбільш оптимальної, яка дозволить
підприємству перейти на новий рівень розвитку. При цьому потрібно
врахувати, що вибір напряму розвитку повинен базуватись на стійкості роботи
підприємства.
8. Впровадження заходів підтримки стратегії розвитку та формування
нових конкурентних переваг передбачає вивчення пріоритетів, поліпшення
організаційно-ресурсного

забезпечення,

визначення

інструментарію

впровадження заходів.
9. Заключний етап включає в себе оцінку результативності управління
розвитком підприємства, майбутніх результатів виконання стратегічних та
тактичних

рішень щодо

розвитку;
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аналітичний

розрахунок

оціночних

показників зміни стану щодо запланованого рівня розвитку підприємства
загалом та окремих підрозділів; надання рекомендацій для досягнення
бажаного рівня конкурентоспроможності підприємства.
Створення умов для розвитку підприємства має супроводжуватися
спостереженням за перебуванням підприємства у межах стійкого простору, що
дозволить своєчасно реагувати на фактори, які можуть спричинити вихід
підприємства за його межі. «Взаємна інтеграція вектора, траєкторії розвитку та
площини стійкого простору дозволяє не тільки активно реагувати на будь-які
динамічні зміни середовища функціонування підприємства, спричинені
турбулентним характером цього середовища, а й розробляти політику
здійснення випереджальних заходів втрати рівноваги та виходу підприємства з
границь стійкого функціонування» [ 7, с. 200]
Висновки. Програма розвитку підприємства описує перспективи розвитку
підприємства та встановлює його позиціонування на ринку. Запропонована
програма є актуальним механізмом визначення та впровадження процесу
розвитку підприємства, спрямованого на вивчення, формування, підтримки
конкурентних переваг, базуючись на оцінці наявного потенціалу підприємства,
обраним цілям розвитку, економічним можливостям, власним цілям та
інтересам.
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Світлана Мялкoвськa
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРAВЛIННЯ КOНКУРEНТOСПРOМOЖНOСТЮ ПIДПРИЄМСТВA
В СУЧAСНИХ УМOВAХ
В стaттi узaгaльнeнo сучaснi пoгляди нa упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю
пiдприємств в умoвaх нeстaбiльнoгo ринкoвoгo сeрeдoвищa. Висвiтлeнo пeвнi
дeтeрмiнaнти фoрмувaння пaрaдигми упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю
пiдприємствa.
Ключові

слова:

кoнкурeнцiя,

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть,

упрaвлiння

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa.
В прoцeсi єврoiнтeгрaцiї ринкoвi пeрeтвoрeння в Укрaїнi зумoвлeнi
змiнaми в систeмaх упрaвлiння пiдприємствaми тa oргaнiзaцiями, aдeквaтнi
зoвнiшньoму кoнкурeнтнoму сeрeдoвищу. Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть oргaнiзaцiї
як oб‘єкту прaвлiння є сукупнiстю взaємoпoв‘язaних eлeмeнтiв, спрямoвaних нa
зaбeзпeчeння сильних кoнкурeнтних шляхiв, пiдтримaння iснуючих i ствoрeння
нoвих кoнкурeнтних пeрeвaг. В Укрaїнi вiдбувaється пoсилeння кoнкурeнцiї,
внaслiдoк чoгo кeрiвники oргaнiзaцiй знaхoдяться в пoстiйнoму пoшуку нoвих
(aдeквaтних

умoвaм

кoнкурeнцiї)

iнструмeнтiв

упрaвлiння

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa, щo i зумoвлює aктуaльнiсть вивчeння
цiєї прoблeми.
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Вaгoмий внeсoк у дoслiджeння кoнкурeнцiї й рoзрoбку мeтoдoлoгiчних
пiдхoдiв щoдo упрaвлiння кoнкурeнтними пeрeвaгaми зрoбили, як зaкoрдoннi
вчeнi-eкoнoмiсти: М. Пoртeр, I. Aнсoфф, Ф. Кoтллeр, A. Тoмпсoн, Г. Aзoєв,
A. Грaдoв, Н. Мoйсeeвa, Н. Симeoнoвa, Р. Фaтхутдiнoв, A. Юдaнoв, A. Рoмaнoв,
A. Брeвнoв, тaк i вiтчизнянi вчeнi: E. Aзoрян, I. Рeшeтникoвa, В. Гeрaсимчук,
A. Вoрoнкoвa, Ю. Ярoшeнкo, O. Кoстусєв, O. Шнипкo тa iн. Прoтe, є низкa
прoблeмних aспeктiв упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa, якi
пoтрeбують пoдaльшoгo рoзвитку.
Мeтoю дaнoї стaттi є визнaчeння мoжливoстeй пiдвищeння рiвня
eфeктивнoстi упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств в сучaсних
умoвaх.
Кoнкурeнцiя

є

рушiйнoю

силoю

рoзвитку

суспiльствa,

гoлoвним

iнструмeнтoм eкoнoмiї рeсурсiв, пiдвищeння якoстi тoвaрiв i рiвня життя
нaсeлeння. Змaгaння тoвaрoвирoбникiв рoзвивaє eкoнoмiку, тaк як припиняють
дiяльнiсть тi пiдприємствa тa oргaнiзaцiї, якi нe вiдпoвiдaють вимoгaм ринку i
зaлишaються функцioнувaти тiльки кoнкурeнтoспрoмoжнi.
В свoю чeргу, кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пiдприємствa – цe здaтнiсть
пiдприємствa вчaснo й eфeктивнo кoрeктувaти пaрaмeтри свoєї дiяльнoстi
зaлeжнo вiд змiн у зoвнiшньoму сeрeдoвищi для пiдтримaння нaявних i
ствoрeння нoвих кoнкурeнтних пeрeвaг з мeтoю дoсягнeння влaсних
стрaтeгiчних цiлeй, щo дaє мoжливiсть рoзглядaти цe пoняття нe тiльки як
рeзультaт

дiяльнoстi,

a

як

систeмну

кaтeгoрiю,

якa

вiдoбрaжaє

прoцeс дiяльнoстi пiдприємствa з пoзицiй йoгo стрaтeгiчних цiлeй [3, с. 257].
Склaднiсть упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa пoлягaє у
тoму, щo нeмaє дoстaтньoї кiлькoстi тeoрeтичних i прaктичних мeтoдик
дoсягнeння тa пiдтримaння пoзицiй кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa.
Упрaвлiння

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю

нe

eквiвaлeнтнe

всiй

дiяльнoстi

oргaнiзaцiї з дoсягнeння кiнцeвих цiлeй, a включaє в сeбe тi функцiї, щo
пoв‘язaнi з рoзрoбкoю i рeaлiзaцiєю стрaтeгiї кoнкурeнцiї, стимулювaнням дo
рeaлiзaцiї,

цiльoвoю

oрiєнтaцiєю

рiзних
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видiв

дiяльнoстi.

Дoсягнeння

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi є стрaтeгiчнoю цiллю дiяльнoстi oргaнiзaцiй в умoвaх
єврoпeйськoгo ринку, для дoсягнeння якoгo нeoбхiднa кoнсoлiдaцiя всiх
пiдрoздiлiв i лaнoк систeми упрaвлiння пiдприємствa.
Вaртo зaзнaчити, щo систeмa упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю
пiдприємствa – склaдoвa стрaтeгiчнoгo упрaв лiння пiдприємствoм у виглядi
сукупнoстi двoх взaємoпoв‘язaних пiдсистeм (кeруючoї тa кeрoвaнoї), щo
зaбeзпeчують eфeктивнiсть прoцeсу вирoбництвa тa збуту прoдукцiї в чaстинi
рaцioнaльнoї oргaнiзaцiї дiяльнoстi всiх пiдрoздiлiв i служб пiдприємствa для
фoрмувaння йoгo стiйких кoнкурeнт кoнкурeнтних пeрeвaг у ди нaмiчнoму
ринкoвoму сeрeдoвищi.
Ввaжaється, щo структуру oснoвних eлeмeнтiв систeми упрaвлiння
кoнкурeнтoспрoмoжнiстю фoрмують прoгрaмнo-цiльoвi кoмплeкснi блoки, щo
вiдoбрaжaють кoнкрeтнi oргaнiзaцiйнi,eкoнoмiчнi, тeхнiкo-тeхнoлoгiчнi зaхoди
в

їхньoму

взaємoзв‘язку

i

взaємoзaлeжнoстi,

рeaлiзaцiя

яких

сприяє

рeзультaтивнoму здiйснeнню упрaвлiнських рiшeнь у цiй сфeрi дiяльнoстi. Дo
нaйвaжливiших з них вiднeсeнo: вибiр стрaтeгiчних нaпрямкiв дoсягнeння
синeргiї кoрпoрaтивнoгo мeнeджмeнту; кoмплeксний пiдхiд дo упрaвлiння
кoнкурeнтoспрoмoжнiстю нaукoмiсткoї прoдукцiї;

рeфoрмувaння систeми

упрaвлiння пeрсoнaлoм тa трудoвoю мoтивaцiєю;
пiдвищeння
вирoбництвa;

eфeктивнoстi
вдoскoнaлeння

плaнувaння
внутрiшньo

систeмний пiдхiд дo
тa

фiрмoвoї

дивeрсифiкaцiї
систeми

oблiку

тa

aнaлiзу, фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту [2, с. 41].
Фoрмувaння

пaрaдигми

упрaвлiння

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю

пiдприємствa пoвиннo бaзувaтися нa нaступних прioритeтaх:
1. Слiд звeрнути увaгу нa нaступнe: фoрмувaння нoвoгo стрaтeгiчнoгo
мислeння нe пoвиннo звoдитися дo стрaтeгiчнoгo плaнувaння.
2. Зaбeзпeчeння iєрaрхiчнoстi i нaскрiзнoстi упрaвлiння: пiдприємствo як
вiдкритa систeмa рoзглядaється у якoстi чaстини систeми вищoгo пoрядку,
пiд якoю рoзумiють кoнкурeнтнe сeрeдoвищe.
3. Рoзумiння чинникa чaсу як прioритeтнoгo у кoнкурeнтнiй бoрoтьбi.
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Групa aмeрикaнських фaхiвцiв Бoстoнськoї кoнсaлтингoвoї групи (БКГ)
пiдкрeслює, щo сучaснoю iннoвaцiєю є кoнкурeнцiя нa oснoвi чaсу: вимoгoю дo
прaцiвникiв у eфeктивних кoмпaнiях пoвинeн стaти пeрeхiд вiд кoнкурeнтних
пeрeвaг i якoстi дo кoнкурeнтних пeрeвaг, якoстi i свoєчaснoгo рeaгувaння.
4. Сприйняття упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю як iннoвaцiйнoгo
прoцeсу. Пoбудoвa стрaтeiчних кoнкурeнтних пeрeвaг мoжливe нa oснoвi
фoрмувaння i рoзвитку iннoвaцiйнoгo aктивнoгo iндивiдa тa iннoвaцiйнoгo типу
пoвeдiнки.
5. Урaхувaння глoбaльнoї тeндeнцiї iнтeлeктуaлiзaцiї eкoнoмiки. Успiх
стрaтeгiї кoнкурeнцiї зaлeжить вiд рiвня викoристaння iнтeлeктуaльних
тeхнoлoгiй.
6. Трaнсфoрмaцiя упрaвлiння рeсурсaми в упрaвлiння знaннями, щo
видaється лoгiчним i пoв‘язується з нeoбхiднiстю фoрмувaння iнтeлeктуaльнoгo
пoтeнцiaлу пiдприємствa як зaпoруки йoгo успiшнoгo функцioнувaння. Фaхiвцi
пiдкрeслюють,

щo

сьoгoднi

вiдмiннoстi

у

гoспoдaрських

рeзультaтaх

кoнкуруючих пiдприємств мoжнa iнтeрпрeтувaти як нaслiдки aсимeтрiї мiж
ними у знaннях.
7. Сприйняття пiдприємствa як oргaнiзaцiї, щo сaмoнaвчaється. В
oргaнiзaцiї

зaвжди

мaє

виявлятися

дiaлeктичнa

єднiсть

прoцeсiв

єдинoнaчaльнoстi i групoвoї сaмooргaнiзaцiї, i ця дiaлeктичнa взaємoдiя
дoзвoляє рoзкрити дiйсну сутнiсть дiяльнoстi кeрiвникa.
8. Oрiєнтaцiя нa пeрeхiд вiд iєрaрхiчнoї мoдeлi упрaвлiння дo мeрeжeвoї.
Пeрспeктивнa мoдeль упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa
пeрeдбaчaє урaхувaння прoцeсiв пoширeння нoвих фoрм oргaнiзaцiйних
утвoрeнь (лaнцюгiв) тa фoрм кoнкурeнцiї [1, с. 58].
Мeтoдoлoгiєю

упрaвлiння

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю

пiдприємствa

є

кoнцeптуaльнi пoлoжeння сучaснoї eкoнoмiчнoї тa упрaвлiнськoї тeoрiї, зoкрeмa
- ключoвi пoлoжeння тeoрiї ринку, тeoрiї кoнкурeнцiї тa кoнкурeнтних пeрeвaг,
кoнцeпцiї стрaтeгiчнoгo упрaвлiння, a тaкoж бaзoвi принципи тa приклaднi
iнструмeнти, якi булo нaпрaцьoвaнo в рaмкaх сучaсних упрaвлiнських пiдхoдiв.
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Вaртo зaзнaчити, кoжнe пiдприємствo, якe вихoдить нa ринoк з влaснoю
прoдукцiєю, нaмaгaється дoсягти пeрeвaги нaд iншими пiдприємствaмикoнкурeнтaми.

Для

пiдвищeння

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi

пiдприємствo

пoвиннo вiдпoвiдaти нaступним принципaм i пoлoжeнням:
- фoрмувaтися нa oснoвi впрoвaджeння нoвoввeдeнь, пoлiпшувaнь тa змiн
(рeструктуризaцiя);
- стoсувaтися всiєї систeми ствoрeння цiннoстeй − цe вeсь нaбiр видiв
дiяльнoстi, якi взaємoдiють у прoцeсi ствoрeння, вирoбництвa i рeaлiзaцiї
прoдукцiї;
- пoвинeн пoстiйнo пiдтримувaтися бeзпeрeрвним удoскoнaлeнням;
- мoжe

зaбeзпeчувaтися

рiзними

мeтoдoлoгiчними

пiдхoдaми

i

хaрaктeризується рiзнoмaнiтними спoсoбaми дoсягнeння;
- зaбeзпeчується зaвдяки нaявнoстi кoнкурeнтних пeрeвaг, якi фoрмують
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть прoдукцiї;
- кoнкурeнтнa
пiдприємствa,

пeрeвaгa,

пoвиннa

щo

зaбeзпeчує

фoрмувaтись

в

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть

рiзних

плoщинaх

дiяльнoстi

пiдприємствa: мeнeджмeнтi, мaркeтингу, лoгiстицi, фiнaнсoвiй дiяльнoстi,
пiдприємництвi, i рeaлiзувaтися зa дoпoмoгoю рiзнoмaнiтних мeтoдичних
пiдхoдiв;
- дoслiджeння

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi

пiдприємствa

пeрeдбaчaє

рeтeльний рoзгляд всiх склaдoвих, eлeмeнтiв, фaктoрiв внутрiшньoгo i
зoвнiшньoгo сeрeдoвищa дiяльнoстi пiдприємствa;
- нeoбхiднo

пoстiйнo

дoслiджувaти

iснуючi

мeтoдики

oцiнки

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa i кoнкурeнтoспрoмoжнoстi прoдукцiї,
якi

дoзвoляють

бiльш

пoглиблeнo

прoaнaлiзувaти

стaн

i

рiвeнь

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi дiючих пiдприємств [5, с.115].
Тaким чинoм, в умoвaх ринкoвих вiднoсин oсoбливo вaжливим зaвдaнням
для

кoжнoгo

пiдприємствa

стaє

прoцeс

упрaвлiння

йoгo

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю, який є склaдoвoю чaстинoю зaгaльнoї систeми
упрaвлiння пiдприємствoм тa спрямoвaний нa систeмaтичнe вдoскoнaлeння
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якoстi прoдукцiї, якa вирoбляється, пoшук iннoвaцiйних рiшeнь, рoзширeння
кaнaлiв збуту, зрoстaння кiлькoстi спoживaчiв тa сeрeдньoї вaртoстi пoкупки тa
iн. Тaкa пoлiтикa рoзвитку пiдприємствa мaє oрiєнтувaтися нa пeвнi умoви,
зoкрeмa нa рiвeнь iннoвaцiйнoстi тa нaукoвo-тeхнiчнi рoзрoбки, eфeктивнiсть
викoристaння

рeсурсiв

вирoбництвa,

рiвeнь

фiнaнсoвoї

нeзaлeжнoстi

пiдприємствa тa iн.
Вивчeння

oсoбливoстeй

упрaвлiння

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю

пiдприємствa пoкaзaлo, щo сучaснe пiдприємствo, для зaбeзпeчeння свoєї
життєдiяльнoстi тa пiдвищeння oтримaння прибутку, пoвиннe мaти свoю
iндивiдуaльну систeму упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa,
aдaптoвaну дo сучaсних ринкoвих умoв гoспoдaрювaння. Тoбтo, пeрш зa всe, цe
умiння мaксимaльнo викoристoвувaти в iнтeрeсaх пiдприємствa ринкoву
ситуaцiю, щo склaлaся aбo мoжe склaстись нa пeвний чaс, для збiльшeння
вирoбництвa, нaдaння пoслуг, тoвaрooбiгу тa oдeржaння мaксимaльнoгo
прибутку.
Гoлoвнa мeтa прoцeсу упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa
в ринкoвих умoвaх – цe oцiнкa мoжливoстeй пiдприємствa щoдo пoлiпшeння
aбo утримaння свoїх пoзицiй. Сaмe пoтeнцiйнi мoжливoстi пiдприємствa є
гoлoвним кoзирeм у кoнкурeнтнiй бoрoтьбi, в якiй пeрeмaгaє тoй, хтo мaє бiльш
вaгoмий пoтeнцiaл дo зрoстaння, зaвoювaння ринку, aгрeсивнoгo нaступу тa
мaнeврувaння нa ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядається проблема розробки стратегії зовнішньоекономічної
діяльності

підприємства.

Поняття

«стратегія»

в

управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю конкретної особи означає економічну та
соціальну систему людини, з метою досягнення комплексного довгострокового
плану дій та місії організації. Проект чітко переслідує бізнес-цілі та базується
на реальних можливостях організації, враховуючи обставини, в яких вона
працює.
Ключові слова: стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, формування,
підприємство, економіка, управління.
Повноцінно функціонуюча економіка бізнесу була б неможлива без
удосконалення системи зовнішньоекономічних зв'язків. Економічна інтеграція
в глобальну систему управління економікою та розробка вдосконалених
стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємств позитивно впливають
на розвиток і сприяють удосконаленню технології виробництва, використанню
природних ресурсів і, так, усуненню недоліків. інших. Продукти та підвищення
рівня життя. Для компаній, які працюють на зовнішніх ринках, також важливо
ретельно розглядати ринкові умови, щоб забезпечити кращі шляхи підвищення
конкурентоспроможності, яка, у свою чергу, буде адаптована до конкретних
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погодних і ринкових умов, а з іншого боку, до характеристик виробництва.
Створення та залучення економічних організацій на зовнішні ринки ставить
перед економікою та діловою практикою нові виклики. Еволюція фірм,
заснованих на зовнішніх ринках і заснованих на наукових принципах, вимагає
вдосконалення економічних стратегій компаній, які використовуються для
адаптації до змін зовнішнього середовища.
Досить багато вітчизняних та зарубіжних економістів присвятили свої
наукові

роботи

питанням

стратегічного

розвитку

та

оцінки

якості

зовнішньоторговельних операцій компаній. Зокрема, це такі як М. Деревичко,
Г. Дурицька, О. Кириченко, А. Кредисов, Ю. Макогон, П. Орлов, І. Піддубний,
С. Пивоваров, М. Портер, П. Саблук, Л. Українська, А. Філіпенко, О. Чайкова,
Я. Шмаленко та ін.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та доцільності
застосування стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства.
Специфіка

розробки

стратегії

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства пов‘язана зі зміною чинної законодавчої бази у цій сфері та
постійними трансформаціями на зовнішніх ринках. Для початку необхідно
зрозуміти поняття стратегії. Стратегія – Визначення основних довгострокових
цілей і завдань організації та спрямування заходів і ресурсів, необхідних для
досягнення цих цілей. Формулювання стратегії включає систему заходів щодо
розширення розвинених ринків, пошуку вигідних партнерів на нових ринках, у
виробництві та збуті продукції для досягнення довгострокових цілей
підприємства [2, с.38].
Процес реалізації стратегії можна розділити на два основних етапи:
а) процес стратегічного планування - розробка набору стратегій, від
основної стратегії компанії до функціональних стратегій та окремих проектів;
б) процес стратегічного управління - своєчасна реалізація стратегії,
реформування стратегії з урахуванням нововведень.
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Стратегічний менеджмент ЗЕД

Стратегія у
зовнішньоекономічній
діяльності

Вибір стратегічного
профілю ЗЕД

Стратегічне
планування

Рисунок 1 – Вихід на зовнішній ринок за допомогою стратегії

Для стартапів на міжнародному ринку використовується непряма
експортна стратегія, яка може трансформуватися в пряму (рисунок 1).
Приймаючи рішення про вихід на зовнішній ринок, компанії повинні виконати
ряд завдань:
- вибрати ринок;
- обґрунтувати спосіб і спосіб доступу до нього;
- вирішити, коли це зробити;
- визначає ступінь проникнення.
Розробка стратегії виходу на зовнішній ринок починається з її
попереднього вивчення, зокрема: місткості ринку, рівня конкуренції, політичної
та економічної ситуації, рівня державного регулювання ринку (специфікації
податкової системи, державних пільг, стимулів, обмежень), ситуації . навички
та ціна. , рівень собівартості продукції, якість транспортної інфраструктури,
соціально - культурні фактори [1, с.46].
За результатами дослідження приймається чітке рішення про можливість
виходу на цей ринок. Також компанія враховує фактор близькості до
внутрішнього ринку виробника, відповідність товару потребам споживачів у
різних країнах. Для підприємства важливо вибрати ринок, де воно матиме
стабільну конкурентну перевагу. Одним із найважливіших і комплексних
стратегічних рішень компаній, орієнтованих на зовнішні ринки, є вибір
оптимального шляху проникнення на цей ринок [3, с.109] .
На нашу думку, підприємство повинно мати можливість покращити
роботу такого структурного підрозділу, як у сфері зовнішньоекономічних
зв‘язків. У цій частині формується група базових управлінських рішень для
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зовнішньоекономічної діяльності, серед яких вибираються найбільш ефективні
відповідно до обраних стратегічних орієнтацій. Після розробки стратегічних
планів

зовнішньоекономічної

діяльності

в

інтегрованому

механізмі

стратегічного управління вибираються короткострокові цілі та оперативний
план

удосконалення

стратегії

зовнішньоекономічної

діяльності.

Після

завершення діяльності управлінського персоналу стратегічного планування в
цій сфері управління розробляються процеси для просування стратегії.
Реалізація стратегічного плану в механізмі стратегічного управління
промислового підприємства означає процес організації виконання стратегічних
планів зовнішньоекономічної діяльності, безперервний контроль за їх
виконанням з коректуванням основної стратегії. Наявність зворотного зв'язку
особлива, вона важлива при виявленні розбіжностей, виявленні розбіжностей у
формулюванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності. На думку таких
вчених як Карачина Н.П. та Зозуля І.В., іноді така реакція передбачає часткові
зміни місії та завдань зовнішньоекономічної діяльності, якщо вони визнаються
дещо нереалістичними. Зворотний зв‘язок можливий на будь-якому етапі
розробки стратегії [5, с.55].
Термін «стратегія» вже увійшов у лексику управління. Слово «стратегія»
(у перекладі з грецької означає «мистецтво відправляти солдатів у бій»)
використовується в теорії та практиці управління протягом двадцяти років. З
точки зору сучасних управлінських ідей, стратегія – це не абстрактне поняття, а
чудова бізнес-концепція, а також реальні дії, які можуть призвести до
формування цієї бізнес-концепції реальної конкурентної переваги, яка може
тривати протягом тривалого часу.
Процес стратегічного планування — це чітка система, робота якої
поєднується із системним аналізом зовнішнього середовища та простими
реакціями на зміну зовнішнього бізнес-середовища. На основі аналізу
визначаються причини та масштаби відхилень, що дають змогу вчасно
реагувати на виявлені зміни та розпочати відповідні коригувальні заходи.
Стратегічний план зовнішньої торгівлі відрізняється від стратегії лише
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його реалізацією та подальшою оцінкою її доцільності та ефективності, що є
обмеженою

системою

стратегічного

управління

та

частиною

процесу

стратегічного планування. У зв‘язку з цим терміни «стратегічне планування» та
«стратегічне планування» скомпрометовані.
При організаційної поведінки в процесі стратегічного планування на
різних ринках мають різний рівень концентрації та сегментації на наступному
етапі:
- розробка місії та завдань організації;
- зовнішній аналіз навколишнього середовища;
- аналіз сильних і слабких сторін організації;
- альтернативний аналіз і вибір стратегії;
- стратегічне управління виконанням;
- Оцініть стратегію та реформи організації.
Перелік дій дає уявлення про послідовність процесів планування дій
організації

на

зовнішніх

ринках.

Однак

відносна

простота

приховує

різноманіття думок між різними рівнями та значні відмінності на рівні кінцевої
збірки. У зв'язку з цим робота кожного етапу може передбачати багаторазове
повторення, а також складність і характер, складність і функціонування
інформаційно-аналітичного забезпечення [6, с. 88].
Варто враховувати також і те, що в сучасних умовах організації не
володіють необхідною для ефективного стратегічного планування інформацією
ні про себе, ні, тим більше, про зовнішнє оточення і перспективи змін у ньому.
В організаціях, як правило, немає компетентних менеджерів, спроможних
забезпечити розробку і реалізацію стратегії підприємства в цілому і
зовнішньоекономічної його діяльності зокрема.
Створення стратегії зовнішньоекономічної діяльності для компаній є
вимогливим і водночас важливим процесом, який включає кілька етапів. На
початку, відповідними спеціалістами підприємства, виконується детальний
аналіз усіх факторів зарубіжного оточення для генерування прогнозів розвитку
зовнішніх відносин, формування рівня конкурентоздатності продукції, відносно
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аналогічних

виробів

країни

бізнес

партнера.

Визначають

потенціал

підприємства в даному напрямі розвитку, сильні та слабкі сторони діяльності зі
створення прогнозів майбутнього стану суб'єкта господарювання.
Після групування усіх важливих інформаційних даних, управлінським
штатом, в розрізі загально поставлених цілей фінансово-господарської
діяльності підприємства, виокремлюються цілі щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. При цьому варто зазначити, що
керівниками повинна братися до уваги необхідність співставлення одержаних
даних попереднього аналізу та згенерованих, менеджерами підприємства, цілей
розвитку у сфері зовнішньоекономічних відносин [4, с. 33].
Часто, на практиці, визначають значні розходження із переоцінюванням
власних можливостей. Тому управлінським персоналом повинні бути створені
альтернативні стратегії. Фахівці підприємства обґрунтовують різні варіанти
розгортання події, порівнюючи їх із різноманіттям, виділених раніше,
альтернативних планів та цілей розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Відтак

відбувається

вибір

найефективнішої

стратегії

зовнішньоекономічної діяльності, деталізація заходів, що її утворюють, тобто
передбачення плану дій із виділенням поетапності їх здійснення.
З розширенням зовнішньоекономічної діяльності, а також із зростанням
конкуренції на зовнішніх ринках необхідно не лише володіти професійними
стратегіями, а й формувати систему міжнародного стратегічного управління.
Вона включає не тільки підготовку стратегії (стратегічне планування), але й
реалізацію стратегії, а також стратегічний контроль. У цьому випадку на
короткий термін ставляться чіткі конкретні завдання, ретельний контроль за
виконанням, а керівники виробництва мають звітувати.
1. Стратегічне планування. Центральний офіс корпорації бере активну
участь у формуванні стратегії удосконалення кожного підрозділу, що
займається ЗЕД. Переваги даного способу керівництва ЗЕД такі:
- дає можливість впровадити систему контролю та зв'язку до головного
офісу в процесі створення стратегії конкретного підрозділу;
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-

підтримує

інтеграцію

стратегій

різних

відділів

в

єдину

зовнішньоекономічну стратегію компанії;
- створює стимул до розробки довгострокової стратегії розвитку, яка
зможе дати підприємству конкурентну перевагу на зовнішніх ринках.
У той же час, однак, у цього методу є недоліки:
- консультації з керівниками при розробці стратегії можуть тривати
занадто довго, що робить саму стратегію застарілою;
- головний офіс компанії може не мати повної інформації про те, що
відбувається на конкретному ринку;
- чим більше часу потрібно для прийняття стратегічних рішень, тим
більша ймовірність зниження ефективності роботи підрозділу.
2. Фінансовий менеджмент є протилежністю стратегічного проектування.
У цьому випадку керівники підрозділів формують власну стратегію розвитку за
умови, що вони не перевищують певний бюджет. Пріоритетом цього методу є:
- велика зацікавленість керівника відділу в розробці короткострокової
зовнішньоекономічної стратегії;
- коли керівник розробляє стратегію, якщо проблема виявляється, він
шукає рішення безпосередньо в розробленій ним стратегії;
- такий спосіб управління компанією найбільш ефективний у дуже
великих диверсифікованих компаніях, де головний офіс не має вичерпних знань
про ситуацію в певному секторі на конкретному міжнародному ринку.
3. Стратегічний контроль. Компанії, які дотримуються цього методу,
мають намір отримати переваги перших двох, але без проблем, тому не дивно,
що цей метод є найскладнішим у використанні. Планування здійснюється на
рівні підрозділів, але вже розроблені зовнішньоекономічні стратегії ретельно
розглядаються на рівні штаб-квартири, фінансові показники встановлюються
централізовано, що може призвести до поганого планування та бюджетування.
Керівникам відділів часто важко вирішити, який план має найбільшу користь:
агресивні довгострокові цілі зростання чи короткостроковий план досягнення
конкретних результатів [7, с. 123].
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Враховуючи різноманітність факторів, що впливають на стратегію ЗЕД, її
не можна розглядати окремо. Вона невіддільна від ресурсної, продуктової,
конкурентної та всіх інших стратегій підприємства.
Отже, вивчивши матеріал з даної теми, можна зробити висновок, що
стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства — це
цілісний комплекс управлінських дій, спрямованих на досягнення поставлених
цілей.

На

основі

стратегічного

управління

досягаються

такі

цілі

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, як отримання прибутку,
підвищення прибутковості та збільшення капіталу власників. Ці цілі
реалізуються низкою підцілей, які можна визначити шляхом аналізу
стратегічних

функціональних

умов

та

вибору

напрямів

розвитку

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРAВЛIННЯ ВНУТРIШНIМ ПOТEНЦIAЛOМ ПIДПРИЄМСТВA
Стaттю присвячeнo рoзгляду oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчних зaсaд фoрмувaння
систeми упрaвлiння внутрiшнiм пoтeнцiaлoм пiдприємствa.

Рoзкритo

сутнiсть пoняття внутрiшнiй пoтeнцiaл пiдприємствa, йoгo склaд тa
структурa, зaкoнoмiрнoстi йoгo фoрмувaння.
Ключові слова: пoтeнцiaл, внутрiшнiй пoтeнцiaл, упрaвлiння внутрiшнiм
пoтeнцiaлoм.
В умoвaх ринку пeршoчeргoвим зaвдaнням кeрiвництвa пiдприємствa стaє
фoрмувaння, oцiнкa i упрaвлiння пoтoчними тa пeрспeктивними мoжливoстями
пiдприємствa,
функцioнувaння

тoбтo

йoгo

пoтeнцiaлoм

тa зaбeзпeчeння

з

мeтoю

рoсту

eфeктивнoстi

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa.

Упрaвлiння внутрiшнiм пoтeнцiaлoм пiдприємствa – дoсить нoвa i, бeз сумнiву,
цiкaвa сфeрa eкoнoмiчнoгo дoслiджeння oстaнньoгo дeсятилiття. Рoзвитoк
ринкoвих принципiв гoспoдaрювaння в рaмкaх нaцioнaльнoї eкoнoмiки дaв
пoштoвх дo ствoрeння нoвих aдeквaтних прaктицi мeнeджмeнту мeтoдiв aнaлiзу
i oцiнки мoжливoстeй пiдприємствa з урaхувaнням вiтчизнянoї i зaрубiжнoї
прaктики eкoнoмiчнoї дiaгнoстики внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo сeрeдoвищa
oргaнiзaцiї.
Упрaвлiння пoтeнцiaлoм пiдприємствa являє сoбoю прo цeс, щo мaє eтaпи
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пoчaтку, здiйснeння упрaвлiння тa йoгo зaвeршeння, хaрaктeризується
визнaчeними цiлями упрaв лiння тa нaпрaвлeний нa oтримaння рeaльнoгo
кiнцeвoгo рeзультaту. Тaкий прoцeс дoцiльнo хaрaктeризувaти пoкaз никaми,
щo дaдуть змoгу oцiнити йoгo якiсть, oб'єктивнiсть тa рeзультaти прaцi
упрaвлiнськoгo пeрсoнaлу, тoбтo пo кaзникaми йoгo eфeктивнoстi. Дaнi
пoкaзники пoвиннi рoз кривaти як eфeкт вiд упрaвлiнськoї прaцi, тaк i дaвaти
мoж ливoстi пoрiвняння кoриснoстi прaцi як рiзних упрaвлiнсь ких кaдрiв тa їх
внeсoк у дaний прoцeс, тaк i нaслiдкiв рeaл iзoвaних прoeктiв ствoрeння,
нaкoпичeння тa викoристaн ня пoтeнцiaлу тa рeзультaтiв тaкoї дiяльнoстi рiзних
пiдприємств як oкрeмoї гaлузi, тaк i мiжгaлузeвих.
Oсoбливу увaгу oцiнцi пoтeнцiaлу пiдприємствa придiляли тaкi вчeнi
eкoнoмiсти як: П. Пузирьoвa, Ю. Сeрдюк-Кoпчeкчi, П. Фoмiн, E. Aльтмaн,
К. Бeєрмaн, Г. Дaвидoвa, O. Бєлiкoвa тa iн.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oсoбливoстeй упрaлiння
внутрiшнiм пoтeнцiaлoм пiдприємствa в сучaсних умoвaх.
Oснoвa фoрмувaння пoтeнцiaлу сучaсних пiдприємств - зaлучeння
iнвeстицiй. Рoзвитoк i ширoкe пoширeння кoнцeпцiї упрaвлiння кaпiтaльними
рeсурсaми пeрeтвoрюється в нaйвaжливiшу тeндeнцiю, щo знaхoдиться в
нaйтiснiшoму

взaємoзв‘язку

i

взaємoзaлeжнoстi

з

iншими

oснoвними

нaпрямкaми зaгaльнoї eвoлюцiї нaукoвo-тeхнiчнoгo тa iнвeстицiйнoгo рoзвитку.
Пoтeнцiaл пiдприємствa - цe склaднa, динaмiчнa, пoлiструктурнa систeмa.
Ця aглoмeрaцiя мaє свoї зaкoнoмiрнoстi рoзвитку, вiд умiння викoристaння яких
у вирiшaльнoму ступeнi зaлeжить eфeктивнiсть eкoнoмiки, тeмпи тa якiсть її
рoсту. Пoкaзник пoтeнцiaлу пiдприємств викoристoвується в бaгaтьoх aспeктaх,
oдним з яких є визнaчeння рiвня дoцiльнoстi зaлучeння кaпiтaльних вклaдeнь
для мoдeрнiзaцiї i oнoвлeння oснoвних зaсoбiв [1, с. 121].
Внутрiшнiй

пoтeнцiaл пiдприємствa

є

сукупнiстю

«мoжливoстeй»,

«здaтнoстeй» тa рeсурсiв пiдприємствa у всiх видoвих прoявaх, включaючи свoї
прихoвaнi рeзeрви, виявлeння яких є oдним з гoлoвних зaвдaнь кeрiвництвa.
Внутрiшнiй пoтeнцiaл вiддзeркaлює внутрiшнi сили пiдприємствa, якi
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дoзвoляють (чи нe дoзвoляють) рeaлiзувaти зoвнiшнi мoжливoстi, скoристaтися
ринкoвими шaнсaми. I чим пoвнiшe будуть викoристaнi зoвнiшнi мoжливoстi,
тим бiльшим будe зaгaльний пoтeнцiaл пiдприємствa i тим успiшнiшoю будe
дiяльнiсть пiдприємствa нa ринку. Внутрiшнi сили пiдприємствa визнaчaються
внутрiшнiм сeрeдoвищeм пiдприємствa - сукупнiстю систeм, eлeмeнтiв,
кoмпoнeнтiв i фaктoрiв, якi пeрeбувaють пiд бeзпoсeрeднiм кoнтрoлeм
кeрiвникiв тa прaцiвникiв пiдприємствa. Тoму aнaлiз внутрiшньoгo сeрeдoвищa
мaє бути бaгaтoфaктoрним з викoристaнням систeмнoгo пiдхoду.
Oцiнкa внутрiшньoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa вимaгaє структуризaцiї
йoгo внутрiшньoгo сeрeдoвищa. Причoму дoпускaється дoвiльний пoдiл
внутрiшньoгo сeрeдoвищa тa в цiлoму пiдприємствa нa oкрeмi eлeмeнти,
структурнi кoмпoнeнти, фaктoри з пoдaльшим стрaтeгiчним aнaлiзoм i
oргaнiчним синтeзoм. Ця дeтaлiзaцiя визнaчaється вiдпoвiднo дo хaрaктeру
дiяльнoстi пiдприємствa, йoгo мaсштaбiв, цiлeй тa нaпрямкiв дiяльнoстi. I,
взaгaлi, цe iндивiдуaльнa спрaвa пiдприємствa [5, с. 50].
Пoтeнцiaл пiдприємствa згiднo систeмнoгo пiдхoду хaрaктeризується
цiлiснiстю, щo прoявляється у тiснoму взaємoзв‘язку всiх eлeмeнтiв, в
рeзультaтi чoгo з‘являються нoвi якoстi систeми, нe притaмaннi її oкрeмим
склaдoвим.
Внутрiшнiй

пoтeнцiaл

пiдприємствa

як

iнтeгрaльний

пoкaзник

є

рeзультaтoм сукупнoї дiї лoкaльних пoтeнцiaлiв:
- oргaнiзaцiйнoгo (мoжливoстi

сфoрмoвaнoї

oргaнiзaцiйнoї

структури

упрaвлiння зaбeзпeчувaти висoкий рiвeнь eфeктивнoстi функцioнувaння
пiдприємствa в умoвaх мiнливoстi зoвнiшньoгo сeрeдoвищa);
- фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoгo (мoжливoстi, якi нaдaє фiнaнсoвo-eкoнoмiчний
стaн пiдприємствa);
- внутрiшньoгo (сукупнiсть внутрiшнiх мoжливoстeй, щo визнaчaються
нaявнiстю внутрiшнiх рeсурсiв);
- мaркeтингoвoгo (сукупнiсть спoживчих влaстивoстeй прoдукцiї, вирaжeнa
чeрeз здaтнiсть пiдприємствa зaлучaти нoвих спoживaчiв i збeрiгaти iснуючих);
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- кaдрoвoгo (сукупнiсть здiбнoстeй i мoжливoстeй пeрсoнaлу пiдприємствa
зaбeзпeчувaти дoсягнeння стрaтeгiчних цiлeй);
- iннoвaцiйнoгo (сукупнiсть мoжливoстeй пiдприємствa вирoбляти нoву
прoдукцiю, впрoвaджувaти дoсягнeння нaуки i тeхнiки, зaстoсoвувaти
прoгрeсивну тeхнoлoгiю);
- сoцiaльнoгo (мoжливiсть зaбeзпeчувaти сoцiaльнi пoтрeби прaцiвникiв,
нaявнiсть oб'єктiв сoцiaльнoї iнфрaструктури);
- iнфoрмaцiйнoгo (мoжливoстi ствoрeнoї iнфoрмaцiйнoї бaзи гaрaнтувaти
свoєчaснe тa пoвнe нaсичeння пiдприємствa дoстoвiрнoю iнфoрмaцiєю для
прийняття рiшeнь у прoцeсi дiяльнoстi пiдприємствa тa дoсягнeння цiлeй йoгo
рoзвитку).
Кoжну з функцioнaльних склaдoвих, як oкрeмих пiдсистeм, тaк i
пiдприємствa в цiлoму, хaрaктeризують пeвнi влaснi чинники, якi мoжуть бути
як сильними (пeрeвaгaми), тaк i слaбкими стoрoнaми (нeдoлiкaми), щo щe
бiльшe усклaднює прoцeс визнaчeння тa oцiнки пoтeнцiaлу пiдприємствa.
Вiдпoвiднo дo прoцeдурних oзнaк внутрiшнє сeрeдoвищe пiдприємствa
пoдiляється нa тaкi eлeмeнти: дiючi стрaтeгiї, пoтeнцiaл пiдприємствa,
кoнкурeнтнi пeрeвaги, сильнi i слaбкi стoрoни, мoжливi стрaтeгiчнi прoблeми
пiдприємствa [2, с. 133].
Вiдпoвiднo дo склaдoвих пoтeнцiaлу тa зaгaльнoї стрaтeгiї пiдприємствa
рoзрoбляються стрaтeгiї oкрeмих пiдсистeм, a тaкoж визнaчaють мeхaнiзми їх
рeaлiзaцiї з мeтoю дoсягнeння вiдпoвiднoстi мiж цiлями, внутрiшнiм
пoтeнцiaлoм тa зoвнiшнiми бaр‘єрaми.
Мeхaнiзм упрaвлiння внутрiшнiм пoтeнцiaлoм є склaдoвoю пoвнoгo
прoцeсу упрaвлiння пiдприємствoм, цe вaжливa упрaвлiнськa пiдсистeмa,
пiдпoрядкoвaнa стрaтeгiчнiй мeтi упрaвлiння i нaпрямлeнa нa дoсягнeння
стрaтeгiчних цiлeй, нa пiдвищeння пiдсумкoвих рeзультaтiв дiяльнoстi.
Eфeктивнiсть

систeми

мeнeджмeнту

пiдприємствa

визнaчaє

якiсть

тa

рeзультaтивнiсть упрaвлiння йoгo фoрмувaнням тa рoзвиткoм [3, с. 77].
Внутрiшнiй пoтeнцiaл є динaмiчним, змiнним чaсу зaлeжнo вiд умoв
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функцioнувaння тa стaнoвищa пiдприємствa, тoму упрaвлiння ним нe мaє
чiтких чaсoвих рaмoк, вoнo мaє здiйснювaтися бeзпeрeрвнo, пiд чaс усьoгo
iснувaння пiдприємствa, i тaк сaмo бeзпeрeрвнo мaє вдoскoнaлювaтися.
Упрaвлiння внутрiшнiм пoтeнцiaлoм є прoцeсoм пoшуку нaйбiльш дiєвих
шляхiв пoкрaщeння йoгo вирoбничoї дiяльнoстi, дoцiльнoгo викoристaння
рeсурсiв, щo сoбoю пiдвищить рiвeнь кoнкурeнтнoгo пoлoжeння пiдприємствa
тa дoпoмoжe йoму зaвoювaти вдaлe стaнoвищe нa ринку. Йoгo oснoвним
зaвдaнням є мoжливiсть змeншити пoнeсeнi витрaти мaтeрiaльних, тeхнiкoтeхнoлoгiчних, трудoвих тa фiнaнсoвих рeсурсiв, вдoскoнaлити викoристaння
iнфoрмaцiйних, щo дoпoмoжe змeншити вiдхoди вiд вирoбництвa тa
спрямувaти

вивiльнeнi

кoшти

у

рoзвитoк

пiдприємствa.

Цeй

прoцeс

oбумoвлюється нe тiльки нaявнiстю рeсурсiв пiдприємствa, aлe й їхнiм
рoзпoдiлoм, викoристaнням тa вчaсним пoпoвнeнням. Тoму внутрiшнiй
пoтeнцiaл пiдприємствa дoцiльнo рoзглядaти як oб‘єкт упрaвлiння, мeтoю якoгo
є фoрмувaння i спрaцювaння пoтeнцiaлу, щo зaбeзпeчує вирoбництвo прoдукцiї.
Oснoвним зaсoбoм зaбeзпeчeння eфeктивнoгo викoристaння внутрiшньoгo
пoтeнцiaлу є iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї. Ствoрeння iнфoрмaцiйнoї систeми склaднe зaвдaння, рoзв'язaння якoгo мoжливe шляхoм викoристaння систeми
CASE

(Computer-Aided-Softwarc

System

Engineering)

-

тeхнoлoгiй,

щo

дoзвoляють мaксимaльнo aвтoмaтизувaти всi eтaпи викoнaння iннoвaцiйних
прoeктiв. Iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї eфeктивнo викoристoвуються для упрaвлiння
iннoвaцiйними пeрeтвoрeннями нa пiдприємствaх прoвiдних крaїн свiту, якi є
aтрибутoм фoрмувaння й упрaвлiння викoристaнням внутрiшньoгo пoтeнцiaлу
кoжнoгo пiдприємствa.
Oтжe, рoзв'язaння пeрeрaхoвaних зaвдaнь з упрaвлiння внутрiшнiм
пoтeнцiaлoм вимaгaє рeaлiзaцiї числeнних зaхoдiв oргaнiзaцiйнoгo, тeхнiчнoгo,
сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, прaвoвoгo й iншoгo хaрaктeру. Сучaснa тeoрiя i
прaктикa внутрiшньoгo мeнeджмeнту вoлoдiє вeликoю рiзнoмaнiтнiстю фoрм i
мeтoдiв oргaнiзaцiї рoбiт з упрaвлiння eлeмeнтaми внутрiшньoгo пoтeнцiaлу
пiдприємствa [4, с. 171].
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Пeрeдусiм цe стoсується тaких eлeмeнтiв внутрiшньoгo пoтeнцiaлу, як
вирoбничi фoнди, пeрсoнaл пiдприємствa, oргaнiзaцiя вирoбництвa, прaця й
упрaвлiння.
Зaзнaчимo, щo eфeктивнiсть упрaвлiння внутрiшньoгo пoтeнцiaлу зaлeжить
вiд йoгo iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння, oснoвним зaвдaнням якoгo є свoєчaснe
нaдaння oргaнaм упрaвлiння нeoбхiднoї зa oбсягoм i дoстoвiрнoї iнфoрмaцiї для
прийняття вивaжeних рiшeнь. Вмiлe i цiлeспрямoвaнe викoристaння iнфoрмaцiї
дaсть змoгу пoстiйнo зaлучaти ширoкe кoлo прaцiвникiв пiдприємствa дo
вирiшeння питaнь пiдвищeння eфeктивнoстi викoристaння внутрiшньoгo
пoтeнцiaлу пiдприємствa тa йoгo нaрoщувaння [5, с. 50].
Тaким чинoм, зрoстaння тa стaнoвлeння пiдприємствa, дoсягнeння
стрaтeгiчних тa eкoнoмiчних йoгo цiлeй, тiснo пoв‘язaнi з упрaвлiнням
внутрiшнiм пoтeнцiaлoм пiдприємствa, щo виступaє нeвiд‘ємним впливoм
кeрiвникa нa вирoбничу дiяльнiсть пiдприємствa тa прoцeси щo з нeю пoв‘язaнi.
Упрaвлiння внутрiшнiм пoтeнцiaлoм пiдприємствa вимaгaє вiд кeрiвникa
гнучкoстi дo змiни внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, придiлeння увaги
йoгo фoрмувaнню, викoристaнню, зрoстaнню тa oцiнцi. Для eфeктивнoгo
упрaвлiння нeoбхiднo рoзрoбити свoю влaсну систeму, якa будe врaхoвувaти всi
нaявнi пaрaмeтри зрoстaння вирoбничoгo пoтeнцiaлу, стaн i склaд рeсурсiв
щoдo їх викoристaння, щo пoлягaє у змiнi пiдхoдiв дo упрaвлiнськoї склaдoвoї
пeвнoгo пiдприємствa.
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організаційної культури. Досліджено шляхи розвитку і сучасний стан
організаційної культури підприємства. Визначено основні риси організаційної
культури, виділені її вузькі місця і розроблено рекомендації по вдосконаленню і
розвитку організаційної культури підприємства. Визначено основні складові
культурної парадигми організації, обґрунтовано діалектичний взаємозв'язок
організаційної культури та організаційного менеджменту.
Ключові слова: організаційна культура, організація, підприємство, колектив,
персонал, удосконалення організаційної культури.
Динамізм і складність сучасного бізнес-середовища ставлять перед
керівництвом фірм нові складні виклики, до вирішення яких треба підходити
комплексно. Саме життя потребує кардинальних змін у поглядах на шляхи
ефективного функціонування організацій у ринковому середовищі.
Сьогодні очевидною є потреба в запровадженні системи стратегічного
управління, яка становить загальну концепцію того, як досягти цілей фірми,
ранжувати проблеми, що стоять перед нею, і розподілити обмежені ресурси.
Світова практика доводить, що потужним інструментом для досягнення цієї
мети є організаційна культура. Вона впливає на ефективність діяльності,
продуктивність праці, задоволеність роботою та відданість фірмі, стратегічне
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планування та реалізацію завдань, рекрутацію, підбір працівників, їх адаптацію
в команді, масштаби опору в умовах організаційних змін та конфліктів,
соціалізацію і характер комунікування, інноваційність та розробку нового
продукту, маркетинг і збут. У підсумку вони позитивно сприймають
сформовані моделі поведінки, принципи та артефакти.
Аналіз досліджень. Вітчизняні науковці до проблематики організаційної
культури звернулися не так давно, доповнюючи наукові надбання зарубіжних
дослідників та збагачуючи наукову скарбницю новими ідеями. Різноманітні
аспекти цієї проблематики висвітлювалися у наукових працях українських
вчених, а саме: М. Баб‘як, А. Воронкової, З. Галушко, Г. Дмитренка,
Н. Жовніра,

І. Мажури,

Л. Панченка,

С. Пасєки,

В. Скуратівського,
Г. Хаєта.

Недостатнє

А. Колота,

О. Кузьміна,

теоретичне

дослідження,

об‘єктивна необхідність розвитку формування організаційної культури,
практичне значення і нові аспекти проблеми, пов‘язані із сучасними викликами,
зумовили вибір напряму дослідження.
Теоретичні засади особливостей формування організаційної культури
підприємства в сучасних умовах.
Сучасна парадигма управління розглядає високоорганізовану культуру
підприємства як реальну конкурентну перевагу, що обумовлює успіх його
функціонування
організаційної

у

довгостроковій

культури

є

перспективі.

інструментом

Формування

забезпечення

дієвої

прогнозованого

стратегічного розвитку кожного суб‘єкта господарювання, запорукою високої
продуктивності праці персоналу.
Зазвичай під організаційною культурою розуміється спосіб, в який
менеджмент домагається виконання завдань [2, с. 242]; систему загальних
припущень, цінностей і переконань, які показують працівникам, яка манера
поведінки доречна на робочому місці, а яка – неприпустима . Під таким кутом
організаційна культура може розглядатися як «особистість» організації, яка
характеризується певним стилем поведінки в умовах, коли працівникам не
наказують, що робити [2, с. 243].
Аналіз сутності організаційної культури дає змогу розрізнити її зв‘язки,
особливості та характеристики. Визначаючи основні зв‘язки організаційної
культури, варто звертати увагу на те, що:
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- культура пов‘язана з людиною;
- культура – це явище, що повторюється;
- культура – це сукупність вивчених компонент.
Культура пов‘язана з людиною, бо вона є її творцем і реципієнтом. Людина
формує культуру. Саме через культуру людина виражає і задовольняє свої
потреби. Культура – явище соціальне. Вона виникає і розвивається в певному
соціумі завдяки соціальним відносинам. Різноманітність наукових поглядів
щодо місця і ролі організаційної культури є похідними від складових
парадигми менеджменту (рис. 1).
Системний, ситуаційний і процесний підходи

Сучасна
парадигма
менеджменту

Важливі
складові

Управління якістю
Управління знаннями та інтелектуальним капіталом
Стратегічне управління і маркетинг
Концепція соціальної відповідальності бізнесу

Теорія
організаційної
культури

Організаційна
культура
розглядається як

Базова складова внутрішнього середовища організації і системи
менеджменту в цілому

Важлива складова інтелектуального капіталу
Інструмент регулювання поведінки персоналу
Стратегічний ресурс
Складова бренд-інтегрованого менеджменту
Чинник соціальної відповідальності бізнесу
Чинник покращення етики ділової взаємодії
Чинник інноваційного потенціалу
Чинник кооперації праці
Чинник продуктивності праці

Рисунок 1 - Місце організаційної культури в сучасній парадигмі
менеджменту
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Культура – це явище, що повторюється, тому її складові також
характеризуються повторювальністю. Щоб певне явище чи подія могли стати
елементом організаційної культури, його потрібно зберігати, оприлюднювати
та передавати іншим поколінням. Культура – це сукупність вивчених
компонент, оскільки вони передаються через виховання та навчання.
Визначаючи особливості організаційної культури, зазначимо, що вона має
часовий та просторовий вимір, і є системою. Часовий вимір культури
характеризується її продовженням у часі. Культура є досягненням багатьох
поколінь. Жодне покоління не створює культуру з нуля. Просторовий вимір
культури свідчить про те, що з розвитком і рухом людства поширювалася
також культура. Культура є системою, бо вона має свою внутрішню логіку і є
сукупністю певних компонент, які пов‘язані між собою. Між елементами
культури відбувається інтеграційний процес.
Організаційна культура це система суспільно-прогресивних формальних і
неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і
групових інтересів, особливостей поведінки персоналу даної організаційної
структури, стилю керівництва, показників задоволеності працівників умовами
праці, рівня взаємної співпраці і сумісності організації працівників між собою і
з організацією.
Організаційна культура – це особлива сфера організаційної реальності, яка
складається з комплексів спеціалізованих і певним чином впорядкованих
матеріальних і нематеріальних ресурсів і результатів праці працівників, що
включають

систему

міжособистісних

стосунків,

об‘єднує

сукупності

взаємопов‘язаних організаційних явищ і процесів, у надрах яких завдяки
цілеспрямованим діям персоналу відбувається перетворення вищеназваних
ресурсів і часткових результатів в кінцеві продукти діяльності системи в цілому
[1,с. 62].
Серед основних підходів до організаційної культури можна виділити:
прагматичний, феноменогічний.
Прагматичний,

або

раціональний,
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підхід

базується

на

тому,

що

організаційна культура є особливою сферою діяльності фірми поряд із
маркетингом, стратегічним плануванням, кадровою роботою. Представники
такого підходу прагнуть дати менеджерам конкретні рекомендації та поради з
приводу методів, якими потрібно управляти на фірмі На їхню думку, керівник
може мати помічника з питань формування та зміни організаційної культури,
який вирішить усі питання, пов‘язані з регламентуванням різних аспектів
внутрішнього життя компанії.
Прихильники другого підходу стверджують, що організаційна культура є
системою цінностей, що пронизує усі сфери діяльності фірми. За такого
підходу організаційною культурою неможливо керувати, вона становить
спонтанний процес взаємодії надзвичайно великої кількості компонентів, які
наділені мобільними властивостями. Свідомо впливаючи на одну складову,
керівник не може передбачити, до яких наслідків це призведе.
На формування організаційної культури підприємства впливає велика
кількість чинників, які передусім пов‘язані з його внутрішніми особливостями,
зі специфікою його діяльності, структурою та конфігурацією функціональних
підрозділів, стратегією розвитку, особистими характеристиками керівника.
Поєднання саме цих чинників робить неповторною організаційну культуру
кожної фірми, це: вплив домінуючих лідерів; історія та традиції фірми;
технології, продукти та послуги; клієнти; очікування фірми інформаційноконтрольна система;законодавство та зовнішнє середовище; система покарань і
винагород організаційна структура та ресурси фірми; цілі, цінності та
переконання працівників фірми [3,с. 125].
Механізм формування організаційної культури полягає у взаємному впливі
її складових. Взаємоперетинаючись, вони обмежують область реально
можливих способів реалізації особистих цінностей і тим самим визначають
домінуючі в колективі і їх ієрархію. Ієрархічна система виділених так цінностей
породжує найбільшу адекватну саме їй сукупність способів їх реалізації, які,
втілюючись в способах реалізації, формують внутрішні норми та моделі
поведінки.
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Організаційна культура підприємства повинна бути спрямована не на
управління діями співробітників, а на управління їхніми думками, емоціями з
орієнтацією на підвищення ефективності функціонування підприємства,
вирішення складних завдань із залученням максимального людського ресурсу.
Управління або ж не управління організаційної культурою підприємства
призводить до зміни по всіма кількісними і якісними показниками діяльності
організації.
Таким чином, при вмілому використанні організаційної культури можна
привести підприємство до успіху, процвітання і стабільності, а при невмілому
отримати прямо протилежні результати. Отже, організаційну культуру
необхідно вивчати, стежити за її формуванням, удосконалювати і регулювати її
зміни. Культура повинна стати органічною частиною всього підприємства, бути
адекватною сучасним вимогам, продиктованим економічним і технологічним
розвитком, специфікою українського законодавства і менталітету, а також
специфікою конкретного підприємства; вона повинна сприяти досягненню
поставлених цілей, а отже, підвищення ефективності діяльності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті порушено проблему розробки стратегії підприємства. Поняття
«стратегії» в галузі управління підприємством, як певна індивідуальна
економічно-соціальна система, має на думці довгостроковий комплексний план
дій керівництва та колективу та спрямований на досягнення місії організації.
Даний план переслідує чітко визначені цілі підприємства та будується на
реальних можливостях організації, враховуючи умови в яких вона функціонує.
Ключові слова: підприємство, стратегія, розвиток, економіка, управління.
Актуальність теми обумовлена тим, що підприємство виступає як окремий
суб‘єкт господарювання, який має свою тактику для досягнення власної
стратегії. Дана проблематика має стратегічний характер, так як на розробку
стратегії впливають окремі чинники, що прямим чином впливає на діяльність
виробництва, а, отже, і загалом на рівень економіки України. Стратегія
підприємства та обрана для її досягнення тактика є основами стратегічного
планування,

за

допомогою

якого

вирішуються

глобальні

проблеми

підприємства, впровадження нових видів послуг, розвитку підрозділів
підприємства, використання нових технологій та удосконалення структури
управління.
Основними

цілями

дослідження

являється

аналіз,

розробка

та

впровадження певних ефективних заходів підприємства, щодо зменшення
негативних наслідків дії факторів зовнішнього середовища на виконання
стратегії розвитку та поліпшення діяльності виробництва загалом.
Методологічним дослідженням розробки стратегії розвитку підприємства
та його основними факторами впливу займалися провідні науковці та вчені:
А. Чандлер, І. Ансоф, М. Портер, Дж. Джонсов та інші. Варто зазначити, що
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вчені не поділяли однієї спільної думки щодо основного визначення поняття
стратегії, що відповідно зумовлює актуальність даної теми та її подальше
дослідження.
Поняття стратегії є фундаментальною основою у теорії менеджменту та
стратегічного управління, тому що вона виступає механізмом, який об‘єднує
цілі, потенціал та зовнішнє середовище підприємства. Стратегія визначає та
розробляє засоби або певні дії за допомогою яких господарюючий суб‘єкт
здатний перетворити свої наміри в ринкові переваги, при цьому взаємодіючи із
усіма факторами зовнішнього середовища, адже без цього його ефективна
адаптація до стратегічних змін неможлива, за умов невизначеності та
мінливості середовища. Також, ситуація може погіршуватися тим, що всередині
підприємства існує неузгодженість процесів та не відповідають ринковим
вимогам управлінню господарською діяльністю.
Проведемо аналіз змісту стратегії у фаховій та науковій літературі. На
даний момент існує багато інтерпретацій визначення стратегії на підприємстві
[6, с.23].
Вперше поняття стратегії підприємства було використано в 50-их роках
XXст., а вже через 30 років дане визначення стало невід‘ємною частиною у
діяльності суб‘єкта господарювання. Класичним підходом до визначення
стратегії є її ототожнення із засобом досягнення цілей підприємства, тобто
стратегія виступає фундаментальною основою для визначення цілей на
підприємстві та розроблення шляхів їх досягнення.
Науковець А. Чандлер визначав стратегію як визначення основної мети та
довгострокових цілей підприємства, розроблення певного плану дій та
раціональне використання ресурсів, які необхідні для їх здійснення. Основним
фактором у розробці та виборі стратегії він визначав раціональне планування
дій [4].
Б. Карлофф пояснює визначення стратегії як узагальнюючу модель дій, які
необхідні для досягнення встановлених орієнтирів шляхом розподілу ресурсів
суб‘єктів господарювання. Д. Куінн погоджувався із вище названими колегами,
що суть стратегії полягає у системі дій, які інтегрує основні, обрані компанією,
завдання, політику та дії, які можна об‘єднати в єдине ціле.
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Але вже І. Ансоф для визначення суті стратегії використовував концепцію
стратегічного менеджменту і пояснює дане поняття як певний перелік правил
прийняття рішення з метою забезпечення ефективного та стрімкого зростання і
розвитку підприємства. Він виділив 4 групи правил прийняття рішень щодо
поведінки організації, це: правила встановлення відносин підприємства із
зовнішнім середовищем; правила встановлення відносин і процесів у
внутрішньому середовищі, правила ведення щоденних справ та засоби
вимірювання результатів сучасної діяльності підприємства.
З

метою

досягнення

безперервного

зростання

обсягів

діяльності,

підприємство повинно формувати власну стратегію розвитку. Стратегія
допомагає суб‘єкту господарювання вибрати раціональний шлях до розвитку та
створити найважливіші переваги у його функціонуванні та здійснює підготовку
до змін у зовнішньому середовищі.
Можна дати визначення даному поняттю, «стратегія»,

– це процес

формування генерального перспективного напряму розвитку підприємства на
основі визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей
підприємства за умов зовнішнього середовища та розробка комплексу заходів,
які забезпечують їх досягнення. Необхідність в розробці підприємствами
стратегій виникає при нестабільності ринкового середовища, неповної
інформації про майбутній стан та вплив суб‘єкта господарювання.
Стратегічний контекст в діяльності будь-якої організації здійснюється за
двома напрямками. Перший напрямок – це поточна стратегія операційної
діяльності, тобто спрямована на поточну прибутковість. Другий напрямок – це
стратегічна діяльність, яка спрямована на майбутню прибутковість.
Основними завданнями стратегії виступають:
- вибір раціонального та правильного шляху розвитку;
- створення переваг у функціонування даного розвитку;
- поєднання ресурсів підприємства із змінами зовнішнього середовища;
- пояснення проблем, що можуть виникнути під час діяльності такої
моделі;
- координація роботи різних структурних підрозділів;
- контроль на підприємстві.
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Стратегія підприємства має кілька рівнів декомпонування, кожному рівню
відповідає стратегія певного рангу, можна стверджувати, що дана модель має
ієрархічну будову[2, c. 50]. У багатопрофільному підприємстві, тобто
диверсифікованому, що виробляє різнотипну продукцію, використовується
ієрархічна будова, яка складається з 4 рівнів, а ось у вузькопрофільному
підприємстві така будова складається з 3 рівнів (конкурентні стратегії не
використовуються) див. рисунок 1.
Найвищим рівнем є корпоративна стратегія, яка визначає загальний
напрям діяльності підприємства. Наступним рівнем виступають конкурентні
стратегії, які підпорядковуються найвищому рівневі, тобто корпоративним
[3, c. 38]. Їх основна задача полягає у висвітленні шляхів досягнення обраного
підприємством напрямку та завойовують довгострокові конкурентні позиції на
ринку.
І рівень: Корпоративна стратегія
ІІ рівень: Конкурентні стратегії
ІІІ рівень: Функціональні стратегії
IV рівень: Операційні стратегії

Рисунок 1 - Ієрархічна будова стратегій диверсифікованого підприємства
Функціональними стратегіями визначаються як моделі, які розробляються
для кожного функціонального підрозділу підприємства. До них відносять:
стратегію

виробництва,

фінансову

стратегію,

маркетингову

стратегію,

стратегію управління персоналом та інші. Загалом, можна стверджувати, що
дані стратегії конкретизують та доводять конкурентну та корпоративну
стратегії до функціональних підрозділів підприємства, а також, чинять не абиякий вплив на них.
Останнім рівнем виступають операційні стратегії, які є вузькопрофільними
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для основних підрозділів підприємства і не самостійних, тобто це стратегії, що
використовуються в цеху, підпорядкованому заводі, у бригадах тощо[4].
Стратегією підприємства виступає процес формування генерального
перспективного напрямку розвитку організації на основі визначених цілей.
Сучасні підходи розробки стратегії орієнтуються на певні принципи:
- орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як господарської
системи та економічні інтереси його власників;
- різноманітність варіантів можливих напрямків розвитку, яка обумовлена
динамічною діяльністю зовнішнього середовища;
- безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін, які
відбуваються

як

у

внутрішньому,

так

і

у

зовнішньому

середовищі

підприємства;
- комплексність розробки стратегії, узгодженість стратегічних рішень за
окремими напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями
тощо.
Перш ніж приступити до розробки стратегії, підприємству необхідно
визначити мету, тобто ціль, яку вона прагне досягти. Мета сприяє виконанню
основної функції підприємства, що виражена в його місії. Дана ціль повинна
чітко визначити майбутню позицію підприємства щодо таких аспектів, як:
- забезпечення ліквідності фінансової підприємства;
- забезпечення отримання власниками високих прибутків у підтримання
рентабельності організації;
- гарантування безпеки праці та розвитку колективу підприємства.
Кожний суб‘єкт господарювання має не якусь одну окрему мету, а певну
систему цілей, яку намагається досягти та визначаються його положенням у
внутрішньому потенціалі підприємства та у його зовнішньому середовищі. У
сучасній системі розробки стратегії виділяють основні сфери діяльності, у
межах яких кожна господарююча одиниця намагається визначити основні
напрями встановлення цілей підприємства, до них відносять:
- рівень продуктивності;
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- позиція підприємства на ринку товарів та послуг;
- прибуток підприємства;
- фінансова стабільність;
- робота з потенційними клієнтами;
- менеджмент;
- сучасна інноваційна діяльність;
- висока кваліфікація персоналу;
- потреби та добробут власного колективу;
- соціальна відповідальність[5, c. 205].
Далі виділяють певні етапи сучасної розробки стратегії на підприємстві,
вони є послідовні між собою та взаємопов‘язані:
1 етап – це усвідомлення основного завдання підприємства. Тобто,
з‘ясування основної мети створення та функціонування підприємства.
2 етап – вивчення та висвітлення основних деталей стану зовнішнього
середовища та з‘ясування рівня впливу на діяльність підприємства.
3 етап полягає в аналізі сильних та слабких сторін діяльності підприємства,
за допомогою оцінки: ефективності діяльності господарюючого суб‘єкта,
конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг, а також, визначення
конкурентного статусу.
4 етап формує систему стратегічних цілей розвитку підприємства. Даний
процес складається із двох взаємопов‘язаних етапів роботи:
- якісного та ефективного визначення цілей;
- уточнення, узгодження та кількісного визначення поставлених цілей у
вигляді системи найважливіших показників господарської діяльності, яких
прагне досягти підприємство у визначені часові рамких[6, c. 230-234].
5 етап – це розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх
комплексний аналіз. Даний аналіз проводиться за певними головними
чинниками:
- внутрішня збалансованість стратегії;
- узгодженість стратегії із зовнішнім середовищем підприємства;
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- реалізованість стратегії з урахуванням наявного ресурсного потенціалу
підприємства;
- визначення рівня ризиків, які пов‘язані із впровадженням стратегії та їх
прийнятність;
- ефективний результат обраної стратегії.
6 етап полягає у здійсненні заходів, які втілюють обрану стратегію в життя
підприємства, а саме:
- розробка системи функціональних стратегій;
- формування політики підприємства за основними напрямками діяльності;
- формування системи тактики у господарсько-фінансовій діяльності.
Останній етап полягає в моніторингу та контролі ходу реалізації стратегії
та оцінка необхідності її коригування.
Отже, можна підсумувати, що стратегія має глобальний характер та
довготривалу дію – це система дій, які виконуються в короткостроковому
періоді. Дослідженню проблеми стратегії присвячено чимало наукових робіт, а
в сучасних умовах розглядається як результат та сукупність взаємозалежних
рішень, які визначають пріоритетні напрямки використання ресурсів, зусиль
підприємства

для

реалізації

основної

мети,

а

також

забезпечення

довгострокових конкурентних позицій на ринку товарів та послуг. Розглянуті
питання розроблення стратегії розвитку підприємства показують, що має місце
певна невизначеність, це є наслідком того, що: процес розробки стратегії не є
узгодженим із фактичним процесом діяльності, стратегія розглядається лише з
позицій конкуренції на ринку, а не звичайних змін, які повинні відбуватися в
діяльності підприємства і які спричинені змінами зовнішнього середовища
господарюючого суб‘єкта.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ
МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті досліджено поняття «адаптивне управління». Визначено, що
розвиток адаптивного управління відбувається в рамках ситуаційного підходу.
Наведено сучасні підходи до управління підприємством з позицій
адаптації до зовнішнього середовища. Розкрито систему адаптивного
управління. Охарактеризовано як пандемія COVID-19 вплинула на введення
бізнесу та розвиток цифрової трансформації підприємств. Проаналізовано
як

функціонують

підприємства,

в

сучасних

умовах,

під

час

впровадження воєнного стану.
Ключові слова: адаптивне управління, нестабільність зовнішнього
середовища, управління, військовий стан, пандемія COVID-19.
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Поширення адаптивного управління стало результатом розвитку теорії
управління в умовах підвищення невизначеності зовнішнього середовища
підприємства. Його розглядають як самостійну концепцію менеджменту, що
реалізовується в умовах стратегічного та інноваційного управління. Адаптивна
система може змінюватись у відповідь на зміни внутрішніх і зовнішніх
параметрів. Дана проблема є особливо актуальною в період вірусної хвороби
COVID-19 та в умовах впровадженого воєнного стану в Україні, через які
підприємства змушені розробити нові підходи до ведення власного бізнесу з
метою утримання позицій на ринку та можливістю підтримання економічної
ситуації шляхом сплачення податків.
Проблеми адаптації підприємств в умовах нестабільності зовнішнього
середовища широко висвітлюються у працях науковців, зокрема значні доробки
М. Мельнікової, А. Богданової, П. Друкера, О. Кравченко, А. Чандлера тощо.
У сучасних умовах ефективність та конкурентоспроможність підприємства
пов'язані зі здатністю пристосовуватись до мінливого зовнішнього середовища.
Поряд з поняттям адаптивної системи виокремлюють також поняття
«адаптивне управління», тобто управління в системі з неповною інформацією
про керований процес, що змінюється в міру накопичення і обробки додаткових
параметрів, які необхідні для підвищення якості управління. Адаптивне
управління можна розглядати як процес прийняття та імплементації
управлінських рішень, що забезпечують своєчасну відповідь підприємства і
всіх її структурних підрозділів на зміну параметрів зовнішнього і внутрішнього
середовища [1].
Розвиток адаптивного управління відбувається в рамках ситуаційного
підходу, оскільки він передбачає оцінку конкретних змінних у певний момент
часу, а потім реакцію на неї (табл.1). Розвиток підприємства, що реалізує
адаптивну систему управління матиме еволюційний характер, але орієнтиром
такого розвитку буде слугувати стратегічна мета [1].
Мета адаптивного управління полягає у пошуку найбільш ефективних
рішень, які спрямованих на функціонування і розвиток підприємств в
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конкурентному середовищі. До завдань адаптивного управління відносяться
реалізація мети функціонування і розвитку підприємства, на основі формування
оцінки адаптивності моделі управління, організації процесу адаптивного
управління, розробки теоретичних і практичних механізмів становища
підприємства в конкурентному середовищі і т.д. [1].
Таблиця 1 - Сучасні підходи до управління підприємством з позицій
адаптації до зовнішнього середовища [1]
Підхід до
управління

Представники

Особливості управління

Способи адаптації до
зовнішнього середовища

Процесний (1960 А. Файоль, Е.
– по теперішній Демінг, Дж.
час)
Джуран та
інші

Управління підприємством
Зовнішнє середовище
розглядається як процес розглядалось як стабільне,
виконання функцій
способи адаптації відсутні
управління

Системний (1970 П. Друкер, Ч.
– по теперішній Бернард та
час)
інші

Фокусування уваги на
Формуються передумови
цілісності структури
адаптивного
підприємства; орієнтація на
менеджменту, цільове
кінцеві показники діяльності
управління, як спосіб
підприємства
адаптації

Ситуаційний І. Ансофф, Ф. Орієнтація управління на Становлення адаптивного
(1980 – по
Фідлер та інші сукупність впливів різних менеджменту, моніторинг
теперішній час)
факторів, які класифікують на факторів зовнішнього
фактори прямої і похідної дії середовища як спосіб
адаптації
Реінжинірингови В. Шумахер, Є продовженням процесного
Виокремлення форм
й (1990 – по
М. Хаммер та підходу і дозволяє нівелювати адаптації до зовнішнього
теперішній час)
інші
процеси, не пов‘язані з
середовища – за рахунок
кінцевим результатом
організаційної структури
управління

За словами Г. Бушмельова адаптивне управління означає не тільки
адаптацію системи в цілому, а й можливість пристосування окремих
структурних параметрів і елементів підприємства до нових умов середовища
[2]. Для досягнення цих цілей система адаптивного управління базується на
відповідних принципах (рис. 1).
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Система адаптивного управління
Мета – формування ефективних варіантів прийняття та виконання
управлінських рішень, які спрямовані на створення механізму
адаптивного розвитку підприємства в конкурентному середовищі
Об’єкт – економічні та організаційні відносини, що
виникають у підприємства в процесі його адаптації до
мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища в
конкретний період часу на макро- i мікрорівнях
Принципи: повнота, цілісність, відповідність, розвиток, ефективність,
збалансованість, стійкість, прозорість, адаптація
Основні механізми
Організаційний –
адаптивна організаційна
структура

Правовий – стратегія
адаптивного управління
підприємством

Економічний – економічні
стимули (пільги, премії
тощо)

Рисунок 1 - Система адаптивного управління [2]
Пандемія COVID-19 була одним із ключових викликів для бізнесу, що
охопила усі його аспекти, від галузевих до глобальних ланцюгів постачань.
Разом з коронавірусною кризою бізнес переживає «кризу адаптації»,
навчаючись працювати і отримувати прибуток в нових умовах. Пандемія
показала, наскільки обмеженими є її можливості до швидкого навчання в
динамічному світі, коли декілька днів зволікання можуть призвести до
чотирикратного зростання кількості інфікованих і посилення дестабілізації
бізнесу і суспільства [1].
Перш за все компанії прискорили темпи своєї цифрової трансформації,
оскільки їм доводилося адаптуватися до роботи після коронавірусу. Задовго до
кризи багато організацій впроваджували програми цифрової трансформації,
щоб захистити свої позиції від технологій високого порядку конкурентів і
скористатися більшою функціональністю цифрових бізнес-моделей з їх
адаптивністю, продуктивністю і можливістю налаштування під потреби
компанії [1].
131

Нині цифрова трансформація стала першочерговою задачею і для інших
підприємств. Спалах пандемії COVID-19 прискорив розвиток електронної
комерції, бізнес і споживачі отримали можливість здійснювати купівлю онлайн
і працювати в дистанційному режимі.
В умовах запровадженого воєнного стану спричиненого агресією
російської

федерації

підприємства

намагаються

пристосовуватись

до

теперішніх умов. Увесь український та іноземний бізнес на території України
зіткнувся із радикальною зміною управління бізнесом. Це пов‘язано з:
- можливістю примусового перепрофілювання бізнесу на виробництво
продукції необхідної для обороноздатності країни;
- можливістю примусового відчуження майна бізнесу за незрозумілою
процедурою та ціноутворенням;
- загрозою вилучення, як міри покарання за невиконання умов воєнного
стану та наказів коменданта, електронного комунікаційного обладнання,
телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп‘ютерів та інших технічних засобів
зв‘язку;
- вилучення навчальної та бойової техніки, вибухових, радіоактивних
речовин і матеріалів, сильнодіючих хімічних та отруйних речовин;
- забороною торгівлі алкогольними напоями, необхідністю надавати свої
приміщення для військово-квартирної повинності тощо [3].
Крім іншого, під час воєнного стану бізнес має постійно відслідковувати
накази комендатур та інших військових структур, які впливають на управління
бізнесом в цілому. Також бізнес може зіткнутись із постійним доступом на його
територію військових патрулів без рішення суду [3].
Однак найбільшою загрозою для управління бізнесом може стати
відсторонення під час воєнного стану керівника підприємства наказом
військового коменданта із призначенням тимчасово виконуючого обов‘язки
керівника без будь-якого погодження із власниками бізнесу. Призначений у
такий спосіб керівник підприємства буде підпорядковуватись не власнику
бізнесу, а коменданту, який його призначив [3].
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Варто зазначити, що в умовах воєнного стану, за можливістю,
підприємство має функціонувати у звичайному режимі до отримання
розпоряджень

уповноважених

органів

влади.

Такі

розпорядження

не

обов'язково надійдуть усім, але бути готовим до них варто кожному
підприємству. Особливо це стосується бізнесу, який розміщений і має активи в
містах у яких ведуться активні бойові дії.
У сучасних умовах підприємства, які проводили свою діяльність у містах
де зараз відбуваються активні бойові дії, мають можливість запустити свою
роботу у інших містах де більш спокійна ситуація. До прикладу, станом на
початок квітня м. Вінниця уже прийняла 13 підприємств з Маріуполя, Києва,
Харкова, Дніпра. Підприємства, які перемістили своє виробництво у Вінницьку
громаду працюють за напрямами діяльності: машинобудування; виробництво
холодильного

та

вентиляційного

обладнання;

вантажні

перевезення;

виробництво медичного і косметичного устаткування; оптова торгівля
елементами кріплення, виробництво зонтів, шатрів, тентів, павільйонів [4].
Як повідомляє міський голова Сергій Моргунов: «Частина з них вже
розпочала перевезення обладнання. Також триває підготовка приміщень до
його розміщення. Деякі підприємства переїжджатимуть разом з робітниками,
додатково набиратимуть персонал і серед місцевих спеціалістів» [4].
У м. Чернівці вже переїхали 14 підприємств з Києва, Дніпра та
Харківщини, ще з тридцятьма бізнесами ведуться перемовини. Місцева влада
повідомляє, що вони підготували базу складських та офісних приміщень для
підприємств та виробництв, які планують переїхати з постраждалих регіонів
країни [5].
На Тернопільщину завершили переїзд та облаштовують виробництво
7 підприємств. «Загалом, 11 уже розпочали діяльність та виготовляють
продукцію. З них: три швейних, одне з виробництва будівельних матеріалів,
одне харчове і ще одне з металообробки. А також два зі сфери
машинобудування, і по одному з ІТ, виробництва клейких стрічок та оптової
торгівлі фармацевтичними засобами» - повідомляє голова Тернопільської
обласної військової адміністрації Володимир Труш [6].
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До м. Івано-Франківськ переїхали понад 30 підприємств із регіонів
України, де тривають бойові дії. Представники місцевої влади зазначають, що
кількість заявок про переїзд компаній надалі збільшується [7].
Варто зазначити, що наш уряд виділив перші 200 мільйонів гривень для
бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Відбуватиметься виплата у
6,5

тисяч

гривень

для

часткової

компенсації

зарплат

на

кожного

працевлаштованого переселенця. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля,
за останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяг роботи.
Крім того, бізнес покращив очікування по оборотах на 10-20%, якщо
порівнювати з початком квітня [8]. «Втрати, які вже понесли підприємці,
колосальні. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення
логістичних маршрутів сприятимуть відновленню», - зазначає прем‘єр-міністр
України. Він також розповів, що за підтримки держави вже більше 400
підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж
200 вже працюють [8].
Таким чином, під системою адаптивного управління підприємством слід
розуміти сукупності методів і засобів впливу на економічні процеси, які
дозволяють підприємству пристосуватися до умов зовнішнього і внутрішнього
середовища на основі саморегулювання. Характеристиками економічного
механізму адаптивного управління підприємством можуть служити швидкість
змін, гнучкість системи та ефективність адаптації.
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Аліна Павленко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено новітні проблеми, що виникають у процесі формування
кадрової політики на підприємстві. Розглянуто та проаналізовано сучасні
теоретичні аспекти побудови ефективної кадрової політики та розкрито
перспективи розвитку системи роботи з персоналом. Розглянуто пропозиції
щодо удосконалення кадрової політики на підприємстві.
Ключові слова: кадрова політика, корпоративна культура, формування
іміджу, ефективність управління, організація, розвиток персоналу.
Актуальність статті полягає в тому, що застосовуються зараз форми і
методи управління, організаційні структури, спрямовані на стимулювання
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підприємливості і розвиток ринкових відносин підприємства часто є
недостатньо ефективним і не досягають поставленої мети. Однією з основних
причин є слабка забезпеченість впроваджуваних реформ необхідними кадрами.
Вирішенню цієї проблеми повинна допомогти чітко розроблена кадрова
політика підприємства.
Для ефективного розвитку підприємства, одною з головних завдань, є
підбір і формування кваліфікованого і працездатного кадрового складу.
Сьогодні у виробничій діяльності систематично виникають оригінальні
ситуації, які часто вимагають від працівників неформального підходу для їх
вирішення. Тому для керівника важливою умовою стабільного розвитку
підприємства

є

формування

кваліфікованої

і

відповідальної

команди

співробітників. Формування цілеспрямованої професійної команди, а також
практиковане управління нею є одним із головних підприємницького
досягнення.
Основною ціллю статті є розкриття змісту поняття «кадрова політика», її
мата, принципи, інструменти та цілі, а також вдосконалення кадрової політики
на підприємстві.
Кадрова політика підприємства висвітлювалась у працях вітчизняних і
зарубіжних науковців, а саме: Т. Ю. Базарова, Л. В. Балабанової,
В. Г. Воронкової, Л. В. Івановської, О. В. Крушеницької, Ю. Г. Одєгова,
Є. П. Пархімчік, Л. І. Федулової, М. Армстронга, Г. Крудене, М. Мескона.
На сьогоднішньому етапі розвитку економіки дослідження ефективності та
формування

кадрової

політики

відіграє

значну

роль

у

розвитку

як

цивілізованого суспільства, так і окремо взятого підприємства.
Практичне застосування належної системи управління персоналом має
спиратись на сучасну концепцію та відповідну стратегію менеджменту. Обсяг
роботи щодо набору персоналу належить від різниці між наявною чисельною та
майбутніми потребами [6, с. 212].
Для підвищення ефективності управління персоналом використовують
зарубіжний досвід кадрової політики та формування іміджу працедавця.
Основою

для

формування

кадрової

політики

організаційно-управлінська і нормативна діяльність.
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є

науково-дослідницька,

Досить високий рівень корпоративної культури робить підприємство
привабливим для талановитих працівників, утримує їх в організації, а
результати їх праці, в свою чергу, створюють відповідну репутацію фірми,
привертають нових споживачів та висококваліфікованих співробітників.
Головним завданням таких підприємств є сприяння зростанню професійної
компетенції робітників та розвитку їх навичок і вмінь. Тому актуальним
виявляється вивчення особливостей формування кадрової політики на
вітчизняних підприємствах та розробка рекомендацій щодо її ефективної
реалізації.
Кадрова політика являє собою цілісну систему взаємодії з персоналом,
створюючи умови для оптимального використання кадрового потенціалу,
закріплення

єдиної

корпоративної

культури,

ефективної

мотивації

та

професійного розвитку персоналу. Надалі необхідно проаналізувати структуру
кадрової політики сучасної організації, визначити основоположні принципи
формування та надати критерії оцінки кадрової політики організації. Ці питання
будуть предметом наших подальших досліджень [7, с. 113].
Основною

метою

кадрової

політики

є

своєчасне

забезпечення

оптимального балансу між збереженням персоналу, його розвитком до
основних потреб підприємства, вимог дієвого законодавства та становища на
ринку праці.
Формування кадрової політики підприємства є інтерактивним процесом,
що здійснюється спільно з різними акторами, які мають конфліктні інтереси. Це
в свою чергу вимагає комплексного підходу в процесі трансформації сфери
кадрової політики підприємства, в межах якого враховуються соціальноекономічні, соціально-культурні, соціально-психологічні аспекти.
Крім того, кадрова політика має бути спрямована на формування такої
системної роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на отримання не тільки
економічного, а і соціального ефекту за умови дотримання нормативних актів
та діючого законодавства [3, с. 54].
Кадрова політика підприємства повинна забезпечити:
137

- організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні керівники
приймають розроблену та добре скоординовану стратегію управління
людськими ресурсами як ―свою власну‖ і реалізують її у своїй оперативній
роботі, тісно взаємодіючі з функціональними службами;
- високий рівень відповідальності усіх працівників, під яким розуміють як
ідентифікацію з базовими цінностями підприємства, так і наполегливу
реалізацію визначених цілей у практичній роботі;
- функціональність – варіантність функціональних завдань, що передбачає
відмову від традиційного, жорсткого розмежування різних видів робіт, а також
використання різноманітних форм трудових контрактів (повна, часткова і
погодинна зайнятість);
- структурність – адаптація до безперервного навчання, організаційних
змін, гнучкість організаційно-кадрового потенціалу, висока якість роботи і її
результатів, умов праці (робоче середовище, зміст роботи, задоволеність
працівників).
Цілі кадрової політики:
1. Чітке дотримання розроблених законом норм і правил у сфері праці.
2. Заповнення штату підприємства якісним і ефективним персоналом у
відповідності з висвітленими умовами.
3. Мудре використання набраних працівників.
4.

Формування

дружньої

та

згуртованої

атмосфери

в

середині

підприємства.
5. Підтримка працездатності персоналу.
6. Встановлення критеріїв набору персоналу, його навчання та підвищення
кваліфікації.
7. Проведення заходів по розвитку та підвищення кваліфікації кадрів.
8. Встановлення ефективності проведених заходів.
До інструментів кадрової політики належать наступні:
- щоденна робота з кадрами;
- складання планів на майбутнє;
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- керівництво співробітниками;
- розробка і проведення заходів, спрямованих на розвиток штату;
- розробка заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем;
- визначення системи винагород співробітників.
Правильно застосовуючи подібні інструменти, коригується поведінка
працівників і підвищується ефективність їх праці.
На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства

якість людського

капіталу – головна цінність і перевага в конкурентній боротьбі. Кампанія
повинна сприяти розвитку найманих кадрів, через те, що розвиток персоналу
забезпечує розвиток підприємства. Здатність підприємства навчатися і
розвиватися швидше за своїх конкурентів є джерелом його соціальних,
стратегічних і економічних переваг.
Основні принципи кадрової політики організації є законність, наукова
обґрунтованість,

системність,

комплексність,

гнучкість,

економічна

обґрунтованість і послідовність виконання етапів розробки кадрової політики
організації [4, с. 165].
На формування пріоритетів кадрової політики впливають внутрішні та
зовнішні фактори, характерні для сьогодення та майбутнього. Чинники
зовнішнього середовища організація як суб‘єкт господарювання не може
змінити, але повинна враховувати, щоб правильно визначити потреби в
персоналі та знайти оптимальні джерела задоволення цієї потреби.
До зовнішніх чинників, що визначають кадрову політику підприємства,
належать:
- тенденції економічного розвитку (стабільність економічних, політичних
факторів і законів, посилення позицій конкурентів, зміна попиту на товари та
послуги організації);
- національне трудове законодавство та нормативно-правове середовище
(законодавство у сфері охорони праці, зайнятості, соціальні гарантії, програми
соціально-економічного розвитку країни);
- ситуація на ринку праці та перспективи його розвитку (демографічні
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чинники, політика сфери освіти, взаємини із профспілками);
- особливості сфери бізнесу та науково-технічний прогрес (інноваційний
вплив на потреби в особливих спеціалістах, можливості перекваліфікації та
розвитку персоналу, культурні традиції та особливості).
Внутрішні чинники, що визначають кадрову політику підприємства, – це
фактори, на які організація може впливати. Перелічимо їх:
- цілі та стратегії підприємства (на їх основі формується кадрова політика
організації);
- стиль управління персоналом (жорстко централізована чи організація, що
керується принципом децентралізації, потребують різних спеціалістів);
-

фінансові

ресурси

(від

цього

залежить

можливість

організації

фінансувати заходи з управління персоналом);
- кадровий потенціал організації (пов‘язаний із оцінкою можливостей
працівників організації та доцільним розподілом обов‘язків для підвищення
ефективності роботи та забезпечення стабільності);
- умови роботи, рівень оплати праці та система мотивації персоналу;
- стилі керівництва, імідж підприємства, територіальне розміщення та
технологія виробництва [1, с. 123].
Врахування внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на формування
кадрової політики сприяє визначенню та використанню акцентів у процесі
розробки особливостей кадрової політики організації, що впливає на
ефективність роботи організації загалом, забезпеченню конкурентоздатності та
збільшенню прибутків підприємства.
Оскільки одним із основних завдань кадрової політики будь-якого
підприємства є залучення повною мірою в роботу всього потенціалу
працівників, тому особливу увагу на підприємствах надають саме формуванню
ефективної

системи

мотивації

персоналу,

що

сприяє

підвищенню

продуктивності праці та прибутковості організації в цілому [2, с. 728 ].
До головних напрямів вдосконалення кадрової політики підприємства слід
віднести:
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- кадрове планування, яке передбачає визначення якісної та кількісної
потреби в персоналі;
- організація підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення росту
кваліфікації робітників, що потребує формування учбово-матеріальної бази,
створення учбових комбінатів, курсів та центрів, шкіл по вивченню передових
методів праці;
- систематичне стимулювання, що дасть змогу виробити політику
стимулювання праці і набір стимулів, цілеспрямованих на притягнення
претендентів, що відповідають усім потрібним вимогам, а також сприяє
утриманню вже зайнятих на підприємстві працівників;
- атестування основних працівників, спеціалістів та службовців, результати
якого використовуються з метою забезпечення відповідності кадрів до
зростаючих вимог;
- формування кадрового резерву, що полягає в ефективній підготовці
майбутніх керівників. Кадровий резерв створюється з метою мінімізації терміну
пристосування працівника на посаді, формування лояльності до організації, що
є гарантією довгострокового й успішного співробітництва та поступової «зміни
поколінь», завдяки чому зберігаються технології і корпоративна культура;
- планування кар‘єри працівників, що передбачає розвиток професійних
здібностей людини, нагромадження її професійного та особистого досвіду
тощо.
Кадрова політика – це один з найголовніших важелів досягнення
максимальної

ефективності

підприємства,

підвищення

його

конкурентоспроможності та максимізації прибутку, тому вона має бути
продумана та чітко окреслена, в залежності від особливостей кожного окремого
підприємства. Вона залежить від позиції підприємства на ринку, його основної
цілі та мети, наявності необхідних ресурсів, внутрішньої та зовнішньої
орієнтації підприємства та створення необхідних умов для праці та постійного
розвитку персоналу. Тільки проаналізувавши усі ці аспекти та визначивши, як
саме можуть вони взаємодіяти, керівництво може обрати найефективнішу
кадрову політику для підприємства. [5, с. 79].
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Підсумувавши вище викладене, можна зробити висновок, що важливу роль
в управлінні персоналом підприємства відіграє кадрова політика. Кадрова
політика, перш за все, спрямована на закріплення лідируючих позицій на ринку
та досягнення стратегічних цілей підприємства завдяки створенню розвитку та
стимулюванню діяльності професійної команди працівників.
Ефективне функціонування підприємства у сучасних умовах залежить від
ефективності процесу формування та реалізації їх кадрової політики.
Відповідно, вдосконалення методів і механізмів формування ефективної
кадрової політики підприємства забезпечить їм стійкі конкурентні позиції на
ринку товарів і послуг.
Робота з кадрами повинна бути спланована так, щоб завжди домагатися
збільшення в складі робочої сили підприємства тих людей, хто має гарні знання
та здібності, і слідкувати за тим, щоб таких працівників було ще більше в
кожному підрозділі. Не менш важливим є довгострокове планування кадрової
політики фірми.
Окрім цього, може бути розроблена погоджена кадрова політика, що
включає систему набору, підготовки, вдосконалення і оплати кадрів, а також
політика відносин між адміністрацією та працівниками. Найбільший успіх
господарювання здобутий тоді, коли всі функціональні підсистеми управління
персоналом узгоджені в часі та просторі і застосовуються одночасно.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА
На основі узагальнення та розвитку сучасних підходів до управління
ефективністю операційної діяльності визначено його основні сутнісні
характеристики.
управління

Наведено

ефективністю

структурно-логічну
операційної

послідовність

діяльності

та

їх

етапів
коротку

характеристику.
Ключові

слова:

операційна

діяльність,

ефективність,

управління

ефективністю операційної діяльності, методи управління ефективністю
операційної діяльності.
Суб‘єкти господарювання, прагнучи до збереження та захисту своїх
конкурентних позицій, повинні вміти не тільки закріпитися на ринку і
розширити свій вплив на нові ніші без зменшення раніше завойованої частини
ринку, а й зацікавити споживача товарами-новинками. Збільшення випуску
конкурентоспроможної продукції вимагає залучення значних інвестицій для
нарощування виробничих потужностей промислових підприємств шляхом
впровадження новітніх технологій, оновлення їх основних фондів і технічного
оснащення виробництва, що здійснюється у системі операційної діяльності.
143

Це робить потрібним дослідження як теоретичних, так і практичних основ
операційної діяльності підприємств
Серед українських учених питання управління ефективністю вивчали:
Скобелева І., Гончарук А.,Говорушко Т., Корж Н., Кравченко Л., Бланк І.,
Олексюк О., Мазаракі

С. Ф. Покропивний, В. М. Колот, Г. В. Савицька й ін.

Проте єдиної думки щодо визначення сутності та змісту управління
ефективністю операційної діяльності немає.
Ціль операційного менеджменту підвищення ефективності виробництва
та збільшення прибутку, що може бути досягнуте за умови раціонального
використання ресурсів підприємства. Вітчизняна література виділяє 5 основних
складових операційної системи:
- формування і функціонування виробничих систем;
- менеджмент виробничого процесу;
- менеджмент виробничих фондів;
- менеджмент якості.
Операційний менеджмент спрямований на створення комплексноїсистеми
забезпечення конкурентоспроможності товару.
У рамках його реалізації вирішуються питання вибору певних
виробничих і організаційних структур, вибору організаційно-правової форми
управління, управління збутом продукції та інші менеджмент створення та
освоєння нової продукції
Ефективність - співвідношення між витратами і результатом. Рівень
економічної ефективності менеджменту залежить від різноманітності взаємопов'язаних факторів. Для кожної галузі підприємства внаслідок її технікоекономічних особливостей властиві характерні фактори ефективності [1].
Оцінка ефективності є важливим елементом розробки проєктних і
планових рішень, що дозволяє визначити рівень дієвості чинної структури,
розроблювальних проєктів або планових заходів, і проводиться з метою вибору
найбільш раціонального варіанта структури або способу її вдосконалення.
Ефективність організаційної структури повинна оцінюватися на стадії
проектування, при аналізі структур управління діючих організацій для
планування і здійснення заходів щодо вдосконалення управління.
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За ступенем відповідності процесу функціонування системи об'єктивним
вимогам до його змісту, організації і результатами. Принципове значення для
оцінки ефективності системи управління має вибір бази для порівняння або
визначення рівня ефективності, який приймається за нормативний.
Один

з

підходів

диференціювання

зводиться

до

порівняння

з

показниками, що характеризують ефективність організаційної структури
еталонного варіанту систем управління. Еталонний варіант може бути
розроблений і спроектований з використанням всіх наявних методів і засобів
проєктування систем управління. Характеристики такого варіанту приймаються
як нормативних. Може застосовуватися також порівняння з показниками
ефективності і характеристиками системи управління, обраної як еталон, що
визначає допустимий або достатній рівень ефективності організаційної
структури.
Показники, що використовуються при оцінках ефективності апарату
управління та його організаційної структури, можуть бути розбиті на наступ- ні
три взаємопов'язані групи [2]:
Показники, що характеризують ефективність системи управління,
виражені через результати діяльності організації і витрати на здійснення
управління:
1.

Показники, що характеризують зміст і організацію процесу

управління, в тому числі безпосередні результати і витрати управлінської праці.
Як витрати на управління враховуються поточні витрати на утримання апарату
управління, експлуатацію технічних засобів, утримання будівель і приміщень,
підготовку і перепідготовку кадрів управління.
2.
структури

Показники,
і

її

що

характеризують

технічно-організаційний

раціональність
рівень.

організаційної

Централізації

функцій

управління, прийняті норми керованості, збалансованість розподілу прав і
відповідальності. Важливо зауважити, що показники цієї групи є доволі
абстрактними

і

на

практиці

важко

оцінимо

фінансово,

проте

їх

опосередкованим впливом з точки зору максимізації ефективності діяльності
апарату управління нехтувати не раціонально.
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Для оцінки ефективності управління важливе значення має визначення
відповідності системи управління і її організаційної структури об'єкту
управління. Це знаходить вираз в збалансованості складу функцій і цілей
управління, відповідно чисельності складу працівників обсягом і складності
робіт, повноті забезпечення необхідною інформацією, забезпеченості процесів
управління технологічними засобами з урахуванням їх номенклатури.
У загальному вигляді ефективність управлінської діяльності визначається
різницею між результатом функціонування системи управління та витратами на
управлінську діяльність або обсяг використаних ресурсів.
Показник

ефективності

використання

матеріальних

ресурсів

(Ем)

характеризує матеріаломісткість продукції(відношення матеріальних витрат до
вартості випущеної продукції).
Зниження матеріаломісткості продукції - одне з головних напрямів
підвищення ефективності в промисловості, так як витрати на матеріали
складають основну частину на промислових підприємствах . Як правило, це
досягається впровадженням нових ресурсозберігаючих технологій, заміною
дорогих матеріалів більш дешевими та повторним використанням відходів.
Показник ефективності використання основних виробничих фондів
визначається зазвичай показником їх фондовіддачі.
До основних виробничих фондів відносяться: засоби праці (виробничі
будівлі та споруди, машини, обладнання, транспортні засоби та інші) які беруть
участь у виробництві. Найважливішими напрямками підвищення ефективності
використання основних фондів є: підвищення коефіцієнта змінності роботи
підприємства, скорочення втрат робочого часу обладнання іін.
Показником ефективності капітальних вкладень є термін окупності
капітальних

вкладень.

Матеріаломісткість,

фондовіддача,

окупність

капіталовкладень - це показники, що характеризують економічний ефект.
Наведені показники економічної ефективності менеджменту є статичними.
Достовірність показників ефективності зростає, якщо при аналізі форм
ефективності менеджменту враховується її динамічний аспект. У зв'язку з цим
показники ефективності менеджменту доцільно розглядати в динаміці за
допомогою реєстрації та порівняння змін за два або більше періоду.
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Наведені показники доцільно розраховувати також при здійсненні
корінних змін системи управління організацією, при порівнянні різних
варіантів вдосконалення системи управління. Оцінка реальної взаємозв'язку
конкретних

показників

ефективності

менеджменту

та

перерахованих

характеристик системи управління дозволяє діагностувати систему управління,
розкривати її потенційні можливості, визначати шляхи вдосконалення.
Всі показники володіють різним ступенем повноти аналізованихчинників,
тому раціонально розглядати разом з факторами, які необхідно проаналізувати,
систематизовані у вигляді таблиці (див. табл. 1.3).
Таблиця 1 - Фактори та показники якості операційного менеджменту
Фактори

Показники

Впровадження інновацій таінвестицій

Ефективність інновацій і інвестицій
Рентабельність інвестицій
Відсоток інноваційної продукції

«Ощадливе виробництво»

Індекс ефективності використання
виробничих ресурсів
Ефективність потоку
Коефіцієнт автоматизації

Якість продукції

Витрати (Собівартість продукції)
Рівень якості виробу
Рівень браку

Конкурентоспроможністьпідприємства Прибуток
Обсяг продажу
Стабільність та ліквідність

Іншим важливим поглядом є критерії оцінки діяльності менеджменту
на організації за Річардом Шинбергер, дані критерії дозволяють поглянути на
ефективність операційного менеджменту з іншої сторони , адже сфокусовані на
речах, що створюють додану вартість продукту в очах споживача.
Під гнучкістю розуміють можливість вибору та адаптації товару під
потреби клієнтів.
Відповідно під часом розуміють - час який затрачає споживач відмоменту
оформлення замовлення до отримання його, щодо якості продукції важливо
розуміти, що саме створює додану вартість для споживача і як її можна
збільшити. Витрати матеріальні звичайно включають вартість продукції, та
інші додаткові витрати які несе покупець.
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Більшість

прогресивних

фірм,

що

працюють

над

підвищенням

ефективності розробили власну систему система ключових показників
ефективності (КПЕ) (від англ. Key Performance Indicators, KPIs) - являє собою
концепцію управління, що забезпечує формування системи фінансових і не
фінансових показників, що впливають на кількісну або якісну зміну результатів
по відношенню до стратегічної мети.
Ключовим принципом даної системи є забезпечення взаємозв'язку поточної діяльності зі стратегією. Іншими словами, необхідно узгодити стратегію
і тактику в діяльності організації. Для досягнення такого узгодження вкрай
корисно виявити критичні чинники успіху.
Крім того, важливо зазначити, що показники виробництва також можуть
встановлюватися для кожного структурного підрозділу (проекту). І насправді,
найбільш ключові показники ефективності (КПЕ), які говорять про те, як можна
підвищити ефективність та реалізувати стратегію. Це набір показників, що
відображають ті аспекти фірми, які є найбільш важливими для сьогоднішнього
та завтрашнього успіху. Їх вибирають із показників виробничої діяльності.
Ключові показники ефективності не є новими для підприємств, їх
потрібно визнати. Основні характеристики [4] KPI включають наступне:
1. Не фінансовий характер показників (не грошова оцінка).
2. Моніторинг показників здійснюється, як правило, щодня (іноді кілька
разів на день).
3. Вимагати втручання генерального директора та топ-менеджерів.
4. Вимагати розуміння та адекватних дій усього персоналу.
5. Прийняти на себе відповідальність конкретної людини чи команди.
6. Чи впливають вони на кілька аспектів діяльності підприємства
(наприклад, на виробничі процеси та взаємовідносини з клієнтами).
7. Позитивно впливати на всі інші показники фірми.
8.

Безпосередньо

пов‘язаний

з

критичними

факторами

успіху

організації.
Для формування набору показників у системі КПЕ, важливо також
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створити систему визначення цільових значень показників, що визначають
рівень показника, який повинен бути досягнутий за певний проміжок часу.
Такі цільові значення повинні бути обґрунтованими, забезпечувати перехід
до цільового стану організації, мати контрольовані проміжні значення, не
суперечити один одному.
Таким чином, на підприємстві може бути сформована система КПЕ,
загальна для всіх аспектів організації і дозволяє завдяки процедурі
каскадування розробляти КПЕ для кожного рівня організації
Отже,

до

показників

і

критеріїв

підприємницької

діяльності

відносять

оцінки

ефективності

продуктивність,

ведення

рентабельністю,

тривалість циклу, обсяг виготовленої продукції та інше. Сьогодні особливо
важливо розуміти цінність яку товар собою представляє для споживача тому
варто взяти до уваги критерії діяльності менеджменту за Річардом Шонбергер.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У статті обґрунтовано теоретико-методологічні основи визначення векторів
впливу

системи

управління

персоналом.

Обґрунтована

необхідність

розроблення ефективної системи управління персоналом, запропоновано
практичний механізм побудови системи управління персоналом та визначено
фактори, які впливають на її ефективності.
Ключові слова: персонал; управління персоналом; система управління
персоналом; система; відкрита соціально-економічна система.
Зовнішнє ринкове середовище підприємства вимагає рефлексії до змін
умов його функціонування та зумовлює потребу в розробці принципово нових
підходів до управління персоналом як основного фактору успішності та
конкурентоздатності підприємства. Найвідоміші менеджери світу вже давно
говорять про те, що дві компанії з абсолютно однаковим набором ресурсів
будуть працювати з різним фінансовим результатом, оскільки найбільше на
нього впливає саме людський фактор – персонал. Саме тому з метою побудови
високоефективної системи необхідно її дослідити відповідно в нових умовах
ринку.
Проблеми становлення та формування системи управління персоналом
підприємства займають важливе місце у працях провідних українських вчених,
серед яких варто назвати праці таких дослідників, як В. Адамчук, С. Дзюба,
П.Журавель, Н.Корж, Д. Іванцевич, В. Колпаков, О. Крушельницька,
Л.Мартинова та інших. Проте окремі питання щодо обґрунтування пропозицій
удосконалення напрямів управління персоналом підприємства вимагають
ґрунтовного опрацювання.
Управління персоналом як специфічна діяльність здійснюється за
допомогою різних методів (способів) впливу на співробітників. Методи
управління - це способи впливу на персонал з метою досягнення певних
управлінських цілей, необхідних для функціонування компанії в цілому.
150

При цьому треба мати на увазі, що на практиці мають місце різні
класифікації таких методів.
Аналіз наукової літератури демонструє, що у залежності від характеру
впливу на людину вітчизняні вченні виокремлюють такі методи як:
- методи стимулювання, зв'язані з задоволенням визначених потреб
співробітника;
- методи інформування, що припускають передачу співробітнику
відомостей, які дозволять йому самостійно будувати свою організаційну
поведінку; методи переконання, тобто безпосереднього цілеспрямованого
впливу на внутрішній світ, систему цінностей людини;
- методи (адміністративного) примушування, засновані на погрозі чи
застосуванні санкцій [1].
Наука і практика менеджменту виробили три групи методів управління
персоналом організації:
1.

В основі адміністративних, або організаційно-розпорядчих методах

лежить застосування влади і нормативне забезпечення трудової діяльності
співробітників. Зазвичай реалізуються у вигляді наказів, розпоряджень,
вказівок і орієнтовані на такі мотиви людської поведінки, як почуття обов'язку,
усвідомлення необхідності дотримання трудової дисципліни, прагнення
працювати в певній організації. Адміністративні методи мають прямий
характер впливу - будь-який наказ чи розпорядження керівництва повинні бути
обов'язково виконані.
2. До економічних методів відносять всі методи матеріальної стимуляції
персоналу. Основний економічний метод - це заробітна плата, а також
отримання частки прибутку, система заохочень за якість праці і його
ефективність, система покарань у вигляді відрахувань і штрафів. У цю ж групу
входять деякі елементи соціального забезпечення персоналу - оплата
харчування,

проїзду,

надання

медичного

страхування.

Застосування

економічних методів базується на їх окупності. Інвестування коштів в
матеріальне стимулювання має мати віддачу у вигляді прибутку за рахунок
підвищення якості роботи.
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3. Соціально-психологічні методи засновані на законах психології і
соціології. Один з найбільш важливих результатів застосування психологічних
метолу - мінімізація особистісних конфліктів. Крім того, з їх допомогою можна
управляти кар'єрою кожного працівника, формувати корпоративну культуру на
основі образу ідеального співробітника. Соціологічні методи допомагають
визначити місце кожного в колективі, виявити неформальних лідерів, вирішити
виробничі конфлікти.
Розглядаючи більш детально зміст і характер методів, треба мати на увазі,
що адміністративні методи відрізняються прямим характером впливу; вони
обов'язкові для виконання, не допускають волі вибору співробітників і
припускають санкції за невиконання розпоряджень. Економічні та соціальнопсихологічні методи мають непрямий характер впливу, відсутність чітко
визначеного часу й обов'язковості цього впливу. Вони допускають у відомих
межах волю індивідуального вибору і поведінки, багато в чому залежать від
індивідуальних особливостей працівників. Точно установити силу і кінцевий
ефект впливу зазначених методів досить важко, але в цілому дані способи
управління, особливо економічні, займають ведуче місце в управлінні
персоналом, виступаючи як би фундаментом управлінського впливу.
Технології управління - це своєрідний інструмент впливу, який
використовує спеціальну систему методів, способів і цілей.
Всі розроблені технології можна розділити на кілька груп залежно від
кінцевої мети, масштабів застосування або походження. Остання класифікація
є найбільш поширеною в системі управління персоналом. Відповідно до неї
технології управління персоналом можна розділити на чотири великі групи
(табл.1).
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Таблиця 1 - Технології управління персоналом [4]
Технологія
Характеристика
Традиційнітехнології Використовуються в будь-якої організаційної структури. Частково вони є
результатом професійного успадкування, частково закріплені
законодавчо.
Галузеві технології

Застосовуються в діяльності спеціалізованих галузевих служ. При
використанні галузевих технологій управління розробляється спеціальне
технологічне супроводження діяльності галузі, що
стосується кадрових питань..

Професійні.

Технології цієї групи створюються за спеціальним замовленням компанії
консалтинговими агентствами. Їх перевагою є можливість врахувати
специфіку конкретної організації і особливість періоду, для
якого створюється технологія. Мінуси - висока собівартість і відсутність
універсальності: сфера їх застосування дуже вузька

Інноваційні

Створюються для вирішення актуальних проблем. Для того щоб
розробити і впровадити в компанії подібні технології, необхідна висока
кваліфікація фахівців HR-відділу

Вибір тієї чи іншої технології управління розвитком персоналу має
спиратися на розуміння того, якими ресурсами володіє компанія і які базові
завдання.

Фахівці

рекомендують

використовувати

на

практиці

кілька

технологій, щоб підвищити ефективність управління персоналом. Наприклад,
поєднання традиційних та інноваційних підходів в сфері підбору кадрів
допомагає точніше виявити перспективних кандидатів на посаду, визначити
лідерські якості претендентів.
Економічна ефективність у сфері управління персоналом означає
досягнення

цілей

організації

принципом

економічної

шляхом

витрати

використання

обмежених

співробітників

ресурсів.

Цей

за

принцип

реалізується при найбільш сприятливому співвідношенні між результатом праці
і масштабом його використання (продуктивність праці) і відповідно при
найбільш сприятливому співвідношенні між результатом праці персоналу і
витратами на персонал (економічність праці).
Традиційний підхід до економічної ефективності в сфері управління
персоналом аналізує співвідношення результатів праці персоналу і витрат на
персонал.
Фактори ефективності управління персоналом може виступати потужним
важелем зростання результативності всього управлінського процесу. В
153

контексті проблеми порівняння витрат і результатів праці, економічна
ефективність вимагає конкретизації, перш за все необхідно з‘ясувати, що слід
оцінювати:
- досягнення певного результату діяльності за допомогою спеціально
підібраного, навченого та мотивованого колективу підприємства, сформованого
в результаті реалізації вибраної кадрової політики;
- досягнення цілей, поставлених перед управлінням персоналом, з
мінімальними витратами коштів;
-

вибір

найефективніших

методів

управління,

що

забезпечують

результативність самого процесу управління [2].
Проте не можна визначити ефективність управління персоналом тільки за
допомогою зіставлення тих чи інших показників, адже потрібні перш за все
критерії, що дають змогу це зробити, а їх вибір залежить від точки відліку
(діяльність конкретного працівника, трудові показники або особливості
колективу загалом).
Таблиця 2 - Підходи до оцінки ефективності системи управління
персоналом
Підхід

Критеріїоцінки

Приклади показників

Переваги підходу

Результативний

результати
діяльності
організації

обсяг реалізованої
продукції, якість
продукції, прибуток,
рентабельність,
собівартість продукції,
термін окупності
капітальних вкладень

наявністьзв'язку
з кінцевими
результатами
діяльності
організації

Функціональний

Функціональні
підсистеми
системи
управління
персоналом

Забезпечення потреби в
персоналі; організація
праці та мотивація;
розвиток персоналу;
оцінка персоналу

Простота і
доступність
використання
можливість
використання

відсутність
відповідальностіза
результат. низька
зацікавленість
персоналу
в кінцевому
результаті

Визначення свого
положення щодо
конкурентів.

Висока вартість
через залучення
консультантів.

Порівняльний,
або еталонний
(Бенчмаркінг)

Витрати і доходи, Витрати на персонал на
пов'язані з
одного співробітника,
персоналом
виручкана одного
співробітника
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Недоліки
підходу
залежність
результатів
діяльності не
тільки від
результативності
персоналу

Продовження таблиці 2
Ресурсний

Підхід на основі
інтегральних
показників

Результатив ність Продуктивність праці,
Враховуються
Не враховується
і якістьпраці питома вага оплати праці відмінності у праці
ринкова
в собівартості продукції, по продукції, що
компонента
фондоозб-роєність праці, випускається івидам
діяльності
втрати робочого часу
робіт
організації
Успішність
діяльності
організації:
конкурентоз
датність
продукції,
організації

Продуктивністьна
Враховуєтьсявнесок Складність оцінки
одиницю сировини,
персоналу в
окремо взятих
витрати по управлінню
успішність
критеріальних
персоналом на одного діяльності компанії
показників
співробітника,
укомплектованістьштату
тощо.

Існує багато методів вимірювання ефективності управління персоналом,
критеріїв, кількісних та якісних показників, метою яких є найточніше
вимірювання якості роботи персоналу та віддачі, яку має підприємство від
персоналу. Сьогодні відбувається трансформація розуміння того, що кращим та
стабільнішим буде не те підприємство, де від персоналу вимагають постійного
збільшення обсягів виробництва, а те, де для персоналу створюють найбільш
комфортні та прийнятні умови роботи, завдяки чому він сам починає прагнути
віддячити своєму підприємству найбільш корисливішою працею та відданістю
[3].
Опрацювання наукової літератури в галузі менеджменту дало змогу
визначити, що управління персоналом в контексті ефективності слід розглядати
як безперервний процес, спрямований на залучення висококваліфікованих
працівників та їх закріплення на підприємстві задля отримання максимальної
віддачі [4]. На сьогоднішній день відсутня єдина методика оцінки ефективності
системи управлення персоналом.
У таблиці 2 представлені існуючі підходи до оцінки.
З позиції різноманіття систем управління персоналом єдиний підхід до
оцінки їхньої ефективності повинен припускати наявність загальних для всіх
систем параметрів. Таким загальним параметром є збіг цілей організації і
системи управління персоналом. Система управління персоналом є убудованою
частиною системи управління підприємством і її ефективність у кінцевому
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рахунку визначається кінцевим результатом діяльності організації.
Отже, ефективною треба визнати таку систему управління персоналом
організації, яка є конкурентоздатною з позиції продукції, що випускається,
(послуг), самої організації і роботи в ній.
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Володимир Петрик
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто теоретичні основи формування і використання
механізму маркетингу при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної
діяльності, а також визначено вплив механізму маркетингу на господарську
діяльність підприємства.
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зовнішній ринок, механізм маркетингу, маркетингова стратегія.
Механізм маркетингу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
– це складний соціально-економічний процес, складний механізм довільної
координації поведінки споживача, виробника і інших суб‘єктів зовнішнього
ринку, який діє через систему ціноутворення, зіставлення пропозиції та попиту,
співвідношення витрат та прибутків. В основі цього механізму

покладено

сукупність економічних регуляторів і стимулів, що використовуються всіма
суб‘єктами ринку. Сутність дії інформаційного механізму маркетингу полягає в
кругообігу маркетингової інформації каналами прямих і зворотних зв‘язків між
товаровиробником і навколишнім ринковим середовищем (насамперед,
споживачем).
Формування

маркетингового

механізму

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності являє собою застосування керівного впливу
держави до товаровиробників експортоспроможної продукції з метою
максимізації її пропозицій на зовнішніх ринках. Ефективність маркетингових
досліджень залежить від системності та кількості джерел інформації.
Потрібно відмітити, що рівень використання активних інструментів
маркетингових досліджень зовнішніх ринків доволі низький і не зовсім
відповідає

формуванню

активності

бізнес-поведінки

і

високої

конкурентоспроможності підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну
діяльність. Підприємство повинно на основі глибокої інформації будувати так
званий ціннісний ланцюг, що відображає суть зовнішньоекономічних планів та
пріоритетів і відповідних „системних засобів виражання і категоризації видів
діяльності‖.
Дієвість

цього

механізму

маркетингу

залежить

від

достовірності

маркетингової інформації, правильності оцінки ринкових перспектив та
адекватності рівня інтернаціоналізації маркетингових зусиль. Використання
такого механізму вимагає при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
підприємством, насамперед, планування зовнішньоекономічної діяльності,
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розробки

стратегічної

враховувати,

що

маркетингової

використання

програми.

системи

Одночасно,

маркетингу

в

потрібно
управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в неповній мірі може мати
негативні наслідки для її ефективного розвитку.
Підприємства, які сьогодні виходять на міжнародний ринок, зустрічають
на своєму шляху жорстку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і
досягти стійких конкурентних позицій, необхідним є використання всіх
можливостей маркетингу. Механізм маркетингу являє собою систематичний
збір, обробку та аналіз даних про явища і процеси з різних напрямків
маркетингової діяльності. Адже без моніторингу ринку, збирання достовірної
інформації з метою подальшого її аналізу та використання маркетинг не зможе
в повній мірі виконати своє призначення – задовольнити потереби споживачів.
Метою застосування маркетингового механізму є створення інформаційноаналітичної бази дослідження для прийняття ефективних маркетингових рішень
і зниження рівня невизначеності.
Оскільки на міжнародному ринку більшість комерційних операцій
проводиться саме на основі маркетингу, то до визначення теорії і практики
особливостей механізму маркетингу, досвіду зарубіжних та вітчизняних
компаній в цьому питанні, необхідно віднестися творчо та відповідально.
Ринкове позиціонування сучасних підприємств вимагає створення умов
для ефективного їх функціонування на внутрішньому та зовнішньому ринках. В
умовах

швидкозмінного

ринкового

середовища,

яке

характеризується

динамічними трансформаційними процесами, один з основних акцентів
забезпечення

конкурентоспроможності

підприємств

переноситься

на

маркетинг, оскільки обґрунтування об‘єктивних тенденцій сучасного розвитку
визначається не стільки управлінськими рішеннями щодо досягнення основної
мети діяльності підприємства – отримання прибутку, скільки значимістю та
безпосереднім рівнем впливу на споживачів своєї продукції на ринку. На всіх
етапах управлінської, виробничої та збутової діяльності підприємства виникає
необхідність розробки та запровадження такого дієвого господарського
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інструментарію, який потребує використання сучасного механізму маркетингу,
врахування

складових комплексу маркетингу, а також запровадження

ефективних напрямків маркетингової товарної, комунікаційної та цінової
політики підприємства.
Теоретичним та практичним аспектам формування та реалізації механізму
маркетингу присвячено наукові розробки таких вчених: С. Васильченко,
В. Пілюшенко, А. Буренін, А. Васюренко, М. Портер, Н. Версаль, Ф. Котлер,
С. Голубовський, А. Привалова та інші. Разом з цим, не зменшуючи значення
проведених досліджень в окресленому напрямку, слід відзначити, що питання
формування особливостей механізму маркетингу підприємства взагалі та при
здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності зокрема й досі залишається
недостатньо висвітленим і потребує теоретично-методологічного і практичного
вирішення та обґрунтування. Чималої уваги вимагає розробка методичного
інструментарію з визначення маркетингової стратегії підприємства, що є
базисом генерування рекомендацій щодо подальшого розвитку діяльності
досліджуваного підприємства.
Сучасна зовнішньоекономічна діяльність підприємства характеризується
високою швидкістю змін. За таких обставин, коли темп змін зовнішнього
середовища набагато більший за можливості реагування виробничої діяльності
підприємства на ці зміни, використання особливостей механізму маркетингу
стає ситуаційним, що ускладнює його використання. Тому на перше місце
виходить сталий фактор – удосконалення процесів управління підприємством в
цілому і зовнішньоекономічною діяльністю зокрема.
Основні положення концепції удосконалення механізму маркетингу щодо
здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством висвітлені у
роботах закордонних та вітчизняних авторів М. Хаммера і Дж. Чампі,
Дж. Харрингтона, Г. Сміта і П. Фінгера, С. В. Рубцова, В.Г. Єлиферова,
В. В. Репіна. Важливим є те, що зазначена концепція має принципи
(особливості) механізму маркетингу, визначає послідовності і взаємозв‘язку
забезпечення

ефективної

зовнішньоекономічної

(контролювання, аналіз та вдосконалення).
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діяльності

підприємства

У той же час потрібно відмітити, що вдосконалення здійснення управління
зовнішньоекономічною

діяльністю,

побудова

раціональної

організації

механізму маркетингу підприємства потребує вирішення двох основних
завдань: визначення раціональної структури процесу і визначення раціональних
методів здійснення управління. Таким чином, побудувати ефективний механізм
маркетингу підприємства можна тільки на підставі однозначного виділення
його структурних елементів, тобто, встановити склад типових операцій процесу
управління [1, с. 14].
З теорії управління випливає, що управління – це цілеспрямований вплив
на здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до
системного аналізу, для досягнення цілей ефективної діяльності підприємства.
В

науковій

літературі

процес

вирішення

проблем

недостатньо

розроблений. Це вказує на те, що управління вимагає послідовного виконання
певних етапів механізму маркетингу.
Практика вітчизняних підприємств вказує на існування низки недоліків,
які знижують ефективність маркетингової діяльності підприємства. А це, в
першу чергу, хаотичне використання окремих елементів маркетингу, зведення
функцій маркетингу не лише на стимулювання збуту, орієнтація на
короткострокову перспективу, відсутність

гнучкості та незнання власних

споживачів.
Окреслені тенденції розвитку світової економіки вимагають і від
підприємств постійної адаптації до змін у зовнішньому середовищі. Це, в свою
чергу,

знижує

ефективність

широко

застосовуваних

підприємствами

традиційних заходів впливу на ринок. Такі зміни умов діяльності підприємств
спровокували у світі активний розвиток як ніколи раніше великої кількості
концепцій механізму маркетингу підприємства. Розумне поєднання елементів
таких концепцій маркетингу, застосування сучасних інтегрованих підходів до
проведення маркетингових досліджень, відведення маркетингу належної ролі у
стратегічному плануванні і зовнішньоекономічній діяльності підприємства
сприятимуть підвищенню господарської діяльності в цілому [4, с. 171].
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Дослідження особливостей механізму маркетингу зовнішньоекономічної
діяльності підприємства є досить актуальною проблемою, оскільки в період
зростання конкуренції на зовнішньому ринку система управління діяльністю
підприємства повинна переорієнтовуватись на сучасні системи маркетингу, що
дозволить здійснювати ефективну зовнішньоекономічну діяльність. Для
успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємство повинно
зміцнювати і нарощувати експортний потенціал, ефективно використовуючи
механізм маркетингу [7, с. 69].
Механізм управління експортними операціями підприємства допомагає
своєчасно реалізовувати висновки аналізу ринкової ситуації, тенденції її зміни.
Ефективне

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю

підприємства

передбачає виконання та використання всіх розроблених заходів управління
діяльністю, зокрема:
- забезпечення виконання реалізації загальної стратегії та поетапне
досягнення стратегічних цілей підприємства;
- забезпечення

відповідності

механізму

маркетингу

підприємства

загальній його діяльності та зовнішньоекономічній зокрема;
- охоплення

всіх

ключових

аспектів,

пов‘язаних

із

здійсненням

зовнішньоекономічної діяльності підприємства [6, с. 182].
Управління діяльністю підприємства на зовнішньому ринку передбачає
розробку програми і планів діяльності підприємства, їх виконання, аналіз та
оцінку ефективності управління. Питання підвищення ефективності впливу
механізму маркетингу підприємства необхідно розглядати комплексно із
визначенням основних стратегічних орієнтирів діяльності,

оцінкою його

можливостей при реалізації обраної експортної стратегії.
Механізм управління підприємством в сучасних умовах діяльності,
особливо

на

зовнішньому

ринку,

зумовлює

необхідність

всебічного

дослідження проблем фінансування, зокрема, процесів формування та
використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення
господарської діяльності підприємства на внутрішньому та зовнішньому
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ринках. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів,
принципів, ефективних методів і інструментів в управлінні діяльністю та
забезпечення росту доходів.
З теоретичної точки зору, обставини сьогодення не мають єдиної точки
зору стосовно сучасного визначення управлінських напрямків, їх складу,
методів впливу на ефективність господарювання і на кінцеві результати
діяльності підприємства. Саме тому на сучасному етапі діяльності підприємства
дедалі вагомішого значення набуває механізм маркетингу (особливо – при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності), оскільки саме він є основою у
функціонуванні й подальшому розвитку діяльності підприємства.
Головною метою для покращення механізму маркетингу підприємства при
здійсненні

зовнішньоекономічної

діяльності

є

створення

соціально-

економічних, організаційних та правових умов для забезпечення здійснення
ефективної господарської діяльності.
Прийняття своєчасних заходів щодо ефективного використання механізму
маркетингу на підприємстві передбачає синхронність всіх функцій управління.
А це, в першу чергу:
- підвищення

швидкості реагування на негативну дію зовнішніх і

внутрішніх чинників на підприємстві;
- систематичне

проведення

маркетингових

досліджень,

визначення

стратегії діяльності на зовнішньому ринку [5, с. 294].
Не врахування або нехтування особливостями механізму маркетингу на
підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності призводить до
того, що:
- підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства;
- зростає ступінь ризику, з‘являється додатковий ризик його діяльності;
- збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства;
- підвищуються вимоги до координації різник напрямків і сфер їх
діяльності.
Все це визначає вплив механізму маркетингу на господарську діяльність
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підприємства, особливо – на зовнішніх ринках. Тому для зменшення
невизначеності і ризику при прийнятті комерційних рішень на підприємстві
особливу роль потрібно приділити маркетинговим дослідженням. Як правило,
вони складаються з двох великих блоків: дослідження ринків, дослідження
потенційних можливостей підприємства.
Перший блок – дослідження зовнішніх ринків – включає в себе такі
аспекти:
- вивчення умов зовнішнього ринку;
- аналіз попиту;
- аналіз пропозицій;
- аналіз вимог споживача до товару;
- аналіз перспектив розвитку зовнішнього ринку;
- вивчення форм і методів торгівлі на зовнішньому ринку;
- вивчення і оцінка діяльності підприємств-конкурентів;
- вивчення підприємств-покупців товару, що їх зацікавив;
- вивчення комерційної практики, транспортних, торговельно-політичних
умов;
- вивчення умов руху товарів тощо.
Другий блок – дослідження потенційних можливостей підприємства –
передбачає:
- аналіз господарської діяльності підприємства;
- аналіз конкурентоздатності підприємства;
- аналіз конкурентоздатності продукції підприємства;
- аналіз його потенційних конкурентних можливостей [2, с. 243].
Мета розробки збутової політики – визначення оптимальних напрямків і
засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності процесу
реалізації товару.
У процесі розробки політики збуту підприємство повинно приймати і
реалізувати рішення про типи каналів розподілу і збуту, інтенсивність
розподілу, маркетингові стратегії управління каналами розподілу, систему
маркетингової логістики.
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Оптимальна система збуту має сприяти досягненню таких цілей:
- максимізувати обіг і збільшити ринкову частку підприємства;
- мінімізувати збутові витрати підприємства;
- оптимізувати кількість збутових посередників, що беруть участь у
процесі розподілу товару;
- забезпечити контрольованість маркетингового плану;
- створювати і підтримувати високий престиж обраного каналу збуту;
- забезпечувати комерційну готовність підприємства в різних формах;
- сприяти створенню довгострокових зв‘язків усередині каналу збуту і,
водночас, зберігати гнучкість.
При здійсненні маркетингової товарної політики в зовнішній діяльності
особливо вигідний товар „ринкової новизни‖, тобто такий, що відкриває перед
споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби або піднімає на
якісно новий рівень задоволення споживача або дозволяє ширшому колу
покупців задовольнити вимоги до товару. Це дасть можливість підприємству
встановлювати монопольні ціни й отримувати вищий прибуток. Вищенаведене
вимагає відповідних маркетингових стратегій і проведення комплексу
маркетингових заходів. Для підприємства тільки той товар виправдовує своє
існування, що за свій життєвий цикл забезпечить значний обсяг прибутку
порівняно з інвестованими коштами.
Типові завдання, вирішення яких залежить від цінової політики
підприємства:
- вихід на новий зовнішній ринок: на початковому етапів становлення
нижчих цін, ніж у конкурентів або цін на власні товари, реалізовані на освоєних
зовнішніх ринках; у міру завоювання ринку – поступове підвищення до рівня
цін конкурентів;
- впровадження на ринок нового товару: політика „зняття вершків‖ –
встановлення максимально високих цін внаслідок монопольного становища на
ринку;
- захист позицій підприємства на зовнішньому ринку: різке зниження цін,
збереження рівня цін при підвищенні споживчих властивостей товарів;
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- послідовний прохід за сегментами ринку;
- спочатку високі ціни на товар для „покупців-новаторів‖, перехід до
постачань на такі сегменти ринку, що характеризуються еластичністю попиту
від зниження цін;
- швидке відшкодування витрат: політика „доступних цін‖ з метою
збільшення продажу товарів на зовнішньому ринку;
- стимулювання комплексних продажів: встановлення відносно низьких
цін на комплексні покупки [3, с. 35].
В залежності від техніки проведення досліджень, характеру інформації,
способів її надходження і використання, маркетингові дослідження у
зовнішньоекономічній сфері поділяються на такі види:
1. Кабінетні дослідження – використовується вторинна інформація
(урядові звіти, досьє зовнішньоторговельних підприємств, комп‘ютерних
банків даних тощо). Такі дослідження досить недорогі і дають можливість
одержати відповідь на ряд запитань, що цікавлять підприємство, але не на всі.
2. Польове дослідження – дослідження зовнішнього ринку на місці. Воно
найбільш складне і дороге. Одночасно, це самий ефективний метод вивчення
зовнішнього ринку. Він дозволяє отримати первинну інформацію, оцінити
реальний споживчий попит і фактори, що його формують, враховувати
результати досліджень для розробки правлінських рішень підприємства по
ефективній тактиці поведінки на зовнішньому ринку. [4, с. 168]
Для

успішної

реалізації

поставлених

завдань

щодо

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності, підприємство розробляє різні маркетингові
стратегії. Їх зміст багато в чому залежить від загальної стратегії підприємства.
Особливості механізму міжнародного маркетингу озброює підприємство –
суб‘єкта

зовнішньоекономічної

діяльності

чіткою

програмою

дій,

дає

можливість максимально врахувати вимоги конкретних зовнішніх ринків,
конкретних споживачів, тенденції та перспективи їх розвитку. Одночасно з
цим, дозволяє впливати на ці зовнішні ринки у вигідному для себе напрямку.
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства в ринкових
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умовах на зовнішньому ринку обумовлюється дією факторів впливу, зовнішніх
і

внутрішніх. Тому при розробці маркетингової

стратегії

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності підприємство мусить враховувати обсяги
діяльності – мінімальну і максимальну межу. Тому для всіх типів ринкових
ситуацій є загальною умовою максимізація прибутку підприємства, а, значить,
визначення обсягу господарської діяльності, при якому забезпечується рівність
між граничним доходом та граничними витратами підприємства.
Сучасні умови ринкового реформування економіки України в цілому і
кожного

підприємства

зокрема

обумовили

реформування

нового

маркетингового підходу до рішення проблем управління виробництвом й
реалізацією продукції. Враховуючи, що концепція маркетингу - це економічний
процес, який, відповідно, вимагає не тільки досліджень, пов‘язаних зі збутом і
реалізацією

продукції,

але

й

визначення

виробничих

можливостей

підприємства. Тому головним завданням стратегічного маркетингу стає
забезпечення максимально гнучкого й ефективного використання усіх видів
ресурсів

і

можливостей,

маркетингових

інструментів

для

досягнення

ефективної господарської діяльності підприємства.
Виробляючи управлінські концепції маркетингу, залежно від стратегічних
цілей діяльності підприємства, особливу увагу необхідно приділяти реалізації
продукції на зарубіжних ринках. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
виступає як сукупність взаємозалежних зовнішньоторговельних операцій у
сфері господарської діяльності, здійснюваних підприємством відповідно до
цілей і задач його соціально-економічного функціонування і розвитку.
Отже, успішність виходу на зовнішній ринок й ефективність здійснення
підприємством зовнішньоекономічної діяльності багато в чому залежить від
його здатності проводити дослідження ринку та використовувати результати
таких досліджень. Конкретні маркетингові стратегічні рішення повинні бути
пов‘язані з вибором цільових ринків, необхідністю адаптації продукції й
стратегії її просування тощо.
Механізм

маркетингової

стратегії
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зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства повинен формуватися на підставі поточних і майбутніх елементів
товарно-ринкового портфелю. Відповідно, на підприємстві стратегічний
профіль зовнішньоекономічної діяльності вимагає розробки міжнародного
маркетинг-міксу, визначення цільових і послідовність виходу на зовнішні
ринки, оцінки моделі міжнародної конкуренції й адаптації до умов змін
зовнішнього середовища. На жаль, вітчизняні підприємства ще недостатньо
використовують

міжнародний

маркетинг

в

управлінні

своєю

зовнішньоекономічною діяльністю.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність банкрутства підприємства, кризи та
антикризового

менеджменту.

Визначено

причини

виникнення

кризових

ситуацій. Запропоновано методи прогнозування ймовірності банкрутства для
запобігання кризових явищ.
Ключові

слова:

криза,

банкрутство,

фінансовий

стан

підприємства,

платоспроможність, антикризовий менеджмент, прогнозування
В сучасних умовах на всіх підприємствах України важливого значення
набуває управління ризиком. Враховуючи ситуацію в країні, менеджер має
чітко розуміти, яким має бути наступний його крок та що саме потрібно робити
задля запобігання банкрутства підприємства. Криза – це переломний момент
для підприємства. Крім того, банкрутство підприємств має великий вплив на
розвиток української економіки, а також знижує дохід до державного бюджету.
Саме тому, важливо дослідити методи прогнозування ймовірності банкрутства
для запобігання кризових явищ.
Запобігти кризовій ситуації можливо, головне вчасно її виявити. Вагомий
внесок у розвиток антикризового менеджменту зробили такі зарубіжні та
вітчизняні вчені: О. Терещенко, О. Барановська, С. Черкасова, Е. Альтман,
У. Бівер, Ж. Конан, І. Бланк, В. Василенко, З. Шершньова, Р. Кроуз, Т. Бартон,
А. Сміт, П. Уокер, Е. Коротков, Н. Шморгун, А. Камінський, Н. Коленда,
О. Продіус, О. Савчук, А. Яблонська, В. Федосов, Т. Єфименко, Г. Спрінгейт,
Дж. Тафлер та інші. Проте, в роботах вищенаведених вчених немає спільного
визначення поняттям антикризового менеджменту, банкрутства або кризи. Ці
поняття багатогранні, тому всі автори описують різні кризові ситуації та
варіанти їх запобігання або вирішення з мінімальними втратами для
підприємства.
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І. Бланк пояснює банкрутство підприємства – як встановлену в судовому
порядку

фінансова

неспроможність

підприємства,

тобто

нездатність

підприємства задовольнити в установлені строки пред‘явлені до нього з боку
кредиторів

вимоги

та

виконати

зобов‘язання

перед

бюджетом

[1].

О. Терещенко описує дане поняття так – це наслідок глибокої фінансової кризи,
система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів [2].
Як пояснює А. Яблонська, банкрутство – це одна із юридичних підстав
ліквідації

підприємства,

яка

виявляється

у

неспроможності

суб‘єкта

підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін
пред‘явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов‘язання перед
бюджетом [3].
Н. Шморгун описує банкрутство як фінансовий крах – документально
підтверджена нездатність суб‘єкта господарювання платити за своїми
зобов‘язаннями і фінансувати основну поточну діяльність у зв‘язку з
відсутністю коштів. Автор вважає, що цей стан підприємства настає при
погіршенні всіх показників, що визначають його фінансову стійкість [4].
Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності може
призвести до виникнення кризової ситуації для діяльності підприємства.
Неправильно підібрана стратегія ризик-менеджменту може призвести до
великих втрат або до банкрутства підприємства. Причинами виникнення
кризових ситуацій можуть бути:
1. Економічна нестабільність в країні.
2. Присутність сильних конкурентів на ринку або підприємств, що
суттєво підвищують свою конкурентоспроможність.
3. Необмірковане прийняття управлінських рішень.
4. Ігнорування оцінки діяльності підприємства, а також аналізу
конкурентного середовища та загальнодержавної ситуації.
5. Неправильно сформовані стратегічні цілі підприємства.
6. Втрата ключових контрагентів.
7. Вимушені простої.
8. Неефективні довгострокові угоди.
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Варто зазначити, що небезпека кризи на підприємстві існує завжди. Тому,
важливо вчасно побачити можливі ризики та виконати певні дії, що
допоможуть мінімізувати можливі втрати. Таким чином, можна сказати, що
антикризове управління – це вчасне «лікування» підприємства від негативних
наслідків, а також утримування функціонування діяльності в режимі виживання
в період кризи.
Для ефективного впровадження антикризового менеджменту варто
здійснювати

наступні

заходи:

постійний

контроль

фінансового

стану,

дослідження можливих проявів кризи, аналіз збутової діяльності, моніторинг
кадрової політики. До показників оцінки рівня кризового стану підприємства
можна віднести: рівень прибутку, рентабельність, ефективність використання
основних фондів, показники фінансової стійкості підприємства, ліквідність
майна,

платоспроможність,

ефективність

використання

персоналу

підприємства.
Важливим елементом антикризового управління можна вважати оцінку та
прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Існує чотири підходи:
експертні методи, економіко-математичні методи, штучні інтелектуальні
системи, методи оцінки фінансового стану.
Експертні методи засновані на якісній оцінці ймовірності банкрутства. До
них відносяться: метод Аргенти (А-рахунок), або оцінки ймовірності краху;
методика якісного аналізу В. Ковальова; метод Скоуна.
Економіко-математичні методи поділяють на: дискримінантний аналіз;
кластерний аналіз; імітаційне моделювання; дерева класифікації. Найчастіше
застосовується дискримінантний аналіз, найвідомішими методами є:
1. Моделі оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-критерію
Е. Альтмана.
2. R-модель прогнозу ризику банкрутства.
3. Метод рейтингового числа.
4. Модель Дж. Фулмера.
5. Модель Г. Спрінгейта.
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6. Модель PAS-коефіцієнта.
7. Модель Дж. Таффлера.
8. Модель оцінки ймовірності банкрутства малих та середніх підприємств
Ж. Конана і М. Гольдера.
Штучні

інтелектуальні

системи

можна

поділити

на

дві

групи:

діагностичні експертні системи та системи нейромережевих обчислень.
Одним з основних напрямків діагностики банкрутства підприємств є
підхід, що базується на розрахунку різних фінансових коефіцієнтів на основі
фінансової звітності. Вітчизняні й закордонні автори пропонують різні
процедури аналізу фінансової звітності, виходячи із цілей і завдань аналізу,
інформаційної бази, технічного забезпечення, досвіду й кваліфікації фахівців.
Виділяють наступні методики:
1. Методика діагностики банкрутства підприємства І. Бланка.
2. Система показників У. Бівера.
3. Модель фінансової рівноваги Ж. Франшо та І. Романе.
4. Метод Ж. Депаляна.
5. Методика, заснована на розрахунку коефіцієнта фінансування
важколіквідних активів.
На сьогоднішній день в Україні оцінку ймовірності банкрутства
підприємства найчастіше проводять за розрахунком низки коефіцієнтів:
коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами,
коефіцієнт

відновлення

платоспроможності,

а

також

використовується

балансовий метод оцінки В. Ковальова.
Усі

вищенаведені

методики

відображають

реальні

проблеми

та

можливості настання банкрутства. Однак, варто зазначити, що не має методики,
яка могла б використовуватись для всіх підприємств, як універсальна.
Проте, якщо так сталося, що підприємство знаходиться в кризовій
ситуації, то необхідно розробити стратегію виходу із неї задля того, щоб
зменшити обсяг можливих втрат. Під час розробки стратегії варто звернути
увагу на наступні чинники: масштаб проблеми, точність інформації, умови
прийняття управлінських рішень, технічне оснащення.
171

Для успішної реалізації антикризової стратегії потрібно дотримуватися
відповідних її етапів:
1. Узгодження вибраної стратегії.
2. Надання інформації співробітникам про антикризову стратегію.
3. Забезпечення підприємства грошовими коштами для проведення
можливих змін.
4. Підготовка виробничого та інших процесів відповідно до обраної
антикризової стратегії.
Крім того, важливо, щоб усі відділи на підприємстві співпрацювали між
собою для прискорення виходу із кризи. Керівник або топ-менеджери повинні
контролювати протікання антикризової стратегії, для того, щоб вчасно виявити
певні відхилення та вжити необхідні заходи для усунення можливих проблем.
Необхідно зазначити, що кризові ситуації – це кероване явище.
Досвідчений керівник завжди зможе знайти вихід з найменшими втратами або
вигодою для підприємства.
Впровадження

ефективного

процесу

управління

ризиками

на

підприємстві дасть переваги в ряді областей, прикладами яких є [8]:
1. Підвищена ймовірність досягнення цілей.
2. Усвідомлення необхідності виявлення та лікування ризиків у всій
організації.
3. Покращене визначення можливостей і загроз.
4. Відповідність певним законодавчим, нормативним та міжнародним
нормам.
5. Покращена обов‘язкова та добровільна звітності.
6. Покращене управління.
7. Підвищення впевненості та довіри зацікавлених сторін.
8. Створення надійної основи для прийняття рішень і планування.
9. Посилення контролю.
10. Ефективний розподіл та використання ресурсів для лікування ризиків.
Провівши дане дослідження можна зробити висновок, що не всі моделі
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визначення ймовірності банкрутства підходять для українських підприємств.
Однак, найбільш адаптованими є коефіцієнт У. Бівера, модель PAS-коефіцієнта
та дискримінантна модель О. Терещенка. Для більш точної оцінки ймовірності
банкрутства необхідно підібрати модель, яка буде відповідати вашому
підприємству. З настанням кризи на підприємстві варто оцінити ситуацію та
розробити стратегію виходу з неї. Для успішної реалізації стратегії потрібно
використовувати кваліфікований персонал, здійснювати постійний контроль та
аналіз підприємства, налагоджувати діяльність персоналу у різних сферах
підприємства, а також досліджувати можливі прояви кризи.
Список використаних джерел:
1. Бланк І. Управління фінансовою безпекою підприємства. Київ, 2009.
776 С.
2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч.
посібник. К.: КНЕУ, 2014. 412 C.
3. Яблонська А.С. Діяльність арбітражних керуючих: нормативне
врегулювання та необхідність законодавчого вдосконалення Режим доступу:
http://www.minjust.gov. ua/?do=d&did=4793&sid=comments
4. Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз: навч. посібник К.: ЦНЛ, 2016. 528 с.
5. Кудельський В. Е. Фінансова діагностика у системі антикризового
управління підприємством. Економічний простір. 2020. № 163. С. 81–84.
6. Москвін Б. Банкрутство як механізм антикризового управління
підприємством. Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С. 58–68.
7. V.V. Bokovets, N.L. Zamkova, N.M. Makhnachova Assessment of the
effectiveness

of enterprise management componentsin

modern

conditions.

Scientific Bulletin of Polissia. 2017. No 4. P. 27-32.
8. Risk management – Principles and guidelines. ISO 31000:2009. URL:
https://pecb.com/whitepaper/iso-31000-riskmanagement--principles-and-guidelines

173

УДК 331.4
Дмитро Пoлiхун
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРAВЛIННЯ КOРПOРAТИВНOЮ КУЛЬТУРOЮ
ПIДПРИЄМСТВA
Дoслiджeнo прoцeс фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури нa пiдприємствa.
Прoaнaлiзoвaнo

oснoвнi

дeфiнiцiї

сутнoстi

кoрпoрaтивнoї

культури,

oхaрaктeризувaти oснoвнi eлeмeнти кoрпoрaтивнoї культури нa пiдприємствi.
Рoзглянутo oснoвнi aпeкти кoрпoрaтивнoї культури як eлeмeнту систeми
стрaтeгiчнoгo упрaвлiння пiдприємствa.
Ключові слова: кoрпoрaтивнa культурa, функцiї кoрпoрaтивнoї культури,
стрaтeгiчнe упрaвлiння, організаційні зміни, критерії.
Фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури зaлишaється вaжливoю склaдoвoю
структурнoгo рeфoрмувaння, щo зумoвлює aктуaлiзaцiю нaукoвих дoслiджeнь
рiзнoплaнoвoгo сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo змiсту. Питaння пoлягaє у дoсягнeннi
сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння зa умoв
oднoчaснoї

рeaлiзaцiї

цiлeй

пiдвищeння

eфeктивнoстi

функцioнувaння

кoрпoрaцiї тa зaбeзпeчeння бaлaнсу iнтeрeсiв пeрсoнaлу oргaнiзaцiї. Як пoкaзaв
aнaлiз, дoсягнeння цих двoх цiлeй є нeoбхiдним з тoчки зoру зaбeзпeчeння
eкoнoмiчнoгo зрoстaння, ствoрeння i пiдтримки кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa,
мaксимiзaцiї

прибуткoвoстi

iнвeстицiйнoгo

прoцeсу,

пiдвищeння

прoдуктивнoстi прaцi тa eфeктивнoстi вирoбництвa.
Прoблeмa oцiнки кoрпoрaтивнoї культури oб‘єктивнo усклaднюється
нaявнiстю рiзнooрiєнтoвaних цiннiсних прioритeтiв учaсникiв кoрпoрaтивних
вiднoсин, якi зaцiкaвлeнi у дoсягнeннi успiху в дiяльнoстi пiдприємствa, тoдi як
шляхи й мeтoди йoгo зaбeзпeчeння мoжуть знaчнo вiдрiзнятися. Сaмe тoму
aдeквaтнe oцiнювaння рiвня кoрпoрaтивнoї культури дaє змoгу визнaчити
мoжливiсть ствoрeння бaлaнсу iнтeрeсiв зaцiкaвлeних стoрiн.
Прoблeмaм упрaвлiння пeрсoнaлoм в aспeктi кoрпoрaтивнoї культури
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знaчнa увaгa придiлeнa у прaцях вiтчизняних нaукoвцiв, сeрeд яких: Aпoстoлюк
O., Бaликa O., Бeляк Т., Бугaєвськa Ю., Вoдянкa Л.Д., Зрибнєвa I.П.,
Л.A. Сибиркa, Грицeнкo Н., Нoвoсaд М., Пeтрoвa I., Пушкaр З., Ceмикiнa М.,
Тeрoн I.
Мeтa дaнoгo дoслiджeння пoлягaє у вивчeннi тeoрeтичних oснoв тa рoлi
кoрпoрaтивнoї культури в систeмi упрaвлiння пiдприємствoм.
Кoрпoрaтивнa культурa пiдприємствa визнaчaє зaгaльнe уявлeння
прaцiвникiв прo oргaнiзaцiю, кoтрe в пoдaльшoму пeрeдaється нaступникaм.
Тaким чинoм прaцiвники пoчувaють сeбe в oргaнiзaцiї нaдiйнo, вiдчувaють
свoю знaчимiсть тa рoзглядaють ствoрeну сoцiaльну систeму як нaдiйну. Oкрiм
тoгo

зaгaльнe

пoняття

кoрпoрaтивнoї

культури

oкрeмo

рoзглянутoгo

пiдприємствa дoпoмaгaє нoвим прaцiвникaм усвiдoмлювaти йoгo взaємoзв‘язки,
прoстiшe aдaптувaтися в нoвoму сeрeдoвищi, придiляти бiльшe увaги дo дiйснo
вaжливих

мoмeнтiв.

Тaкoж

кoрпoрaтивнa

культурa

є

iнструмeнтoм

стимулювaння прaцiвникiв, пiдвищeння їх сaмoсвiдoмoстi тa вiдпoвiдaльнoстi.
Кoли кoжeн iз прaцiвникiв oргaнiзaцiї чeрeз рoзумiння зaгaльнoї кoрпoрaтивнoї
культури oцiнює свoє мiсцe тa знaчeння, a тaкoж при зaстoсувaннi систeми
винaгoрoд, вiн викoнує свoю рoбoту стaрaннiшe i гoтoвий служити приклaдoм
для iнших. Aджe функцioнувaння oргaнiзaцiї, при умoвi висoкoгo рoзвитку
кoрпoрaтивнoї культури, стaє зaгaльнoю цiллю i iдeєю, прихoдить усвiдoмлeння
тoгo, щo викoнaння кoжним прaцiвникoм свoїх функцiй нa нaйкрaщoму рiвнi,
як нaслiдoк, пiдвищує рiвeнь функцioнувaння oргaнiзaцiї, щo йдe нa кoристь нe
тiльки для кeрiвництвa, aлe й для кoжнoгo з рoбiтникiв.
Кoжнa oргaнiзaцiя мaє в сoбi склaдну систeму взaємoзв‘язкiв в взaємoдiй
мiж усiмa її eлeмeнтaми. Сaмe вiдпoвiднe рoзумiння i вiрнe кeрувaння,
усвiдoмлeння цих взaємoзв‘язкiв мoжe стaти рушiйнoю силoю у прoцeсi
рoзвитку пiдприємствa. Кoжнe пiдприємствo фoрмує влaсну кoрпoрaтивну
культуру. Пoвиннi бути визнaчeнi спiльнi цiлi, стрaтeгiя, iдeя, принципи i
нoрми, щo будуть усвiдoмлeнi усiмa її прaцiвникaми, цe дoпoмoжe
пiдтримувaти рiвeнь дiяльнoстi oргaнiзaцiї, спрямoвувaти пeрсoнaл, стaвити
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пeрeд прaцiвникaми цiлi i злaгoджeнo їх дoсягaти. Вaжливe мiсцe у цiй систeмi
зaймaють i вiднoсини мiж прaцiвникaми, пoкaзують нaскiльки злaгoджeнo вoни
мoжуть прaцювaти, рiвeнь взaємoпoвaги, взaємoдoпoмoги i взaємoдiї, тa, як
рeзультaт бiльш чiткe, швидкe и пoвнiшe викoнaння пoстaвлeних пeрeд
кoлeктивoм

зaвдaнь.

Кoрпoрaтивнa

культурa

пiдприємствa,

вiдпoвiднe

вiднoшeння кeрiвництвa як дo дiяльнoстi oргaнiзaцiї, тaк i дo свoїх прaцiвникiв,
здaтнe нaдaти функцioнувaнню пiдприємствa бiльшe сeнсу, нaдихнути людeй,
щo нa ньoму прaцюють дo крaщoгo викoнaння свoїх oбoв‘язкiв, бiль твoрчoгo
пiдхoду тa зoсeрeджeння [3, с. 124].
Кoрпoрaтивнa

культурa

пiдприємствa

визнaчaє

зaгaльнe

уявлeння

прaцiвникiв прo oргaнiзaцiю, кoтрe в пoдaльшoму пeрeдaється нaступникaм.
Тaким чинoм прaцiвники пoчувaють сeбe в oргaнiзaцiї нaдiйнo, вiдчувaють
свoю знaчимiсть тa рoзглядaють ствoрeну сoцiaльну систeму як нaдiйну. Oкрiм
тoгo

зaгaльнe

пoняття

кoрпoрaтивнoї

культури

oкрeмo

рoзглянутoгo

пiдприємствa дoпoмaгaє нoвим прaцiвникaм усвiдoмлювaти йoгo взaємoзв‘язки,
прoстiшe aдaптувaтися в нoвoму сeрeдoвищi, придiляти бiльшe увaги дo дiйснo
вaжливих

мoмeнтiв.

Тaкoж

кoрпoрaтивнa

культурa

є

iнструмeнтoм

стимулювaння прaцiвникiв, пiдвищeння їх сaмoсвiдoмoстi тa вiдпoвiдaльнoстi.
Кoли кoжeн iз прaцiвникiв oргaнiзaцiї чeрeз рoзумiння зaгaльнoї кoрпoрaтивнoї
культури oцiнює свoє мiсцe тa знaчeння, a тaкoж при зaстoсувaннi систeми
винaгoрoд, вiн викoнує свoю рoбoту стaрaннiшe i гoтoвий служити приклaдoм
для iнших. Aджe функцioнувaння oргaнiзaцiї, при умoвi висoкoгo рoзвитку
кoрпoрaтивнoї культури, стaє зaгaльнoю цiллю i iдeєю, прихoдить усвiдoмлeння
тoгo, щo викoнaння кoжним прaцiвникoм свoїх функцiй нa нaйкрaщoму рiвнi,
як нaслiдoк, пiдвищує рiвeнь функцioнувaння oргaнiзaцiї, щo йдe нa кoристь нe
тiльки для кeрiвництвa, aлe й для кoжнoгo з рoбiтникiв [6, с. 123].
В пeршу чeргу, кoрпoрaтивнa культурa oрiєнтoвaнa нa внутрiшнє
сeрeдoвищe пiдприємствa. Вoнa фoрмується бeзпoсeрeдньo в oргaнiзaцiї з
урaхувaнням умoв її функцioнувaння, з урaхувaнням цiлeй, щo стoять пeрeд
кeрiвництвoм i прaцiвникaми, в зaлeжнoстi вiд умoв прaцi, склaду кoлeктиву, i
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нaвiть iстoрiї рoзвитку пiдприємствa. Внeсти пeвну схeму кoрпoрaтивнoї
культури

нa

пiдприємствo

прoстo

нeмoжливo.

Звичaйнo,

мoжнa

викoристoвувaти спiльнi iнструмeнти и зaпрoвaдити дeякi eлeмeнти, aлe всe
oднo

кoрпoрaтивнa

культурa

в

сeрeдoвищi

пeвнoгo

пiдприємствa

є

iндивiдуaльнoю.
Oснoвнa силa кoрпoрaтивнoї культури пoлягaє в тoму, щo спiльнi цiннoстi
є усвiдoмлeними усiмa члeнaми oргaнiзaцiї. Якщo визнaчeнi цiннoстi пoдiляють
усi члeни oргaнiзaцiї, тo кoрпoрaтивну культуру мoжнa нaзвaти сильнoю, якщo
ж з ними згoднi нe всi учaсники oргaнiзaцiї, тo тaку кoрпoрaтивну культуру
мoжнa oхaрaктeризувaти як слaбку [1, с. 124].
Oпирaючись нa вищeнaвeдeну iнфoрмaцiю, мoжнa видiлити тaкi oснoвнi
функцiї кoрпoрaтивнoї культури:
зaбeзпeчeння взaємoдiї тa взaємoрoзумiння пeрсoнaлу;
пeрeдaчa знaнь i мoжливiсть нaвчaння пeрсoнaлу;
фoрмувaння i збeрeжeння зaгaльних цiннoстeй;
oцiнкa пeрсoнaлу у вiдпoвiднoстi iз прийнятими нoрмaми, oцiнкa їх дiй
тa стaвлeння дo oргaнiзaцiї в цiлoму;
нaкoпичeння i збeрeжeння дoсвiду взaємoвiднoсин у пiдприємствi;
рoзрoбкa зaгaльних кoрпoрaтивних нoрм i внeсeння їх дo пoсaдoвих
iнструкцiй тa їх кoнтрoлю.
учaсть пeрсoнaлу у визнaчeннi сeнсу влaснoї прaцi, сoцiaльнoї мiсiї.
Oптимiзaцiя

сoцiaльнo-трудoвих

вiднoсин

зaбeзпeчує

пiдприємству

пiдвищeння йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoстi, сприяє йoгo рoзвитку. У пoпeрeднiх
пунктaх ми визнaчили, щo являє сoбoю кoрпoрaтивнa культурa пiдприємствa и
щo тaкe систeмa стрaтeгiчнoгo упрaвлiння пiдприємствa, як вoнa фoрмується.
Тeпeр нeoбхiднo рoзглянути, якe мiсцe пoсiдaє кoрпoрaтивнa культурa у систeмi
стрaтeгiчнoгo упрaвлiння, нa щo вoнa впливaє, який взaємoзв‘язoк мiж
стрaтeгiєю пiдприємствa тa iснуючoї нa ньoму кoрпoрaтивнoї культури.
Нa дaний мoмeнт в Укрaїнi кoрпoрaтивнoму мeнeджмeнтi придiляється
зoвсiм нeвeликa чaстинa увaги кeрiвникiв, у тoй чaс, як успiшнi зaхiднi кoмпaнiї
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нa свoїх приклaдaх дoвoдять знaчимiсть цьoгo eлeмeнту. Пiдприємствo є
склaдним мeхaнiзмoм, її життєдiяльнiсть i eфeктивнiсть її функцioнувaння в
умoвaх кoнкурeнцiї ринку зaлeжaть вiд вiдпoвiднoї oргaнiзaцiйнoї пoбудoви, вiд
квaлiфiкaцiї прaцiвникiв i вiдпoвiдних їй систeм упрaвлiння. Успiшнi кoмпaнiї
визнaчaються свoїм влaсним стилeм, сильнoю культурoю, щo сприяють
дoсягнeнню пoстaвлeних цiлeй в зaкрiплeнню висoкoгo мiсця нa ринку.
Кoрпoрaтивнa культурa вiдoбрaжaє пoлiтику пiдприємствa, критeрiї рoзпoдiлу
влaди тa мoтивaцiї, видiляє йoгo прioритeти фoрмує сoцiaльнi цiннoстi i нoрми
пoвeдiнки. Дудiн A. визнaчє, щo oснoвнi eлeмeнти кoрпoрaтивнoї культури
дoпoмaгaють кeрiвництву зoрiєнтувaтися з фoрмувaнням тих чи iнших
упрaвлiнських

рiшeнь,

нaлaгoдити

кoнтрoль

зa

взaємoвiднoсинaми

тa

пoвeдiнкoю прaцiвникiв, у прoцeсi oцiнки сoцiaльних, гoспoдaрських тa
вирoбничих прoцeсiв [2, с. 85].
Кoрпoрaтивнa культурa будь якoгo пiдприємствa мaє свoї спeцифiчнi
oсoбливoстi, в зaлeжнoстi вiд її пoлoжeння нa ринку, виду дiяльнoстi, i нaвiть
фoрми влaснoстi. Вирiшaльнoю у прoцeсi фoрмувaння спiльнoї культури для
прaцiвникiв oргaнiзaцiї є мoжливiсть сфoрмувaти спiльну тoчку зoру тa спiльнe
бaчeння цiлeй кoмпaнiї у пoєднaннi з oсoбистiсними цiлями i iнтeрeсaми
кoжнoгo прaцiвникa. Кeрiвництвo кoмпaнiї визнaчaє її мiсiю i тe, якe вирaжeння
вoнa мaє в oргaнiзaцiйних цiннoстях i нoрмaх. Тaкoж дужe вaжливу рoль у
фoрмувaннi кoрпoрaтивнoї культури вiдiгрaє лiдeрствo. Дужe вeликe знaчeння в
oргaнiзaцiї мaють людськi стoсунки, нeoбхiднo oбирaти прaцiвникiв, щo
мoжуть взaємoдiяти з iншими, eфeктивнo спiвпрaцювaти в рeaлiзoвувaтися в
кoлeктивi. Кeрiвництвoм рoзрoбляється пoлiтикa мoтивaцiй тa зaoхoчeння, щo б
щe бiльшe зaцiкaвити прaцiвникiв у нaлeжнoму викoнaннi свoїх oбoв‘язкiв [4].
Вплив

кoрпoрaтивнoї

культури

нa

функцioнувaння

пiдприємствa

визнaчaються в тoму, щo прaцiвники мoжуть спрoгнoзувaти рoзвитoк ситуaцiї з
урaхувaнням тoгo, як вoни вибудoвують мoдeлi свoєї пoвeдiнки тa oцiнюють їх.
Вoни рeaлiзують їх у свoїй дiяльнoстi, фoрмують тeндeнцiї i ствoрюють
вiдпoвiднi їм ситуaцiї. Зa свoєю сутнiстю, змiст кoрпoрaтивнoї культури, для
бiльшoстi

рoбiтникiв,

визнaчaється

знaчимiстю

їх

прoфeсiйнo-дiлoвoї

дiяльнoстi. Визнaчaються пoзитивнa i нeгaтивнa кoрпoрaтивнa культурa.
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Тaк, нaприклaд, Зaдихaйлo Д.В. зaзнaчaв, щo в умoвaх пoзитивнoї
кoрпoрaтивнoї культури, прoфeсiйнo-трудoвa дiяльнiсть для прaцiвникiв є
спoсoбoм сaмoрeaлiзaцiї, пiдтримaння цiннoстeй пiдприємствa. В умoвaх
нeгaтивнoї кoрпoрaтивнoї культури, нaвпaки, для oкрeмoгo прaцiвникa
пiдприємствa, з йoгo тoчки зoру, сaмoрeaлiзaцiя i сaмoрoзвитoк в умoвaх дaнoгo
пiдприємствa є нeвигiдним. Для кeрiвництвa, щoб були врaхoвaнi iнтeрeси усiх
учaсникiв кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння, дужe вaжливo сфoрмувaти дeякi нoрми
кoрпoрaтивнoї культури, пoчинaючи вiд цiлeй oргaнiзaцiї i зaкiнчуючи
стaндaртaми в сeрeдинi oргaнiзaцiї, чiткe дoтримaння яких пoвиннe сприяти
вiдкритoстi тa прoзoрoстi дiяльнoстi oргaнiзaцiї.
Дo критeрiїв фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури в сучaснiй oргaнiзaцiї
мoжнa вiднeсти:
пiдприємствo, щo нaцiлeнe нa рoзвитoк, будує свoї взaємoвiднoсини з
суб‘єктaми внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo сeрeдoвищ, усвiдoмлюючи їх
систeмний змiст i унiкaльнiсть, тa oтримує мaксимум iнфoрмaцiї прo
спiврoбiтникiв i пaртнeрiв, з мeтoю їх мaксимaльнoгo рoзумiння;
пiдприємствo, в якoму люди є гoлoвнoю цiннiстю, взaємoдiя мiж
прaцiвникaми i групaми прaцiвникiв oргaнiзoвaнa нa психoлoгiчнoму рiвнi, з
урaхувaнням внутрiшньoгo стaну кoжнoї oкрeмoї людини;
пoбудoвa тaкoї сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї систeми, щo врaхoвує нa
дoсягнeннях нaуки сучaснoстi;
oргaнiзaцiя, щo кeрується i дiє згiднo нoрмaм зaкoну;
oргaнiзaцiя, в якiй усi eлeмeнти культури гaрмoнiйнi oдин дo oднoгo,
згiднo рiвня свoгo рoзвитку, iдeйнoстi, нaпрaвлeнoстi, спoсoбaми, зaвдaннями i
цiлями;
сучaснa oргaнiзaцiя, щo мiстить в сoбi i духoвнi i мaтeрiaльнi склaдoвi
культури [3, с. 59]..
Кoрпoрaтивнa культурa є вaжливим стрaтeгiчним iнструмeнтoм, щo
дoпoмaгaє зoрiєнтувaти усiх йoгo прaцiвникiв нa спiльнi цiлi, зaбeзпeчити
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вiддaнiсть

зaгaльнiй

спрaвi,

пiдвищити

iнiцiaтивнiсть

тa

пoлeгшувaти

спiлкувaння i пiдвищувaти взaємoрoзумiння. Труднoщi, щo виникaють при
стрaтeгiчнoму упрaвлiннi трудoвими рeсурсaми мoжe пiдвищити мeхaнiзм
мoтивaцiй. Кoрпoрaтивнa культурa дoзвoляє нaлaштувaти усiх прaцiвникiв в
спiльнoму нaпрямку, нa взaємoдiю i рoбoту для дoсягнeння мeти oргaнiзaцiї,
пiдвищити прoдуктивнiсть прaцi тa oптимiзувaти стрaтeгiчнe упрaвлiння
Oтжe, для зaбeзпeчeння успiху впрoвaджeння змiн у пiдприємствi i
мaксимiзувaти цiннiсть людських рeсурсiв, є нeoбхiднiсть в цiлeспрямoвaнoму
упрaвлiннi кoрпoрaтивнoю культурoю. Вмiння викoристoвувaти кoрпoрaтивну
культуру тa кeрувaти нeю є зaпoрукoю успiху для упрaвлiнцiв, тaк як її
прaвильнe фoрмувaння є суттєвим фaктoрoм успiху дiяльнoстi кoмпaнiї. Тaкi
нaвики є нeoбхiдними для здiйснeння якiснoгo мeнeджмeнту.
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Застосування інструментарію логістичного менеджменту на промислових
підприємствах є запорукою ефективної реалізації процесів ресурсного
забезпечення, постачання продукції та комунікаційних взаємовідносин як між
підприємствами з різних сфер економіки, так і між підприємствами та
споживчим сектором. Активізація логістичних сполучень та розуміння
промисловими

підприємствами

необхідності

розвитку

цього

напряму

економічної діяльності визначає ключову потребу удосконалення системи
логістичного менеджменту промислових підприємств у сфері реалізації
продукції підприємства.
Постійний пошук нових шляхів та методів щодо підвищення власної
конкурентоспроможності не тільки на вітчизняному ринку, але й на іноземних
ринках; виникає потреба в розробці стратегічних планів зовнішньоекономічної
діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентоспроможними на
міжнародних ринках. Логістичне управління, яке в сучасних умовах
господарювання потребує створення теоретичної бази, розробки перспективних
планів та механізмів ефективного впровадження і оптимізації, є необхідною
складовою

загального

підходу

щодо
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вирішення

ключових

проблем

підприємства

-

подолання

надлишкових

витрат,

втрат,

підвищення

конкурентоспроможності підприємства на з ринках, оптимізації обсягів
випуску продукції.
Питанням розвитку логістичного менеджменту присвятили свої праці такі
вчені як А. Амоша, Л.В. Балабанова, О. Бандирська, М. Білуха, А.Г. Богач,
М.П. Войнаренко, І.В. Гой, Л. Гурч, А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавський,
О.В. Крушельницька, С.І. Кубів, Р.Р. Ларіна, М.А. Окландер, А.Г. Семенов,
О.М. Тридід, Л.І. Федулова, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька, В.О. Шипуліна та
ін.
В їхніх працях розроблені концептуальні основи використання логістичних
систем на основі виділення потокових процесів та управління ними, визначено
підґрунтя стратегічного планування логістики. Разом з тим, залишаються
недостатньо

дослідженими

організаційні

аспекти

управління

системою

логістичного менеджменту.
Теоретичні засади особливостей системи логістичного менеджменту
підприємства.
Сучасний ринок вимагає від підприємств постійного активного пошуку
найбільш ефективних напрямів господарювання, насамперед, організації
поставок сировини, випуску і збуту готової продукції. Виробник за будь-яких
умов має бути готовим до термінового виконання замовлень споживачів та
швидкого реагування на зміну попиту. Науково-технічний прогрес створює
можливості для переходу до нового, ефективнішого способу організації
виробництва. При цьому підвищення ефективності виробництва і споживання
може здійснюватися без суттєвих змін його технічного рівня за рахунок
удосконалення логістики як засобу організації управління матеріальнотехнічним забезпеченням [1].
За цих умов на перший план виходять основоположні принципи логістики,
які передбачають пріоритетність споживача та якості на всіх етапах виробничорозподільчого циклу. Логістика передбачає пошук підприємствами дієвих
рішень, що дозволили б за мінімальних сукупних витрат задовольнити потреби
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його клієнтів. Концепція логістики розширюється за рахунок поєднання у
загальній схемі постачальників і клієнтів, що в кінцевому результаті має
забезпечити плавність і своєчасність реалізації на всіх етапах процесу поставок
– від джерела вихідних матеріалів до відправки готової продукції кінцевому
споживачеві. На підприємстві це досягається тільки за наявності ефективної
системи управління, яка зорієнтована на інтеграцію функцій матеріальновиробничого забезпечення, виробництва і збуту.
Найчастіше мету логістичної діяльності пов‘язують з виконанням ―шести
правил логістики‖, або їх комплексу (рис. 1.).
Доставити у
потрібний час

Потрібний
продукт

Кількість

Час
Правила
логістики

Якість

У потрібне місце

У необхідній
кількості

Продукт

Місце

Витрати

Необхідної
якості

З мінімальними
витратами

Рисунок 1 - Шість правил мети логістики
В межах концепції логістики відбулася раціоналізація, тобто інтеграція і
синхронізація взаємопов‘язаних логістичних функцій — постачання, підтримки
виробництва, збуту; логістичних компонентів — розміщення та розпланування,
комунікації, транспортування, управління запасами, складування і упаковки в
єдину систему. За цих умов на перший план виходять основоположні принципи
логістики, які передбачають пріоритетність споживача та якості на всіх етапах
виробничо-розподільчого циклу. Логістика передбачає пошук підприємствами
дієвих рішень, що дозволили б за мінімальних сукупних витрат задовольнити
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потреби його клієнтів. Концепція логістики розширюється за рахунок
поєднання у загальній схемі постачальників і клієнтів, що в кінцевому
результаті має забезпечити плавність і своєчасність реалізації на всіх етапах
процесу поставок – від джерела вихідних матеріалів до відправки готової
продукції кінцевому споживачеві [1].
Отже, метою логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної,
мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару у
неушкодженому стані.
Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, планування,
управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів,
виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту
виникнення до пункту використання (споживання) з метою найефективнішого
пристосування та задоволення потреб клієнта [2, с. 81].
Загальна схема логістичного ланцюга виражається такою послідовністю
елементів(ланок) логістичного управління (рис. 2.).
Підприємство

Логістика
постачання

Виробнича
логістика

Збереження
в сфері
збуту

Збутова
логістика

Рисунок 2 - Загальна схема логістичного ланцюга
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Рисунок 3 - Схема реалізації логістичного управління
Представлений рисунок показує, що логістичне управління є системою,
де визначені суб`єкти руху товару і зв`язку між ними. Схема реалізації
логістичного управління представлена на рисунку 3.
Необхідно відмітити, що кожна з посередницьких ланок логістичного
ланцюга дає змогу узгоджувати дії, правильно розподіляти функціональні
обов`язки і одержувати додатковий ефект. Це свідчить про синергетичний
характер логістики. Крім того, логістика в ланцюгу між оптовим продавцем та
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роздрібним потребує створення нових умов кооперації на взаємовигідній
основі, а також дає можливість оптовому продавцю економити на зберіганні
запасів, хоча ціна реалізації його товару буде зменшена порівняно з продажем
кінцевому споживачу. Вигода роздрібного продавця визначається відповідно до
ціни та витрат зберігання й реалізацію товару та проведення маркетингових
досліджень [3, c. 112].
Таким чином, логістичний підхід до управління підприємством націлений
на забезпечення раціоналізації потокових процесів у межах керованої системи з
позиції єдиного ланцюга передачі матеріальних потоків, інтеграція окремих
частин якого здійснюється на технічному, технологічному, економічному,
методологічному рівнях, а мінімізація витрат часу і ресурсів досягається
шляхом оптимізації наскрізного управління матеріальними, інформаційними та
фінансовими

потоками.

Отже,

логістичне

управління

полягає

в

цілеспрямованому впливі на логістичні потоки з метою синхронізації їхньої
взаємодії і досягнення синергетичного ефекту. Як головна підсистема загальної
системи управління підприємством логістичне управління спрямоване на
досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ
У статті розкрито теоретичні підходи до стратегічного управління,
методології здійснення та реалізації стратегічного процесу. Зазначено, що
розроблення стратегії вимагає чіткого методологічного інструментарію, що
спирається на теорію стратегічного управління. Тому, щоб забезпечити
ефективну діяльність та конкурентоспроможність, сучасне підприємство
повинне мати добре обґрунтовану стратегію, а також бути готовим
адаптуватися

до

випадкових обставин,

виникнення

яких можливе в

майбутньому.
Ключові слова: стратегія, розвиток, стратегічний менеджмент, стратегічна
діагностика, стратегічне планування, вибір стратегічних цілей.
В сучасних нестабільних, невизначених, мінливих і разом з тим динамічних
умовах господарювання життєво важливим для кожного підприємства є саме
вибір стратегії, яка дозволяє йому найкраще використовувати свій стратегічний
потенціал й адаптуватися до умов зовнішнього середовища з урахуванням
можливих майбутніх змін у ньому. З огляду на це, в умовах нестабільності
зовнішнього середовища необхідний комплексний підхід до розробки стратегії
розвитку

підприємства.

На

жаль,

зовнішнє

середовище

українських

підприємств відрізняється високим рівнем нестабільності. Це, в свою чергу,
вимагає від підприємств чіткого формулювання і постановки стратегічних
завдань. В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко
змінюється, дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому
стані справ фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй
встигати за змінами, що відбуваються в зовнішнім середовищі.
Поняття стратегії розвитку підприємства є базовим у теорії стратегічного
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управління, оскільки саме воно є об‘єднуючим механізмом цілей можливостей
(потенціалу) та умов (зовнішнього та внутрішнього середовища). Базуючись на
цілях бізнесу, вона визначає засоби, за допомогою яких підприємство може
перетворити свої стратегічні наміри в ринкові переваги, взаємодіючи з
факторами зовнішнього впливу, без цього його ефективна адаптація до
стратегічних змін в умовах невизначеності і мінливості середовища неможлива.
Ситуація також ускладнюється неузгодженістю процесів, які відбуваються
всередині

підприємств,

наявністю

ринкових

вимог

до

управління

господарською діяльністю. Стратегія допомагає підприємству вибрати свій
раціональний шлях розвитку і створити найважливіші переваги у його
функціонуванні.
Залежно від типу розвитку підприємств формується і система управління
та здійснюється процес розроблення і реалізації стратегій розвитку. Питанню
створення результативної стратегії розвитком підприємств присвячені наукові
праці переважно іноземних вчених, серед яких 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,

П. Саблук,

М. Сахацький,

Н. Сіренко,

Л. Федулова, Є. Ходаківський, І. Червен, Н. Шпак, В. Яценко та ін.
Мета дослідження полягає у розробці ефективної стратегії розвитку
підприємства в сучасних умовах господарювання.
Важливою умовою підтримки конкурентоспроможності підприємства в
сучасних економічних умовах є процес його розвитку. Особливо гостро стає
проблема підвищення ефективності функціонування виробничої системи, що
підтверджується браком практичних навичок в реалізації програм розвитку
підприємства,

неефективністю

управлінських

рішень

в

формуванні

стратегічних напрямків його розвитку, наслідком яких є недостатність
конкурентних переваг сучасних промислових підприємств. Окрім цього,
суттєво

впливає

на

процес

розвитку

організація

процесів

усередині

підприємства. Стан обладнання і організація виробничих процесів призводить
до невідповідності вітчизняної продукції світовому рівню.
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Отже, розвиток підприємства є головним чинником його сталого
функціонування, якого можливо досягти при ефективному поєднанні трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів. При цьому вибір напрямку розвитку
обґрунтовується фактичним станом зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства, обмеженістю наявних ресурсів, а також цілями керівництва
підприємства.
Стратегічне управління діяльністю підприємства – процес визначення і
встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, що полягає в реалізації
вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за
допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє ефективно і результативно діяти
підприємству та його підрозділам [1].
Стратегічне

управління

включає

визначення

стратегії

(місії)

підприємства, стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія
дозволяє

підприємству

розвивати

всі

сторони

фінансово-господарської

діяльності, знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на
короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі
вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип
поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій
інвестиційної

і

цінової

політики,

тобто

на

збереження

і

зміцнення

конкурентоспроможності.
Стратегія

багатьох

підприємств

передбачає

постійне

розширення

географічних напрямів їх міжнародного бізнесу. Наступ ведеться під впливом
двох основних принципів: перший – не обмежуватися діяльністю на добре
вивчених ринках, а постійно шукати нові ринки збуту по всій земній кулі.
Другий принцип – випередити суперників через пошук вигідних партнерів з
виробництва і збуту в потрібному місці в потрібний час.
Розробка стратегічного бачення і місії, встановлення ключових цілей і
обґрунтування стратегії – головні задачі по вибору довгострокового напряму
розвитку підприємства. Тут планується, в якому напряму рухається організація,
її коротко- та довгострокові цілі, а також ті кроки і дії, які будуть
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застосовуватись для досягнення намічених результатів. Все це складає основу
стратегічного плану (проактивна частина стратегії). Однак, стратегічні плани
практично ніколи не враховують усі стратегічні події, що будуть мати місце в
майбутньому. Непередбачувані події, несподівані можливості чи загрози, а
також постійний потік нової інформації змушують управлінців вносити зміни у
сформований план дій і приймати рішення в режимі реального часу (реактивна
стратегія). Стратегічні плани, прийняті з запізненням і вчасно не скориговані,
не мають ніякого сенсу.
Стратегічне планування дозволяє здійснювати більш цілеспрямоване і
взаємопов'язане управління ресурсами, що знижує матеріальні і фінансові
втрати підприємства при досягненні цілей.
У основі стратегічного планування лежить ряд базових концептуальних
положень [2]:
початковим орієнтиром для розробки стратегічного плану є місія
підприємства, тобто короткий виклад головного призначення підприємства на
достатньо тривалий період його розвитку;
стратегічний план сприяє виконанню місії підприємства найбільш
ефективним способом;
у найбільш загальному вигляді можна уявити, що змістом
стратегічного плану, його ключовими складовими є наступні компоненти –
набір заданих стратегічних цілей, проектів і програм дій на довгострокову
перспективу;
в основі стратегічного планування лежить попереднє побудоване
дерево цілей, визначення загальних напрямів дій, що забезпечують розвиток і
зміцнення позицій фірми на довгострокову перспективу;
стратегічний план розробляється в умовах неповної інформації про
альтернативи

розвитку,

коли

неможливо

передбачати

всі

можливості

конкретних умов; конкретизація досягається при розробці середньострокових і
короткострокових планів;
стратегічний план містить загальні орієнтири у вигляді цільових
показників, які повинні бути взаємоузгодженими;
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найбільш перспективним є принцип роботи зі складання загально
корпоративних стратегічних планів за схемою "від майбутнього до сьогодення",
тобто проти перебігу часу. Це обумовлено тим, що стратегічне планування є
інструментом, що забезпечує можливість приведення компанії до якісного
стану з урахуванням нових умов ведення бізнесу і нових сфер збільшення
капіталу протягом періоду дії стратегічного плану;
збереження традиційного принципу стратегічного планування за
схемою "від минулого до майбутнього", заснованого на екстраполяційному
методі, можливо для фірм зі стабільним асортиментом продукції, технологіями;
найбільш ефективним є стратегічний план, орієнтований на
виявлення неосвоєних ніш на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є
надійною основою потенційного зростання компанії. Тим самим досягаються
формування і перерозподіл капіталу і інших ресурсів підприємства.
Слід зазначити, що незважаючи на те, що стратегічний план є орієнтиром
для встановлення і досягнення цілей підприємства, він може коригуватися при
зміні цілей підприємства.
Отже, між стратегічним планом діяльності і цілями підприємства повинен
бути зворотний зв'язок. Саме тому, постановка цілей і планування повинні бути
окремими але пов'язаними між собою елементами стратегічного управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ефективна стратегія є однією
із ключових складових досягнення успіху підприємства на іноземних ринках,
вона здатна відповідати на різноманітні виклики та вимоги середовища
функціонування суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності, максимально
використовуючи і розвиваючи усі можливості та ліквідовуючи загрози
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування [3].
На нашу думку, стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільного
зовнішнього середовища повинна бути швидкою і дієвою реакцією на
виникаючі проблеми і зміни в зовнішньому оточенні підприємства. Забезпечити
це можливо завдяки розробці альтернативних варіантів управлінських рішень
на зазначені зміни та проблеми. Безперечно, що дану стратегію необхідно
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формувати не лише з огляду зовнішнього середовища підприємства, але й
ураховувати показники його діяльності. І те, і інше варто оцінювати як на
даний момент часу, так і з точки зору ймовірності виникнення змін у
зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства у майбутньому.
Іншими словами, стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільного
зовнішнього середовища є певним чином не лише гарантом вирішення
проблем, але і певним чином недопущення та упередження багатьох
проблемних та кризових моментів. Крім того, успішна діяльність підприємства
в умовах нестабільного зовнішнього середовища повинна стати його
характерною

особливістю,

яку

необхідно

постійно

підтримувати

й

удосконалювати відповідно до тих змін, які відбуваються в конкурентному
середовищі підприємства, в його цінностях і можливостях [4].
Ключові проблеми, які спричиняють ризики та можуть виникати під час
вибору стратегії, такі:
1. Нечітко сформульовані місія та бачення компанії, що не дає змоги
визначитися зі стратегією розвитку в межах ключових пріоритетів.
2. Недостатній рівень компетентності працівників, залучених до проєкту
розроблення стратегії розвитку компанії.
3. Вузький набір використаного інструментарію під час оцінювання та
вибору стратегічних альтернатив.
4. Користування неточною інформацією, інформацією, яка не стосується
вибору стратегії, сумнівними джерелами інформації.
5. Ставлення до процесу вибору стратегії на основі стратегічних
альтернатив як до формальності тощо.
Звичайно, виникають й інші труднощі під час реалізації процесу вибору
стратегії розвитку. Однак, формуючи план управління ризиками, у якому
можна описати різні варіанти проблем, їх можна мінімізувати або повністю
усунути.
Під час розробки та реалізації будь-якої стратегії підприємства, навіть за
наявності якісно розробленої моделі формування стратегії, воно може досягти
успіху лише за умови наявності кваліфікованої управлінської команди,
об‘єднання зусиль керівників і всього колективу, мобілізації творчого
потенціалу працівників на досягнення стратегічних цілей.
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Вибираючи

стратегію

розвитку

компанії,

розробникам

потрібно

насамперед сформувати різні стратегічні альтернативи, проаналізувавши їх на
предмет відповідності корпоративним цінностям і постулатам, а також наявним
та потенційно здатним проявитись чинникам зовнішнього та внутрішнього
середовищ. Це дасть змогу вибрати найприйнятнішу для сьогодення стратегію,
а також мати в портфелі запасні варіанти, які за потреби коригування наявної
стратегії чи її заміни будуть вже опрацьованими для виконання.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД
У статті розглянуто поняття «інноваційні управлінські технології» та
«концепція управління», проаналізовано важливість стратегічного планування
як основного чинника забезпечення ефективного функціонування підприємств,
досліджено

потенційну

можливість
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впровадження

реінжинірингу

на

українських підприємствах, а також окреслено основні фактори, які можуть
перешкоджати імплементації сучасних управлінських технологій в Україні.
Ключові слова: управлінські технологія, управлінські та організаційні
технології,

концепція

управління,

управлінська

діяльність,

стратегічне

планування, реінжиніринг, кризовий реінжиніринг, реінжиніринг розвитку,
розвиток підприємства
Запровадження новітніх методів управління є однією з основних запорук
поліпшення інвестиційного клімату та стимулятором економічного зростання
певного підприємства. Раціональність управлінської діяльності зумовлює
ефективність функціонування всього підприємства та перспективи його
подальшого розвитку, а організаційно-управлінські інновації є ключовою
складовою

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства.

Тому

дослідження специфіки та методології впровадження сучасних управлінських
технологій є актуальним та може відіграти значну роль у післявоєнній
реструктуризації підприємств України для відновлення їх подальшого
функціонування.
Мета

статті

полягає

у

ознайомленні

з

основними

принципами

впровадження сучасних управлінських та організаційних технологій для
здійснення

керування

підприємствами,

аналіз

ефективних

прикладів

запровадження таких технологій у провідних зарубіжних компаніях та підбір
найбільш оптимальних рішень для застосування на українських підприємствах.
Методологію та проблематику впровадження сучасних управлінських
технологій досліджувала група провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, а
саме Гончарової О, Довбня С., Г. Щокіна, Коренюка П., Зєніна-Біліченкв А.,
Яремчук І., Павленко Т. та ін. Проведений аналіз дозволив виявити низку
актуальних питань, пов'язаних з пошуком стратегічно важливих інструментів
впровадження організаційно-управлінських технологій для подальшої адаптації
та інтеграції в українську економіку. Ці питання ще не були достатньо
досліджені. Необхідність подальшого дослідження зазначеного питання з
метою підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств зумовила
вибір теми статті.
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Сучасний світ характеризується підвищеною динамічністю, наявністю
глобалізаційних
необхідність

процесів

та

застосування

жорсткої

сучасних

конкуренції,

котра

управлінських

та

обумовлює

організаційних

технологій. Перш за все, потрібно звернути увагу на те, що впровадження
інновацій у менеджменті виступає обов‘язковим чинником успішності та
безперервного розвитку й функціонування підприємств [3].
Термін «управлінська технологія» можна визначити як «регламент
виконання

процесу

управління,

який

обумовлює

порядок

прийняття

управлінських рішень і обґрунтовує найбільш ефективні методи та засоби їх
впровадження на практиці» [4].
Власне кадровий (людський) потенціал є найважливішим ресурсом будьяких підприємств чи організацій, оскільки саме персонал забезпечує ефективну
конкурентоспроможність підприємства. Вони виступають джерелом тих
переваг, які забезпечують підприємству перемоги у конкурентній боротьбі.
Відповідно

до

вищезазначеного,

можна

стверджувати,

що

одним

із

найголовніших завдань, поставлених перед менеджментом організації має бути
ефективна взаємодія та управління персоналом [7].
Щоб запроваджувати управлінські технології, потрібно розуміти природу
їх походження. Саме інструменти управління можна вважати проявом
соціальних технологій. Тобто, ці засоби орієнтовані на те, аби відбувалось
органічне поєднання суб'єктивних (залежать від персоналу) та об'єктивних
факторів (конкуренція, маркетинг, вимоги ринку, попит та пропозиція) з метою
досягнення певних цілей, які ставить підприємство (висока ефективність та
результативність) [7].
Також варто зосередити увагу на терміні «концепція управління». Цей
термін можна трактувати як провідну ідею, спосіб менеджменту на
підприємстві. Існує багато методів управління організацією, а їх вибір
зумовлений специфікою діяльності підприємства. Управління передбачає
розробку заходів з планування та прийняття рішень, організації матеріальних та
інформаційних ресурсів, а також управління персоналом. Кінцевою метою
впровадження

цих

заходів

є

досягнення

організованої діяльності [1].
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нових,

кращих

результатів

Відповідність впроваджених управлінських інновацій цілям та завданням
організації чи підприємства зумовлює можливість випускати продукцію нового
рівня та подальший розвиток підприємства, однак для їх успішного
застосування необхідно звертатися до зовнішніх незалежних експертів з метою
оцінки якісно-нових змін та можливостей певної організації. На ефективність
впровадження управлінських інновацій також може впливати раціоналізація
процесу реалізації нових ідей [4].
Поділяючи точку зору І. В. Яремчука, можна зазначити, що до
інноваційних управлінських технологій належать вдосконалені алгоритми
впровадження змін на підприємствах задля отримання певних конкурентних
переваг, серед яких:
− бюджетування,
− реінженіринг,
− стратегічне планування,
− сегментація споживачів,
− аутсорсинг,
− бенчмаркінг,
− система управління взаємодією з клієнтами (Customers Relationship
Management),
− менеджмент якості (Total Quality Management) [ 1, 4].
Порівнюючи традиційний («класичний») менеджмент з інноваційним,
доцільно зазначити, що перший тип більше зосереджений на ефективному
збільшенні та раціональному використанні фінансових та технічних ресурсів
підприємства, в той час як другий тип зосереджений на покращенні якості
людських, інформаційних та технічних ресурсів підприємства.
Впровадження

інноваційних

технологій

управління

передбачає

використання таких інструментів, як інтерактивне планування, моделювання та
оптимізація бізнес-процесів, а також врахування усіх аспектів, які дозволять
підприємству досягати поставлених цілей та задач [3].
Саме стратегічне планування має одну з ключових функцій у діяльності
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будь-якого підприємства та забезпечує його функціонування. Керівникам
підприємств необхідно звертати увагу на комплексний підхід до його
здійснення. Перш за все, даний підхід забезпечує узгодженість та взаємозв‘язок
планів та їх фокус на досягнення нових цілей підприємств [3].
Проведений аналіз теоретичного матеріалу дозволяє нам стверджувати, що
існують дві технології формування стратегій планування: структурний та
інноваційний підходи. Перший підхід передбачає компонентний аналіз
зовнішнього середовища та стану підприємства, а це, у свою чергу, зумовлює
розробку

стратегії,

яка

забезпечує

найбільш

ефективне

використання

підприємством всіх наявних можливостей для виходу на новий якіснокількісний рівень. Цей підхід уособлює трикутник «оточення – організація –
прибуток». Таким чином, зовнішні умови зумовлюють прийняття тих чи інших
управлінських рішень, які будуть доцільними саме в цих умовах.
Інноваційний підхід передбачає відмінний порядок дій. Суть основної ідеї
в тому, що підприємство вибирає інструменти та засоби для самостійного
впливу на середовище. Тобто, найбільшим пріоритетом під час імплементації
другого підходу є окреслення стратегії підприємства, в той час як формування
сприятливих для її реалізації умов зовнішнього середовища розглядають як ціль
наступного етапу.
Результати проведеного аналізу свідчать також про те, що під час
впровадження будь-якого з вищезгаданих підходів підприємство може
стикнутися з певними проблемами. У структурному підході головними
проблемами є недостовірність інформаційної бази про стан зовнішнього
середовища та недостатня регламентація процесу планування. Інноваційне
планування передбачає складні зміни в організації роботи підприємства, які
вимагають ретельної та тривалої підготовки, а також неможливість залучення
працівників без постійно діючої системи підвищення їх кваліфікації. Отже,
можна зробити висновок, що під час імплементації такої технології управління
роль персоналу змінюється. Відповідно, інвестиція в людський капітал набуває
не меншого значення, аніж вкладання коштів у основний капітал [1].
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Окрім цього, варто враховувати ще й те, що використання технологій
стратегічного планування може позначатися на швидкості реагування
підприємства на зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі певної
організації. Однак, незважаючи на вказані недоліки, обидва підходи до
стратегічного планування є досить ефективними інструментами менеджменту
[3,4].
Під час дослідження увагу було зосереджено також на досить радикальній
технології

реінженирінгу

(Business-Process

Reengineering,

BRP).

Загальновідомо, що запровадження будь-якої нової технології управління
потребує значних капіталовкладень, тому найкраще це робити поступово.
Реінжиніринг передбачає відмову від правил та раніше існуючих підходів та
радикальну зміну моделі ведення діяльності. Ця технологія є однією з найбільш
ефективних в інноваційній управлінській діяльності. Реінжиніринг доцільно
застосовувати у трьох випадках:
- коли компанія переживає важку кризу (кризовий реінжиніринг);
- коли підприємство знаходиться у задовільному економічному стані, але
прогнози щодо її майбутньої діяльності невтішні;
- коли організація прагне досягти більш суттєвих цілей, ніж її конкуренти
(реінжиніринг розвитку) [2].
З огляду на вищезазначене, найбільш актуальним для відновлення
стабільного функціонування українських підприємств у післявоєнний час
доцільно вважати саме кризовий реінжиніринг.
У контексті сучасної парадигми досліджень науковці виділяють три
підходи

стосовно

розуміння

технологій,

спрямованих

на

розвиток

підприємства: гуманітарний, інженерний та емпіричний (табл. 1).
З

метою

більш

поглибленого

аналізу

ефективності

інноваційних

управлінських рішень, необхідно проілюструвати вищеописане, враховуючи
досвід провідної японської компанії з виробництва автомобілів, Toyota.
Японському автомобільному гіганту Toyota Motor Corporation у 2016 році було
потрібно змінити свою організаційну структуру для подальшого прискорення
прийняття рішень та посилення управлінського контролю [5].
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Основними завданнями впровадження сучасних управлінських технологій
були покращення ефективності виробництва та збільшення кількості проданих
автомобілів по всьому світу. Структура підприємства зазнала суттєвих змін, й
тепер була побудована на основі продуктів, а не на основі функцій. Це було
зумовлено тим, що економічного зростання неможливо було досягти без
вирішення двох основних проблем, з якими на той час стикнулася компанія.
Таблиця 1 - Підходи щодо визначення терміну «технології»
Назва підходу
критерії
Як
розглядають
підприємства
?
Що є
методологічн
ою засадою
такого
підходу?

Гуманітарний
підхід
Підприємства
розглядають як
соціальні
системи.
Методологічни
ми засадами
імплементації
цього підходу є
соціальні науки
(соціологія та
психологія).

Як
відбувається
розвиток
підприємства
за такого
підходу?

Розвиток
підприємств
здійснюється
завдяки
самовизначенн
ю працівників
та активній
взаємодії
усього
колективу.

Інженерний підхід

Емпіричний підхід

Компанії розглядають
як технічні системи.

Організації розглядають як аналог
вже існуючих успішних підприємств.

Методологічною базою
даної технології
виступають теорія
систем, системотехніка,
системний аналіз та
кібернетика.
Характерною ознакою
цього підходу є чітка
регламентація
діяльності підприємства
[2].
Розвиток здійснюється
завдяки технологічному
процесу та
структуризації
інформаційних потоків
підприємства.

Основний методологічним джерелом
цього методу є запозичення та
поширення галузевого досвіду тих чи
інших компаній, які здійснюють
діяльність у тій же сфері, що й
підприємство, на якому
впроваджують інноваційні
управлінські технології.

В даному випадку, розвиток
здійснюється завдяки застосуванню
типових організаційних і
функціональних схем, бенчмаркінгу, і
добору персоналу з досвідом
аналогічної діяльності. Також
розвиток підприємств відбувається
завдяки запровадженню професійної
сертифікації менеджменту (PM або
CIIA) [1]

Першою проблемою постала розробка механізму управління достатньою
кількістю людей, котрі можуть швидко приймати рішення. Другою проблемою
було зменшення часу та зусиль, які були витрачені на координацію цих людей
та налагодження робочих процесів. Такі реорганізація та запровадження
сучасних управлінських моделей дозволили компанії Toyota стати одним з
лідерів автомобільних продажів у світі [6].
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Важливо також дати характеристику чинникам, які можуть перешкоджати
впровадженню

інноваційних

управлінських

технологій

на

українських

підприємствах. Враховуючи нинішню економічну ситуацію, це:
− відсутність достатнього фінансового потенціалу для впровадження
подібних технологій;
− відсутність можливості отримати кваліфіковану консультацію з питань
впровадження таких технологій;
− часткове розуміння сутності організаційно-управлінських інновацій в
рамках сучасних тенденцій розвитку економіки [4].
Доцільно зауважити, що впровадження інноваційних управлінських
технологій у практику менеджменту вітчизняних підприємств можливе тільки
за умови створення методичного інструментарію з його подальшого
регламентацію. Обов'язковим є створення нормативної документації, а також
подальша розробка системи мотивації, яка зможе забезпечити стимуляцію
інвестицій для впровадження сучасних управлінських технологій.
Отже, компанії, які ефективно використовують інноваційні управлінські
рішення, є конкурентоспроможними на ринку, оскільки навички швидко
адаптуватися

до

вимог

споживачів

є

ключовими

факторами

успіху.

Впровадження сучасних управлінських технологій зумовлює підвищення
ефективності діяльності підприємства та уможливлює їх вихід на новий якісний
рівень. Всесвітньовідомі компанії показують приклади ефективного лідерства в
менеджменті підприємства і тому потрібно залучати їх досвід, адаптуючи його
до українських реалій. Необхідно також зазначити, що в ході дослідження було
виокремлено певні проблеми, з якими можуть стикнутися керівники
українських підприємств.
Таким чином, основним напрямком подальших досліджень є розробка
організаційно-методичного забезпечення використання сучасних управлінських
технологій в умовах української економіки та її подальшого відновлення.
Список використаних джерел:
1. Впровадження сучасних технологій управління. Publish.com.ua. URL:
https://publish.com.ua/navchannia/vprovadzhennya-suchasnikh-tekhnologijupravlinnya.html(дата звернення 13.04.2022 р.).
200

2. Гончарова О. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного
управління.

Вісник

Київського

Тараса Шевченка : Економіка.

національного

2013.

№10

університету

(151).

econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/151_17.pdf

URL:

імені

http://bulletin-

(дата

звернення

14.04.2022 р.).
3. Довбня

С.

Б.Управлінські

технології

інноваційного

розвитку

підприємства. Економічний вісник Дніпровської політехніки.2012. №1 (37).
С.

88-95.

URL:https://ev.nmu.org.ua/docs/2012/1/EV20121_088-095.pdf(дата

звернення 14.04.2022 р.).
4. Коренюк П. І., Зєніна-Біліченко А. С., Яремчук І. В. Впровадження
сучасних управлінських технологій на підприємстві. Глобальні та національні
проблеми

економіки.

2015.

Випуск

8.

С.449-452.

URL:

http://global-

national.in.ua/archive/8-2015/261.pdf(дата звернення 14.04.2022 р.).
5. Національна доповідь «Організаційно-управлінські інновації: розвиток
економіки, заснованої на знаннях» / За ред. С. Е. Литовченко. М. : Асоціація
Менеджерів. 2008. С. 98-126.
6. Павленко Т. А., Кравченко Т. О. Місце організаційно-управлінських
інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності компанії. Бізнес, інновації,
менеджмент:2021: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.,
2021 КПІ

ім.

І.

Сікорського,

2021.

С.

http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/231810(дата

236-237.

URL:

звернення

14.04.2022 р.).
7. Шульпіна Н. В., Кримняк Л. С. Особливості впровадження сучасних
технологій управління персоналом в Україні. Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України. 2017. Випуск 1 (123). С. 113-116. URL:
http://ird.gov.ua/sep/sep20171(123)/sep20171(123)_113_ShulpinaN,KrymniakL.pdf(
дата звернення 14.04.2022 р.)

201

УДК: 005:658(045)
Марина Проворова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті розглянуто сутність та особливості сучасних інструментів
удосконалення системи менеджменту організації. Ключовим фактором
ефективної роботи будь-якої організації та фундаментом її сталого росту в
сфері

конкуренції

підприємств

є

підтримка

відповідного

ступеня

її

ефективності. Незмінне підвищення економічного потенціалу організації при
роботі

в

дестабілізованій

економічній

сфері

-

результат правильно

побудованої системи менеджменту підприємства. Наведено першочергові
заходи підвищення ефективності системи менеджменту організації в умовах
сучасного світу.
Ключові

слова:

удосконалення,

управління,

покращення

система

системи

менеджменту,

управління,

інструменти

ефективне

управління

спонукають

українські

організацією.
Особливості

сучасного

економічного

світу

підприємства глибинно перебудовувати системи менеджменту. Конкуренція та
зростання рівня якості продукції та надання послуг передбачають введення
новітніх інструментів управління організацією, що здатні забезпечити
ефективну роботу підприємства в умовах плинності економічної ситуації у
світі. Сьогодні існує необхідність сучасних підходів до реалізації правильного
планування, організації, мотивації, та здійснення ефективного контролю.
Відповідно тема є актуальною, тому що саме менеджмент забезпечує
життєздатність підприємства і має відповідати сучасним світовим тенденціям
для підняття економічного рівня виробництва та підготовки професійних
кадрів. Також дану тему слід розглянути і тому, що для України
першочерговим є відмова від застарілої командно-адміністративної системи
завдяки розповсюдженню серед менеджменту підприємств сучасних методик
управління.
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Даною

проблематикою,

пов‘язаною

з

сучасними

інструментами

удосконалення системи менеджменту організації, займалися такі вчені:
Бабчинська О., Бандурина А., Болтак О., Колот В., Максимчук А., Мартиненко
М., Покрапивний С., Стасюк В., Чернов А. та інші. Однак в умовах тенденції
постійних економічних змін у всесвітньому середовищі завжди актуальним є
пошук нових шляхів удосконалення систем управління підприємствами.
Метою статті є дослідження сучасних інструментів удосконалення системи
менеджменту організації.
Управління підприємством - це постійний і системний вплив менеджменту
на діяльність його структурних підрозділів для забезпечення узгодженої роботи
і досягнення кінцевого позитивного результату.
Основними

загальними

функціями

менеджменту

підприємством

є

планування, організація, координація, регулювання, мотивація і контроль
(рис.1).
Система менеджменту на підприємстві - це неперервна взаємодія та
координація дій персоналу з виконання функцій управління для досягнення
мети господарської діяльності.
Удосконалення системи менеджменту підприємством має відбуватися за
такими основними напрямами:
1. Удосконалення організаційної структури управління підприємством.
2. Оптимізація

організації

менеджменту

і

бізнес-процесів

через

поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними показниками
діяльності підприємства.
3. Удосконалення
підвищення

управління

ефективності

виробничими

управління

ресурсами

інноваційними

запасами;

процесами

підприємстві, поліпшення якості продукції, що виробляється [1].
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на

Рисунок 1 – Функції менеджменту та їх взаємозв‘язок
Менеджмент повинен забезпечувати успішне функціонування організації,
результатом діяльності якої є прибуток, а також певні гарантії для її
майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у вигляді різноманітних
резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами
ринкової ситуації.
Управління

сучасною

організацією

(підприємством)

вирізняється

складністю виробничих, соціальних та економічних процесів, відповідальністю
менеджменту за результати діяльності організації, використанням та обігом
значних матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Усе це в підсумку
визначає майбутнє організації – тобто її стійкість, конкурентоспроможність,
особливості розвитку та корисність для суспільства. Орієнтація сучасних
організацій

на

довгострокову

перспективу

потребує

забезпечення

їх

стратегічної стійкості й конкурентоспроможності, що проявляється в здатності
створювати інноваційні продукти, послуги та процеси як у внутрішньому, так і
зовнішньому середовищі.
Сучасне виробництво це складна інтегрована система, яка містить в собі
різні чисельні структурні ланки. Будь яка ланка, яка існує на підприємстві
виступає у вигляді тієї чи іншої комбінації підрозділів. Будь яке підприємство є
основною, первинною ланкою народного господарства, де відбувається процес
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виробництва

матеріальних

благ,

формуються

економічні

відносини,

переплітаються особисті, загальнолюдські та групові інтереси. Для кращого
функціонування складної структури потрібно розробляти оптимальну та
економічну систему управління [2].
Для вдосконалення системи управління потрібно виділити недоліки.
Типові проблеми, які можуть суттєво ускладнити організацію управління
підприємствами України:
- підвищення рівня невизначеності зовнішнього середовища;
- необхідність соціалізації управлінської діяльності;
- зростання обсягів та збагачення змісту інформаційного забезпечення
управління підприємством;
- ускладнення змісту та функцій управління;
- розмиті зони відповідальності виконавців;
- наявність конфлікту інтересів на підприємстві;
- необхідність підвищення ефективності та результативності діяльності як
кінцевої мети управління [3].
Покращити системи планування, обліку та контролю можна завдяки
запровадженню ефективної системи внутрішнього контролю, широкого та
комплексного

впровадження

комп‘ютерних

технологій,

розробки

комп‘ютерних мереж, використанні сучасного програмного забезпечення.
Щодо вдосконалення управління виробничими ресурсами та запасами, то
це стосується раціонального використання всіх видів матеріальних ресурсів,
застосування енергозберігаючих технологій, регулювання використання запасів
відповідно до прогресивних норм [4].
Також серед шляхів вдосконалення системи управління можна назвати
специфічний підхід з повним етапом управління організаційної структури,
конкретних

прав

та

обов‘язків

працівників,

ступеня

відповідальності,

відповідно їх службових функцій керівників та спеціалістів у рівні.
Основні можливості для вдосконалення управлінської системи необхідно
шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у використанні
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поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та інноваційних
підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи вдосконалення
управлінської

діяльності

повинні

включати

всі

аспекти

діяльності

підприємства. Вдосконалення управління підприємством можна через такий
аспект його діяльності, як управління витратами наступним чином:
1. Виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами.
2. Виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на
підприємстві.
3. Формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей
галузі та підприємства.
4. Створювати та вдосконалювати інформаційної системи.
5. Адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи.
6. Розподіляти відповідальність за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження [5, с.125].
Оскільки в даний період економічної кризи підприємства знаходяться в
стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання максимального
прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки удосконалення
системи управління підприємством.
Отже, удосконалення системи менеджменту організації необхідне для
підвищення ефективності роботи та, відповідно, прибутку підприємства.
Застосування сучасних методів та інструментів управління підвищить
конкурентоздатність організації не тільки в межах вітчизняного, а й світового
ринку.
Список використаних джерел:
1. Бабчинська О.І., Соколовська В. В. Основні інструменти управління
підприємством в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2017. № 10. – URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5809 (дата звернення: 11.04.2022).
2. Бабчинська О.І. Ключові аспекти сучасної парадигми управління
підприємством.

Ефективна

економіка.

2019.

№

5.

–

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7037 (дата звернення: 11.04.2022).
206

3. Економіка

підприємства:

електронне

видання.

URL:

https://studopedia.su/11_60692_tema--predmet-metod-I-zavdannyakursu.html (дата
звернення: 08.04.2022).
4. Лозовський

О. М., Гусак

К.

Ю. Шляхи

оптимізації

системи

менеджменту підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6896 (дата звернення: 07.04.2022).
5. Мартиненко М. Стратегічний менеджмент : підруч. К.: Каравела, 2016.
319 с.
УДК 339.174
Андрій Растопка
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
У статті обґрунтовано роль виставкового бізнесу у просуванні вітчизняних
товарів на закордонні ринки, визначено суб'єкти виставкового ринку,
досліджено підходи до аналізу результативності і оцінки економічною
ефективності експонування.
Ключові слова: виставка, виставкова діяльність, суб'єкт виставкового ринку,
експобізнес,

кількісні

та

якісні

показники

оцінки

експонування,

результативність виставки, економічна ефективність експонування.
Виставкова діяльність є інструментом макроекономічної та інвестиційної
політики. Сьогодні виставки забезпечують мобільність ринку, створюють
необхідне інформаційне поле, формують значні фінансові потоки, а також
приносять додатковий дохід до бюджетів усіх рівнів. Виставки є сполучною
ланкою між внутрішнім і міжнародними ринками, а також сприяють залученню
іноземних інвестицій для реалізації інвестиційних проектів вітчизняних
організацій. Виставки допомагають вирішити проблеми по просування
вітчизняних технологій, товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому
ринках.
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Питанням

управління

виставковою

діяльністю

як

ефективного

інструменту маркетингу, індикатора розвитку ринкових відносин у регіонах
та країні в цілому присвячені праці таких відомих зарубіжних і українських
науковців, як Дж. Бернет, І.М. Грищенко, Г.П. Захаренко, Я.Г. Крітсотакіс,
Ж.-Ж. Ламбен, М.Х. Мескон, С. Міллер, С. Моріарті, Р.А. Фатхутдінов,
Ф.А. Хайєк, Ф.І. Шарков та інші. Незважаючи на ґрунтовність проведених
досліджень,

окремі

питання

комплексного

підходу

до

управління

виставковою діяльністю потребують більш глибокого вивчення.
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати можливості використання
виставко вої діяльності виробничими підприємствами України для просування
продукції на міжнародних ринках, сформувати систему критеріїв оцінки
виставкової діяльності.
З переходом на ринкові методи управління економікою виставкова
діяльність в державі перетворилася на помітний сегмент ринку та оформилася
на самостійну, достатньо

рентабельну послугу. У країні створено виставкову

індустрію, тісно пов'язану з низкою галузей промисловості, має власну
інфраструктуру, матеріально-технічну базу, спеціалізовані кадри.
Слід зауважити, що виставкова діяльність, в першу чергу, найбільш
необхідна

малим та середнім підприємствам. Подібний захід один з

найефективніших способів швидко та змістовно заявити про своє існування на
міжнародному ринку. Компанії навіть при незначному маркетинговому
бюджеті, що є характерним для невеликих компаній, може приймати участь у
міжнародній виставці. Оскільки на сьогоднішній день існує величез ний вибір
виставок за спеціалізацією, масштабом та країною проведення, в залежності від
чого залежить вартість та ефективність участі. Міністерство розвитку
економіки рекомендує ряд міжнародних виставок, що проходять на території
України (рисунок 1 ). Тому ті підприємства, що тільки починають активно
вести свою виставкову діяльність, можуть для початку спробувати прийняти
участь у зазначених виставках і отримати необхідний досвід.
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Міжнародні виставки в Україні 2021 згідно сайту Мінекономіки






INTERNATIONAL FORUM OF FOOD INDUSTRY AND PACKAGING IFFIP 2021
FURNITURE OF UKRAINE BUSINESS EXPO 2021
UKRAINIAN FOOD EXPO 2021
PLASTEXPOUA 2021
PUBLIC HEALTH 2021

Рисунок 1 - Міжнародні виставки, що проводяться на території України у 2021
році, зазначені на сайті Мінекономіки України [3, 6]
Оскільки виставка як подія пов'язана з певним часом і простором, то успіх
на ній може бути виміряний та оцінений. Результати досліджень свідчать про
те, що однозначно оцінити ефективність виставки, що є багатоплановим
комплексним заходом, достатньо складно. Основна проблема пов'язана з тим,
що не існує єдиних і правильних інструментів оцінки ефективності участі в
виставках для компаній, працюючих в різних сферах бізнесу. Усе, що можна,
можливо запропонувати - це відпрацьовані методики, які необхідно адаптувати
до кожного конкретному випадку.
Можливо, саме тому багато вітчизняні організації, навіть регулярно що
беруть участь в виставках, не намагаються проводити оцінку ефективності.
Разом з тим доцільно проводити оцінку ефективності експонування і на етапі
відбору виставок, і протягом одного-двох тижнів після участі у виставці, та на
заключному етапі, навіть через рік, по результатам виконання укладених
контрактів.
Оцінку ефективності експонування можна провести тільки шляхом
порівняння планових показників роботи з фактичними, тому починати її слід з
визначення показників оцінки, які необхідно спланувати заздалегідь на етапі
відбору виставок.
При цьому слід розрізняти поняття «результативність» та «ефективність»
виставкової діяльності. Результативність припускає визначення ступеня
досягнення поставлених цілей, наприклад, досягнуто повністю (на 100%),
досягнуто частково і т. п. Ефективність експонування - визначення конкретних
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показників оцінки використання ресурсів компанії в ході реалізації стратегії.
Щоб однозначно визначити результативність експонування, слід скласти
чіткий список завдань, на основі якого розробляється загальна концепція участі
у конкретній виставці і програма експонування. Оцінка числа реалізованих
завдань в процентному Відношення може тривати протягом року після
виставки. Одразу після закінчення виставки можна, можливо отримати
об'єктивні результати, але для цього необхідно розбити на фрагменти поточні
завдання, чітко їх сформулювати.
Первинну оцінку ефективності експонування доцільно проводити в течія
однієї-двох тижнів після закінчення виставки. Оцінка ефективності участі в
виставці ґрунтується на двох типах показників: кількісних та якісних. Наведемо
основні показники, за якими проводиться аналіз в рамках даного етапу (таблиця
1).
Таблиця 1 - Кількісні і якісні показники оцінки експонування [1]
Напрями оцінки
Відвідувачі стенда

Показники оцінки
Кількісні показники:
-кількість відвідувачів стенду оцінюється виходячи з кількості
розданих матеріалів (друкований продукції);
-частка відвідувачів, що прийшли на стенд на попереднє
запрошення, визначається шляхом порівняння кількості
запрошених з кількістю відвідувачів,
-побували на стенді;
-порівняння складу відвідувачів стенду з даними щодо минулих
виставок; частка відвідувачів, складових цільову групу,
визначається як співвідношення клієнтів, що становлять цільову
групу, і загальної кількості відвідувачів стенда;
-витрати на контакти для одного відвідувача можна визначити
шляхом розподілу спільної суми витрат на кількість контактів з
відвідувачами на стенді;
- активність аудиторії, що визначається шляхом встановлення
середнього часу, проведеного відвідувачем на стенді компанії
(хв), або з допомогою розрахунку відношення щільності руху до
інтенсивності роботи на стенді відносини спільного числа
відвідувачів стенда за час роботи виставки до площі експозиції
(кількість відвідувачів/м 2 в годину)
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Продовження таблиці 1
Переговори

- кількість проведених переговорів, дані про яких фіксуються в
журналі реєстрації;
-кількість переговорів, завершилися заявкою, протоколом про
наміри, оцінюється шляхом аналізу інформації, міститься в
журналі реєстрації
Конкуренти
-розмір стенда по порівнянні зі стендом конкурентів
«Уявлення» організації -контент-аналіз ЗМІ (Резонанс в пресі)
Якісні показники:
Відвідувачі стенда
аналіз складу відвідувачів
проводиться за такими
позиціями: регіональний склад, службове становище,
представлена галузь, статус організації і т.д.
Конкуренти
-місцезнаходження стенда, обладнання по порівнянні з
конкурентами
«Уявлення» організації -участь і уявлення організації на конференціях, симпозіумах в
рамках виставки

Ключовим елементом оцінки експоефективності є кількість відвідувачів і
учасників виставки. Тому при розрахунках рекомендується використовувати
дані офіційного аудиту виставкового заходу, проведеного за міжнародними
правилами. Але якщо казати про повний розрахунок ефективності, то необхідно
спиратися на ряд вихідних даних, таких як час роботи виставки (у годинах),
співвідношення учасників та відвідувачів, середня кількість візитів на стенд та
час перебування на ньому клієнтів, кількість контактів, що здійснюються
стендистом в годину, площу стенду тощо.
Для об'єктивний оцінки участі в виставці і вироблення рекомендацій
доцільно оцінити організаційно-технічну роботу на виставці. Зазвичай потрібно
оцінити правильність та ефективність наступного:
- підготовки та реалізації маркетингового плану підготовки до виставки;
рекламної кампанії;
- рішень по вибору стенда (розміри, місце розташування, дизайн,
конструкції, забудовник); організації роботи на стенді (у зокрема, кількість
менеджерів різних напрямків, технічних співробітників, власного і найнятого
персоналу);
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- рівня професіоналізму персоналу, його завантаження і обраною схеми
робіт;
- організація власних заходів (конференцій, презентацій тощо);
- рішень

по

забезпеченості

експонентів

і

відвідувачів

коштами

комунікацій, зручності та комфорту в проведення переговорів;
- проведення маркетингових досліджень: вивчення ринку і діяльності
конкурентів, опитувань споживачів та ін.
Слід зазначити, що оцінка експоефективності є досить умовною. Однак
можна по-новому глянути на ефективність виставковою діяльності. При
підведенні

підсумків

необхідно

врахувати,

що

навіть

найдорожча

і

найпрестижніша виставка може не дати моментальної віддачі. Для найбільш
адекватної оцінки фінальні підсумки слід підбивати не раніше ніж за три місяці
після її закінчення, іноді через шість, дев'ять і навіть за дванадцять місяців. В
цьому зв'язку рекомендується організувати систему відстеження стану відносин
із клієнтами, контакти з якими було встановлено на виставці. До кінця звітного
періоду формується загальний звіт з аналізом ефективності проведених
виставок та рекомендації щодо участі на наступний рік (таблиця 2).
Таблиця 2 - Показники оцінки економічною ефективності експонування
[2]
Показник
Частка встановлених контактів в
загалом обсязі відвідувачів виставки
Вартість одного уявлення (перегляду
стенда відвідувачем)
Вартість контакту
Вартість контакту з одним
відвідувачем- спеціалістом
Частка контактів, що закінчились
підписанням контракту
Частка продажів на гривню витрат

На

даному

заключному

Характеристика
Загальне кількість встановлених контактів, ділене
на загальне кількість відвідувачів виставки
Об `єм витрат на виставку, ділений на сумарне
кількість відвідувачів стенда
Об `єм витрат на виставку, ділений на загальне
число встановлених контактів
Об `єм витрат на виставку, ділений на кількість
контактів з відвідувачами-фахівцями
Кількість продажів, поділена на загальну кількість
встановлених контактів
Загальний обсяг продажів (за певний тимчасовий
інтервал), поділений на обсяг витрат на виставку

етапі

проводиться

оцінка

економічною

ефективності експонування. Частіше всього в розрахунку економічною
ефективності враховується сума укладених контрактів за кожну вкладену
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гривню. Але цей умовний критерій, адже, як ми вже зазначали, що завдання
участі в виставці бувають різні.
Потім доцільно провести узагальнення результатів всіх етапів аналізу, на
підставі яких і формується зведений річний звіт виставкової діяльності
організації. У нього також зазвичай включають аналіз допущених помилок, і
вироблення рекомендацій на наступний плановий рік.
Грамотно організована виставка дає дуже велике кількість прямих
контактів, які згодом можуть принести прибуток організації. Експоненту слід
чітко визначити коло завдань участі у виставці та суму, яку він готовий
витратити

на

досягнення

цих

задач.

Первинну

оцінку

ефективності

експонування доцільно проводити в протягом одного-двох тижнів після
закінчення виставки. Проте слід пам'ятати, що фінальні підсумки участі у
виставках слід підбивати не раніше ніж через три місяці, а то й через рік по
результатам виконання ув'язнених договорів.
Таким чином, визначаючи ефективність участі в виставці, організація не
тільки коригує свою комунікаційну політику та оптимізує витрати, а й коригує,
виходячи з результатів аналізу, свою маркетингову політику.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

досліджено

сутність механізму

розробки

та

прийняття

управлінських рішень. Проаналізовано основні підходи до процесу розроблення
та прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано етапи технології
прийняття

управлінських

рішень.

Удосконалено

процес

поетапного

розроблення та прийняття управлінських рішень на підприємстві. Розглянуто
зміст запропонованих етапів розроблення та прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: управлінське рішення, технологія, процес, прийняття,
розроблення, механізм прийняття управлінських рішень.
У

сучасних

умовах

господарювання

основною

ланкою

зовнішньоекономічного комплексу країни є підприємство, що має можливість
самостійно здійснювати операції та нести відповідальність за управління своєю
діяльністю. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності вимагає розробки
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стратегії

відповідного

управління,

оскільки

така

діяльність

є

більш

ризикованою і вимагає врахування багатьох чинників не лише усередині
країни, а й тих, що пов‘язані з функціонуванням підприємств-партнерів.
Управління

зовнішньоекономічною

діяльністю

реалізується

через

послідовність функцій планування, організації, мотивації, контролю та
регулювання. Усі дослідники у сфері управління ЗЕД погоджуються із
складністю як самого об‘єкта управління, так і умов, у яких здійснюється
процес менеджменту.
Особливою рисою сьогоднішнього розвитку світового суспільства є процес
глобалізації, який поступово нівелює регіональні та національні межі.
Вітчизняні підприємства в цих умовах зіткнулися з проблемою формування
стійких конкурентних переваг в нових умовах ведення бізнесу. Ефективне
функціонування

в

конкурентному

середовищі,

яке

характеризується

швидкоплинністю змін та не завжди прогнозованими процесами, неможливе
без створення механізмів моніторингу та адаптації до нових умов, що потребує
впровадження

інноваційних

способів

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю.
Темпи змін зовнішнього середовища набагато більші за можливості
підприємства реагування на них, що викликає необхідність готувати
управлінські рішення превентивно – при надходженні так званих слабких
сигналів про зміни та потребує нових підходів до інформаційного забезпечення
управлінської діяльності.
Прo вагoмий наукoвий внеcoк у теoретичні та практичні питання
дослідження та удосконалення механізму розробки і прийняття управлінських
рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства cвідчать праці таких
зарубіжних і вітчизняних учених, як: В.М. Байрак, O.В. Баула, В.Т. Венцель,
O.І. Вівчар, М.O. Данилюк, Я.П. Машталір, М.O. Cтадник, В.В. Третяк,
Я.В. Шмаленкo та ін. Але, незважаючи на безліч наукових робіт, які торкаються
даної проблематики, виявлені напрацювання у даному напрямі потребують
систематизації та узагальнення.
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Теоретичні засади особливостей дослідження та удосконалення механізму
розробки і прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства.
Ринковий вектор у розвитку національної економіки та зростання ролі
глобалізаційних й інтеграційних процесів у світовому вимірі на фоні
загострення конкурентної боротьби на внутрішніх промислових та ресурсних
ринках відкриває привабливі перспективні можливості перед українськими
промисловими підприємствами та викликає об‘єктивну необхідність активізації
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб‘єктами господарювання.
Управлінське рішення – це процес, який реалізується суб‘єктом управління
і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в наявній чи
спроектованій ситуації. Рішення повинно розглядатися як результат зв‘язку,
вид інформації, яка забезпечує нормальне протікання процесу в системі.
Інформація на вході системи – економічне завдання, на виході – рішення, яке
формується у вигляді управлінської команди для впливу на об‘єкт.
Рішення, як правило, приймається самим керівником на основі принципу
єдиноначальності, але не можна також ігнорувати колегіальність, що є
перевіреним засобом вироблення найбільш правильних і обґрунтованих рішень.
Ці два принципи нерозривно пов‘язані і не суперечать один одному. Якщо в
єдиноначальних органах управління діє принцип персональної відповідальності
за виконання прийнятого рішення, то в органах, що працюють на основі
колегіальності, до ухвалення рішення застосовується обговорення і підготовка
рішень широким колом осіб.
Від цих принципів на практиці зустрічаються відступи. Якщо права
єдиноначальника отримує особа негнучка і страждаюча при цьому нездоровим
честолюбством, вона бачить лише одну сторону єдиноначальності, що дозволяє
йому командувати. Тим самим вона вільно чи мимоволі ігнорує ініціативу
підлеглих, відривається від думки колективу, не використовує досвід
працівників. Деякі керівники, навпаки, прагнуть погодити будь-які питання на
засіданні колегії, хоча вони цілком входять в одноособову компетенцію цієї
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посадової особи. Це веде до зайвої втрати часу, знімає персональну
відповідальність за прийняте рішення. Не слід забувати, що велику роль
відіграє і самостійність у прийнятті рішень.
Це означає право кожного працівника на ті чи інші дії в сфері своєї
компетенції в межах поставлених завдань, наказів і розпоряджень вищих
інстанцій. Тому варто чітко визначити, які рішення можуть прийматися на
різних рівнях управління, як керівники повинні контролювати роботу підлеглих
їм органів і працівників, не підриваючи водночас їхньої самостійності та
ініціативи. Часто керівники нижчої ланки мають тенденцію не брати на себе
рішення питань, пов‘язаних з ризиком припустити серйозні помилки. Однак
кількість таких помилок може бути зменшена при чіткому визначенні кола
завдань, що вимагають попереднього узгодження з вищими органами,
кваліфікованим методичним керівництвом, а також дослідження причин
помилок, щоб уникнути їх у майбутньому [2, с. 23].
Досягнення успіху на зовнішніх ринках неможливе без ефективної
управлінської діяльності, здатної відповідати на різноманітні виклики та
вимоги середовища функціонування суб‗єктів зовнішньоекономічної діяльності
шляхом використання всіх можливостей та зниження рівня загроз з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.
Управління підприємствами в умовах зовнішньоекономічної діяльності є
достатньо складним і багатогранним процесом, що вимагає комплексного
інформаційного

забезпечення

стосовно

всіх

факторів

зовнішнього,

національного та іноземного, середовища, що тим чи іншим чином, прямо або
опосередковано впливають на функціонування суб‘єктів господарювання.
Складність

функціонування

вітчизняних

підприємств

у

міжнародному

середовищі зумовлена високим ступенем форсованості, невизначеності та
непередбачуваності розвитку подій, ставить перед керівниками вимогу
прийняття оптимальних управлінських рішень у короткі терміни, часто за умов
недостатнього інформаційного забезпечення [1, с.207].
Для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД)
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промислові підприємства мають відстежувати тенденції розвитку ринків,
світової та національної фінансової систем, внутрішньо- та зовнішньополітичну
ситуацію та безліч інших факторів і своєчасно реагувати на їхні зміни.
Зважаючи на викладене вище, для суб‗єктів зовнішньоекономічної діяльності
особливої ваги набуває здатність розпізнавати будь-які потенційні або
приховані явища у середовищі функціонування на ранніх етапах їхнього
виникнення з метою подальшої їхньої інтерпретації шляхом удосконалення
інформаційного забезпечення та збільшення часових ресурсів керівників у
процесі прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній сфері.
В умовах глобалізації значно актуалізується питання використання
інформації для успішного розвитку бізнесу. Сучасні реалії бізнес-середовища
вимагають постійного моніторингу та прийняття ефективних управлінських
рішень, що базуються на повній, актуальній, своєчасній інформації. Управління
підприємством взагалі та його зовнішньоекономічною діяльністю зокрема
вимагає роботи з величезними масштабами iнформацiї, кількість якої при
зростанні обсягiв виробництва продукції, розширенні ринків її збуту, залученні
більшої кількості контрагентів безперервно збільшується [3, с. 162].
Забезпечення ефективності процесу управління, та і взагалі його реалізації,
неможливе без відповідної інформаційної підтримки, створення дієздатної
інформаційно-аналітичної

системи,

яка

може

своєчасно

забезпечити

менеджмент актуальними, достовірними даними про стан, тенденції розвитку,
явні та приховані, актуальні та потенційні можливості та загрози зовнішнього
середовища .
Складність,

багатоваріантність

зовнішньоекономічної

діяльності

та

невизначеність

обумовлює

умов

здійснення

необхідність

активного

використання в управлінській практиці інструментів інформаційної підтримки
управлінських рішень.
Внаслідок активізації інтеграційних процесів в національній економіці,
розбалансування економічної системи через вплив політичної та економічної
кризи

при

одночасному

посиленні
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необхідності

забезпечення

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках
протягом останніх років спостерігається суттєве збільшення зовнішніх та
внутрішніх потоків інформації, що ускладнює вибір релевантної інформаційної
бази, використання якої дозволить підвищити обґрунтованість та адекватність
прийняття

рішень

в

управлінні

зовнішньоекономічною

діяльністю

підприємства.
Залежно від цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, на
досягнення яких спрямовані управлінські рішення, виокремлюють стратегічні,
тактичні та оперативні рішення в управлінні ЗЕД. Стратегічні рішення в
управлінні зовнішньоекономічною діяльністю потребують всебічного аналізу
інформації про попередній, теперішній та прогнозний стан середовища
функціонування та спрямовані на забезпечення його розвитку в довгостроковій
перспективі.

Тактичні

рішення

в

управлінні

ЗЕД

підприємства

є

підпорядкованими стратегічним рішенням і спрямовані на вирішення проблем
у певному періоді (рік, квартал, місяць тощо) з урахуванням короткострокових
тенденції зміни чинників зовнішнього середовища. Оперативні рішення в
управлінні ЗЕД розроблюються для вирішення негайних проблем, мають
короткостроковий характер і регулюючу спрямованість, орієнтовані на
вирішення проблем, які виникають внаслідок непередбачуваних ситуативних
змін зовнішнього середовища.
Прийняття рішення як процес полягає у відборі найкращого варіанту
розв‘язання проблемної ситуації з множини допустимих за конкретних
обставин.

Умовою

забезпечення

можливості

виконання

найбільш

результативної з множини альтернатив, що були опрацьовані, та визначають
рівень ефективності управління, є наявність якісної та своєчасної інформації,
яка необхідна для прийняття оптимальних, зважених управлінських рішень.
Для того, щоб інформаційна підтримка була дієвою та ефективною, інформація,
що надходить до системи управління, повинна відповідати певним вимогам [4,
с. 181].
Конкретне управлінське рішення в сфері зовнішньоекономічної діяльності
219

підприємства є результатом проведення складної процедури з опрацювання
великих масивів інформації, аналізу чинників зовнішнього середовища та їх
впливу на суб‘єкт господарювання, розробки та аналізу альтернативних рішень,
умов існування штучно створених моделей та оцінки можливих результатів
реалізації альтернативних сценаріїв.
Особливістю
зовнішньоекономічної

прийняття
діяльності

управлінських
підприємства

рішень
є

в

сфері

необхідність

обробки

інформації різноманітного функціонального призначення. Масиви інформації,
що підлягають обробці в процесі прийняття управлінських рішень в ЗЕД
підприємства, на наш погляд, доцільно класифікувати за наступними ознаками:
1. Ділова інформація (інформація про стан ринку, логістичну систему,
фінансову систему тощо).
2. Юридична (нормативна) інформація (інформація про державні пільги та
законодавчі обмеження, податкові важелі, торговельні квоти тощо).
3. Науково-професійна інформація (дослідження тенденцій розвитку
товарних та фінансових ринків, прогнози технічного та технологічного
розвитку тощо).
4. Політична інформація (інформація про сучасний стан та тенденції
розвитку співпраці між країнами-контрагентами, про рівень політичних ризиків
тощо).
Для побудови дієвої, ефективної системи управління ЗЕД слід розглянути
комплекс цілей, що ставить перед собою підприємство при виході на зовнішні
ринки, та завдання управління, які необхідно реалізувати для досягнення таких
цілей. Вирішення проблеми виходу компаній на міжнародний рівень
передбачає, як правило, з'ясування двох основних питань: мотивів підприємств
до виходу на зовнішні ринки і чинників, які визначають вибір форми виходу
підприємств на зовнішні ринки.
Отже, вихід підприємства за межі національних ринків може бути
пов‘язаний із різноманітними причинами: пошуком ринків збуту для
специфічних видів продукції, бажанням покращити імідж через набуття статусу
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міжнародної фірми, збільшення обсягів діяльності за допомогою експортноімпортних операцій, забезпечення необхідними сировинними ресурсами,
оптимізація фінансових потоків, диверсифікація діяльності з метою зменшення
впливу макроекономічних ризиків тощо.
Для успішного функціонування та діяльності підприємства особливого
значення набувають інструменти, які використовуються для формування та
прийняття управлінських рішень. У зв‘язку із різними внутрішніми та
зовнішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішень. Рішення – це
відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на
розв‘язання певних проблем і максимальне наближення до заданої мети.
Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і
виконання численних рішень.
На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь
у зовнішньоекономічній діяльності. Проте ефективність зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняних підприємств ще доволі низька. Це свідчить про
відсутність чіткої зовнішньоторгової політики, слабкі канали збуту, недостатній
досвід роботи на зовнішньому ринку, прагнення до швидкої віддачі шляхом
продажу продукції, яка не потребує особливих зусиль з її просування.
Окреслене коло проблем вимагає від керівників вітчизняних підприємств
відповідних

дій

по

удосконаленню

організації

зовнішньоекономічної

діяльності.
Проведена

аналітична

робота

визначила

необхідність

побудови

структурної моделі механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства як цілісний системний організаційно-цільовий та економічний
процес виходу підприємства на зовнішній ринок. Структурна модель механізму
управління

зовнішньоекономічною

діяльністю

містить

послідовність

зовнішньоекономічних заходів, що включає наступні елементи:
-

визначення

макро

та

мікроекономічних

умов

зовнішньоекономічної діяльності;
- розробку стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок;
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здійснення

- діагностику потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- розробку напрямів здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- реалізацію обраних зовнішньоекономічних напрямів;
- оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності;
- регулювання якості реалізації зовнішньоекономічних напрямів;
- прийняття управлінських рішень по усуненню негативних відхилень з
метою

підвищення

прибутковості

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства.
На шляху розвитку вітчизняних підприємств виникає необхідність
систематизації чинників впливу макро- та мікросередовища на здійснення ЗЕД
підприємства,

для

удосконалення

процесу

прийняття

ефективних

управлінських рішень в контексті конкретної ринкової ситуації. У подальшій
зовнішньоекономічній діяльності, приймаючи обґрунтовані і систематизовані
планові рішення з урахуванням можливих чинників впливу, управлінський
склад підприємства значно мінімізує ймовірність ризику.
Таким

чином,

забезпечення

ефективності

системи

управління

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах досягається
лише за відповідності ступеня відкритості системи управління підприємства
сутності змін зовнішнього середовища. Для забезпечення достатнього рівня
ефективності

управлінських

рушень

вітчизняні

підприємства

мають

здійснювати достатньо тривалий процес формування і безперервної адаптації
системи управління зовнішньоекономічною діяльністю до нових умов
фінансово-господарської діяльності в ході перебудови всієї економічної
системи країни.
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Максим Рoманeнкo
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛIННЯ CИCТEМOЮ ЯКOCТI НА ПIДПРИЄМCТВI
У cтаттi рoзглянутo наукoвo-тeoрeтичнi заcади впрoваджeння cиcтeми
управлiння якicтю на пiдприємcтвi. Визначeнo ocoбливocтi її заcтocування для
пiдвищeння кoнкурeнтocпрoмoжнocтi пiдприємcтва. Вcтанoвлeнo, щo на
cучаcнoму eтапi icнує i викoриcтoвуєтьcя значна кiлькicть рiзнoманiтних
cиcтeм управлiння якicтю, якi є дoбрoвiльними для впрoваджeння на
пiдприємcтвах,

алe

їх

наявнicть

oбoв’язкoвo

вимагають

у

зoвнiшньoeкoнoмiчнiй дiяльнocтi.
Ключові

слова:

якicть,

мiжнарoднi

cтандарти

якocтi,

cиcтeма

управлiння якicтю.
В

cучаcних

умoвах

здiйcнeння

eкoнoмiчнoї

дiяльнocтi

якicть cтала iнтeгруючим пoняттям, щo зачiпає iнтeрecи вciх учаcникiв
нацioнальнoгo гocпoдарювання. Для вирoбникiв прoдукцiї якicть є гарантiєю та
вирiшальним фактoрoм забeзпeчeння їх кoнкурeнтocпрoмoжнocтi, cтiйкocтi,
автoритeту та уcпiшнocтi функцioнування; для cпoживачiв пiдвищeння якocтi є
умoвoю задoвoлeння їх пoтрeб i захиcту прав; для oрганiв влади забeзпeчeння
якocтi життя грoмадян є oдним iз прioритeтних дeржавних завдань.
Вирiшeння ocнoвних прoблeм пiдвищeння якocтi мoжливe за умoви
впрoваджeння дiєвoї cиcтeми управлiння якicтю. Вiдпoвiднo дo мiжнарoдних
cтандартiв ISO 9000 cиcтeма управлiння якicтю є загальнoвизнаним у cвiтi
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запoбiжним мeханiзмoм, який забeзпeчує виcoку якicть прoцeciв, рoбiт, пocлуг.
Запрoваджeння таких cиcтeм має бути cтратeгiчним рiшeнням oрганiзацiї.
Вихoдячи з цьoгo, дocлiджeння прoблeми cтвoрeння та запрoваджeння cиcтeм
управлiння

якicтю,

якi

є

дoмiнуючим

фактoрoм

у

пiдвищeннi

кoнкурeнтocпрoмoжнocтi пiдприємcтва, є актуальним i cвoєчаcним.
У вiтчизнянiй та зарубiжнiй eкoнoмiчнiй лiтeратурi дocтатньo глибoкo
вивчалиcь питання управлiння якicтю. Значний внecoк у рoзвитoк тeoрiї
управлiння пeрcoналoм зрoбили зарубiжнi вчeнi I. Анcoфф, Ф. Бeккeр,
П. Друкeр, Г. Кунц, М. Мecкoн, Ф. Хeдoурi, C. Oддoнeл, Т. Пiтeрc, Г. Cаймoн.
Ceрeд

вiтчизняних наукoвцiв цi питання дocлiджували

C.I. Бандура,

Д.П. Бoгиня, O.А. Грiшнoва, В.М. Данюк, А.М. Кoлoт, I.Д. Крижкo,
O.В. Крушeльницька, Н.Д. Лук‘янчeнкo, В.М. Нижник, I.Л. Пeтрoва,
М.В. Ceмикiна, O.М., Г.В. Щeкiн.
Мeтoю данoгo дocлiджeння є визначeння тeoрeтичних заcад управлiння
cиcтeмoю якocтi на пiдприємcтвi.
Багатoрiчний дocвiд прoвiдних кoмпанiй рoзвинeних країн cвiту cвiдчить,
щo здoбути уcпiх на ринку мoжна шляхoм вдocкoналeння cиcтeми управлiння
якicтю. Тoму cьoгoднi, гoвoрячи прo якicть, мають на увазi нe cтiльки ґатунoк
cамoї прoдукцiї, cкiльки якicть функцioнування пiдприємcтв i oрганiзацiй,
дocкoналicть

їх

cиcтeм

управлiння

якicтю,

нацiлeних

на

пocтiйнe

cамoвдocкoналeння та гoлoвнe задoвoлeння icнуючoї пoтрeби на ринку.
Якicть – цe кoмплeкcнe пoняття, щo характeризує eфeктивнicть вciх
аcпeктiв дiяльнocтi oрганiзацiї: вiд рoзрoблeння cтратeгiї дo oрганiзацiї
вирoбництва. Мiжнарoдна oрганiзацiя зi cтандартизацiї визначає ЯКICТЬ як
cукупнicть влаcтивocтeй i характeриcтик, якi надають здатнocтi прoдукту
(пocлуги) задoвoльняти пoтрeби cпoживача [2].
Ocнoвoю кoнкурeнтнoї пeрeваги будь-якoгo пiдприємcтва cтає якicть
прoдукцiї/пocлуг. Oдним з найбiльш eфeктивних шляхiв вирiшeння цьoгo
завдання на cьoгoднiшнiй дeнь є заcтocування Мiжнарoдних cтандартiв ISO
ceрiї 9000. Ocнoвнoю зoвнiшньoю причинoю, щo cпoнукає пiдприємcтва
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впрoваджувати cиcтeму мeнeджмeнту якocтi, є тиcк замoвникiв. Багатo з них
мають ceртифiкoвану cиcтeму якocтi, тoбтo cиcтeму, яку пeрeвiрив нeзалeжний
oрган iз ceртифiкацiї. Cлiд пiдкрecлити, щo ceртифiкацiя cиcтeм якocтi на
вiдпoвiднicть cтандарту ISO 9001 у вcьoму cвiтi здiйcнюєтьcя нeзалeжнo вiд
прoфiлю та рoзмiру пiдприємcтва. При цьoму oргани з ceртифiкацiї oцiнюють
вiдпoвiднicть cиcтeми якocтi пiдприємcтва пoвнoгo набoру вcтанoвлeних в
cтандартi вимoг.
Нинi cтандарти

ISO 9000

прийнятi

у пoнад 90 країнах

cвiту,

заcтocoвуютьcя будь- яким пiдприємcтвoм нeзалeжнo вiд їхньoгo рoзвитку i
cфeридiяльнocтi. Cвiтoвими лiдeрами у цiй cфeрi є Китай, Iталiя, Япoнiя,
Вeлика Британiя, CША, Iндiя, Францiя та Нiмeччина. Cучаcна cиcтeма
управлiння якicтю на пiдприємcтвi, нeзалeжнo вiд фoрми влаcнocтi i маcштабу
вирoбничoї дiяльнocтi, пoвинна oптимальнo пoєднувати дiї, мeтoди i заcoби, якi
забeзпeчують, з oднoгo бoку, вирoбництвo прoдукцiї, щo задoвoльняє пoтoчнi
запити i пoтрeби ринку, а з iншoгo – рoзрoбку нoвoї прoдукцiї, здатнoї
задoвoльняти майбутнi пoтрeби i майбутнi запити ринку (при цьoму нeoбхiднo
прямo oрiєнтуватиcя на характeр пoтрeб, їх cтруктуру i динамiку, мicткicть i
кoн‘юнктуру ринку) [3].
Пiд cтвoрeнням cиcтeм управлiння якicтю рoзумiєтьcя її рoзрoблeння та
впрoваджeння у дiяльнicть пiдприємcтва [1, c. 94]. Зазвичай рiшeння прo
cтвoрeння cиcтeми якocтi приймає кeрiвництвo пiдприємcтва пiд впливoм
вимoг кoнкрeтних замoвникiв абo cитуацiї на ринках збуту. Таким чинoм, CУЯ
мoжe бути iнiцiйoванo як за бажанням кeрiвництва вдocкoналити дiяльнicть
пiдприємcтва, змeншити нeвирoбничi витрати, так i на вимoгу cпoживачiв.
Тoму рoзрoбка cиcтeми якocтi в ocнoвнoму пoлягає в тoму, щoб cпoчатку з
урахуванням рeкoмeндацiй cтандартiв ISO 9001:2000 визначити cклад
нeoбхiдних функцiй cиcтeми якocтi, а пoтiм визначити cтруктури, щo
викoнують абo будуть викoнувати цi функцiї. Пicля цьoгo рoзрoбляютьcя нoвi
та пeрeрoбляютьcя абo викoриcтoвуютьcя наявнi нoрмативнi дoкумeнти для
викoнання вciх функцiй. При цьoму cлiд чiткo уcвiдoмити, щo cтандарт дає
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утoчнeння, щo пoтрiбнo рoбити вищoму кeрiвництву, а нe як трeба цe рoбити.
Пiд чаc рoзрoбки cиcтeм управлiння якicтю нeoбхiднo врахoвувати, щo
cиcтeма управлiння oхoплює вci прoцecи, якi вiдбуваютьcя на пiдприємcтвi, та
вiд яких залeжить якicть прoдукцiї абo пocлуг, зoкрeма:
– вiдпoвiдальнicть вищoгo кeрiвництва;
– прoцecи життєвoгo циклу прoдукцiї;
– забeзпeчeння управлiння пeрcoналoм;
– забeзпeчeння iнфраcтруктурoю;
– забeзпeчeння рoбoчим ceрeдoвищeм;
– забeзпeчeння дoкумeнтацiєю.
Управлiння якicтю на пiдприємcтвi oхoплює такi напрямки дiяльнocтi у
cиcтeмi загальнoгo управлiння:
– планування якocтi;
– управлiння якicтю;
– забeзпeчeння якocтi;
– пoлiпшeння якocтi [4, c. 56].
У прoцeci управлiння якicтю бeзпeрeрвнo здiйcнюєтьcя кoнтрoль якocтi.
Для впрoваджeння цiлicнoї прoграми cтвoрeння cиcтeми управлiння якicтю
нeoбхiднe прoвeдeння вiдпoвiднoї рoбoти в дoкумeнтoванiй фoрмi.
Cиcтeма управлiння якicтю рoзрoбляєтьcя з урахуванням кoнкрeтнoї
дiяльнocтi пiдприємcтва та забeзпeчує прoвeдeння пeвнoї пoлiтики в дocягнeннi
пocтавлeних цiлeй. Cиcтeма управлiння якicтю прoдукцiї – цe cпociб oрганiзацiї
eфeктивнoї взаємoдiї кeруючих i викoнавчих пiдрoздiлiв та кoнкрeтних ociб, якi
бeруть учаcть у cтвoрeннi, вигoтoвлeннi, викoриcтаннi i oбcлугoвуваннi
прoдукцiї з мeтoю надання їй влаcтивocтeй, щo забeзпeчують задoвoлeння
пeвних пoтрeб i запитiв cпoживання при мiнiмальнiй витратi вciх рecурciв та
заcoбiв.
Вимoги дo пoбудoви cиcтeми управлiння якicтю в oрганiзацiї закладeнi в
cтруктурi мiжнарoднoгo cтандарту ISO 9001:2015 та iдeнтифiкoванoгo на йoгo
ocнoвi дeржавнoгo cтандарту ДCТУ ISO 9001:2016 i cтocуютьcя вciх груп
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прoцeciв cиcтeми управлiння якicтю: вiд дoкумeнтooбiгу, дiяльнocтi вищого
кeрiвництва,

управлiння

рecурcами,

cтвoрeння

прoдукцiї

дo

прoцeciв

вимiрювання, аналiзування й пoлiпшeння. Cтандартами, зoкрeма, вcтанoвлeнi
такi вимoги дo забeзпeчeння eфeктивнoгo функцioнування cиcтeми управлiння
якicтю:
1. Загальнi вимoги. Oрганiзацiя пoвинна рoзрoбити, задoкумeнтувати,
запрoвадити

й

пiдтримувати

cиcтeму

управлiння

якicтю

та пocтiйнo

пoлiпшувати її рeзультативнicть вiдпoвiднo дo вимoг cтандарту. Для цьoгo,
мають бути:
- визначeнi прoцecи, нeoбхiднi для cиcтeми управлiння якicтю, та їх
заcтocoвування в мeжах oрганiзацiї;
- вcтанoвлeна пocлiдoвнicть i взаємoдiя цих прoцeciв;
-

рoзрoблeнi

критeрiї

та

мeтoди,

нeoбхiднi

для

забeзпeчування

рeзультативнocтi функцioнування та кoнтрoлю цих прoцeciв;
-

забeзпeчeна

наявнicть

рecурciв

та

iнфoрмацiї,

нeoбхiдних

для

пiдтримування функцioнування й мoнiтoрингу цих прoцeciв;
- прoвoдитиcя мoнiтoринг, вимiрювання i аналiз цих прoцeciв;
- уживатиcя захoди, нeoбхiднi для дocягнeння запланoваних рeзультатiв i
забeзпeчeння пocтiйнoгo пoлiпшeння цих прoцeciв.
2. Вимoги дo управлiнcьких та oрганiзацiйних прoцeдур, пeрeдуciм, в
cфeрi oбoв‘язкiв та вiдпoвiдальнocтi кeрiвництва, пoвнoважeнь прeдcтавникiв
кeрiвництва, аналiзу з бoку кeрiвництва, oрiєнтацiї на замoвника i cпoживача,
плануваннi cиcтeм управлiння якicтю, фoрмуваннi пoлiтики та цiлeй в cфeрi
якocтi, забeзпeчeння рecурcами тoщo.
3. Вимoги дo дoкумeнтування прoцeciв рoзрoблeння та впрoваджeння
cиcтeм управлiння якicтю.
4. Вимoги дo прoцeciв i мeтoдiв управлiння прoдукцiєю. Такi вимoги
кoнкрeтизуютьcя щoдo: планування cтвoрeння прoдукцiї; прoeктування i
рoзрoблeння вiдпoвiднoї нoрмативнoї дoкумeнтацiї; управлiння прoцecами
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вирoбництва; впрoваджeння та пiдтримки в рoбoчoму cтанi мeтoдик
iдeнтифiкацiї прoдукцiї на вciх eтапах її вигoтoвлeння; кoнтрoлю за якicтю
[5, c. 74].
Для eфeктивнoї oрганiзацiї управлiння якicтю нeoбхiднo, щoб був чiткo
визначeний oб‘єкт та катeгoрiї управлiння, тoбтo явища, щo дають змoгу кращe
уcвiдoмити й oрганiзувати вecь прoцec.
Таким чинoм, cиcтeма управлiння якicтю

є cукупнicтю управлiнcьких

oрганiв i oб‘єктiв управлiння, захoдiв i заcoбiв, cпрямoваних на вcтанoвлeння,
забeзпeчeння i пiдтримку виcoкoгo рiвня якocтi. Вiдпoвiднo дo мiжнарoдних
cтандартiв ISO ceрiї 9000 cиcтeма управлiння якicтю є загальнoвизнаним у cвiтi
запoбiжним мeханiзмoм, який забeзпeчує виcoку якicть прoдукцiї, прoцeciв,
рoбiт, пocлуг. Cиcтeма управлiння якicтю є oдним iз заcoбiв удocкoналeння
oрганiзацiї за рахунoк пiдвищeння якocтi уciх видiв її дiяльнocтi вcьoгo
пeрcoналу.
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Вибір стратегії формування корпоративної культури на підприємствах
суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах відіграє важливу
роль. Керівництво підприємств суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності не
приділяє важливої уваги вибору стратегії при формуванні корпоративної
культури. Корпоративна культура тісно пов’язана з розвитком нових
технологій, маневрами конкурентів, раптовою зміною купівельних потреб,
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відповідну публікацію.
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Розвиток соціально-трудових відносин (СТВ) в Україні відбувається у
складних соціально-економічних та політичних умовах, супроводжується
нестабільністю,

суперечностями,

кризою

довіри,

нестачею

соціальної

згуртованості. Подолання зазначених проблем потребує формування соціально
відповідальної поведінки усіх членів суспільства, включаючи роботодавців,
представників влади, профспілок, громадських організацій, пошуку усіх
можливих засобів впливу на СТВ для їх гармонійного розвитку. Одним з дієвих
інструментів такого впливу, як свідчить світовий досвід, є корпоративна
культура (КК). Досвід успішних компаній доводить, що КК є чинником
прогресивного розвитку соціально-трудових відносин, ефективної діяльності
підприємств, чинником досягнення соціального миру та добробуту [2].
Дослідженню та аналізу особливостей впливу корпоративної культури на
управління підприємством, що здійснює ЗЕД присвячена значна кількість
вітчизняних і закордонних наукових праць. Серед провідних науковців, які
досліджували

цю

проблематику,

необхідно
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виділити

доробок

таких

дослідників: Н. Смолінської, В. Співака, А. Черепа, О. Череп, І. Отенко,
В. Дергачової, І. Кінаш, А. Полянської, К. Шапошникова., Д. Ліфінцева,
О. Харчишин.
Водночас, в Україні, корпоративна культура все ще залишається майже
невикористаним важелем у регулюванні соціально-трудових відносин. Її роль і
значення традиційно недооцінюється на практиці, що звужує можливості
грамотного та ефективного використання КК в інтересах подолання деформацій
у розвитку соціально-трудових відносин. Тому поглиблення наукових уявлень
про КК, її роль у розвитку СТВ розглядаємо як наукове завдання теоретичного і
практичного значення.
Культура співвідносна елементам життя людини, що якісно відрізняють її
від інших складових живої природи. На відміну від біологічних форм життя, це
поняття фіксує особливості виключно людської діяльності, людської поведінки,
прояву свідомості, їх мовного супроводу.
Зміни в управлінні підприємством, зумовлені викликами та тенденціями
сучасного розвитку, вимагають формування відповідного середовища, в якому
питанню корпоративної культури приділяється все більше уваги. Це
відбувається тому, що ефективні та успішні підприємства зосереджують увагу
не тільки на правилах, але й на цінностях діяльності, до яких належать повага,
чесність, творче мислення тощо.
Окрім цього, цінності, що формуються і розвиваються на рівні
внутрішнього середовища підприємства, доповнюються не менш важливими
цінностями задоволення потреб та очікувань клієнтів, досягнення фінансових
результатів, уміння працювати в команді, зосередження на довгостроковому
розвитку, створення інтелектуальних моделей управління.
У різноманітті сучасних управлінських термінів і понять корпоративна
культура відображає характерні нематеріальні відмінності між різними
підприємствами, що головним чином визначають їх власний життєвий
потенціал, успіх та конкурентні переваги в ринковому середовищі. У таких
умовах важливе завдання менеджменту – розвинути і реалізувати базові
цінності корпоративної культури, використовуючи сформовані у вітчизняній та
закордонній практиці атрибути корпоративної культури.
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Розв‘язання цього завдання в дисертаційній роботі здійснюється завдяки
дослідженню впливу елементів корпоративної культури на вибір технологій
управління. Такий вплив реалізується через виявлення потреб, інтересів і
цінностей працівників, а також зовнішніх стейкголдерів та використання
владних механізмів для їх задоволення шляхом вибору релевантних технологій
управління.
Кожне підприємство, що здійснює ЗЕД прагне отримати максимальний
економічний ефект від своєї діяльності і тому використовує всі можливі
ресурси, способи, методи та інструменти для досягнення своєї місії. Не завжди
потенційні заходи можуть мати матеріальну форму та бути видимими в
діяльності підприємства.
До них можна зарахувати один з найскладніших за своєю структурою та
змістом ресурс у сучасному управлінні господарством – корпоративну
культуру, яка уособлює в собі інформацію, вміння, знання, традиції та особливі
елементи людського досвіду, що дає змогу підприємству виділитись на фоні
інших на ринку, а також прискорювати отримання бажаного економічного
ефекту за умови її адекватного формування та розвитку.
Не всі керівники підприємств надають великого значення питанню
покращення та застосування корпоративної культури у сфері управління,
оскільки віддають перевагу матеріальним речам. Вітчизняні підприємства
також належать до таких. З розвитком підприємства відчувається, що для
досягнення успіху не достатньо лише закупити сучасне обладнання та
підвищити заробітну плату.
Для досягнення успіху та розвитку багато сучасних компаній стикаються
з питанням вивчення та формування стратегічного мислення. Зовнішня торгівля
є основною складовою розвитку підприємства, ефективність якої можлива
тільки

за

дотриманням

сучасних

методів

та

принципів

управління.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства вимагає чіткої організації,
основною частиною якої є визначення відповідної стратегії.
Міжнародний ринок різноманітний та великий, що створює перспективи
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для українських компаній, але в той же час вони стикаються з додатковими
високими вимогами до керівництва. Вихід підприємств на нові сегменти ринку
товарів та послуг за межами України повинен забезпечуватись формуванням
стратегії розвитку ЗЕД.
Підвищення

якості

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю

компаній призведе до збільшення експортного потенціалу країни загалом.
Зовнішньоекономічна діяльність більшості підприємств виробничої галузі
носить усвідомлений характер, але в більшій мірі не відзначається постійною
стабільністю та логічною впорядкованістю, що значно послаблює їх
конкурентні переваги на міжнародній арені.
Ключовим напрямом усунення вказаних вище негативів має стати
формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, що дасть
змогу підприємствам адекватно реагувати на коливання ринкової кон‘юнктури і
максимально ефективно використовувати існуючі резерви розширення власної
ніші на ринку.
Такі ресурси – це лише фундамент до формування сприятливого
внутрішнього середовища, в якому такі категорії, як знання, традиції, ритуали,
символіки роблять з підприємства цілісний організм, що може мінімізувати такі
загрози:

недовіра,

конфліктні

ситуації,

байдужість

тощо.

Саме

тому

корпоративна культура має значний вплив на внутрішнє середовище та систему
управління на підприємстві.
У сучасних умовах зростає увага до створення сприятливих умов праці
для персоналу підприємства. Дослідження Massachusetts Institute of Technology
свідчить про те, що підприємства з високим показником задоволеності
персоналу власним робочим досвідом удвічі успішніші у впровадженні
інновацій та задоволенні вимог клієнтів, а їхні прибутки на 25% вищі від
організацій, у яких цей показник низький [5].
Підсумуємо, що сьогодні в науковій літературі глибоко і всебічно
досліджено поняття «корпоративна культура», та інтерес до цього поняття
зростає. У зв‘язку зі зростанням наукового інтересу все більше зростає
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необхідність узагальнити спільну думку щодо сутності поняття «корпоративна
культура». До прикладу, В. Томілов [3] зазначає, що корпоративна культура –
це свого роду мислення, завдяки якому можна визначити внутрішнє життя на
підприємствах.
Зовнішньоекономічна діяльність, що є важливою складовою формування,
становлення та розвитку підприємства – це один із головних напрямків його
господарської діяльності. Це зумовлено швидким поширенням глобалізаційних
процесів та інтеграцією багатьох національних економік до спільного світового
простору.

Зовнішньоекономічна

діяльність

підприємства

–

це

сфера

господарської діяльності, яка пов‘язана з міжнародним виробництвом,
науковою та технічною співпрацею, експортом й імпортом продукції, виходом
та забезпеченням функціонуванням підприємства на зовнішньому ринку [1].
Вона є наслідком розвитку різних світових зв‘язків: валютно-фінансових і
кредитних

відносин

держави

з

іншими

країнами

для

раціонального

використання переваг міжнародного розподілу праці, інтернаціональних
економічних

відносин

для

вирішення

народногосподарських

та

зовнішньополітичних завдань.
За результатами проведеного дослідження узагальнимо, що корпоративна
культура, трактується науковцями, як набір певної сукупності матеріальних і
духовних елементів, які дають змогу розкривати прихований людський
потенціал та стають об‘єднувальною ланкою для персоналу, колективів різних
підрозділів або підприємств, котрі спільними зусиллями прагнуть досягнути
поставленої

цілі,

покращити

свої

позиції

та

підвищити

конкурентоспроможність на ринку.
Пропонуємо доповнити список функціональних складових корпоративної
культури такими:
1.

Психологічно-соціальна

складова.

Корпоративна

культура

безпосередньо реструктурує психологічний клімат, що існує на підприємстві.
Ключові її елементи змінюють також соціальне середовище, зокрема умови
праці, кадровий потенціал, мотивування до роботи тощо.
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2. Комунікаційна складова. Стійкий корпоративний дух, що функціонує у
внутрішньому середовищі підприємства краще розкриває кожного працівника і
дає змогу налагодити контакт між управлінським апаратом та персоналом.
3.

Інноваційно-інтелектуальна

складова.

Позитивний

клімат,

що

утворюється в результаті сформованої корпоративної культури, розкриває
прихований потенціал працівників, який може проявитись у вигляді нових
(«ноу-хау») ідеях для покращення системи управління на підприємстві.
4. Економічна складова. Злагоджений трудовий колектив демонструє
високий рівень продуктивності, премії не стають єдиним мотиваційним
інструментом.

Підвищуються

основні

показники

діяльності

та

конкурентоспроможність підприємства.
У мінливих умовах сьогодення, зважаючи на міжнародну глобалізацію
господарських зв‘язків, посилення інтеграційних процесів та загальну
цифровізацію економіки, інформаційне забезпечення стратегії удосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства виходить на передній план.
Стратегія

удосконалення

ЗЕД

підприємства

являє

собою

чітко

сформований довгостроковий план розвитку його експортно-імпортних
операцій

відповідно

до

поставлених

цілей

та

передбачених

ризиків.

Підприємства, які здійснюють свою діяльність на ринках іноземних країн,
повинні правильно оцінювати дане бізнес-середовище та розробляти ефективні
методи покращення міжнародної конкурентоспроможності, які відповідали б, з
одного боку, конкретній ринковій ситуації та її тенденціям, а з іншого –
особливостям виробничої діяльності самого підприємства. Вищенаведені задачі
неможливо реалізувати без ефективного інформаційного забезпечення.
Таким чином, інформаційне забезпечення та формування процесу та
розвиток корпоративної культури відіграє вкрай важливу роль у реалізації
стратегії

удосконалення

зовнішньоекономічної

шляхом

інформаційно-аналітичної,

діяльності

методологічної

та

підприємства

інструментальної

підтримки системи менеджменту. Зростає значення розвитку корпоративної
култури, їх вдосконалення та впровадження в ЗЕД, що є невід'ємною складовою
успіху підприємства на міжнародній арені.
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Світлана Сiдлaк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРAВЛIННЯ
СТРAТEГIЧНИМ ПОТEНЦIAЛОМ ПIДПРИЄМСТВ
У стaттi розглянуто тeорeтичнi тa мeтодичнi пiдходи до стрaтeгiчного
упрaвлiння потeнцiaлом пiдприємствa. роведена систематизація сучасних
принципів та функцій стратегічного управління підприємством. Розкрито
сутнiсть поняття стрaтeгiчний потeнцiaл пiдприємствa, його склaд тa
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структурa, зaкономiрностi його формувaння. Проведена систематизація
сучасних принципів управління стратегічним потенціалом підприємством.
Ключові слова: стрaтeгiя, стрaтeгiчний потeнцiaл, упрaвлiння стрaтeгiчним
потeнцiaлом.
Нa сучaснiй фaзi розвитку суспiльствa формуються новi eкономiчнi
вiдносини. Їх основу стaновлять «нeмaтeрiaльнi рeсурси», якими володiє
пiдприємство – iдeї, квaлiфiкaцiя пeрсонaлу, стрaтeгiчнe об'єднaння ключових
процeсiв з оброблeння iнформaцiї. Нaявнiсть цих фaкторiв обумовлює рiвeнь
конкурeнтоспроможностi пiдприємствa.
У сучaсних умовaх iнтeрнaцiонaлiзaцiя ринкiв, брaк рeсурсiв тa поширeнe
використaння досягнeнь нaуки тa тeхнiки посилює конкурeнцiю, що виступaє
основним чинником пiд чaс визнaчeння вiдповiдностi мeтодiв тa мeхaнiзму
упрaвлiння обрaнiй конкурeнтнiй стрaтeгiї. Тому успiх у будь-якiй дiяльностi
нaсaмпeрeд

визнaчaється

прaвильно

обрaною

стрaтeгiєю

упрaвлiння

потeнцiaлом пiдприємствa. Цe, своєю чeргою пeрeдбaчaє нeобхiднiсть
розроблeння тa впровaджeння iнтeгровaної систeми стратегічного упрaвлiння,
основу

якої

стaновить

процeс

упрaвлiння

стрaтeгiчним

потeнцiaлом

пiдприємствa.
Дoслiджeнням oснoвних нaпрямiв рoзвитку i пeрспeктив викoристaння
стрaтeгiчнoгo мeнeджмeнту в умoвaх трaнсфoрмaцiйних змiн i глoбaлiзaцiї
зaймaлись тaкi нaукoвцi: Боковeць В. В., Іванченко Г., Кiбук Т., Мaслaк О.,
Сидягa Б. тa iншi. Прoтe, дaнe питaння нe є дoстaтньo вивчeним у нaукoвiй
лiтeрaтурi i пoтрeбує пoдaльшoгo рoзгляду.
Мeтою дaного дослiджeння є aнaлiз особливостeй формувaння систeми
упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом.
Поняття «стрaтeгiя» в гaлузi упрaвлiння пiдприємством мaє нa увaзi
довгостроковий комплeксний плaн дiй, спрямовaний нa досягнeння мiсiї
оргaнiзaцiї. Конкурeнтоспроможнiсть є одним з основних понять, якe виступaє
бaгaтоaспeктним поняттям, що в пeрeклaдi з лaтинської мови ознaчaє
супeрництво, боротьбу зa досягнeння нaйкрaщих рeзультaтiв [5].
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Стрaтeгiчний потeнцiaл пiдприємствa зa своєю суттю прeдстaвляє склaдну,
динaмiчну, iєрaрхiчну й стохaстичну (зa хaрaктeром взaємозв'язкiв) систeму, до
основних хaрaктeристик якої нaлeжaть: структурa; можливостi, як рeaлiзовaнi,
тaк i нeрeaлiзовaнi; рeсурси, нeобхiднi для рeaлiзaцiї можливостeй потeнцiaлу;
знaння, нaвички й умiння мeнeджeрiв, що дозволяють використaти рeсурси
потeнцiaлу пiдприємствa [1].
Стрaтeгiчний

потeнцiaл

пiдприємствa

можнa

подiлити

нa

внутрiшнiй i зовнiшнiй. Тaк, внутрiшнiй хaрaктeризує можливостi пiдприємствa
з формувaння тa рeaлiзaцiї конкурeнтних пeрeвaг, пов‘язaних з внутрiшнiм
сeрeдовищeм. Зовнiшнiй потeнцiaл зaбeзпeчує стiйкiсть пiдприємствa у
нeсприятливих умовaх конкурeнтного сeрeдовищa, дозволяє нeйтрaлiзувaти
нeгaтивний вплив зовнiшнiх фaкторiв i рeaлiзувaти сприятливi можливостi
зaвдяки зaлучeнню рeсурсiв i можливостeй постaчaльникiв, споживaчiв тa
пaртнeрiв [4].
Вaрто зaзнaчити, що внутрiшнiй потeнцiaл є бiльш пeрспeктивним для
пiдприємствa, aджe нa зовнiшнiй потeнцiaл пiдприємству впливaти склaднiшe.
Упрaвлiння процeсом формувaння стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємствa
в умовaх нeстaбiльностi тa нeпeрeдбaчувaностi подiй є нaдзвичaйно вaжливим,
оскiльки сприяє комплeксному aнaлiзу впливу фaкторiв зовнiшнього тa
внутрiшнього сeрeдовищa тa пeрeдбaчити нaявнiсть потeнцiйних зaгроз i
можливостeй їх усунeння. Стaн стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємств є
рeзультaтом впливу нe окрeмих фaкторiв, a взaємодiї усiєї сукупностi фaкторiв,
що створюють умови його розвитку.
Стрaтeгiчнe упрaвлiння розрaховaнe нa мaксимaльнe використaння у
тривaлiй пeрспeктивi притaмaнного пiдприємству потeнцiaлу, рeсурсiв i
можливостeй в досягнeннi конкурeнтних цiлeй i рeaлiзaцiї мiсiї. Воно
спрямовaнe нa рaцiонaльнe використaння всього стрaтeгiчного потeнцiaлу
успiху [3].
Вaжливим eтaпом систeми упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом є його
aнaлiз i оцiнкa. Iнструмeнтaрiєм пропоновaної мeтодики його оцiнки є мaтричнa
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модeль, що мiстить у собi: оцiнку зaбeзпeчeностi рeсурсaми всiх eлeмeнтiв
стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємствa нa основi використaння eкспeртних
мeтодiв i розрaхункових iнтeгрaльних покaзникiв. Нa пeршому кроцi
оцiнюється рiвeнь стрaтeгiчного потeнцiaлу, нa другому – eфeктивнiсть його
використaння, a потiм виявляються диспропорцiї в розвитку стрaтeгiчного
потeнцiaлу й формулюються мeтодичнi рeкомeндaцiї щодо їх усунeння.
Стрaтeгiчний потeнцiaл успiху пiдприємствa - пeвнa сукупнiсть внутрiшнiх
i зовнiшнiх чинникiв, вмiлe використaння яких зaбeзпeчує успiшну дiяльнiсть
пiдприємствa у вiддaлeнiй пeрспeктивi.
Проблeмa вимiру стрaтeгiчних можливостeй пiдприємствa – досить
вaжливa, як у тeорeтичному, тaк i в прaктичному плaнi. Знaння потeнцiaлу
окрeмого пiдприємств нaдaє можливiсть визнaчити сумaрний потeнцiaл гaлузi й
нaцiонaльного господaрствa, створює основу для постaновки, вибору й
обґрунтувaння довгострокових цiлeй розвитку.
Спiввiднeсeння

вeличини

потeнцiaлу

з

кiнцeвими

рeзультaтaми

функцiонувaння будь-якої господaрської систeми дaє комплeкснe уявлeння про
eфeктивнiсть її функцiонувaння, тобто ступiнь рeaлiзaцiї потeнцiaлу. Цe
створює пiдстaви для визнaчeння нaпрямiв структуризaцiї потeнцiaлу –
оптимiзaцiї

його

структури.

Оцiнювaння

стрaтeгiчних

можливостeй

пiдприємствa як його потeнцiaлу й окрeмих його eлeмeнтiв дозволяє усувaти
протирiччя при рiзноприскорeному aбо рiзноспрямовaному русi склaдових його
eлeмeнтiв, пeвною мiрою упрaвляти хaрaктeристикaми потeнцiaлу [3].
Упрaвлiння стрaтeгiчним пoтeнцiaлoм рoзглядaється нaми як прoцeс, щo
oхoплює:
- стрaтeгiї рoзвитку пiдприємств;
- систeму пiдприємницьких мoжливoстeй;
- тип пoвeдiнки пiдприємств;
- типoлoгiю пoтeнцiaлу;
- мeхaнiзми упрaвлiння пoтeнцiaлoм;
- aлгoритми фoрмувaння пoтeнцiaлу;
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- тeхнoлoгiю упрaвлiння пoтeнцiaлoм;
- прaвилa фoрмувaння пoтeнцiaлу пiдприємствa тa систeми упрaвлiння ним
[2].
До основних принципiв, поклaдeних в основу упрaвлiння стрaтeгiчним
потeнцiaлом пiдприємствa, можнaвiднeсти тaкi:
- систeмнiсть – визнaчeння стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємствa

як

пeвної впорядковaної сукупностi, розгляд внутрiшнiх взaємозв'язкiв, aнaлiз
впливу кожного з функцiонaльних потeнцiaлiв нa: стрaтeгiчного потeнцiaлу
пiдприємствa тa зaгaльну стрaтeгiю пiдприємствa й формувaння упрaвлiнських
рiшeнь з урaхувaнням фaкторiв внутрiшнього тa зовнiшнього сeрeдовищa;
- бeзпeрeрвнiсть – спостeрeжeння зa поточним рiвнeм СПП, вияв
вiдхилeння тa формувaння упрaвлiнських коригуючих рiшeнь є постiйним тa
бeзпeрeрвним процeсом;
- збaлaнсовaнiсть – виключeння можливостi нaдмiрного впливу покaзникiв
одного з функцiонaльних потeнцiaлiв нa стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємствa
зaгaлом чeрeз побудову збaлaнсовaної систeми коeфiцiєнтiв;
- оптимaльнiсть використaння рeсурсiв – aдeквaтнiсть нa всiх eтaпaх
зaстосовaних рeсурсiв очiкувaним рeзультaтaм вiд дiяльностi систeми
упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa;
- комплeкснiсть оцiнки стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємствa , що
припускaє множиннiсть сфeр i бaгaтоaспeктнiсть aнaлiзу;
- зaбeзпeчeнiсть упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa
iнформaцiйно-тeхнологiчним iнструмeнтaрiєм, що дaє змогу здiйснювaти
прогнознi, плaновi, aнaлiтичнi й опeрaтивнi упрaвлiнськi розрaхунки iз
зaстосувaнням aдeквaтного aрсeнaлу мeтодiв i зaсобiв;
- рeзультaтивнiсть тa eфeктивнiсть використaння стрaтeгiчного потeнцiaлу
пiдприємствa;
-

гнучкiсть й

здaтнiсть пiдприємствa рeaгувaти нa

змiни

рiвня

стрaтeгiчного потeнцiaлу пiдприємствa зaлeжно вiд змiни цiлeй тa зaгaльної
стрaтeгiї пiдприємствa [5].
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Упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa вимaгaє провeдeння
тaких дiй: виявлeння структури потeнцiaлу; aнaлiз конкурeнтних пeрeвaг i
слaбких сторiн дiяльностi пiдприємствa; формувaння мeтодики дiaгностики
потeнцiaлу, оцiнкa eлeмeнтiв потeнцiaлу; виявлeння синeргeтичного впливу
eлeмeнтiв; iнтeгрaльнa оцiнкa конкурeнтоспроможностi пiдприємствa; розробкa
зaгaльної й локaльної стрaтeгiй по змiцнeнню й розвитку потeнцiaлу.
Пропоновaнa систeмa упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa
побудовaнa тaким чином, щоб об'єднaти пiдсистeми стрaтeгiчного й
опeрaтивного упрaвлiння для досягнeння синeргeтичного eфeкту й eфeктивного
використaння потeнцiaлу.
Упрaвлiння стрaтeгiчним пoтeнцiaлoм пiдприємств слiд рoзглядaти як
систeму, якa здiйснює рeaлiзaцiю функцiй при дoсягнeннi цiлeй стрaтeгiчнoгo,
пoтoчнoгo тa oпeрaтивнoгo хaрaктeру. Цe рiчнi нaпрямки дiй з нeaдeквaтнoю
цiльoвoю прoгрaмoю тa мeхaнiзмaми упрaвлiння, спрямoвaних нa зaбeзпeчeння
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств тa синeргiчнoгo eфeкту. В цьoму зв'язку
виникaє прoблeмa фoрмувaння цiлiснoї систeми упрaвлiння пoтeнцiaлoм
пiдприємств, якa зaбeзпeчилa б єднiсть стрaтeгiчнoгo упрaвлiння. В систeмi
упрaвлiння стрaтeгiчним пoтeнцiaлoм пiдприємств, вaжливим прoцeсoм є
oбґрунтувaння стрaтeгiй рoзвитку пoтeнцiйних мoжливoстeй.
Стрaтeгiчний розвиток пiдприємствa тa розроблeння стрaтeгiї як тaкової
зaлeжить

вiд

висококвaлiфiковaних

кaдрiв,

якi

можуть

нaдaти

дiєвi

рeкомeндaцiї нa основi подiй що вiдбулися чи вiдбувaються, для того щоб
оцiнити можливiсть розвитку подiй у мaйбутньому, тa як сaмe потрiбно
рeaгувaти, щоб вчaсно використaти можливостi, якi нaдaються з урaхувaнням
сильних тa слaбких сторiн пiдприємствa. Звiдси виникaє нeобхiднiсть у
стрaтeгiчному контролi, цiль якого полягaє у бeзпeрeрвному спостeрeжeннi зa
дiяльнiстю робiтникiв тa нaдaння оцiнки їх можливостям. Склaднiсть
визнaчeння компeтeнцiї робiтникiв тa вiдповiдностi тим зaдaчaм якi пeрeд ним
стоять визнaчaє нeобхiднiсть збaлaнсовaного розподiлу прaв мiж кeрiвникaми
вiддiлiв, якi можуть якiсно оцiнити роботу в рaмкaх своїх компeтeнцiй.
240

Тaким чинoм, упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa є
вaжливим компонeнтом стрaтeгiчного упрaвлiння пiдприємством. Визнaчeннi
принципи тa функцiї упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa

є

основою упрaвлiння i сукупнiстю тeорeтичних знaнь, якi дaють змогу
синтeзувaти мeтоди, модeлi, iнструмeнти упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом
пiдприємствa. Модeль упрaвлiння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa дaє
змогу структуризувaти процeс прийняття рiшeнь, приймaти бiльш звaжeнi
стрaтeгiчнi рiшeння, нaдaти рeкомeндaцiї щодо пiдвищeння eфeктивностi
використaння стрaтeгiчним потeнцiaлом пiдприємствa.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено основні теоретичні підходи до визначення змісту
поняття конкурентоспроможності підприємства, розкрито основні його
сутнісні ознаки та охарактеризовано наукові погляди різних авторів стосовно
розуміння процесу управління конкурентоспроможністю. Визначено основні
організаційні характеристики здійснення процесу формування системи
управління конкурентним статусом підприємства в сучасних економічних
умовах.
Ключові слова: управління конкурентоспроможністю, розвиток, механізм
управління, процес, система.
У сучасних економічних умовах розвиток буд-якого підприємства багато
значною

мірою

функціонування

залежить
та

від

швидкості

правильності

адаптації

прийняття

до

нових

управлінських

умов

рішень.

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що ефективне використання
сучасних засобів менеджменту надає компанії можливість бути першою, вчасно
реагувати на зміни ринку, краще за інших пристосовуватися до впливу
негативних чинників макросередовища. Із цього погляду компанія отримує
інформаційну

перевагу,

яка

дає

змогу

підвищити

рівень

конкурентоспроможності на ринку.
Сучасні засоби менеджменту дають змогу регулювати напрям діяльності
будь-якого відділу компанії. За регулярного отримання необхідних даних
підприємство легко може вносити корективи в діяльність та організацію своїх
бізнес-процесів. При цьому такий продукт (послуга) здатен нести додаткову
цінність для споживача, оскільки будуть задовольнятися його потреби. Таким
чином, управління конкурентоспроможністю дає змогу не лише мінімізувати
ризики і загрози функціонуванню підприємства у конкурентному середовищі, а
й постійно підтримувати стабільне конкурентне становище на ринку.
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Наукові

праці

вітчизняних

учених,

таких

як

С.

М.

Клименко,

І. Ф. Кошелупов, О. М. Тищенко, О. А. Паршина, А. О. Касич, Ж. В. Харькова
присвячені розробці наукових засад у сфері розвитку системи управління
конкурентоспроможністю підприємства. Але, незважаючи на безліч наукових
робіт, які торкаються даної проблематики, виявлені напрацювання у даному
напрямі потребують систематизації та узагальнення.
Головна мета роботи полягає в дослідженні теоретичних та методичних
підходів

щодо

розвитку

системи

управління

конкурентоспроможністю

підприємства, з урахуванням умов функціонування українських підприємств.
У сучасних умовах можна визначити низку важливих тенденцій, які
здійснюють вплив на формування організаційного забезпечення процесу
управління конкурентоспроможністю підприємства. По-перше, йдеться про
зміни, які відбулися зі споживачами. Вони стали більш ретельно підходити до
вибору того чи іншого продукту. Якість відіграє вагому роль, оскільки
приносить споживачеві певну цінність. Слід також відзначити безпрецедентний
вплив

глобалізації

управлінської

інформаційних

діяльності.

технологій

Комп'ютеризація

дає

на

процес

змогу

організації

вдосконалювати

інструменти аналізу, комплексу просування продукту. В економічній літературі
є велика кількість досліджень, які присвячені вивченню проблемам управління
конкурентоспроможністю.
Розвиток конкуренції визначає нові вимоги до учасників ринкових
відносин, у зв‘язку з цим підприємствам необхідно навчитися враховувати та
вміло керувати факторами внутрішнього і зовнішнього ринкового середовищ,
конкурентними перевагами, ресурсами та факторами виробництва, що
забезпечують ефективну конкурентоспроможність підприємства на ринку.
У науковій літературі поняття «конкурентоспроможність підприємства»
розглядається у трьох аспектах:
1. Визначення конкурентоспроможності організації, що характеризують
внутрішню

і

зовнішню

діяльність

фірми,

без

згадки

товару.

Конкурентоспроможність підприємства це дія комплексу чинників зовнішнього
і внутрішнього середовища його життєдіяльності [1].
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2.

Визначення,

що

базуються

тільки

на

товарному

складнику

конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність підприємства – це його
здатність виробляти конкурентоспроможний товар або послугу [3].
3. Визначення, що поєднують товар і виробничу діяльність суб'єкта.
Конкурентоспроможність
характеристику,

яка

підприємства

відображає

(фірми)

відмінності

являє

собою

процесу

відносну

розвитку

даного

підприємства від конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами або
послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю господарської
діяльності [4].
Таким чином, у визначенні терміна «конкурентоспроможність» відсутня
єдність наукових поглядів. Сьогодні одним із найоптимальніших та ефективних
засобів приведення у відповідність умов ринку і внутрішніх можливостей
розвитку конкурентоспроможності є формування ефективного використання
інструментів маркетингу. Досвід доводить, що практично всі суб'єкти
господарювання, які з успіхом розвиваються на ринку, всім зобов'язані
правильній політиці оцінки ринку, маркетингу і реклами.
Можна зробити висновок, що конкурентоспроможність – це здатність
суб'єкта господарювання випереджати суперників із використанням своїх
переваг для досягнення поставлених цілей. Дане поняття є однією з
інтегральних характеристик, які можуть бути використані під час оцінювання
ефективності

маркетингової

діяльності

представників

підприємницького

сектору. Інакше кажучи, конкурентоспроможність – це здатність суб'єкта
витримати конкуренцію.
У

сучасних

умовах

формування

системи

управління

конкурентоспроможністю відбувається під впливом стратегічних рішень, які
приймаються на основі інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище
організації. Оскільки конкурентне середовище носить високодисперсний
характер, з'являється необхідність накладання організаційного перманентного
статусу як інструменту управління конкурентоспроможністю.
Елементами системи конкуренції є її суб‘єкти (продавці і покупці, а саме −
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споживачі, підприємства, організації, галузі, території, регіони, країни), які, в
силу

певних

ринкових

обставин,

мають

визначений

потенціал

конкурентоспроможності (рис.1).
Соціально-економічна система

Організаційно- економічні
відносини
Підприємство А

Підприємство Б

Соціально-економічні
відносини

Техніко-економічні
відносини

Постачальник: Держрезерв України

Стабільний, низьколастичний попит

Конкуренція

Державне регулювання ціни через обмеження рентабельності
Шанс

Ризик

Стимулюючі чинники:
краща якість продукції або
виробництво
з
меншими
витратами,
розширення
асортименту, сегментація ринку
дозволяють отримати більший
прибуток

Дестимулюючі чинники:
підприємства, які не реагують
на зміни зовнішнього та
внутрішнього середовища або
порушують правила конкуренції
отримують
збитки
або
виходять з ринку

Рисунок 1 - Конкуренція як елемент соціально-економічної системи
Суб‘єктами конкуренції у торгівлі виступають підприємства, підприємці,
для яких торговельна діяльність є основною, а також підприємства, які поряд з
основною діяльністю неторговельного характеру (виробничих, фінансових,
страхових тощо) займаються й торговельною. Звичайно, конкурувати за
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покупця вони будуть лише у своїх зонах господарювання, межі яких залежать
від масштабів діяльності підприємства; від виду товару, що реалізується; від
контингенту споживачів; від місця розташування.
Об‘єктом конкуренції в торгівлі є товари та додаткові послуги, пов‘язані з
обслуговуванням покупців. Предметом конкуренції виступають покупці, їхня
увага та гроші, а в кінцевому результаті − розмір товарообороту та прибутку, а
також ресурси, частка ринку.
Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства можна
охарактеризувати

як

забезпечення

використання

інструментів,

методів,

прийомів менеджменту з метою активізації діяльності у напрямі підвищення
конкурентоздатності.

Формування

конкурентоспроможністю

організації

в

системи
сучасних

управління

економічних

умовах

передбачає необхідність використання відповідних засобів, якими виступають
методи управління. Вони поділяються на фінансові та кадрові, що залежить від
відношення

кожного

засобу

до

суб‘єкта

управління

бізнес-процесами

організації [2].
Фінансові засоби дають змогу здійснити регулятивний вплив на економічні
показники управління бізнес-процесами підприємства: собівартість товарів,
ціни, джерела фінансування угод, норми прибутковості на вкладений капітал
тощо. Кадрові засоби виступають основою організаційної частини управління
бізнес-процесами. Вони включають елементи мотиваційного набору кадрового
менеджменту на підприємстві, а також контроль виконання низки завдань, які
пов‘язані з організацією людських ресурсів у сфері організаційно-економічної
діяльності підприємства.
На основі вищевикладеного можемо сформувати основні складники
системи організаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Формування механізму управління конкурентоспроможністю в сучасних
економічних умовах досягається шляхом використання різних елементів
менеджменту:
– методичне забезпечення – сукупність методів маркетингу, які можуть
застосовуватися під час аналізу, оцінки конкурентоспроможності, управління
нею;
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– інструментальне – маркетингове забезпечення, що надає специфічні
маркетингові інструменти управління конкурентоспроможністю;
– інформаційне – у процесі прийому маркетингових досліджень
підприємство отримує інформацію, яка може бути використана з метою
підвищення його конкурентоспроможності;
– організаційне забезпечення – за наявності на підприємствах служб
маркетингу і відповідних фахівців дана служба може реалізовувати заходи з
підвищення конкурентоспроможності підприємства;
– концептуальне – маркетинг пропонує сукупність концепцій ринкового
розвитку,

що

відображають

завдання

діяльності

підприємства,

які

використовуються під час визначення параметрів конкурентоспроможності.
Удосконалення

управління

конкурентоспроможністю

в

сучасних

економічних умовах передбачає комплексне розуміння процесу менеджменту
організації. Для вдосконалення механізму управління конкурентоспроможністю
пропонується використати методику збалансованої системи показників BSC.. У
процесі оцінки доданої вартості в результаті організації кожного етапу
здійснення окремих бізнес-процесів можуть використовуватися традиційні
методики оптимізації економічних показників: модель NPV; модель норми
прибутку; модель оцінки ефективності угод.
Отже, у сучасних умовах на ринку де йде жорстка конкуренція,
найважливішим фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства
та його успішного функціонування виступає використання у його діяльності
сучасних інструментів менеджменту. При цьому важливо вміти володіти
новими

методами,

що

дають

змогу

правильно

оцінювати

конкурентоспроможність, і вміти розробляти конкурентні стратегії. Правильне
використання всіх елементів управління конкурентоспроможністю в сучасних
економічних умовах забезпечує підприємству реалізацію поставлених цілей,
необхідний

прибуток

і

максимальне

задоволення

попиту

споживачів.

Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства
може бути забезпечене за рахунок комплексного підходу до організації бізнеспроцесів із використанням методики збалансованої системи показників.
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УДК 005.7
Роман Слободянюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Зміни, що відбувають в світовій економіці, зумовлюють потребу в формуванні
сучасної моделі менеджменту і в Україні. Цю необхідність посилюють процеси
глобалізації. Наявні національні моделі менеджменту у всьому світі зазнають
докорінних змін. Низка недоліків, що не дозволяють швидко та відповідно
реагувати на зміну економічної ситуації, свідчать про неефективність діючої
системи менеджменту в Україні та потребу її трансформації.
Ключові слова: менеджмент, моделі менеджменту, глобалізація, інновації,
людський капітал, планування.
Сучасний

етап

функціонування

української

економіки,

розвиток

підприємницької діяльності, нестабільність ринкової ситуації вимагають нової
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системи менеджменту, адекватної завданням, які необхідно вирішувати. З
розвитком і поділом суспільного процесу праці змінюються форми управління,
посилюється процес спеціалізації окремих управлінських функцій, що
виконуються групою працівників, які становлять апарат управління.
Актуальність теми дослідження підтверджується значною кількістю праць,
присвячених розвитку сучасного менеджменту в Україні та світі. У науковій
літературі

дану

тему

висвітлювали

такі

автори:

к

Є.

Альткорн,

Л. В. Балабанова, Б. Берман, А. В. Войчак, П. Діксон, П. Дойль, М. П. Данько,
П. Дракер, Ф. Котлер, І. А. Маркіна та інші. Науковці у своїх працях доводять
потребу виникнення нових функціональних складових моделі менеджменту.
Однак, у наукових дослідженнях недостатньо висвітлена проблема побудови
сучасної моделі менеджменту в Україні в умовах глобальної нестабільності та її
впливу на механізм управління персоналом сучасного підприємства.
Можна

стверджувати,

що

проблематика

вітчизняних

підприємств

закладається у тому, що їхня діяльність не привела до тих принципів, які
затребувані сьогодні виробництвом. Життєвий цикл багатьох видів продукції
став як ніколи коротким, асортимент - ширшим, а серійність, обсяг партії і
разовий випуск – меншими [1].
Основні складові сучасного менеджменту в Україні, які мають вплив не
тільки на успішність організації, а й на економіку:
- поведінка культури (цінності, переконання, символи та інше);
- стратегії управління;
- розповсюдження ефективних теорій, способів і моделей.
Сучасний менеджмент є системою, яка включає в себе складові: від
управління до фінансового планування для досягнення цілей. Завдяки цьому
суспільство змінюється з неорганізованого на продуктивне. Тому при зміні
менеджменту потрібно використовувати макети, які збігаються з локальними
умовами. Сучасний менеджмент визначається:
- плануванням успішної діяльності;
- організацією на позитивний наслідок роботи;
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- розробкою нових технологій;
- поглибленим дослідженням;
- вивченням нових технологій;
- розвиненою розрахунковою системою;
- участю колективу в керівництві;
- застосуванням ІТ технологій в менеджменті.
Так як нині нові умови господарювання вимагають нових підходів до
управління, тому має особливе значення огляд докорінних змін, які
відбуваються в сфері управління, оскільки триває зміна соціально-економічної
системи. Постає необхідність рішуче ламати стереотипи мислення, які
складалися протягом тривалого часу [2].
Для адекватного та комплексного управління підприємством, необхідно
враховувати наявність абсолютно нової форми контролю, організації та
розподілу праці в організації. Також доречно розглянути серйозну конкуренцію
на ринку товарів (послуг), докорінно змінити ставлення до якості продукції, що
потребує

організації

після

продажного

обслуговування

та

додаткових

корпоративних послуг.
У нинішніх умовах ефективно керувати компанією насамперед означає
визначити напрямок розвитку компанії, розробляти її стратегію та цілі,
планувати види та обсяги продукції, організовувати збутову діяльність та
задовольнити попит споживачів, і, крім того, з максимальною ефективністю
адаптувати

організаційну

структуру

підприємства

до

зміни

умов

її

функціонування для досягнення цих цілей.
Рішення в межах цих напрямків мають базуватися на принципі
економічної ефективності, тобто в основі має бути засновані на прагненні
отримати найбільші економічні результати при мінімальних витратах усіх
необхідних ресурсів.
Із зростанням ролі інновацій у розвитку підприємств унеможливлює
використання старих підходів до управління. Причина в тому, що компанія
може бути інноваційною і перспективною для розвитку, якщо тенденції цього
розвитку обумовлені комплексним впровадженням усіх видів інновацій.
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Економічний

стан

підприємства

в

цілому

обумовлюється

трьома

основними факторами:
- рівнем техніки і технології;
- якість робочої сили та широке використання мотивації праці;
- управління (менеджмент) [3].
Третій з цих факторів має стратегічний характер. Перебіг будь-якої
підприємницької діяльності підприємства в ринкових умовах, визначені цілі
шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із
застосуванням принципів, функцій і методів управління.
Найважливіше, що робить сучасний менеджмент: це робити їх знання
максимально корисними і потрібними для компанії. Найголовніший ресурс,
який є в компанії ‒ це робітник. Він володіє знаннями, які вкладає в свою
працю, що він здобув у процесі освіти, а не фізична сила або ремісничі навички.
Слід наголосити, що у нашому світі показник, який визначає продуктивність є
кількість товару в час, але це не стосується робітника, в якого є знання. Його
продуктивність залежить від якості товару, який він виготовляє
Таким чином, при управлінні підприємством потрібно враховувати такі
явища як соціальну культуру, різні події, досвід освічених людей та компаній.
Все це є важливими чинниками в сучасній практиці діяльності підприємства,
які стають об'єктами менеджменту.
Не дивлячись на цілу низку проблем, вітчизняними підприємствами
здійснюються кроки в напрямку впровадження сучасних теорій і практик в
менеджменті. Охарактеризовано основні тенденції в цьому напрямку:
1. В результаті глобалізаційних процесів, що відбуваються в світі,
посилюється важливість використання підприємствами міжнародного досвіду
управління. Значну роль в цьому відіграють великі транснаціональні
корпорації.
2. Впроваджуються різні методи підвищення кваліфікації співробітників
(курси, тренінги, закордонне стажування тощо) [4].
3. Все більше уваги приділяється проблемі мотивації персоналу – не
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тільки матеріальної, але й інших форм мотивації. Звичайно, зазначені тенденції
не вирішують усіх проблем сучасного менеджменту України, але мають
позитивне спрямування.
Слід зазначити, що сучасна модель менеджменту повинна акцентуватися
на реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства. Йдеться про старанний
підбір кадрів, високий та однорідний рівень їхньої кваліфікації, високу
моральність. Розвиток персоналу повинен пов‘язати професійно-кваліфікаційну
модель робочих місць з моделлю особистих та ділових рис людини, поступово
формувати свідому активну відповідальну особистість, відродити справжній
демократизм у відносинах між виконавцями і керівником. У питанні адаптації
досвіду світового менеджменту до українського бізнесу потрібно враховувати:
- ефективні тенденції розвитку світової економіки та міжнародного
менеджменту;
- дуалізм ментальності українського суспільства стосовно орієнтації на
індивідуалізм (американська модель менеджменту) чи колективізм (японська
модель менеджменту);
- норми моралі, цінності, правила та етичні норми цивілізованого світу;
- менеджмент як науку, мистецтво та практику управління;
- цілі діяльності та інтереси всіх учасників бізнесу: власників,
менеджерів, фахівців, клієнтів;
- особливості перехідного періоду розвитку українського суспільства, при
якому неможливо повною мірою забезпечувати соціальні гарантії персоналу,
ефективно

вирішувати

соціальні

проблеми

колективу,

але

соціальна

спрямованість менеджменту повинна бути;
- доцільність використання процесного, системного, ситуаційного,
ресурсного та інших підходів до управління [5].
Аналіз діяльності провідних компаній показує, що менеджери визначають
стратегію їх розвитку, виступають

у ролі лідерів і

вирішують, як

використовувати ресурси для досягнення цілей. Інтеграція управління і
виробництва відображає взаємозв‘язки, що ускладняються між внутрішнім і
зовнішнім середовищем підприємства.
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На макроекономічному рівні управління повинно враховувати глобальні
процеси, пов‘язані зі загостренням ситуації з навколишнім середовищем і
становлення світової економічної системи.
Концепція сталого розвитку, що знаходить все більше визнання у світі,
вимагає переглянути й систему цінностей, які лежать в основі цілепокладання, і
тим більше, чим вище рівень управління.
Традиційні

ціннісні

критерії

суспільства

приватного

споживання

(особистий успіх і багатство, прибуток тощо) приходять в протиріччя з
вимогами збалансованого з навколишнім середовищем розвитку економіки і
самої людини, а зміна парадигми управління на макрорівні змінює принципи
цілепокладання на рівні підприємств.
Відбувається визнання соціальної та управлінської відповідальності
менеджменту і бізнесу як перед суспільством, так перед окремими
громадянами, що працюють в організації.
Тому в управлінні підприємством головною стає стратегія, яка є не лише
інструментом обґрунтування, вироблення і реалізації довгострокових цілей і
завдань виробничого, науково-технічного, організаційного та соціального
характеру, не лише фактором, що регулює діяльність організації по досягненню
поставлених цілей, але водночас і засобом зв‘язку підприємства із зовнішнім
ринковим середовищем.
Отже, сучасний менеджмент України перебуває у постійному стані
розвитку. Розробляються нові стратегії управління для пошуку найкращого
шляху,

щоб

зробити,

конкурентоспроможними.

зокрема

Перш

за

вітчизняні

все,

успіх

компанії,

компанії

більш

залежить

від

кваліфікованого персоналу, тому сучасні менеджери повинні володіти багатьма
якостями.
Зараз вітчизняні підприємства потребують нововведень, як ніколи. Тому
маю надію, що нове покоління менеджерів побудує свою стратегію управління,
завдяки якому підніме економіку України до світового рівня. Не дивлячись на
досить невеликий досвід формування системи менеджменту в країні, вітчизняні
власники

підприємств

прийшли

до

розуміння

необхідності

розвитку

інтелектуального капіталу, а отже, і компетенцій менеджерів як одного з
пріоритетних елементів забезпечення ефективної діяльності підприємства.
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Ірина Спринчак
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
У статті порушено проблему управління інноваційними процесами які істотно
вливають на економічний розвиток підприємства. Поняття «інноваційні
процеси» - це послідовність подій, протягом яких інновація визріває від ідей до
конкретного продукту, технології, структури або послуги і розповсюджується
у підприємницькій діяльності. Обґрунтування та висвітлення питання,яке
пов’язане з поліпшенням управління інноваційними процесам на підприємстві.
Ключові слова: інновації, підприємство, економіка, розвиток.
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Актуальність теми полягає в тому, що у сучасному світі проблема
нововведень розглядається з точку зору ефективного, спрямованого на
прибуток управління інноваційними процесами на підприємствах. Для цього
вони повинні безперервно впроваджувати новації, проводити технікотехнологічні та інноваційні перетворення, адаптовані до сучасних ринкових
умов. Стрімке зростання науково-технічного прогресу в наш час веде до
глибоких змін, що пасивне та уповільнене реагування на розвиток науки і
техніки призводить до все більш наростаючого відставання. Ось чому основним
напрямком ефективного виробництва повинно бути постійне прагнення
поліпшити

якість

продукції,

мінімізувати

запаси

товарно-матеріальних

ресурсів, своєчасно здійснювати заміну асортименту, забезпечити гнучкість і
мобільність технологічних процесів.
Процес формування інструменту управління інноваціями ринкового типу в
Україні здійснюється повільно. Це є наслідком того, що не достатньо добре
відпрацьовані

методики

оперативного

реагування

на

впровадження

прогресивних технологій, інноваційна діяльність не забезпечена досконалою
фінансовою базою, що обумовлює необхідність вивчення і узагальнення
інноваційного досвіду України та інших країн, розробки нових підходів
впровадження інноваційних ідей на підприємствах.
Проблемам інноваційної діяльності в сучасній теорії приділяється
достатньо уваги, зокрема питанням формування ефективного механізму
управління нею. Наукові аспекти інноваційних процесів розглянуті в наукових
працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них роботи дослідників:
Н.В. Краснокутської [2], В.Л.Попової [4], С.І.Кравченко [7], Ю.В. Вертакової
[3], І.В. Афоніна [6], Т.А. Скрипко [5] та ін.
Французьке «innovation» походить від латинського «innovatio» (оновлення,
зміна). Сам термін був введений в обіг австрійським і американським
економістом, істориком економічної думки Й. Шумпетером. Він трактував це
поняття як «зміна з метою впровадження і використання нових видів
споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів, ринків і форм
організації промисловості» [4].
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Більшість вчених сходяться на думці, що інноваційна діяльність
перетворилась в основну рушійну силу економічного і соціального розвитку.
Успіх підприємств, орієнтованих на виробництво високотехнічної продукції і
послуг, А.В. Фоміна пов‘язує не з виробничими можливостями, а в більшою
мірою зі знаннями, за допомогою яких людина здатна аналізувати і
використовувати в інноваційній діяльності відому йому інновацію.
Для уточнення поняття інновації ознайомимося з різними поглядами на її
сутність (табл. 1). У літературі нараховуються сотні визначень. Різні автори
трактують поняття інновації в залежності від об‘єкту і предмету свого
дослідження.
Таблиця 1 - Погляди авторів на сутність поняття «інновація»
С.І.Кравченко

А.Е.Абрамеши
Р.А.Фатхутдінов
Ю.В.Вертакова

Й.Шумпетер
В.Д.Ільенкова

Кінцевий результат інноваційного процесу – нове рішення існуючих
або виникаючих потреб ,ефективно використовується в практичній
діяльності для їх задоволення і дає певні переваги (вигоди).
Результат реалізації нових ідей і знань з метою їх практичного
використання для задоволення визначених запитів споживачів.
Кінцевий результат впровадження нововведень з метою зміни
об‘єкту управління й одержання соціально-економічного, наукового
технічного ефекту.
Інновація являє собою матеріалізований результат, отриманий від
вкладення капіталу в нову техніку або технологію, в нові форми
організації виробництва праці, обслуговування і управління,
включаючи нові форми контролю, обліку, методів планування і
аналізу.
Зміна з метою впровадження і використання нових видів споживчих
товарів, нових виробничих і транспортних засобів, ринків і форм
організації промисловості.

Аналізуючи всі наведені визначення можна узагальнити, що інновація – це
результат

спеціальної

діяльності,

що

призводить

до

оновлення

або

вдосконалення будь-яких продуктів або технологічних процесів, заснований на
створенні та впровадженні нових знань. Управління інноваціями є процес
постійного оновлення різних сторін діяльності сучасної організації, яке
включає не тільки технічні розробки, а й будь-які зміни в кращий бік, що
націлені на модернізацію виробничого сектору.
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Головними ознаками інноваційної ідеї є її відповідність сучасному
напрямку

(тренду)

розвитку

відповідної

галузі

господарювання

та

затребуваність в економіці. У цьому випадку ідея стає інноваційною.
Інноваційна ідея повинна ґрунтуватися на сучасних наукових уявленнях,
використовувати останні технічні розробки, застосовувати передові технології
та організаційні схеми.
Проте, в нашій сучасній дійсності важливішим буде друга ознака –
затребуваність в економіці. Саме цей критерій стає для багатьох ідей
непереборним, навіть при відповідності всім іншим науковим, технологічним і
організаційним вимогам. Тому при розвитку і розробці процесів, слід ретельно
вивчити не тільки новизну і рівень, а й відповідність споживчим запитам ринку
і можливостям виробництва. Необхідно також проаналізувати конкурентне
середовище – з‘ясувати ступінь конкурентоспроможності нової ідеї і
можливість її розвитку в даних умовах.
Інновація – це результат спеціальної діяльності, що призводить до
оновлення або вдосконалення будь-яких продуктів або технологічних процесів,
заснований на народженні і застосуванні нових знань [2].
Управління інноваціями є процес постійного оновлення різних сторін
діяльності сучасної організації, яке включає не тільки технічні розробки, а й
будь-які зміни в кращий бік, що націлені на модернізацію вітчизняного
виробничого сектору та економіки держави в цілому. Інноваційна діяльність
часто трактується як діяльність, що пов‘язана з використанням нових
технологій. Інновація є наслідком інноваційної діяльності. Типові інноваційні
зміни австрійського вченого Шумпетера наведені на рис. 1.
Отже, відсутність затребуваності ідеї не дозволяє визначити її як
інноваційної. З іншого боку, не кожна затребувана ідея є інноваційною. В
більшості випадків в нашій країні впроваджуються саме такі, вже відомі в світі,
звичайні ідеї, які мають локальну новизну. Інноваційні ідеї забезпечують
прорив, просування. Більшість з них мають локальну новизну – в регіоні, місті,
на підприємстві. Саме такі ідеї сприяють поширенню і закріпленню передового
досвіду.
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Ще однієї характеристикою інноваційної ідеї є її спрямованість в
майбутнє. Вона повинна не тільки відповідати сучасному рівню, але й містити
елементи постіндустріальних технологій. Інновації – це не тільки використання
високих технологій, а й інновації в сфері управлінських рішень. Для реалізації
інноваційних

завдань,

що

виникають

перед

підприємством

необхідна

реорганізація систем управління підприємством на основі нових управлінських
технологій – інноваційних підходів в управлінні підприємств.
1. Використання нової техніки, нових
технологічних процесів або нового ринкового
забезпечення виробництва (купівля-продаж)

3.зміни в організації
виробництва і його
матеріально-технічного
забезпечення

2. Поява нових
ринків збуту

4. Впровадження
продукції з новими
властивостями

5. Використання нової
сировини

Типові інноваційні зміни (Й.Шумпетер)

Рисунок 1 - Типові інноваційні зміни за Шумпетером
Для моделі управління інноваційного організацією характерно управління
нововведеннями в масштабах розширеної організації, тобто включаючи
споживачів, постачальників, стратегічних партнерів. Важливим інноваційним
ресурсом підприємства є персонал, інноваційний потенціал якого заснований на
здатності працівників виробляти і ефективно реалізовувати як свої, так і
сторонні нові ідеї та проекти. Всі співробітники роблять свій внесок у
відповідних їм областях, але можливо і суттєво інший внесок, який називають
мережею. Ці мережі включать співробітників, які крім їх щоденних завдань
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постійно приймають участь в спеціальних інноваційних проектах, що
вимагають їх спеціальний досвід і навички. Це підвищує ефективність розвитку
організації.
Нововведення в управлінні сучасним персоналом за допомогою новітніх
кадрових технологій повинні бути спрямовані на формування працівника
сучасного типу, що володіє цілою групою якостей інноваційного характеру.
Створення систем управління потоком інноваційних ідей в рамках
компанії, підприємства дозволяє зробити процес їх пошуку і аналізу більш
передбачуваним.
Розробка програм інноваційної діяльності підприємства починається з
діагностики та оцінки потреби в інноваціях, ступеня відставання в них
інноваційного інтелектуального потенціалу, сукупності ідей та інноваційних
розробок, патентів, ноу-хау,знань та інформації, якими володіє компанія, а
також тих знань і інновацій, які знаходяться за його межами у конкурентів або
потенційних партнерів. Ця оцінка є базою для обчислення розриву між
потребою і наявністю необхідних інноваційних відкриттів. Діагностика
допомагає визначити слабкі області менеджменту інноваційної діяльності та
розробити ланцюжок заходів, які дадуть можливість отримати очікуваний
результат в управлінні інноваційними ідеями. Регулярне проведення заходів з
заходів з діагностики та оцінці інноваційної діяльності це необхідна умова
створення і підтримки інноваційного клімату компанії і її сприйнятливості до
інновацій.
Потенційним джерелом інноваційних ідей для компаній можуть стати
підприємці. Тут важливо сформувати процес постійного моніторингу та аналізу
нових компаній в певній сфері бізнесу. Головним інструментом для залучення
уваги бізнесменів до підприємства може бути технологічна допомога на старті і
реальна можливість купівлі долі в компанії. Найвідоміший приклад подібної
роботи на українському ринку – найбільша американська пошукова система
Google.

Для

багатьох

компаній

характерна

ситуація,

коли

інженери

зосереджуються на вирішенні технічних проблем і просто забувають, що
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вважають дійсно цінними самі споживачі. Такі компанії стикаються з ризиком
створення зворотного ефекту, коли інновації просуваються вперед не тим, що є
цінним для клієнтів, і за що вони не готові платити, а технічним рішенням
проблем.
Будь-яка нова стратегія вимагає пере направлення в поведінці всього
підприємства як єдиної соціально-економічної системи, зміна пріоритетів і
цінностей, поведінки керівників, зміни методології управління інноваційними
процесами. Процес руху ідей в компанії, що використовує систему управління
ідеями, можна змалювати у вигляді замкнутого циклу, на вході якого
розташовуються ідеї, народжені співробітниками. своїм ентузіазмом колег.

1.народж
ення ідеї

2.формува
ння ідеї

3.розвит
ок ідей

4. управлінська
оцінка ідей

5. відбір
бізнес ідей

П‘ять фаз системи управління ідеями

Рисунок 2 - Фази системи управління ідеями
Збагачуючись додатковим змістом, вони потім потрапляють в оцінний
фільтр, де управлінський орган компанії відбирає для застосування на практиці
найкращі ідеї. Згодом, вони приносять компанії прибуток, в той час як натхнені
автори реалізованих проектів сповнені бажанням і сил ініціювати нові
перспективні пропозиції, запалюючи:
1. Народження ідей. Спочатку слід розробити критерії для їх первинного
відбору, що буде слугувати метою стратегічного бізнесу.
2. Формування ідей. В першу чергу потрібен лідер групи, організатор
процесу управління ідеями, який бажає просувати перспективні інноваційні
пропозиції ініціаторів ідей, створюючи їм комфортні умови для цього.
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3. Розвиток ідей. Кожен з групи може висувати свої ідеї. Можливо, навіть
вони будуть схожі або ж будуть повторюватися, тому на цьому етапі
сформульовані ідеї слід обговорювати, прокоментувати, доповнити і збагатити.
4. Управлінська оцінка ідей. Така оцінка дає можливість отримати
реалістичний погляд на новостворені ідеї задля стратегічного розвитку
компанії.
5. Відбір бізнес-ідей для практичної реалізації. Ухвалення рішення може
здійснюватися як за допомогою голосування, так і рішенням керівника групи
управління ідеями.
Без сумніву, описаний процес управління ідеями в компанії не може
гарантувати, що тільки хороші ідеї отримають схвалення, а погані будуть
відхилені. Але мета процесу – не досягти досконалості, а посилити конкурентні
переваги і перевагу на ринку.
Таким чином, підбиваючи підсумки, можна сказати, що інновація – це
результат

спеціальної

діяльності,

що

призводить

до

оновлення

або

вдосконалення будь-яких продуктів або технологічних процесів, заснований на
народженні і застосуванні нових знань. Одним з варіантів розв‘язання
проблеми є впровадження в діяльності інноваційних компаній інструментів по
управлінню талантами. Завдання управління ідеями починає відігравати все
більшу роль в системі корпоративного менеджменту, а пошук шляхів її
вирішення стає найважливішою умовою забезпечення конкурентоспроможності
сучасних підприємств. Управління інноваціями є процес постійного оновлення
різних сторін діяльності сучасної організації, яке включає не тільки технічні
розробки, а й будь-які зміни в кращий бік, націлені на модернізацію
вітчизняного виробничого сектору і економіки держави в цілому.
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Вихiд нa зaрубiжнi ринки вaртo рoзглядaти у бaгaтьoх aспeктaх, aлe при
цьoму вaртo пaм‘ятaти, щo дaний прoцeс нe сaмoцiль, a пeрeдумoвa тривaлoгo
зaкрiплeння нa зaрубiжнoму ринку. Нa жaль, у пoшуку зaрубiжних пaртнeрiв,
пeрeвaжнa бiльшiсть укрaїнських пiдприємцiв, якi прaцюють у мaлoму тa
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сeрeдньoму бiзнeсi, звoдять всe дo oргaнiзaцiї iмпoрту. Прoтe в умoвaх рiзкoгo
скoрoчeння ринку знaйти пoпит нa прoдукцiю iнoзeмнoгo вирoбництвa стaє
дeдaлi склaднiшe. Пeрспeктивнo виглядaє oргaнiзaцiя eкспoрту, при якiй у
пeршу чeргу нeoбхiднo врaхувaти, щo iнoзeмцям, якi зaзвичaй iз пiдoзрoю
вiднoсяться дo укрaїнськoгo бiзнeсу, пoтрiбнo дoвeсти прoзoрiсть тoї чи iншoї
дiяльнoстi.
Тeoрeтичнi прoблeми рoзвитку мiжнaрoдних тoргoвeльних вiднoсин
знaйшли вiдoбрaжeння в прaцях укрaїнських тa зaрубiжних вчeних. Зoкрeмa цi
питaння дoслiджують тaкi вчeнi, як: В. Євтух, E. Лiбaнoвa, O. Мaлинoвськa,
O. Пoзняк, I. Прибиткoвa, У. Сaдoвa, O. Хoмрa, М. Шульгa, П. Бурдьє,
Т. Зaслaвськa, Ж. Зaйoнчкoвськa, Л. Рибaкoвський, Д. Тeрнeр, A. Ягeльський тa
iн.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв фoрмувaння
спiвпрaцi iз зaрубiжними пaртнeрaми.
В умoвaх глoбaлiзaцiї eкoнoмiки, кoли кoнкурeнцiя нa ринку стaлa
жoрстoкoю, нe всiм пiдприємствaм вдaється витримaти дaний тиск. Вiдтaк
кoжнa кoмпaнiя шукaє шляхи для збeрeжeння свoєї eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi,
пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тa для мoжливoстi рoзвивaтися нaдaлi. Нe
зaвжди пiдприємствa мoжуть вирiшити тaкi зaвдaння сaмoтужки. Тoму,
гoлoвним стрaтeгiчним oрiєнтирoм у рoзвитку вiтчизняних кoмпaнiй сьoгoднi
пoвиннa стaти спiвпрaця iз зaрубiжними пaртнeрaми, дe нaйкрaщoю фoрмoю
мiжнaрoдних пaртнeрських вiднoсин у дaнoму випaдку є спiльнi пiдприємствa,
aльянси, угoди iз мaркeтингу чи прoсувaння прoдукцiї.
Мaкрoeкoнoмiчнa iнтeгрaцiя, якa нa мiждeржaвнoму рiвнi пeрeдбaчaє
узгoджeння цiлeй сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку крaїн, a вiдпoвiднo, звiдси
пoвиннa фoрмувaтися узгoджeнa структурнa, нaукoвo-тeхнiчнa, iнвeстицiйнa,
сoцiaльнa тa зoвнiшньoeкoнoмiчнa пoлiтикa, щo зaбeзпeчує нaйбiльш пoвну
рeaлiзaцiю пoстaвлeних цiлeй. Рoзвитoк iнтeгрaцiйних прoцeсiв нa мaкрoрiвнi є
рeзультaтoм зрoстaння мiжнaрoднoгo руху тoвaрiв i фaктoрiв їх вирoбництвa,
щo стaнoвить oснoву для ствoрeння бiльш нaдiйних вирoбничo-збутoвих
зв‘язкiв мiж крaїнaми.
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Дo oснoвних пeрeдумoв aктивiзaцiї iнтeгрaцiйних прoцeсiв нa цьoму рiвнi
мoжнa вiднeсти: нaближeнiсть рiвнiв eкoнoмiчнoгo рoзвитку i ступeня ринкoвoї
близькoстi крaїн, якi iнтeгруються; нaявнiсть спiльних кoрдoнiв тa iстoричнo
сфoрмoвaних eкoнoмiчних зв‘язкiв; спiльнi риси eкoнoмiчних тa iнших
прoблeм, якi пoстaють пeрeд крaїнaми у сфeрi рeгулювaння eкoнo-мiки,
фiнaнсувaння, пoлiтичнoгo спiврoбiтництвa тa iн. [2, с. 59].
Пaртнeрствo – цe дoбрoвiльнa згoдa нa спiврoбiтництвo мiж двoмa aбo
бiльшe

oргaнiзaцiями,

зa

якoгo

пiдприємствa

тa/aбo

фiзичнi

oсoби

пoгoджуються нa спiвпрaцю зaдля дoсягнeння спiльнoї мeти aбo викoнaння
oкрeмoгo зaвдaння i гoтoвi рoздiлити ризики, рeсурси, прaвoмoчнiсть тa
прибутoк.
Пaртнeрствa iснують у рiзних фoрмaх, мiж рiзними oргaнiзaцiями, вoни
мoжуть бути oрiєнтoвaнi нa рiзнi питaння, зoкрeмa нa спiврoбiтництвo у бiзнeсi,
нa ринку прaцi aбo в сoцiaльнiй сфeрi. Грoмaдськi oргaнiзaцiї мoжуть бути
пaртнeрaми для дoсягнeння влaсних мiсiй. Уряди мoжуть спiвпрaцювaти для
рeaлiзaцiї

свoїх

спiльних

цiлeй,

тaк

сaмo

як

пoлiтичнi

aбo

рeлiгiйнi oргaнiзaцiї. У сфeрi oсвiти oргaнiзaцiї, щo aкрeдитують нaвчaльнi
зaклaди, oцiнюють їх з урaхувaнням рiвня пaртнeрствa з iншими нaвчaльними
зaклaдaми тa oргaнiзaцiями, щo прeдстaвляють iншi сeктoри [1].
Будь-якe

пiдприємствo

вiдчувaє

oб‘єктивну

пoтрeбу

в

якiсних

пaртнeрських зв‘язкaх. Вoни стaють oснoвнoю умoвoю для eфeктивнoгo
функцioнувaння

пiдприємствa

нa

мiжнaрoднoму

ринку.

Дoсвiд

щoдo

фoрмувaння пaртнeрських вiднoсин мiж крaїнaми Єврoпи вiдрiзняється, aджe
фoрмується в пeвнoму сoцiaльнoму сeрeдoвищi, в пeвних пoлiтичних тa
eкoнoмiчних умoвaх, якi впливaють нa бiзнeс сeрeдoвищe крaїни. Для приклaду
нiмeцькi, пoртугaльськi

тa фрaнцузькi

кoмпaнiї стiйкiшi

дo прoцeсiв

глoбaлiзaцiї, вiдпoвiднo схильнiсть дo пoшуку aльянсiв тa ствoрeння спiльних
пiдприємств є мeншoю. Щoдo кoмпaнiй скaндинaвських крaїн, тo вoни
прaгнуть спiвпрaцювaти тa фoрмувaти пaртнeрськi вiднoсини з iншими
фiрмaми.
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Вaртo зaзнaчити, щo для укрaїнськoї eкoнoмiки нaйтипoвiшими є фoрми,
якi зaстoсoвуються у сфeрi вирoбництвa, сeрeд яких вaртo виoкрeмити спільні
пiдприємствa, прoeктнe фiнaнсувaння тa лiзинг. Тaкi фoрми як лiцeнзувaння,
упрaвлiння зa кoнтрaктoм тa вирoбничi кooпeрaцiї нe є aктуaльними aбo ж не
зустрiчaють у чистoму виглядi. Нaйпрoстiшoю, вiдпoвiднo дoсить пoширeнoю
фoрмoю пaртнeрствa є спiльнe пiдприємствo. Укрaїнський зaкoнoдaвeць
тлумaчить спiльнe пiдприємствo як тaкe, щo бaзується нa спiльнoму кaпiтaлi
суб‘єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi тaкoж i нa спiльнoму упрaвлiннi i гoлoвнe
– нa спiльнoму рoзпoдiлi усiх рeзультaтiв тa мaйбутнiх ризикiв [3, с. 89].
Хoчa ствoрeння спiльних пiдприємств i пeрeдбaчaє зiткнeння з чимaлoю
кiлькiстю прoблeм тa ризикiв рiзнoгo рoду, прoтe, цe є oдним iз дiєвих спoсoбiв,
який дaє мoжливiсть дeржaвi вихoдити нa мiжнaрoдну eкoнoмiчну aрeну тa
нaлaгoджувaти мiцнi iнтeгрaцiйнi зв‗язки з iншими крaїнaми. Iнoзeмнi
iнвeстoри

бeзпeрeчнo

зaцiкaвлeнi

у тoму,

щoб

ствoрювaлися

спiльнi

пiдприємствa. Тaкe бaжaння зумoвлeнo тим, щo, є мoжливiсть oтримaти бiльш
ширoкий дoступу дo внутрiшньoгo ринку тoї чи iншoї крaїни, дe рoзтaшoвaнe
пiльнe пiдприємствo, нiж зa умoв iмпoрту, aджe вiн стримується сaмe нeстaчeю
вiльнo кoнвeртoвaнoї вaлюти. Крiм тoгo, бiльш дoступними для iнвeстoрiв
стaють i рeсурси крaїни.
Вихiд пiдприємствa нa зoвнiшнiй ринoк пoлягaє у пoшуку i вибoрi
зoвнiшньoeкoнoмiчнoгo пaртнeрa – кoнтрaгeнтa. Кoнтрaгeнтoм є стoрoни, якi
пeрeбувaють у дoгoвiрних вiднoсинaх стoсoвнo купiвлi - прoдaжу пeвних
тoвaрiв, нaдaння пoслуг. Вiдпoвiднo кoнтрaгeнтoм eкспoртeрa є iмпoртeр, a
oрeндoдaвцi – oрeндaтoр, викoнaвця – зaмoвник. Щoб зaбeзпeчити ефективність
пaртнeрствa, вaжливe знaчeння нaбувaє вдaлий вибiр, aджe зaвдяки йoму
вдaється зaпoбiгти низки нeпoрoзумiнь тa уникнути нeбaжaних фінансових
витрaт.
Вибiр пaртнeрa нaпряму зaлeжить вiд низки чинникiв, щo вiдпoвiдaтимуть
мeтi пaртнeрствa. Вибiр пaртнeрa визнaчaється, нaсaмпeрeд, видoм майбутньої
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї угoди.
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Дo списку пoтeнцiйних пaртнeрiв включaються усi пiдприємствa, якi
вiдпoвiдaтимуть бiльшoстi зaгaльним вимoгaм пiдприємствa, якe iнiцiює
Фoрмується списoк тих пiдприємств, якi мoгли б стaти пaртнeрaми
Прoвoдиться

oцiнкa

вiдпoвiднoстi

iнтeрeсiв

пoтeнцiйних

пaртнeрiв

Прoвoдиться oцiнкa зaгaльнoї вiдпoвiднoстi пiдприємств, якi мoгли б стaти
пaртнeрaми

Oцiнюється

гoтoвнiсть

пoтeнцiйних

пiдприємств

дo

спiвпрaцiфoрмувaння пaртнeрствa. В зaлeжнoстi, якi цiлi стaвить пiдприємствo,
aртeрaми кoмпaнiї мoжуть стaти як кoнкурeнти тaк i пoстaчaльники, клiєнти тa
нaвiть пiдприємствa, якi дiють у нeсумiжних гaлузях. Тoму в бiльшoстi
випaдкiв, пiдприємствo, якe плaнує фoрмувaти пaртнeрствo, мaлo спільну
спрaву aбo рeaлiзoвувaли oдин прoeкт з пoтeнцiйним пaртнeрoм, прoтe тaкi
вiднoсини нe мaли хaрaктeру дoвгoстрoкoвoгo пaртнeрствa.
Вибiр зaрубiжнoгo пaртнeрa вaртo здiйснювaти зa нaступними критeрiями:
- плaтoспрoмoжнiсть кoнтрaгeнтa (oсoбливу вaгу вaртo звeрнути нa даний
критeрiй, кoли мoвa йдe прo eкспoрт тoвaру);
- вирoбничa тa мaркeтингoвa здaтнiсть викoнувaти зoбoв‘язaння щoдo
пoстaвки тoвaру пeвнoї якoстi тa у пeрeдбaчeний угoдoю тeрмiн (дaний
критeрiй є oдним з гoлoвних при iмпoртi тoвaру, здiйснeннi спiльнoї
дiяльнoстi);
- дiлoвa рeпутaцiя пoтeнцiйнoгo пaртнeрa, нaдiйнiсть, звaжaючи нa
oбoв‘язкoвiсть дoтримaння ним зoбoв‘язaнь [4, с. 52].
У дoслiджeннях пo зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi видiляють п‘ять
aспeктiв дiяльнoстi зaрубiжнoгo пiдприємствa, якi вaртo вивчити, кoли мoвa йдe
прo вибiр пoтeнцiйнoгo пaртнeрa.
1. Юридичнo-прaвoвий. Дaний aспeкт пeрeдбaчaє пoшук iнфoрмaцiї щoдo
юридичнoгo

стaтусу

фiрми,

дoтримaння

зaкoнoдaвствa

кoнтрaгeнтoм,

oбoв‘язкoвiсть викoнaння всi зoбoв‘язaнь зa дoгoвoрoм, прo нoрми тa прaвилa
вeдeння тoргoвeльнoї дiяльнoстi.
2. Тeхнiкo-тeхнoлoгiчний. Iнфoрмaцiя щoдo тeхнiчнoгo рiвня вирoбництвa,
a тaкoж тeхнoлoгiю, яку викoристoвують нa iнoзeмнoму пiдприємствi,
спрoмoжнiсть зaбeзпeчити вирoбництвo тoвaрoм в нeoбхiднoму oбсязi i зa
висoкoю якiстю.
266

3. Нaукoвo-тeхнiчний.

Щoб

oцiнити

дaний

aспeкт

слiд

вoлoдiти

iнфoрмaцiєю прo витрaти, щo здiйснює фiрмa стoсoвнo нaукoвo - пoшукoвих
рoбiт, прo кiлькiсть прaцiвникiв у дaнiй сфeрi, прo пaтeнти, якi oдeржaлa фiрмa
тa лiцeнзiйну дiяльнiсть.
4. Oргaнiзaцiйний aспeкт. Iнфoрмaцiя, щo стoсується рiвня мeнeджмeнту
нa пiдприємствi, вiдoмoстi прo тe, як aдaптoвується фiрмa дo змiн в
зoвнiшньoму сeрeдoвищi, пeрсoнaльнi зв‘язки кeрiвникiв тa мeнeджeрiв з
iншими пiдприємствaми, iнфoрмaцiя прo влaсникa кoнтрaгeнтa, склaд
бeзпoсeрeдньoгo всьoгo кeрiвництвa.
5. Eкoнoмiчний aспeкт. Eкoнoмiчнa iнфoрмaцiя - дoступнa i iнфoрмaтивнa.
Eкoнoмiчнa iнфoрмaцiя дaє мoжливiсть дoсить oб‘єктивнo oцiнити здaтнiсть
пiдприємствa викoнaти зoбoв‘язaння вiднoснo плaтeжiв. Вaртo рoзглянути iншi
вiдoмoстi, якi вaртo знaти i мoжнa oтримaти прo пaртнeрa зa дoпoмoгoю рiзних
дoвiдникiв: пoвнa тa скoрoчeнa нaзвa фiрми, aдрeсa; нoмeри, фaкс, тeлeфoн; рiк
зaснувaння, сфeрa дiяльнoстi пoтeнцiйнoгo зaрубiжнoгo пaртнeрa; бaнки, чeрeз
якi пiдприємствo здiйснює oпeрaцiї; фiнaнсoвi устaнoви, a сaмe стрaхoвi
кoмпaнiї, з якими вeдуться дiлoвi вiднoсини; учaсть у кaпiтaлi iнших фiрм.
Тaким чинoм, пaртнeрськi вiднoсини у сфeрi мiжнaрoднoгo бiзнeсу
хaрaктeризуються oб‘єктивними тa суб‘єктивними критeрiями. Дo пeрших
вiднoсяться aвтoнoмнiсть суб‘єктiв, їх рiвнiсть, спiльнiсть дiй, нaявнiсть
взaємних iнтeрeсiв тa свoбoдa вибoру пaртнeрa, a дo других – сприйняття
iншoгo суб‘єктa oспoдaрювaння як рiвнoгo, взaємнa дoвiрa тa вiдпoвiдaльнiсть,
цiлiснi устaнoвки стoрiн нa взaємну вiдмoву вiд примушeння. Дoвгoтeрмiнoвi
eкoнoмiчнi пaртнeрськi вiднoсини дoзвoляють знижувaти адміністративні
витрaти; eфeктивнiшe викoристoвувaти рeсурси; пoкрaщити якiсть зв‘язку мiж
стoрoнaми,

пiдвищити

рiвeнь

їх

взaємoрoзумiння;

удoскoнaлювaти

їх

нoвoввeдeнь; пoкрaщувaти дiяльнiсть [5, с. 25].
Oдним iз гoлoвних суб'єктiв мiжнaрoдних пaртнeрських вiднoсин є
пiдприємствo, зoвнiшньoeкoнoмiчнa дiяльнiсть якoгo бaзується нa мoжливoстi
oтримaти eкoнoмiчнi вигoди, вихoдячи з пeрeвaг мiжнaрoдних дiлoвих
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вiднoсин. Зoвнiшньoeкoнoмiчнa дiяльнiсть здiйснюється з тими пaртнeрaми, якi
є вигiдними, щo зумoвлeнo oсoбливiстю рoзвитку внутрiшньoгo ринку, дo якoгo
вигiднiшe вклaдaти кaпiтaл зaкoрдoнoм; пoшукoм унiкaльних рeсурсiв, щo
нeмaє у влaснiй крaїнi; гeoгрaфiчним рoзтaшувaнням; oтримaти дoступу дo
нoвiтнiх тeхнoлoгiй; зрoстaючим пoпитoм пoтeнцiйних зaрубiжних клiєнтiв;
придбaння нa зaрубiжних ринкaх дeшeвших рeсурсiв. Oргaнiзaцiя ЗEД вимaгaє
дeтaльнoгo oпрaцювaння тaких питaнь як кoн‘юнктурa ринку, пoтeнцiaльнi
пoкупцi тa прoдaвцi, встaнoвлeння дiлoвих кoнтaктiв, прoвeдeних пeрeгoвoрiв,
пiдписaння угoд i т. д.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні аспекти особливостей дослідження
ефективності управління діяльністю підприємства, а також заходи щодо
підвищення ефективності управління підприємством для досягнення ним більш
прибуткової діяльності.
Ключові

слова:

система

управління,

конкурентоспроможність, стратегія.
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підприємство,

ефективність,

Управління підприємством – складний і динамічний процес, керований і
здійснюваний управлінськими працівниками для досягнення поставленої мети.
Виникає проблема в застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують
досягнення цілей управління з використанням методів управління. Сучасна
ринкова економіка створює передумови для підприємницької діяльності, її
ефективного здійснення, що дає змогу по новому організувати господарську
діяльність, сприяти економічному розвитку, головною ознакою якого є
поєднання інтересів.
Методи управління діяльністю підприємства є важливим елементом
процесу здійснення ним господарської діяльності. Використання методів
управління,

покликане

забезпечувати

здійснення

ефективної,

конкурентоспроможної діяльності підприємства на ринку. Особлива роль
методів управління діяльністю підприємства та основа методів управління – це
внутрішній зміст мотивів, якими керується підприємство в процесі підтримання
ефективності управління господарською діяльністю.
Методи управління діяльністю підприємства органічно пов‘язані і
використовуються не ізольовано, а комплексно. Але головними, які є основою
ефективного управління вважаються економічні методи. Організаційні методи
– передумова для ефективного використання економічних методів. Соціальнопсихологічні методи, доповнюючи ефективність використання організаційних
та економічних методів, в комплексі є актуальними.
При діяльності підприємства виникає важлива вимога до методів
управління: вони повинні мати свою мотиваційну характеристику, що визначає
напрям діяльності. Потрібно враховувати, що ефективність використання
методів управління ефективністю діяльності підприємства в основному
залежить від рівня управлінських кадрів.
Економічні методи управління підприємством посідають центральне
місце в наукових методах управління діяльністю підприємства і на їх основі
розробляється стратегія здійснення ефективної господарської діяльності
(прибутковість і конкурентоспроможність на ринку).
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Сфера управління підприємством є досить широкою, що може включати
планування, контроль, організацію заходів по розробленому плану. Це
дозволить правильно спрямувати та ефективно використовувати можливості
підприємства.
Специфіка, рівень динамічності та складності сучасної економічної
системи вимагає розвитку підходів до управління підприємством, що дає
можливість забезпечити стратегічну спрямованість його функціонування і
гнучкість реагування на зміни зовнішнього, внутрішнього економічного
середовища. Одним з найбільш дієвих засобів реалізації таких підходів є
контролінг [2, с. 137].
Незважаючи на тривалу історію формування та розвитку контролінгу,
трактування його сутності та визначення подані в літературних джерелах
досить неоднозначно. Різні автори під контролінгом функцію підтримки
керівництва підприємства, сукупність методів управління, концепцію, фазу
процесу менеджменту або навіть філософію управління. Крім того, сучасні
дослідження дозволяють розглядати концепцію контролінгу. Таке управління
допомагає досягати цілей, що балансують інтереси підприємства і його
навколишнього середовища.
Щодо концепції контролінгу, то важливо відзначити, що аналіз і вибір
концепції дає розуміння його сутності, ролі і місця в системі менеджменту. Це
дозволяє відокремити контролінг від інших функцій управління, відповідно,
чітко визначити завдання. Це особливо важливо саме стосовно деконтролінгу в
силу його синтетичності, мегафункціональності та похідного характеру.
Останнім часом одним з важливих питань є питання виділення і
систематизації основних концепцій контролінгу. У числі робіт, присвячених
даній темі, можна виділити праці Савченко С. М., Ходакевич Б. О., Кириченко
С. О., Беккера В., Бальтцера Б., Гончарової Л., Терещенко О.А., Полозова Л.Н.,
Євсєєвої С.В. та інших.
Трактування сутності управління підприємством, подані в спеціальній
літературі, демонструють досить різноплановий підхід до розуміння змісту,
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функцій і завдань. На нашу думку, це в певній мірі пояснюється тим, що в
своєму розвитку контролінг управління пройшов декілька етапі, кожен з яких
був пов'язаний зі змінами у зовнішньому бізнес-середовищі і новим баченням
ролі та завдань контролінгу в управлінському процесі.
Управління розглядається як процес, раціональність якого може
знижуватися за рахунок обмеження знань, ймовірності помилок у виборі
варіантів управлінських рішень. Відповідно, і контролінг розглядається як засіб
розробки управлінських технологій, вимірювання і оцінки управлінських
технологій, оцінки організації процесу управління. Це мінімізує можливість
помилкових і нераціональних дій [5, с. 46].
Основна проблема підвищення ефективності господарської діяльності
підприємства – це неефективність його системи управління та неякісне
дослідження ринку. Створення цілісної ефективної системи управління
підприємством можливе лише за умови взаємодії всіх функцій управління. Це
вимагає перерозподілу функцій між різними органами управління.
Ефективність управління являє собою результативність її діяльності,
використовуючи такі підходи:
- ефективність – це ступінь досягнення поставлених цілей в діяльності
підприємства;
- формування цілей господарської діяльності підприємства з врахуванням
умов зовнішнього середовища;
- ефективність управління – співвідношення результатів діяльності
підприємства до витрат;
- використання бенчмаркінгу – порівняння з діяльністю конкурентів і
результат – використання раціональних сторін діяльності підприємства
[6, с. 109].
Представлені методи виявлення резервів доцільно використовувати для
діагностики кризових явищ і для виявлення резервів щодо ефективної
діяльності підприємства. Таким чином, під оптимальним управлінням
розуміється така сукупність керуючих впливів, що сумісна з накладеними на
систему обмеженнями, що забезпечують найвигідніше значення критерію
ефективності.
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Для забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства є
розробка маркетингової стратегії, необхідної для визначення стратегічного
розвитку, згідно з яким воно зможе досягти довгострокових конкурентних
переваг на ринку. У повній відповідності до ринкової ситуації та можливостей
підприємства маркетингова стратегія залежить від його збутової діяльності,
оскільки результати ефективної збутової діяльності впливають на результати
господарської діяльності підприємства в цілому.
Отже, маркетингова сутність ефективності управління діяльністю
підприємства полягає не лише в пошуку управлінських рішень, але і в
спрямованості їх на задоволення потреб споживачів, отримання переваг в
порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів.
Збутову діяльність в підприємстві варто розглядати як важливий інструмент
його маркетингової діяльності.
В сучасних умовах діяльності підприємств принциповим є формування
ефективних механізмів управління підприємством. Одним з напрямків
використання таких механізмів, як інструменту впливу на ефективність
управління, є маркетингові комунікації.
Проблемам становлення і розвитку ринку традиційних маркетингових
комунікацій присвячено чимало фундаментальних праць відомих авторів.
Серед них: Д. Алкер, У. Аренс, П. Друкер, Ф. Котлер, Г. Багієва, М. Васіліна,
Є. Голубкова, Т. Приймак, Є. Ромат, В. Ткаченко тощо.
На сьогодні все більшої ваги в сутності ефективного управління
підприємством набуває така складова комплексу маркетингу як просування
продукції на ринок, під яким розуміють сукупність маркетингових рішень. Для
ефективності маркетингових комунікацій на підприємстві потрібно проводити
маркетингові дослідження.
Першим етапом комунікаційного процесу є аудит всіх потенційних
можливостей взаємодії підприємства і його діяльності на ринку. Основними
інструментами

маркетингових

комунікацій

слугують

реклама,

продаж

продукції, комплекс стимулювання збуту, «паблік рилейшнз». На основі
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досліджень ролі маркетингових комунікацій в управлінні підприємством можна
зробити висновок, що основна мета діяльності підприємства – управління
підприємством – безпосередньо залежить і підпорядкована ефективності
комунікаційного процесу.
Процес комунікацій достатньо складний й багатогранний. Застосування
всіх видів комунікацій має важливе значення в процесі вдосконалення
ефективного управління підприємством.
Найбільш
управління

перспективним

підприємством

є

підходом

до

вирішення

ефективності

застосування

концепції

інтегрованих

маркетингових комунікацій. В сьогоденні маркетингові комунікації є головним
фактором

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства

на

внутрішньому і зовнішньому ринках. Така ситуація вимагає нових інструментів
інформаційного впливу.
Одним з найкращих способів збільшити рентабельність господарської
діяльності підприємства в теперішніх ринкових умовах є використання
комунікації комп‘ютерних мереж та ефективності концепції інтегрованих
маркетингових комунікацій. Тому в сучасних умовах необхідно організувати
ефективне

управління

господарською

діяльністю

підприємства

із

застосуванням певних підходів, які включатимуть функції планування,
координування, організації та контролю процесу здійснення діяльності на
ринку з використанням елементів і принципів маркетингу.
Таким

чином,

маркетингові

комунікації

повинні

ефективно

впроваджуватись в діяльність підприємства і розвиватися самостійно, що
дозволить йому виконувати заходи стратегічного розвитку господарської
діяльності якнайменше ризиковим шляхом. Розробка та впровадження
ефективної системи управління підприємством досить складний та масштабний
проєкт, який охоплює всі процеси господарської діяльності підприємства та
діяльність усіх його працівників. Розробка та впровадження ефективної
системи

управління

підприємством

конкурентоспроможності на ринку.
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забезпечить

розвиток

його

У процесі керування підприємством діє зв‘язок організаційних методів
управління його діяльністю з економічними та стають важливим інструментом
ефективного

використання

ресурсів

підприємства.

Економічні

методи

управління підприємством забезпечують підвищення ефективності його
господарської

діяльності.

Відповідно,

також необхідно

більш

широко

застосовувати кредитне регулювання та залучення інвестиційних вкладень.
При ринковій економіці постають проблеми раціонального формування
внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин та побудови ефективної стратегії
управління діяльністю підприємства. В результаті неефективного управління
діяльністю підприємства особливо відчутною стає нестача фінансових ресурсів,
постійний пошук джерел фінансування, форм і методів раціонального
використання обмежених за обсягом ресурсів [4, с. 24].
Стратегія управління діяльністю підприємства тісно пов‘язана з
визначенням

головної

мети

його

функціонування.

Ця

головна

мета

формулюється як досягнення визначеного рівня рентабельності на вкладений
капітал і, відповідно, одержання визначеної маси чистого прибутку. Проблема
управління прибутком підприємства набуває все більшого значення, оскільки
саме в прибутку концентрується ефект усієї господарської діяльності
підприємства.
Ефективне планування прибутку підприємства визначає ряд вимог до
цього процесу, основними з яких є інтегрованість із загальною системою
управління діяльністю підприємств; комплексний характер формування
управлінських рішень; високий динамізм управління; орієнтація на стратегічну
мету розвитку господарської діяльності підприємства.
Відповідно,

удосконалення

напрямків

формування

прийняття

управлінських рішень зумовлює безліч факторів, які характеризують соціальноекономічний

розвиток

діяльності

підприємства.

Водночас,

потрібно

враховувати, що в сучасний період складаються об‘єктивні фактори, що
призводять до ускладнення завдань прийняття управлінських рішень.
Швидкий розвиток економічних відносин, нестабільність ринкового
274

середовища господарювання вимагають своєчасного дослідження та аналізу
чинників, що впливають на господарську діяльність підприємства. Лише
своєчасний і якісний збір та аналіз інформації дають змогу конкретно
встановити

цілі

господарської

діяльності

підприємства,

розробити

в

подальшому стратегії їх реалізації і трансформувати стратегії в програми
заходів на тактичному та операційному рівнях управління. [1, с. 116]
Ефективність управління діяльністю підприємства в сучасних умовах
господарювання

передбачає

забезпечення

його

життєдіяльності

та

конкурентоспроможності на ринку та є одним з головних стратегічних
напрямків розвитку. Забезпечення здійснення ефективної господарської
діяльності підприємства вимагає комплексного використання всіх ресурсів
підприємства, побудови ефективної системи управління підприємством, що
дозволить йому здійснювати ефективну господарську діяльність.
Ефективне управління діяльністю підприємства – це більш чітка
координація його діяльності, що стимулює менеджерів до реалізації своїх
рішень, сприяє більш чіткому визначенню підприємством своєї мети і завдань,
покращує забезпечення підприємства необхідною інформацією, сприяє більш
раціональному
постановку

розподіл

проблематики

ресурсів.

Незважаючи

дослідження,

слід

на

досить

відзначити,

що

традиційну
розробка

дослідження та аналізу ефективності управління діяльністю підприємства є
динамічним процесом. На кожному етапі технологічного розвитку управління
підприємством діяльність економічних процесів віддавалася перевага тим чи
іншим підходам до вирішення проблеми ефективності.
Разом з цим нами виділяється ряд проблем, які слід враховувати при
дослідженні ефективності управління підприємством, а саме:
- термінологія в межах менеджменту ефективності за поточний момент є
недостатньо чіткою, а інколи – неоднозначною;
- велика кількість різноманітних підходів до визначення та аналізу
ефективності управління діяльністю підприємства, а моделі та підходи в
наукових працях реалізують зовсім протилежні постулати;
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- існує різноманітність вимог щодо оцінки та аналізу ефективності
управління підприємством [3, с. 14].
Оцінку ефективності управління підприємством слід розглядати як
поєднання п‘ятьох основних аналітичних дій:
1. Вибір критеріїв проблематики діяльності підприємства на ринку.
2. Вибір способу одержання та обробки одержаної інформації, яка потім
використовується для здійснення аналізу діяльності підприємства.
3. Ідентифікація впливу структури та обсягів одержаної інформації на
аналіз діяльності підприємства.
4. Ідентифікація зв‘язку методів аналізу з очікуваними результатами
діяльності підприємства.
5. Встановлення зв‘язку, як використані методи аналізу впливають на
інформаційний масив, що в подальшому дозволяє організувати ту чи іншу
систему управління ефективністю господарської діяльності підприємства.
Виходячи з цього, вважаємо за доцільне представити базову модель
ефективності управління діяльністю підприємства, рис. 1.
Зміни в цінах на
продукцію

Зміни в доходах

Зміни в
продуктивності

Зміни в кількості
спожитих ресурсів

Зміни в прибутку

Зміни в ціновому
покритті

Зміни у витратах

Рисунок 1 – Модель ефективності управління діяльністю підприємства
Представлена схема дозволяє оцінити можливості впливу на той чи інший
блок діяльності підприємства.
Отже, виходячи з вказаних груп процесів на підприємстві доцільно
використовувати ту чи іншу комбінацію вимірювання оцінки й аналізу
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ефективності. Враховуючи модель, наведену на рис. 1, можливо ідентифікувати
напрями і сфери зосередження зусиль для отримання бажаного результату у
термінах прибутковості чи продуктивності.
Особливого значення набуває оцінювання ефективності управління
діяльністю підприємства, оскільки дозволяє виявити рівень діяльності
підприємства, його менеджменту, наявні ризики та потенційні можливості їх
подолання, зокрема, визначить шляхи підвищення ефективності господарської
діяльності, її конкурентоспроможності на ринку.
Отже, можна зробити висновок, що розробка ефективної системи
управління підприємством потребує узгодження економічних, технологічних,
інформаційних, структурних процесів діяльності у поєднанні х впровадженням
кадрової стратегії, що відповідає меті діяльності підприємства. Управління
сучасним підприємством, в основі якого лежить бачення його діяльності,
повинне передбачати використання комплексу економічних, правових і
адміністративних

важелів

та

формуватися

з

урахуванням

принципів

ефективності, прозорості, відкритості, законності тощо.
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УДК 331.101.2
Діана Тeсля
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
OСOБЛИВOСТI УПРAВЛIННЯ ПEРСOНAЛOМ
НA ПIДПРИЄМСТВI – СУБ’ЄКТI ЗEД
У стaттi рoзглянутo бaзoвi пoняття прoцeсу упрaвлiння пeрсoнaлoм
пiдприємствa – суб’єктa ЗEД. Видiлeнo прoблeми, якi дoвoдять нeoбхiднiсть
oптимiзaцiї систeми упрaвлiння пeрсoнaлoм пiдприємств Укрaїни. Дocлiджeнo
oснoвнi aспeкти рoзрoблeння cтрaтeгiї упрaвлiння пeрсoнaлoм пiдприємств
суб’єктiв ЗEД.
Ключові слова: Систeмa упрaвлiння пeрсoнaлoм пiдприємствa упрaвлiння
пeрсoнaлoм, упрaвлiння пeрсoнaлoм суб’єктiв ЗEД.
Здiйснeння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствoм, випуск
прoдукцiї, якa булa б кoнкурeнтoспрoмoжнoю нa зaрубiжних ринкaх, зaлeжить
нe тiльки вiд тeхнiчнoгo oснaщeння пiдприємствa, нaявнoстi сучaсних
тeхнoлoгiй,

чiткo

мaркeтингoвих

пoстaвлeнoї

дoслiджeнь

систeми

ринкoвoгo

кoнтрoлю
сeрeдoвищa

якoстi
тa

прoдукцiї,

пoслiдoвнoгo

впрoвaджeння кoнцeпцiї прoсувaння тoвaрiв нa зaрубiжнi ринки, a й вiд
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квaлiфiкaцiї спiврoбiтникiв пiдприємствa, eфeктивнoгo упрaвлiння пeрсoнaлoм.
Упрaвлiння пeрсoнaлoм нaбувaє дeдaлi бiльшoгo знaчeння як чинник
пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa, дoсягнeння успiху в
рeaлiзaцiї йoгo стрaтeгiї рoзвитку.
Тeoрeтичнi i прaктичнi aспeкти упрaвлiння пeрсoнaлoм ширoкo висвiтлeнi
у прaцях O.A. Грiшнoвoї, Д.П. Бoгинi, O.Ю. Слaвгoрoдськoї, М.I. Дoлiшньoї,
A.М. Кoлoтa, I.С. Крaвчeнкo, E.М. Лiбaнoвoї, Л.С. Лiсoгoрa, O.В. Мaкaрoвoї,
В.М. Кoлoмiйця, I.Л. Пeтрoвoї, М.В. Сeмикiнoї, С.O. Цимбaлюкa, I.I. Цвeткoвoї,
В.В. Близнюкa, Б.М. Гeнкiнa, O.O. Смiрнoвa, Р.A. Фaтхутдiнoвa, П. Друкeрa,
М. Пoртeрa, A. Тoмпсoнa, A. Стриклeндa тa iнших прoвiдних вiтчизняних тa
зaрубiжних вчeних.
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є визнaчeння

oсoбливoстi упрaвлiння

пeрсoнaлoм пiдприємствa – суб‘єктa ЗEД.
Пeрсoнaл пiдприємствa –

oсoбoвий склaд квaлiфiкoвaних рoбiтникiв

пiдприємствa, фiрми aбo oргaнiзaцiї, якi вoлoдiють прoфeсiйнoю здaтнiстю дo
прaцi, тoбтo мaють спeцiaльну пiдгoтoвку тa пoтрeбують грaмoтнoгo
упрaвлiння i ствoрeння умoв для їхньoгo рoзвитку, a тaкoж здaтнi дo змiн
вiдпoвiднo дo рoзвитку iнших фaктoрiв i eлeмeнтiв вирoбництвa [2]. Сaмe вiд
ньoгo зaлeжить рiвeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств, a тaкoж
нaскiльки eфeктивнo викoристoвуються нa пiдприємствi зaсoби вирoбництвa,
нaскiльки успiшнo вoнo прaцює в цiлoму, a вiдтaк, чи будe вoнo
кoнкурeнтoспрoмoжним, aджe у сучaснiй свiтoвiй eкoнoмiцi цe є вaжливoю
здaтнiстю пiдприємствa й бeз цьoгo вaжкo втримaтись у ринкoвiй структурi
вiднoснo iнших кoнкурeнтiв.
Систeмa упрaвлiння пeрсoнaлoм пiдприємствa – систeмa, у якiй
рeaлiзуються функцiї упрaвлiння пeрсoнaлoм. Вoнa включaє пiдсистeму
зaгaльнoгo i лiнiйнoгo кeрiвництвa, a тaкoж ряд функцioнaльних пiдсистeм, щo
спeцiaлiзуються нa викoнaннi oднoрiдних функцiй.
Здiйснeння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствoм, випуск
прoдукцiї, якa булa б кoнкурeнтoспрoмoжнoю нa зaрубiжних ринкaх, зaлeжить
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нe тiльки вiд тeхнiчнoгo oснaщeння пiдприємствa, нaявнoстi сучaсних
тeхнoлoгiй,

чiткo

мaркeтингoвих

пoстaвлeнoї

дoслiджeнь

систeми

ринкoвoгo

кoнтрoлю
сeрeдoвищa

якoстi
тa

прoдукцiї,

пoслiдoвнoгo

впрoвaджeння кoнцeпцiї прoсувaння тoвaрiв нa зaрубiжнi ринки, a й вiд
квaлiфiкaцiї спiврoбiтникiв пiдприємствa, eфeктивнoгo упрaвлiння пeрсoнaлoм
[3, c. 59].
Прoблeмa упрaвлiння пeрсoнaлoм нa вiтчизняних пiдприємствaх –
суб‘єктaх ЗEД стaє у нaш чaс нaдтo aктуaльнoю чeрeз тe, щo у свiтoвiй тeoрiї тa
прaктицi пeрсoнaл ввaжaється нaйцiннiшим кaпiтaлoм, a йoгo рoль в oтримaннi
прибутку – нaйвaгoмiшoю. Aлe нe нa всiх укрaїнських пiдприємствaх –
суб‘єктaх ЗEД пeрсoнaл рoзглядaється як oснoвний чинник пiдвищeння
eфeктивнoстi

їх

дiяльнoстi.

Нaвпaки,

вiдзнaчaється

пoгiршeння

стaну

упрaвлiння пeрсoнaлoм нa вiтчизняних пiдприємствaх - суб‘єктaх ЗEД, прo щo
свiдчить знaчний рiвeнь плиннoстi кaдрiв, нeзaдoвoлeнiсть прaцiвникiв
пoлiтикoю кeрiвництвa вiднoснo oплaти прaцi, сoцiaльних aспeктiв упрaвлiння
тoщo. Для вирiшeння прoблeм, якi виникaють в упрaвлiннi пeрсoнaлoм,
нeoбхiднo в пeршу чeргу oб‘єктивнo визнaчaти пoтрeбу в пeрсoнaлi, щo є
пoчaткoвим eлeмeнтoм у фoрмувaннi eфeктивнoї кaдрoвoї пoлiтики нa
пiдприємствi - суб‘єктi ЗEД [1, c. 65].
Систeмa упрaвлiння пeрсoнaлoм у мiжнaрoдних кoрпoрaцiях – цe кoмплeкс
пiдсистeм eлeмeнтiв упрaвлiння i їх вiднoсин, зaкoнoмiрнo пoв‘язaних у єдинe
цiлe, щo рoзмeжoвують сфeри упрaвлiння пeрсoнaлoм нa рiзних рiвнях.
Систeмa упрaвлiння пeрсoнaлoм у структурних пiдрoздiлaх мiжнaрoдних
кoрпoрaцiй включaє ряд пiдсистeм, кoжнa з яких склaдaється з eлeмeнтiв, щo
мaють сaмoстiйнe знaчeння i сприяють вирiшeнню зaгaльнoгo зaвдaння.
Принципи упрaвлiння пeрсoнaлoм – прaвилa, oснoвнi пoлoжeння тa нoрми,
якi пoвиннi викoнувaти кeрiвники тa спeцiaлiсти в прoцeсi упрaвлiння
пeрсoнaлoм.

Дaнi

принципи

вiдoбрaжaють

вимoги

oб‘єктивнo

дiючих

eкoнoмiчних зaкoнiв, тoму i сaмi є oб‘єктивними.
Упрaвлiння пiдприємствa – суб‘єктa ЗEД ґрунтується нa нaступних
принципaх:
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-

нaукoвiсть,

дeмoкрaтичний

цeнтрaлiзм,

плaнoмiрнiсть,

єднiсть

рoзпoряджeнь;
- пoєднaння oднooсiбнoгo i кoлeктивнoгo пiдхoдiв, цeнтрaлiзaцiї тa
дeцeнтрaлiзaцiї, лiнiйнoгo, функцioнaльнoгo i цiльoвoгo упрaвлiння;
- кoнтрoль зa викoнaнням рiшeнь [2].
Систeми упрaвлiння пeрсoнaлoм пiдприємств суб‘єктa ЗEД нeoбхiднo
здiйснювaти у рoзрiзi її суб‘єктiв, прoцeсiв тa oб‘єктiв. Вoнo пoлягaє у
прoвeдeннi кoмплeксу зaхoдiв щoдo пeрeхoду вiд iснуючoгo стaну дo цiльoвoгo:
- у рoзрiзi суб‘єктiв систeми упрaвлiння пeрсoнaлoм (кeрiвникiв рiзних
рiвнiв) – нeoбхiднo рeaлiзувaти прoгрaми нaвчaння кeрiвникiв з мeтoю
пiдвищeння у них рiвня сфoрмoвaнoстi упрaвлiнських нaвикiв. В хoдi рeaлiзaцiї
прoгрaми мoжнa прoвoдити тeмaтичнi сeмiнaри i трeнiнги з фoрмувaння
упрaвлiнських нaвикiв;
-

у рoзрiзi прoцeсiв систeми упрaвлiння пeрсoнaлoм (тeхнoлoгiй

упрaвлiння пeрсoнaлoм) – нeoбхiднo здiйснювaти впрoвaджeння рoзрoблeних
тeхнoлoгiй з упрaвлiння пeрсoнaлoм: дoкумeнтaцiйнe зaбeзпeчeння упрaвлiння
пeрсoнaлoм; зaбeзпeчeння пiдприємств пeрсoнaлoм; oргaнiзaцiя прaцi; систeмa
oцiнки пeрсoнaлу; систeмa aтeстaцiї пeрсoнaлу; систeмa стимулювaння
(мoтивaцiї) тa oплaти прaцi; систeмa нaвчaння i рoзвитку пeрсoнaлу; мoнiтoринг
тa кoрeкцiя сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту; рoбoтa з кaдрoвим рeзeрвoм;
-

у рoзрiзi oб‘єктiв систeми упрaвлiння пeрсoнaлoм (пeрсoнaлу

пiдприємств)

–

нeoбхiднo

рeaлiзувaти

прoгрaми

з

пiдвищeння

рiвня зaдoвoлeнoстi прaцeю, лoяльнoстi дo пiдприємств, фoрмувaння в них
мoтивiв для дoсягнeння цiлeй пiдприємств [4, с. 50].
Склaднiсть прoцeсу упрaвлiння людьми у сфeрi зoвнiшньoeкoнoмiчнoї
дiяльнoстi пoлягaє в тoму, щo мeнeджeру пoтрiбнo нe тiльки рaцioнaльнo
викoристoвувaти фaхoвий пoтeнцiaл свoїх прaцiвникiв, aлe i сприяти йoгo
зрoстaнню. Oсoбливoї увaги зaслугoвують прaцiвники, вiд яких зaлeжить
рoзрoбкa i рeaлiзaцiя пoлiтики пiдприємствa у всiх сфeрaх дiяльнoстi,
стрaтeгiчнe мислeння i, нaрeштi, рeзультaтивнiсть упрaвлiння пiдприємствoм у
цiлoму.
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Мiжнaрoднi кoрпoрaцiї являють сoбoю вeликi фiнaнсoвo-вирoбничi,
нaукoвo-тeхнoлoгiчнi, тoргoвo-сeрвiснi oб‘єднaння, для яких хaрaктeрними є
пoєднaння вирoбництвa в крaїнi бaзувaння з ширoкo рoзгaлужeнoю систeмoю
функцioнувaння зa кoрдoнoм. Штaб-квaртирa кoрпoрaцiї здiйснює упрaвлiння
oснoвними пaрaмeтрaми функцioнувaння дoчiрнiх фiрм, щo включaють i
питaння

упрaвлiння

пeрсoнaлoм

нa

oснoвi

пoлiтики

кoрпoрaцiї,

якa

рoзрoбляється гoлoвнoю кoмпaнiєю.
Мiжнaрoднi

кoрпoрaцiї

iнтeнсивнo

впрoвaджують

нoвi

стрaтeгiї

упрaвлiння кaдрaми, щo пeрeдбaчaють:
-

рeaлiзaцiю нoвих нaукoвo-тeхнiчних кoнцeпцiй нa oснoвi змiни

пoпиту нa ринкaх гoтoвoї прoдукцiї;
-

трaнсфoрмaцiю принципiв упрaвлiння пeрсoнaлoм нa рiвнi вiднoсин

гoлoвнoї i дoчiрньoї кoмпaнiй мiжнaрoдних кoрпoрaцiй.
Стрaтeгiя

мiжнaрoдних

кoрпoрaцiй

у

сфeрi

упрaвлiння

трудoвим

пoтeнцiaлoм в умoвaх НТП i твeрдoї кoнкурeнцiї бaзується нa якiснo нoвiй
(глoбaльнiй) кoмбiнaцiї мaтeрiaльних, фiнaнсoвих i людських ( у тoму числi й
упрaвлiнських) рeсурсiв i спрямoвaнa нa пiдвищeння прoдуктивнoстi прaцi i
зрoстaння eфeктивнoстi вирoбництвa. При цьoму штaб-квaртирa мiжнaрoднoї
кoрпoрaцiї oрiєнтується нa рeaлiзaцiю глoбaльних стрaтeгiй у структурних
пiдрoздiлaх, a дoчiрнi кoмпaнiї тa їх пeрсoнaл врaхoвують нaцioнaльнi
oсoбливoстi крaїни бaзувaння.
В Укрaїнi iснує низкa нaгaльних прoблeм, якi пoтрiбнo вирiшувaти вжe
сьoгoднi. Знaчнa чaстинa цих прoблeм пoв‘язaнa з фoрмувaнням нa
пiдприємствaх кaдрoвoгo пoтeнцiaлу. Зa умoви пiдвищeння eфeктивнoстi
фoрмувaння кaдрoвoгo пoтeнцiaлу мoжнa знaйти тaкi мeтoди, якi дoзвoлять
ствoрювaти кoлeктиви нa пiдприємствaх тa з мiнiмaльними витрaтaми
будуть принoсити oчiкувaний прибутoк. З цiєю мeтoю слiд викoристoвувaти
дoсвiд рoзвинутих крaїн свiту.
Iснує дeкiлькa oснoвних мoдeлeй мeнeджмeнту – клaсичнa Япoнськa тa
Aмeрикaнськa мoдeлi, мoдeль ЄС, кoжнa з яких мaє свoї oсoбливoстi тa
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кoмбiнує пeвнi eлeмeнти з iнших мoдeлeй. Мiж сoбoю вoни вiдрiзняються як
трaктувaнням дiяльнoстi, тaк i мoтивaцiєю прaцiвникiв, a тaкoж мeтoдaми
взaємoдiї з пeрсoнaлoм тa впливу нa ньoгo. Укрaїнa стoїть пeрeд вибoрoм, куди
їй рухaтися дaлi, тoму, викoристoвуючи iнoзeмний дoсвiд й oпирaючись нa
укрaїнськi

рeaлiї

тa

мeнтaльнi

oсoбливoстi,

iз

кoжнoї

мoдeлi

слiд

викoристoвувaти крaщi пiдхoди, щo дoзвoлить дoсягти бaжaнoгo eфeкту зa
нaймeнших витрaт [5, с. 86].
Нaйвaжливiшими

oсoбливoстями

сучaснoгo

прoцeсу

вдoскoнaлeння

упрaвлiння пeрсoнaлoм пiдприємствa при здiйснeннi зoвнiшньoтoргoвeльних
oпeрaцiй є:
рoзширeння пoвнoвaжeнь викoнaвцiв нa мiсцях i змiнa фoрми
кoнтрoлю;
спiльнe прийняття гoспoдaрських рiшeнь i ствoрeння aтмoсфeри дoвiри
нa пiдприємствi;
рoзвитoк мeхaнiзмiв плaнувaння кaр'єри для ключoвих прaцiвникiв;
кoмплeкснe бaчeння прoблeм i цiлiсний пiдхiд дo людських рeсурсiв у
взaємoзв'язку зi стрaтeгiчними устaнoвкaми пiдприємствa;
ствoрeння кoрпoрaтивнoї культури iннoвaцiйнoгo типу [3, с. 55].
Тaким чинoм, упрaвлiння пeрсoнaлoм – цe нaукoвий нaпрямoк, сукупнiсть
кoнцeпцiй i тeoрiй, прeдмeтoм якoгo є мeтoди, зaсoби, чинники впливу нa
eфeктивнe викoристaння пoтeнцiaлу пeрсoнaлу у вiдтвoрювaльнoму прoцeсi
пiдприємствi - суб‘єктi ЗEД. Oснoвнa мeтa упрaвлiння пeрсoнaлoм – пoєднaння
у рaмкaх кaдрoвoї пoлiтики пiдприємствi - суб‘єктi ЗEД eфeктивнoгo
плaнувaння пoтрeби у пeрсoнaлi, нaукoвo oбґрунтoвaнoї тa зaстoсoвнoї
прaктичнo oцiнки пeрсoнaлу, плaнувaння кaр‘єрнoгo зрoстaння, eфeктивнoгo
нaвчaння пeрсoнaлу, пiдвищeння квaлiфiкaцiї тa трудoвoї мoтивaцiї для
рoзвитку здiбнoстeй рoбiтникiв, рeзультaтивнoгo кoнтрoлю тa oптимaльнoгo
вирiшeння зaвдaнь, якi визнaчaються вимoгaми ринку i суспiльними
iнститутaми.
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Іван Ткачук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФАКТОРИ УСПІХУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено сутність ключових факторів успіху сучасного
підприємства та сформований схематичний і деталізований процес їх
визначення та оцінювання. Визначено види ключових факторів успіху за
сферами їх формування.
Ключові слова: ключові фактори успіху, конкурентна позиція, галузь
підприємства, конкурентна перевага підприємства в галузі, конкурентна
боротьба.
Покращення

власних

конкурентних

позицій

є

метою

кожного

підприємства. Якщо в певний період досягти цього доволі важко, необхідно
встановити для компанії фактори успіху, які будуть сприяти вирішенню даної
задачі. Лише після цього підприємство починає активно діяти у відповідності з
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обраною стратегією. Ясне уявлення про те, яка місія компанії, — одне з
основних умов для того, щоб правильно визначити ключові фактори успіху і
рухатися у вірному напрямку. Таким чином, практичний інтерес та
необхідність більш інтенсивного визначення ключових факторів успіху
обумовили актуальність даної статті.
У науковій літературі питання щодо визначення факторів успіху сучасного
підприємства висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних авторів: Д. Аакера,
Г. Азоєва, Ф. Котлера, Н. Тарнавської, М. Портера, Е. Смольянова В.
Малицької, Г. Мінцберга, А. Юданова та ін.
Дослідити сутність ключових факторів успіху сучасного підприємства,
визначити їх різновиди та класифікацію та сформувати процес визначення
ключових факторів успіху на основі ідентифікації і розвитку компетенцій
підприємства
Темпи

розвитку

економіки

інтенсивністю

зростання

залежать

успішності

від

галузей

будь-якої

країни

народного

функціонування

тісно

господарства
кожного

пов‘язані
і,

з

зрештою,

підприємства,

від

спроможності національних компаній формувати конкурентні переваги
шляхом розробки нових продуктів і технологій, пошуку нових груп
споживачів, освоєння нових ринків тощо.
Здійснені

протягом

останніх

десятиліть

теоретичні

й

прикладні

дослідження в межах стратегічного планування показали, що існує ряд
чинників, які вирішальним чином впливають на досягнення довгострокового
успіху окремими підприємствами[1]. Внаслідок цього як в економічній теорії,
так і в практичній діяльності підприємств отримало визнання дослідження
ключових факторів успіху як однієї з основ процесу стратегічного планування.
Ключові фактори успіху — це обов‘язкові фактори, що забезпечують
успішну прибуткову ринкову діяльність підприємства. Від цих факторів
залежить не лише фінансовий успіх, але й конкурентоспроможність цього
підприємства.
За висловом Д. Аакера, «Ключові фактори успіху — це активи і
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компетенції підприємства, які необхідні для успіху на ринку. Якщо фірма має
стратегічну слабкість за ключовими факторами успіху, яка не нейтралізована
відповідною маркетинговою стратегією, то її можливість успішно конкурувати
на ринку обмежена» [2].
Основою стійкої конкурентної переваги підприємства є досягнення
переваги в конкурентній боротьбі за ключовими факторами успіху.
В ринкових умовах підприємства мають бажання забезпечити успіх
власної діяльності. Поняття успіху підприємства пов‘язане з реалізацією цілей,
поставлених перед ним вищим керівництвом. Про стратегічний успіх говорять
у тих випадках, коли він забезпечується протягом тривалого проміжку часу.
Хоча стосовно поняття «фактор успіху» в літературі склалися досить
суперечливі

уявлення,

більшість

дослідників

погоджується,

що

воно

характеризує такі змінні, які прямо впливають на ринкові досягнення
підприємства.
Найбільш розповсюдженим є трактування ключових факторів успіху як
сукупності чинників ринкової та ресурсної орієнтації, які можуть вплинути на
формування довгострокової конкурентоспроможності фірми і, відповідно, на її
стратегічний успіх. Більшість спеціалістів вважають, що ключові фактори
успіху мають виражений галузевий характер і є спільними орієнтирами для всіх
підприємств певної галузі.
Інший підхід, згідно якого ключові фактори успіху визначають як
специфічний для кожної конкретної компанії набір її сильних сторін, є проявом
неузгодженості понятійно-категоріального апарату, який використовують
відповідні дослідники [3]. Фактично, відбувається ототожнення ключових
факторів успіху з конкурентними перевагами, які дійсно є індивідуальними для
кожної фірми.
Ключові фактори успіху можуть бути класифіковані за різними
критеріями: за сферою застосування (загальні та специфічні); за джерелами
походження (ринкові, ресурсні); за можливостями реалізації (інструментальні,
неінструментальні) (див. табл. 1).
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Таблиця 1 - Класифікація ключових факторів успіху
Критерій
класифікації

За сферою
застосування

Види ключових
факторів успіху

Стисла характеристика

Приклади

загальні

– актуальні для багатьох
різноманітних галузей

якість та ціна товару
(послуги)

специфічні

– характерні лише для окремих
галузей

репутація швейного
підприємства у
роздрібних торговців
одежею

ринкові

– пов‘язані зі сприйняттям
продукції та фірми
споживачами

ціна продукції, імідж
підприємства

ресурсні

– засновані на оригінальній
комбінації ресурсів компанії

особливі знання
персоналу,
рівень технології

інструментальні

– їх реалізація безпосередньо
залежить від дій фірми

інноваційний потенціал,
розвиненість збутової
мережі

неінструменталь
ні

– формуються об‘єктивно,
незалежно від діяльності
підприємства

зростання обсягів ринку

За джерелами
походження

За
можливостями
реалізації

З позицій конкретного підприємства найважливішою є класифікація
ключових факторів успіху саме за можливостями реалізації, адже зусилля
підрозділів компанії треба спрямовувати на використання інструментальних
факторів.
Група інструментальних факторів включає в себе доволі широкий спектр
чинників, від якості та ціни товару (послуги) фірми, терміновості постачання
продукції клієнту, до фінансового, кадрового й інноваційного потенціалів
компанії[4].
Саме ці фактори в основному знаходяться у сфері компетенції підприємств
та можуть бути ефективно реалізовані в процесі формування конкурентних
переваг.
Головним завданням, яке дасть можливість отримати перемогу в
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конкурентній боротьбі є саме визначення ключових факторів успіху. Для
початку потрібно виділити ключові фактори для галузі в якій функціонує
підприємство. Наступним кроком є розробка заходів щодо реалізації
визначених факторів.
Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі повинні стати основою
стратегії, що розробляється підприємством. Зважаючи на сферу діяльності
підприємства, ключові фактори будуть відрізнятися. Також варто зазначити що
вони мають змогу змінюватися протягом певного проміжку часу. Аналітикам
потрібно виділити від трьох до п‘яти аспектів, які є найважливішими з точки
зору найближчої перспективи та згодом будуть основою стратегії організації.
Це варто робити за допомогою ранжирування ключових факторів характерної
для галузі в якій функціонує підприємство.
Займатися розробкою стратегії підприємства має людина, яка є справжнім
професіоналом у сфері діяльності підприємства. Ключові чинники успіху
зображені на рис.1.
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Рисунок 1 - Ключові фактори успіху
Варто зазначити, що аналізувати ключові фактори успіху необхідно в такій
послідовності:
1. Визначити ключові фактори успіху;
2. Виявити вектор їх змін;
3. Знайти ключові моменти, які мають для фірми не дуже велике значення;
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4. Визначити головні ключові фактори успіху та оцінити їх вплив на
стратегію підприємства [5].
Для того щоб отримати успіх у певній галузі та в певний конкретний
часовий проміжок, зазвичай важливу роль грають всього три-чотири фактори.
Інші не мають такого вирішального значення, а отже, аналітики мають вміти
відокремлювати їх. Якщо брати до уваги одразу усі фактори – це може завадити
керівникам компанії зосередити увагу на основних чинниках, які можуть
привести до перемоги в конкурентній боротьбі.
Для того, щоб мати перевагу в конкурентній боротьбі потрібно ретельно
вивчити ринок для визначення пріоритетних аспектів діяльності підприємства.
Ключові фактори успіху тут заслуговують особливої уваги, тому що саме від
них залежить те, яке місце буде займе підприємство в частці ринку та чи
матиме змогу воно конкурувати з іншими організаціями і при цьому мати
хороший рівень прибутковості. Ключові фактори успіху в стратегії розвитку
компанії повинні займати провідну роль. Головним завданням аналітиків будьякого підприємства яке має хороший потенціал є визначення ключових
факторів успіху на підставі реальних і прогнозованих ринкових умов, а також
конкуренції.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто теоретичні та методологічні підходи щодо визначення
ефективності системи управління підприємством, а також визначено
чинники, що впливають на вибір методів оцінювання ефективності управління
підприємством.
Ключові слова: управління, підприємство, підхід, система управління,
ефективність управління, метод оцінювання.
Успішний

розвиток

та

функціонування

сучасних

підприємств

безпосередньо залежить від ефективності системи управління, що обумовлює
потребу в удосконаленні як і системи управління, так і методик оцінювання її
ефективності.

Все

більшої

актуальності

набуває

здатність

керівника

підприємства в режим реального часу правильно оцінити ефективність діючої
системи управління підприємством з врахуванням її впливу на показники
діяльності підприємства задля розробки і прийняття якісних управлінських
рішень в швидкомінливих умовах нестабільного зовнішнього середовища [5].
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Аналіз праць науковців дають змогу констатувати, що у теорії і практиці
управління підприємством не існує єдиного підходу стосовно визначення
структурних елементів системи управління підприємством. Так, згідно поглядів
Н.І. Патики, «система управління підприємством являє собою комплекс, що
включає керуючу, цільову, функціональну, керовану і зовнішню підсистеми, які
сприяють узгодженню та реалізації конкурентоспроможних управлінських
рішень, направлених на задоволення поставленої ринкової потреби; це є
комплексна

система забезпечення конкурентоспроможності підприємства в

конкурентному середовищі» [6, с. 67].
У більш глибокому значенні відповідно до системного підходу система
управління підприємством включає суб‘єкт і об‘єкт управління. Беззаперечно,
що

внутрішню

структуру

будь-якої

організаційно-економічної

системи

складають дві підсистеми: керуюча (суб‘єкт управління) і керована (об‘єкт
управління). Однак, ці підсистеми за внутрішньою організацією такої є
системами, яким властиві всі ознаки системності.
Ефективність управління підприємством визначається, перш за все,
ефективною організацією керуючої підсистеми. Взаємозв‘язок між цілями,
ресурсами, персоналом і результатами виробництва в системі управління
підприємством визначає здатність керуючої підсистеми відслідковувати
результати функціонування керованої підсистеми, враховуючи наявність
зворотного зв‘язку; співвідносити їх з встановленими цілями і здійснювати
активний вплив на керовану підсистему. Таким чином, для оцінювання
ефективності функціонування системи управління потрібні елементи системи,
яка здійснює управління та безпосередній вплив на ефективність її діяльності,
тобто, керуючої системи.
Г.О. Селезньова, враховуючи те, що система управління підприємством
являє собою сукупність всіх елементів, підсистем і зв‘язків між ними, а також
процесів,

які

забезпечують

відповідне

функціонування

підприємства,

виокремлює такі підсистеми: процесу управління, методології управління,
техніки управління, структури управління. Управлінську діяльність формують
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процес і методологія управління, а техніка і структура управління формують
механізм управління. Стан складових системи управління підприємством
безпосередньо позначається на ефективності її функціонування загалом
[7, с.240]. Подібний підхід поділяють також Г. Асєєв та О.І. Драган.
Поділяючи управління за об‘єктно-логічною і соціально-психологічною
категоріями, О.І. Драган виокремлює такі процеси і об‘єкти управління, що
сприяють його ефективному здійсненню, а саме: процес, функція, інформація, а
також людина і підрозділ як елемент процесу, а виконавець функції, людина як
соціальний об‘єкт і мотивація [2].
Результати здійсненого аналізу наукових літературних джерел свідчать, що
більшість авторів в якості складових системи управління виділяють: функції,
управлінський персонал, організаційну структуру, інформацію, техніку.
О.М. Ложачевська пропонує використовувати процесний підхід стосовно
формування складових системи управління підприємством, згідно якого
система управління підприємством містить такі елементи: структурнофункціональне

забезпечення,

методи

управління,

управлінські

кадри,

технологію та техніку, а також інформацію [4, с. 77].
Наведене групування складових характеризується спільною ознакою –
забезпечення (кадрове, технічне інформаційне і ін.) здійснення робіт по
кожному етапу процесу узгодження і реалізації управлінських рішень. Саме
тому

пропонується

оцінювати

складові

керуючої

системи

управління

підприємством з точки зору забезпечення ефективності процесу ухвалення і
реалізації рішень, основними етапами якого є:
1. Діагностика об‘єкту управління.
2. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.
3. Постановка проблеми.
4. Розробка альтернативних варіантів.
5. Прийняття управлінського рішення.
6. Реалізація управлінського рішення.
7. Контроль та оцінювання результатів ефективності управління [1].
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Комплексна взаємодія наведених складових забезпечує ефективне і
результативне функціонування системи управління підприємством. Тому будьякі зрушення у функціонування хоча б однієї з наведених складових призведуть
до руйнування всього процесу управління підприємством і створять кризову
ситуацію.
Дослідження сутності поняття «система управління підприємством»
дозволяє визначити, що преважна більшість авторів розглядають дане поняття
як поєднання системи, що управляє (суб‘єкт управління), керованої системи
(об‘єкт управління) і зв‘язків між ними. Згідно інших поглядів, «управління
підприємством» полягає у визначенні його як поєднанні дій (елементів), що
дозволяють досягти мети підприємства. Саме такі підходи і лежать в основі
ефективності системи управління. Найбільш поширеним є підхід до сутності та
оцінювання

ефективності

управління

через

ефективність

діяльності

підприємства в цілому. Однак, згідно таких підходів, шляхи щодо визначення
ефективності управління підприємством методом розрахунку показників, які
відображають

загальну

ефективність

діяльності

підприємства,

унеможливлюють формування напрямків удосконалення діючої системи
управління.
Проблемі ефективності управління підприємством в сучасних умовах
нестабільного зовнішнього середовища присвячено наукові праці таких авторів:
О.М. Савицької, В.О. Салабай, Н.Л. Замкової, Я.В. Бурко, В.В. Боковець,
С.А. Пташника, М.І. Насонова, Т.О. Багликової, І.Я. Іпполітової, Г.В. Осовської
тощо. Результати дослідження наукових праць наведених авторів свідчать про
те, що досі не сформовано єдиного підходу до визначення ефективності
управління підприємством.
Результати

оцінювання

ефективності

управління

підприємством

використовуються при аналізі діяльності підприємства та дають можливість
визначити масштаб і вектори змін, спрогнозувати їх вплив на основні
параметри діяльності підприємства, визначити чинники зростання, розробляти і
приймати відповідні управлінські рішення стосовно подальшої діяльності
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підприємства та його підрозділів. Оцінювання ефективності управління
підприємством досі викликає багато дискусій стосовно обґрунтування
загального підходу до оцінювання і аспекту розробки конкретизованих
методичних підходів.
Доцільно зазначити, що виходячи з того, що ефективність управління
підприємством розглядається як відносна характеристика результативності
управління, а результативність, в свою чергу є рівнем досягнення цілей
підприємства, то наведені два перших підходи до оцінювання ефективності
управління підприємством будуть ґрунтуватися саме на такому оцінюванні, а
тому підхід до оцінювання ефективності управління підприємством на основі
лише оцінки рівня досягнення цілей буде входити до складу як першого, так і
другого підходів.
На вибір методів оцінювання ефективності управління, адекватних
ситуації, мають вплив такі чинники: мета і повнота аналізу; сутність завдання,
що

потребує

вирішення;

особливість

об‘єкта

дослідження;

динамічні

характеристики об‘єкта дослідження; різновид та характер інформації,
доступний досліднику; вимоги,

які ставляться до результатів аналізу;

кваліфікація аналітиків, що приймають участь в ході аналізу [5].
У сучасних наукових виданнях виділяють різні методи оцінювання
ефективності системи управління підприємством. Незважаючи на чималу їх
кількість, доцільно навести їх певні особливості:
- досить велика кількість методів направлена на оцінювання певних
елементів

системи

управління

(оцінювання

потенціалу

управлінського

персоналу, ефективності структури і технології управління). Тобто, існуючі
розробки дають можливість розкрити певні грані ефективності системи
управління, але не завжди сприяють визначенню комплексних показників
ефективності;
- комплексні методи шляхом експертного оцінювання спрямовані,
зазвичай, на визначення загальної ефективності системи управління, але не
дають змоги в‘явити проблемні моменти, які підлягають коригуванню чи
удосконаленню, що дозволить підвищити ефективність системи управління
підприємством загалом [3, с. 13].
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Як зазначають науковці, зважаючи на те, що об‘єктом оцінювання є
ефективність управління підприємством, особливу увагу варто приділити меті
аналізу та сутності проблеми, що підлягає розв‘язанню, також інформації, що є
доступною і необхідною для здійснення оцінювання. При цьому варто зажати
на те, що для вибору методики, яка буде доцільною для одержання необхідних
результатів з огляду подальшого підвищення ефективності системи управління
підприємством, потрібно визначити її структурні елементи, що безпосередньо
впливають на її ефективність.
Система

поглядів

на

підходи

стосовно

ефективності

управління

підприємством постійно зазнає змін в зв‘язку з впровадженням нових методів
оцінки ефективності управління підприємством, спроможних пристосовуватися
до мінливих умов зовнішнього середовища [5].
Таким чином, єдиного підходу до оцінювання ефективності управління
підприємством, у тому числі підходу, який би не мав недоліків, не існує.
Підходи різняться відповідно до об‘єкта оцінювання (система управління,
апарат управління). Основними недоліками більшості підходів до оцінювання
ефективності управління підприємством є їх обмеженість з позиції об‘єкта
оцінювання, тобто, управління. Більш конкретно і комплексно управління
розглядається в системному підході, де воно представлено в якості системи
відповідних взаємопов‘язаних елементів.
Однак й таких підхід має недолік – це відсутність єдиного погляду на
склад елементів системи управління. Підходи, що виникають методом
поєднання кількох простих підходів, визначаються, складністю такого
оцінювання. Така розбіжність підходів не сприяє якості оцінювання
ефективності управління підприємством, яке, в межах кожної з підсистем має
відбуватися на основі вибору критеріїв та визначення показників, спроможних
відобразити рівень досягнення підприємством поставлених цілей діяльності.
Отже, визначення ефективності управління підприємством несе у собі
вагоме значення як наукове, так і практичне в зв‘язку з тим, що надає
можливість не лише оцінити ефективність управління підприємством,
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дослідити і проаналізувати сумарний ефект різних його структурних
підрозділів і напрямків діяльності, але й визначити стратегічні орієнтири
розвитку підприємства, розробити перспективний план заходів, визначити
результати використання ресурсів та рівень капіталізації підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ
У статті відображено аспекти, пов'язані з професійним вигоранням персоналу
організації. Розглянуто особливості поняття емоційного вигорання. Виділено
фактори, що сприяють виникненню даного явища у працівників. Розглянуто
методики для виявлення симптомів професійного вигорання. Обгрунтовано
необхідність
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відповідні

рекомендації

щодо
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вигорання, персонал організації, фактори стійкості, професійна адаптація.
В умовах сьогодення увага вчених економістів та соціологів все частіше
звернена до проблеми впливу професійної діяльності на особистість спеціаліста
з метою її детальнішого вивчення, у тому числі різноманітних аспектів
особистісної деформації. Особливо йдеться про осіб комунікативних професій,
тобто професій системи «людина – людина»: всіх категорій керівників,
консультуючих психологів, педагогів, менеджерів, представників різних
професій сфери сервісу, медичних працівників та інших.
Важливу роль цьому процесі грає і те що, сучасна людина, зазвичай,
більшу частину свого часу проводить на роботі. При цьому намагається багато
встигнути, досягти поставленої мети, часом позбавляючи себе не тільки
особистого життя, а й необхідного відпочинку. З одного боку, для молодого
фахівця подібна тактика певною мірою виправдана, оскільки він набуває
професійного досвіду. З іншого, вже зрілі люди, занурені у професію,
забувають про різноманіття, варіативність життя, розглядають власну думку як
єдину правильну. У цьому випадку відбувається процес стагнації особистості,
звуження зон професійного та особистісного розвитку, зростання кількості
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захворювань, пов'язаних з причинами отримання стресових ситуацій і, як
наслідок, порушення працездатності активної частини населення, складності
адаптації до нових видів та форм праці, розвиток стану зниженої
працездатності трудової діяльності.
Метою статті є обґрунтування сутності феномену професійного вигорання
особистості, його структурних складових та наслідків для психічного здоров‘я і
професійного вдосконалення фахівця.
Актуальність зазначеної проблеми обумовлена необхідністю своєчасного
виявлення проблем виникнення професійного вигорання та можливістю
сприятливого функціонування спеціаліста в трудовій діяльності та життя в
цілому.
Проблема професійного вигорання, яка не втратила своєї значимості і в
наші дні, стала предметом наукового аналізу завдяки численним дослідженням
як

зарубіжних,

так

і

вітчизняних

фахівців,

таких

як

Бойко

В.В.,

Водоп'янова Н.Є., Джексона С., Левицької Н.О., Орел Є.В., Робертса Г.Е.,
Скугаревської М.М., Форманюка Т.В. та ін. Разом з тим, численні теоретичні та
практичні аспекти професійного вигорання досліджуються й досі. Вважаємо,
даній темі необхідно приділити значну увагу, оскільки негативні наслідки
психічного вигорання, аналіз яких проводитиметься у статті, мають свій
відбиток на результатах діяльності не лише окремо взятого працівника, але й
організації загалом.
В умовах змін у суспільстві, як носієві всіх його особливостей, все більш
високі вимоги пред'являються не тільки до професійних знань, умінь і навичок
фахівців, але й до рівня їх особистісного саморозвитку, а також психологічного
самопочуття. Відомо, що негативні емоційні стани людини знижують її
ефективність, підвищують ймовірність виникнення конфліктних ситуацій у
трудовому колективі, сприяють виникненню та закріпленню у структурі
характеру та професійних якостях негативних рис, руйнують здоров'я,
призводять до загальної незадоволеності спеціаліста своєю професією.
Дослідники часто розмежовують поняття «професійне вигорання» та
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«емоційне вигорання». Однак слід зазначити, що дані поняття тісно пов‘язані
між собою, оскільки однаковими є причини їх виникнення, прояви, а також
наслідки впливу на особистість.
Коновчук Н.С. трактує поняття «професійне вигорання» як комплекс
психічних переживань і поведінки, які позначаються на працездатності,
фізичному та психологічному самопочутті, а також на інтерперсональних
відносинах працівника. Професійне вигорання – реакція у відповідь на тривалі
робочі стреси міжособистісного спілкування [6, с. 91].
Зокрема, Дудяк В.О. вважає, що професійне вигорання активно
формується та розвивається на тлі негативного психоемоційного стану,
психологічної втоми, стресу, що призводять до вичерпання енергетичних та
особистісних ресурсів людини [2, с. 56].
На думку Шаміс В.А., феномен «трудоголізму» може стати причиною
виникнення симптомів професійного вигорання та деформації. У результаті
можуть з'явитися відчуття втоми та виснаженості, відчуття власного безсилля,
непотрібності, марності. Може виникнути низька задоволеність у роботі, прояв
агресивних моментів (гніву, дратівливості, стресового стану, тривоги)
[11, с.101].
Провівши дослідження емоційного вигорання, Вілсон Ф. зробив висновок,
що цей синдром є результатом конфлікту з реальністю, коли психоемоційний
стан людини виснажується в боротьбі з обставинами, які важко змінити.
Внаслідок

цього

розвивається

професійний

аутизм.

Необхідна

робота

виконується, але емоційний внесок, який перетворює завдання на творчу
форму, при цьому відсутній [1, с. 479].
Зокрема, такими вченими як Сельє Г., Розенман Р., Фрідман М., Лазарус Р.
було доведено, що тривала дія стресу призводить до зниження стійкості
індивіда, виникнення незадоволеності собою, результатами своєї праці, а також
до тенденцій відмови від виконання завдань та дій, які пред'являють собі високі
вимоги.
Як відомо, найчастіше працівники, які мають синдром емоційного
вигорання, не розуміють, що з ними відбувається. Співробітники організації
відчувають внутрішню напругу, занепокоєння, а також роздратування.
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Також слід зазначити, що ознаки синдрому емоційного вигорання
виявляються в тому, що у працівника відчувається безперервна втома, має
місце зниження працездатності, присутні головний біль, порушується сон,
збільшується пристрасть до шкідливих звичок, у нього з'являється почуття, що
його сили, можливості, а також емоції вичерпуються . Як результат, у такого
працівника формується негативне ставлення до його трудової діяльності, а
також до тих людей, з якими йому необхідно взаємодіяти за робочими
моментами. Емоційне вигорання співробітника може досягти стадії, коли
настане абсолютне розчарування як виконуваної ним діяльності, так і його
життям загалом.
Результати актуальних досліджень показують, що синдром професійного
вигорання спостерігається у 40-50% працівників комунікативних професій та
негативно впливає на їх особисту та професійну адаптацію. У цьому ступінь
виразності «перегорання» у працівників різних спеціалізацій неоднаковий. Так,
найвищі показники вигорання виявлені, насамперед, у фахівців, які працюють в
емоційно-витратних професіях (психіатри та фахівці, які працюють із
«важкими» клієнтами) [3, с. 219].
Беззаперечним є той факт, що організації, як і люди, мають різні прояви
професійного вигорання. Виокремимо деякі з них:
- велика плинність кадрів;
- зменшення залученості персоналу до процесу їх трудової діяльності;
- ворожий груповий процес та присутність парних угруповань;
- формування критичної думки щодо працівників;
- недолік співпраці серед персоналу;
- прогресуюче зниження ініціативи;
- збільшення відчуття незадоволеністю трудовою діяльністю [10, с. 103].
Крім вищезазначених можливих проявів професійного вигорання варто
звернути увагу на причини появи даного явища (табл. 1).
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Таблиця 1 – Причини та ознаки професійного вигорання організації
Причини
постійні протиріччя у
стратегічному та тактичному
керівництві
надмірні, нездійсненні вимоги до
працівників
передача відповідальності
працівникам, які не мають
повноважень
відсутність об'єктивних критеріїв з
метою оцінки результатів праці
неефективна система мотивації та
стимулювання персоналу

Ознаки
неадекватно підвищена плинність кадрів (від 100% і
більше на рік, тобто протягом року звільняються
практично всі співробітники, а деякі працюють
менше року)
знижена мотивація до праці, надто часті «перекури»
та «чайні» перерви (більше 30% від загального
обсягу робочого часу)
професійна залежність персоналу від керівників, яка
виявляється або у підвищеному та неадекватному
критичному ставленні до управління, або у почутті
безпорадності без активної допомоги з боку
керівництва
надто висока конфліктність персоналу та важка
атмосфера в компанії
режим залежності, який виражається як гнів на
керівництво, безпорадність та безвихідь

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Емоційне виснаження
почуття емоційної
спустошеності,
зменшення кількості
позитивних емоцій, що
виникають під час
виконання роботи

Деперсоналізація
цинічне ставлення до
праці та об'єктів своєї
праці (байдужість до
клієнтів, відвідувачів)

Редукція професійних
досягнень
формування почуття
некомпетентності,
фіксація на невдачах у
своїй професії

Рисунок 1 – Складові синдрому професійного вигорання [3, с. 222]
Проаналізувавши причини виникнення та ознаки професійного вигорання
організацій, вважаємо за потрібне також виокремити його основні складові
(рис.1).
Необхідно підкреслити, що професійне вигорання менше стосується
людей, які мають досвід успішного подолання професійного стресу та здатні
конструктивно змінюватися в напружених умовах. Якщо говорити про характер
таких людей, необхідно виділити такі індивідуально-психологічні особливості,
як висока рухливість, відкритість, комунікабельність, самостійність і прагнення
розраховувати на власні сили. Проте є певні категорії людей, які підпадають у
групу ризику емоційного, та, відповідно, професійного вигорання (табл. 2).
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Проблема професійного вигорання як співробітника, і організації у тому,
що зрозуміти його наявність усередині колективу досить складно, зазвичай цю
ситуацію можна оцінити лише з боку. У зв'язку з цим найчастіше відсутні
умови для того, щоб вчасно розпочати корекційні заходи.
Для зниження рівня професійного вигорання працівників та підвищення
ефективності професійної діяльності організації загалом необхідні практичні
заходи щодо профілактики. До таких заходів можна віднести:
- систему заохочення (матеріальну та нематеріальну) фахівців, формування
ставлення до професії як до важливої та значущої;
- тімбілдінг;
Таблиця 2 – Група ризику працівників, схильні до професійного вигорання
[4, с. 210]
Тип працівника
Працівники, які за своєю діяльністю
змушені багато спілкуватися з різними
категоріями людей: педагоги, медичні
та соціальні працівники, керівники,
менеджери з продажу
Люди, які зазнають хронічного
внутрішньо-особистісного конфлікту у
зв'язку з роботою
Люди, які працюють в умовах
економічної нестабільності, кризи та в
страху втрати робочого місця
Жителі великих мегаполісів

Особливості
Особливо швидко «вигорають» працівники, у яких тип
особистості не відповідає обраній професії (наприклад,
інтроверти на роботі, що потребує широкого кола
спілкування)
– жінки, які не мають виражених професійних амбіцій і
переживають внутрішню суперечність між роботою та
сім'єю;
– люди обох статей, які вважають, що обрали не ту
професію та займаються «не своєю справою»
– люди з низькою особистісною та професійною
самооцінкою;
– люди старші 45 років;
– люди тих професій, попит на які падає.
– ті, що працюють у великих установах, де вони
почуваються «гвинтиками» бюрократичної машини,
тоді як вони бажають сприймати себе як особистість;
– люди, що живуть далеко від місця роботи, життя яких
проходить за виснажливим графіком: сон – дорога до
роботи – робота – дорога назад – сон;
– працівники, діяльність яких потребує обов'язкової
взаємодії з великою кількістю незнайомих людей.

- впровадження в компанії спеціальних тренінгів, рольових та ділових ігор,
залучення коучів, активних наставників;
- ротація персоналу (горизонтальна чи вертикальна), планування чіткої
системи просування співробітників, їх кар'єрного зростання;
- оптимізація робочих обов'язків, правильне делегування повноважень;
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- регулярні супервізії як форму вирішення важких професійних ситуацій
під керівництвом професійних психологів;
- конструктивна оцінка роботи персоналу, проведення моніторингу
залучення та задоволення працівників своєю діяльністю [1, с. 482-483].
Вважаємо, важливе завдання керівництва – правильно розподілити
пріоритети, виділити цілі компанії та донести їх до співробітників. Самі ж
працівники також повинні докладати зусиль для того, щоб робота була не
важким тягарем, що виснажує емоційно та морально, а приємною та корисною
діяльністю. Профілактика вигорання з боку співробітників полягає у
правильному позиціонуванні проблем, погляд на неприємності з іншого боку та
відволіканні. Фактори, що сприяють підвищенню стійкості до професійного
вигорання наведені на рис.2.
ФАКТОРИ СТІЙКОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
ВИГОРАННЯ
Високі показники
професійного
розвитку

Досвід успішного
подолання
професійних стресів
Достатня особистісна
адаптивність та
професійна мобільність

Позитивне
мислення та
оптимізм

Висока
самооцінка та
впевненість в собі

Якісні показники
здоров‘я та активний
спосіб життя

Рисунок 2 – Фактори, що сприяють підвищенню стійкості до
професійного вигорання [2]
Отже, професійне вигорання виявляється у редукуванні особисти
Емоційне вигорання є реакцією у відповідь на тривалі робочі стресові
ситуації в міжособистісній взаємодії. Серйозний недолік вигорання на нашу
думку полягає у тому, що йому властиво прогресувати і припинити цей процес
досить нелегко. Необхідно навчитися раціонально виконувати власні обов‘язки,
встановлювати перед собою реальні цілі, прагнути відгородити особисте життя
від роботи та намагатися змінити характер та організацію своєї трудової
діяльності. Вважаємо, що

необхідне подальше дослідження

синдрому

професійного вигорання та розробки більш результативніших методів для
вирішення питань його профілактики.
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У статті розкрито сучасні особливості використання соціально-психологічних
факторів в практиці управління колективом на сучасному етапі розвитку,
проаналізовано

актуальні

проблеми

розвитку

управління

колективом,

запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто сучасний досвід використання
прогресивних соціально- психологічних факторів управління колективом.
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сучасний менеджмент на підприємстві, соціальна відповідальність, психологія
управління.
За

умов

конкурентного

нових

соціальних

середовища

викликів

швидкого

та

перманентного

поширення

набувають

розвитку
новітні

інструменти управління. Зміни, що відбуваються в управлінській діяльності
сучасних

підприємств,

створюють

можливість

їх

імплементації

та

вдосконалення на підприємствах, що функціонують в складний час.
Ринкові відносини диктують нові вимоги до управлінської діяльності та до
керівного складу на всіх рівнях управління, незалежно від сфери їх зайнятості.
В даний час, щоб займати лідируючі позиції і бути конкурентоспроможним,
недостатньо тільки інтелектуального потенціалу керівника. Успіх приходить до
тих, хто володіє способами розумного використання людського ресурсу, хто
здатний займатися не тільки розстановкою кадрів, а й створювати сприятливу
атмосферу для роботи співробітників, управляти їх відносинами і емоційним
станом, хто здатний створювати цілу гаму емоцій задоволеності, радості,
інтересу, показником яких є висока ефективність діяльності організації.
Сприятливий

психологічний

клімат

створює

умови

для

підвищення

продуктивності праці, зниження плинності кадрів, тобто, дає відчутний
соціально-економічний ефект.
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Актуальність теми полягає в тому, що на якість менеджменту сучасної
організації

значний

вплив

здійснюють

соціально-психологічні

фактори

управління. Вони створюють основу для ефективного управління персоналом
організації, адже базується на сприйнятті трудових ресурсів як головного
ресурсу. Дана група факторів спрямована на розкриття потенціалу працівників,
звертаючись при цьому до індивідуальних потреб працівника, в першу чергу, як
особистості.

Соціально-психологічні

механізми

закладені

в

основу

корпоративної культури, а, отже, в основу корпоративного управління в цілому.
Таким чином, удосконалюючи систему соціально-психологічних факторів
управління персоналом, менеджмент організації удосконалює всю систему
корпоративного управління.
Дослідженню

природи,

особливостей

застосування

соціально-

психологічних факторів управління присвячені праці Баклицького І. О.,
Дуткевич Т.В., Герхардт M., Фрей Д., Фішер П., Орбан-Лембрик Л. Е., Рульєва
В. А., Ходаківського Є. І., Сазонова Т. О., Воронова О. І. та інших. Всі
дослідники схиляються до того, що соціально-психологічні фактори є
важливими методами управління, а в умовах невизначеності та нестабільності –
найдієвішими.

Вони

є

системотворчими;

одночасно

комплексними

та

індивідуалізованими; головне – передбачають застосування ситуаційного
підходу щодо їх застосування. Даному аспекту менеджменту, на наш погляд,
приділено недостатньо уваги.
Узагальнення теоретико-методичних положень і розробка практичних
рекомендацій щодо розвитку та використання соціально-психологічних
факторів управління персоналом для посилення згуртованості колективу через
формування сприятливого соціально-психологічного клімату.
В даний час відзначається стійкий інтерес вчених і керівників-практиків до
впливу психологічного настрою співробітників на діяльність трудового
колективу. Сприятливий соціально-психологічний клімат колективу забезпечує
працездатність його членів, взаємну підтримку в досягненні цілей організації,
згуртованість колективу. Колективне досягнення цілей призводить до
отримання високих результатів в діяльності, до забезпечення високої
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ефективності підприємства. Разом з тим, соціально-психологічний клімат є
показником рівня соціального розвитку колективу і його психологічних
резервів, здатних до більш повної реалізації. А це, в свою чергу, пов'язано з
перспективою зростання соціальних факторів в структурі виробництва, з
удосконаленням, як організації, так і умов праці.
Сприятлива атмосфера у групі не тільки продуктивно впливає на її
результати, але і перебудовує людину, формує її нові можливості і виявляє
потенційні. Ефективність спільної діяльності багато в чому залежить від
оптимальної реалізації особистісних і групових можливостей.
Актуальність теми обумовлена все більш сильною конкуренцією на ринку,
що зумовлює пошук способів підвищення внутрішньої ефективності на
підприємствах, в тому числі через формування згуртованості персоналу, коли
члени колективу стають співучасниками процесів вдосконалення діяльності
підприємства Сьогодні всі розуміють, що для того, щоб розвиватись,
одержувати

прибуток

і

зберегти

конкурентоспроможність

організації,

керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів:
матеріальних, фінансових і головне – людських [1. с. 170].
Основна частина життя людини пов'язана з процесом організованої
колективної трудової діяльності. Працездатний згуртований колектив на
підприємстві виникає не відразу – відбувається тривалий процес його
становлення і розвитку.
Формування трудового колективу багато в чому пов'язане зі створенням
сприятливого соціально-психологічного клімату, який є умовою підвищення
продуктивності праці, задоволеності працівників своєю працею і місцем
роботи.
Модель підходу до соціально – психолого - економічного управління
трудовим колективом наведено на рисунку 1.
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Управління трудовим колективом
Вихідна діагностика структури колективу
Етно-націальної
структури

Територіальної
структури

Вікової та статевої
структури

Діагностика ціннісно-мотиваційних орієнтацій членів колективу
Діагностика соціального стану колективу
Визначення внутрішньо колективних страт
Визначення мотиваційних пріоритетів для кожної зі страт
Декларування принципів колективної (корпоративної) моралі
(постановка цілей)
Підкріплення моральних принципів економічними чинниками
Формування мотиваційних моделей
Максимізація
споживання
матеріальних благ

Реалізація статусних
потреб та
самовдосконалення

Реалізація професійнокваліфікаційних можливостей та кар'єрна
успішність

Постановка та розподіл безпосередніх виробничих
завдань (організація)
Оцінка виробничих результатів колективу
Підкріплення мотиваційних моделей економічними
чинниками
Оцінка загальних результатів колективу
Соціально-психологічнаморального розвитку колективу

Економічна - безпосередньої
ефективності діяльності

Коригування підходів з урахуванням наявних результатів
Рисунок 1 - Модель підходу до соціально-психолого-економічного
управління трудовим колективом
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Коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія,
клімат і настрій обов‘язково відбивається на результатах. Треба визначитися з
уявленням щодо самого об‘єкта управління, тобто, людей, які складають
персонал організації [2].
Соціально-психологічні фактори в управлінні колективом
Зовнішні
Макросередовище
Матеріальні умови
життєдіяльності
Рівень розвитку
культури
Традиційна система
загальнолюдських
цінностей
Статус особистості в
суспільстві

Внутрішні
Вік та стать

Мікросередовище
Соціальні групи,
що становлять
найближче
оточення індивіда
та виступають
носіями різних
норм і цінностей

Індивідуально-типові
риси
Особливості
темпераменту
Інтереси, нахили та
здібності

Референтні групи і
групи членства

Потреби
Рівень розвитку
самосвідомості

Засоби масової
інформації

Соціальні інститути

Рисунок 2 - Соціально-психологічні фактори в практиці управління
колективом
Серед факторів управління персоналом величезну роль відіграють
соціально-психологічні фактори управління, які впливають, переважно, на
свідомість працівників, на соціальні, етичні, релігійні та інші інтереси людей, а
також моральне стимулювання трудової діяльності (рис. 2).
Соціально-психологічний вплив на персонал охоплює використання
основних закономірностей соціології (спрямованих на групи людей і їх
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взаємодію) та психології (психологічні методи управління, спрямовані на
особистість конкретного працівника). Головна роль даного процесу полягає у
формуванні у працівника необхідних трудових установлень з метою реалізації
соціальних і психологічних потреб трудового колективу, таких як статус,
групові взаємовідносини, соціально-психологічний клімат, етика поведінка,
спілкування та ін. [3, с.105].
Цілями застосування соціально-психологічних факторів є забезпечення
соціальних потреб людини, що ростуть, його всесторонньо гармонійний
розвиток і підвищення на цій основі трудової активності особи та ефективної
діяльності колективу. Видаючи розпорядження, керівник розраховує не тільки
на виконання, але й на наявність у підлеглого бажання це виконати. Оскільки
наявність бажання – свого роду гарант ефективного виконання. Відсутність
взаєморозуміння між керівником і підлеглим є однією з основних причин
неякісної роботи.
Таким чином, щоб створити умови для процвітання організації, необхідно,
щоб її працівники відчували себе "командою". Однією з ознак команди є
згуртованість, взаємовиручка, підтримка й одночасно вимогливість до себе й
інших. Одним із найважливіших показників того, що колектив – це команда, є
хороший соціально-психологічний клімат, тобто такий стан у колективі, коли
кожному працівнику надаються оптимальні умови для реалізації його
здібностей і схильностей.
Ураховуючи все вищезазначене, можна виділити основні чинники
соціально-психологічного клімату, які враховують не тільки безпосередні
елементи (відносини до спільної справи та один до одного), а й опосередковані
– відносини робітника до світу та до самого себе, що загалом впливає на
управління його трудовим потенціалом.
Необхідність активізації використання соціально-психологічних методів
управління
достатньому

організацією,
обсязі

пов‘язана

керівників

з

відсутністю

підприємства

та

поінформованості
інших

в

управлінських

працівників про ефективність застосування засобів та методів психології
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управління; не належною увагою управлінців до галузі психології управління,
не сприйняття та не усвідомлення актуальності психології управління, що
викликано багатьма причинами, зокрема управлінським регресом; відсутністю
психологічної служби чи хоча б посади штатного психолога у складі трудових
колективів вітчизняних підприємств, на відміну від західних, де наявність
психологічної служби є обов‘язковою.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Досліджено

особливості

формування

ефективної

системи

управління

розвитком і використання персоналу підприємства. Запропоновано заходи
щодо

підвищення

ефективності

процесу

управління

розвитком

і

використанням персоналу. Розглянуто наукові підходи стосовно формування
механізму управління розвитком і використанням персоналу. Проведено аналіз
наукових досліджень і публікацій щодо управління розвитком і використанням
персоналу підприємств.
Ключові слова: розвиток персоналу, структура процесу розвитку, професійний
розвиток, особистісний розвиток, система розвитку персоналу.
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На даний час основною складовою управління персоналом підприємства є
створення умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, вдосконалення
вмінь та безперервного розвитку працівників. Зростання ролі знань у
суспільстві,

розвиток

наукоємних,

інтелектуальних

технологій

вимагає

гнучкого та адаптивного використання людських ресурсів підприємства,
підвищення творчої та організаційної активності працівників, формування
гуманізованої організаційної культури. В сучасних умовах ринкової економіки
серед різноманітності проблем, зв‘язаних із забезпеченням нормального та
ефективного розвитку підприємств та організацій, однією із головних є
проблема управління персоналом. В найближчому майбутньому найкращого
розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять головну ставку на людські
ресурси та управління ними.
В умовах ринкових відносин, впровадження у виробництво нових
технологій особливого значення набувають адекватні методи управління розвитком персоналу, які ґрунтуються на прогресивних підходах до розширення його
компетенцій. Зважаючи на це, у сучасному виробництві постають проблеми
модернізації класичних систем менеджменту персоналу та впровадження нових
моделей управління, орієнтованих на безперервний розвиток інтелектуального,
культурного та творчого потенціалу працівників підприємств та організацій.
Серед наукових доробок українських і зарубіжних вчених, які стали
підґрунтям

формування

ідеології

розвитку

персоналу

підприємств

і

дослідження актуальних аспектів управління даним процесом, варто відзначити
праці О. Ю. Амосова, В. Я. Брича, О. А. Грішнової, А. В. Денисової,
Г. В. Дмитрієва, І. В. Журавльова, О. С. Заклекти, А. Я. Кібанова, Н. Б. Кирич,
А. М. Колота, Т. А. Костишиної, І. С. Кравченко, Т. І. Лепейко, Е. М. Лібанової,
Н. Д. Лук‘янченко, Д. П. Мельничука, Г. В. Назарової, М. Д. Романюка,
В. А. Савченка, М. В. Семикіної, Д. Г. Шушпанова. Однак внаслідок складності
й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують питання,
розроблені не цілком.
Метою проведеного дослідження є аналіз теоретичних засад управління
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професійним розвитком персоналу та пошук нових форм розвитку персоналу
для підвищення ефективності функціонування підприємств в сучасних
ринкових умовах. є теоретичне дослідження проблеми управління розвитком
персоналу на вітчизняних підприємствах .
Професійний розвиток персоналу для будь-якого підприємства є істотним
елементом виробничих інвестицій, адже саме за допомогою заохочення
навчання

підприємство

відкриває

своїм

співробітникам

можливість

підвищувати професійні вміння та навички, що створює необхідні умови
розвитку кваліфікованого персоналу. Підвищення професіоналізму посилить
інтерес персоналу до інновацій, підвищить рівень креативності інноваційних
ідей та забезпечить конкурентоздатність підприємства в сучасних ринкових
умовах.

Здатність

працівників

є

підприємства

одним

із

постійно

найважливіших

здійснювати
факторів

розвиток

своїх

забезпечення

його

конкурентоспроможності на ринку.
Розвиток персоналу – одна з найважливіших складових загального
підвищення ефективного виробництва. В економічно нестабільні періоди
проблемі розвитку персоналу надавали недостатньо уваги, але саме в період
кризи розвиток персоналу є однією з умов економічного зростання. Досягти
високих результатів можна тільки тоді, коли люди володіють знаннями,
уміннями і цілеспрямованістю. Освіта і навчання персоналу повинна бути
безперервною і забезпечувати необхідний професійний розвиток. За сучасних
умов проблема розвитку персоналу набуває все більшої актуальності [1, с. 171].
Розвиток персоналу це – процес вдосконалення та оволодіння новими
якісними професійними, діловими навичками та вміннями, особистісними
компетенціями

в

результаті

безперервного

навчання

та

саморозвитку

особистості. Розвиток працівника проходить в умовах гармонійного поєднання
особистих, інтелектуальних, моральних, емоційних та психофізіологічних
якостей, якісне поєднання яких забезпечує високий рівень результативності та
ефективності

і

підвищує

загальний

рівень

конкурентоспроможності

підприємства. Погоджуємося з твердженням, що розвиток персоналу є
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безперервним процесом, який має за мету забезпечення всебічного розвитку
працівників і підвищення загальної ефективності діяльності підприємства
відповідно до обраної їм стратегії. Розвиток персоналу забезпечується заходами
з виробничої адаптації персоналу, оцінювання кадрів з метою здійснення
атестації персоналу, планування професійної кар‘єри робітників і фахівців,
стимулювання розвитку персоналу тощо.
Система розвитку персоналу – це системно-організований процес
безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до
виконання нових виробничих функцій, професійно - кваліфікаційного
просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної
структури

персоналу.

Розвиток

персоналу

забезпечується

заходами

з

оцінювання кадрів з метою здійснення виробничої адаптації і атестації
персоналу, планування трудової кар‘єри робітників і фахівців, стимулювання
розвитку персоналу тощо.
Персонал є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві.
Якими б не були новітні технології, інноваційні ідеї, вони ніколи не будуть
ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи,
належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом
є достатньо складним процесом, адже люди наділені інтелектом, здатністю
мислити. Вони постійно розвивають між собою взаємовідносини, які часто
впливають

на

продуктивність

праці,

виробництво,

внутрішній

клімат

підприємства. Сьогодні основними проблемами, з якими стикаються при
управлінні персоналом – це підбір, формування кадрів з сучасним економічним
мисленням,

забезпечення

ефективності

праці

працівників,

збереження

сприятливого клімату у колективі [2, с.178]. Проведений аналіз поняття
розвиток персоналу дозволяє виділити його наступні складові:
– адаптація персоналу;
– професійне навчання персоналу;
– оцінювання та атестація персоналу;
– планування кар‘єри працівників.
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Основна мета розвитку персоналу – збільшення «віддачі» кожного
працівника, структурного підрозділу та організації загалом. Система розвитку
персоналу передбачає: професійне навчання; планування та розвиток кар‘єри;
створення та ведення кадрового резерву; розкриття потенціалу працівників,
найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок. Однією з
причин недостатньої уваги до розвитку персоналу є те, що підготовка кадрів в
межах

підприємства

потребує

власних

засобів,

яких

не

вистачає

у

підприємства. Ще однією причиною недостатнього розвитку підготовки кадрів
на підприємстві є небажання управлінців витрачати кошти на навчання
персоналу через можливу зміну роботи останніми [1, с.170].
Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має відповідати
методам розвитку підприємства, захищати права і обов‘язки працівників,
забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні
людських ресурсів. Потрібно оцінювати персонал, а саме робити персональну
оцінку рівня знань, умінь, майстерності та особистісної відповідальності;
оцінювати

виконану роботу та її результати. Нагальною проблемою

залишається організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу, а саме
навчання персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в
посаду, організація кадрового зростання, реалізація службово-професійного
просування та кар‘єри співробітників. Розвиток персоналу є необхідною
умовою функціонування будь-якого підприємства, особливо в умовах сучасних
змін у вимогах до професійних знань на тлі науково-технічного прогресу.
Розвиток персоналу повинен бути безперервним, включаючи в себе професійне
навчання і підвищення кваліфікації [2, с. 124].
Використанню і розвитку персоналу підприємства передують процеси його
формування, розподілу, адаптації до реалізації в певних організаційноекономічних
послідовність.

умовах,
Тому

організація
можемо

яких

передбачає

стверджувати,

що

певний

порядок

досягнення

і

високої

ефективності використання і розвиток персоналу підприємства є результатом
ефективності функціонування системи управління ним, яка передбачає
управління процесами формування, організації, мотивації до певної реалізації
та розвитку[3, с. 45].
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Процес розвитку персоналу має багато аспектів, про що свідчать численні
точки зору і різні методи управління такими програмами. Такі умови
включають в себе професійне зростання, безперервна освіта на робочому місці,
вдосконалення

персоналу,

оновлення

методів

управління

людськими

ресурсами, управління талантами і інші комбінації цих аспектів. Щоб
зрозуміти, що таке розвиток персоналу, важливо врахувати, що навчання і
розвиток персоналу - це різні питання. Навчаючи персонал, ви навчаєте
співробітників того, як краще виконувати посадові обов'язки. Розвиток
співробітників - це інвестування в підняття персоналу на новий рівень. Коли
когось наймають на роботу і навчають завданням, які він повинен виконувати це тренування.
Розвиток в основному полягає в тому, щоб навчати співробітників і
готувати їх до завдань, які будуть поставлені на посадах вищого рівня. Можна
виділити наступні цілі процесу управління розвитком персоналу:
- забезпечення навчання, необхідного для того, щоб співробітник міг
якісно виконувати роботу на рівні компетенції в поточних і майбутніх
призначеннях;
-

створення

атмосфери,

яка

сприяє

самореалізації

особистості,

ефективності, творчості;
- економія. Найняти працівників, які не справляються, щоб потім їх
звільнити - це дуже дорого. Також дорого втрачати відмінних співробітників
через те, що вони не бачать можливостей для професійного зростання. Якщо не
надати співробітникам можливості розвиватися, компанія неодмінно буде
втрачати хороших людей, а разом з ними і свої вкладення в їх розвиток.
Розробка життєздатних і значущих програм розвитку персоналу дозволяє
персоналу працювати для досягнення цілей компанії і їх особистих цілей.
Важко знайти кращий талант, але ще важче зберегти цей талант. Якщо ви не
будете постійно інвестувати в розвиток своїх співробітників за допомогою
успішної підготовки і постійного навчання, допомагаючи їм повністю розкрити
свій потенціал - вони можуть піти.
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Тому дуже важливо, щоб в організації був розроблений план, спрямований
на розвиток співробітників. Управління розвитком співробітників для
підвищення їх умінь і відповідальності дозволяє вирішити два завдання:
забезпечити зацікавленість співробітників в їх майбутньому в компанії і дати їм
зрозуміти, що компанія про них піклується. Розвиток співробітників важливий
як для роботодавця, так і для персоналу. Адже в підсумку компанія отримує
більше освічених, ефективних і залучених співробітників. Отже, у наш час
персонал

стає

ключовим

ресурсом,

який

забезпечує

ефективність

функціонування кожного підприємства, тому його розвиток є невід‘ємною
складовою загальної стратегії організації.
Система управлінням розвитком персоналу підприємства являє собою
сукупність методів, що будуть забезпечувати виконання завдань у сфері
розвитку персоналу, а також проведення навчання працівників, підвищення їх
кваліфікації та просування кар‘єрними сходами. Ступінь розвитку персоналу
організації

визначає

її

ефективне

функціонування.

Впровадження

безперервного розвитку персоналу у повсякденну діяльність вітчизняних
суб‘єктів господарювання можливе лише за умов попереднього створення
ґрунтовного теоретичного та методичного забезпечення даного процесу.
Таким чином, формування ефективної системи розвитку персоналу
сучасної організації є одним із її стратегічних завдань. Це зумовлюється
динамічністю та невизначеністю середовища функціонування організації,
нестандартністю змін як у глобальному оточенні, так і в економічних та
соціальних процесах на макрорівні, зміною світогляду та структури потреб
персоналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
У

статті

розглянуто

поняття

іміджу

підприємства,

обґрунтовано

необхідність формування позитивного іміджу підприємства в умовах роботи
на

зовнішніх

ринках.

Охарактеризовано

чинники

формування

іміджу

підприємства, які класифікуються по відношенню до підприємства на
внутрішні та зовнішні. Визначено перелік зазначених чинників та характер
їхнього впливу на імідж підприємства на зовнішніх ринках, а також
особливості формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках.
Ключові слова: імідж, репутація, чинники конкурентоспроможності, етапи
формування іміджу підприємства, міжнародний ринок.
Зростання масштабів міжнародної торгівлі та посилення конкуренції на
міжнародних ринках товарів і послуг призвели до посилення ролі формування
іміджу компанії як чинника конкурентоспроможності на зовнішніх ринках та
перспективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Передумовою розвитку та успішного функціонування підприємства як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках є створення його іміджу. Він є
важливим інструментом для покращення загального потенціалу зростання
підприємства, залучення більшої кількості клієнтів, і як наслідок, збільшення
прибутку – досягнення однієї з основних цілей підприємства. Тому,
розпочавши експансію на міжнародні ринки та прагнучи збільшити ріст
поточного бізнесу, важливим стає формування іміджу підприємства.
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Необхідність дослідження процесу формування іміджу підприємства
зумовлена розумінням того, що імідж є реальним управлінським ресурсом, який
істотною мірою впливає на успішність економічних і соціальних позицій
підприємства при виході на міжнародні ринки.
Питання формування іміджу підприємства розглядають такі вчені, як
Л. Балабанова, Я. Приходченко, А. Вардеваян, О. Ткачук, В. Гатило, Л. ОрбанЛембрик, О. Трач, Н. Яшкіна, Ю. Строцюк та ін. Аналіз останніх наукових
досліджень у сфері управління конкурентоспроможністю свідчить про те, що
більшість науковців зовсім не досліджує питання формування іміджу
підприємства на зовнішніх ринках.
Метою дослідження є обґрунтування шляхів удосконалення процесу
формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках.
Імідж підприємства може формуватися двома способами: цiлeспрямoвaнo
– шляхом поетапної роботи підприємства чи відповідних організацій на
замовлення самого підприємства, або стихійно – без будь-яких дій
підприємства, внаслідок його звичайної діяльності. У другому випадку
сформований імідж може бути нeaдeквaтним та несприятливим для самого
підприємства. На зовнішніх ринках процес виправлення нeгaтивнoгo іміджу є
надто складним та затратним. Крім того, немає жодної гарантії, що необхідного
результату буде досягнуто.
Загалом існує проблема сутнісних відмінностей у визначенні поняття
«імідж» у сучасній економічній літературі. Єдиного визначення іміджу немає,
кожен з дослідників розкриває певну сторону цього поняття. Однак, серед
безлічі дефініцій більшість науковців сходяться на тому, що дане поняття є
об‘єктом управління, який легко піддається змінам, легко сприймає зовнішній
вплив [1, с. 35].
Імідж – це навмисне спроектований в інтересах підприємства, що
ґрунтується
властивостях,

на

особливостях
перевагах,

діяльності,

якостях

і

внутрішніх

закономірностях,

характеристиках,

образ,

який

цілеспрямовано входить у свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії,
відповідає її очікуванням і вирізняє компанію від аналогічних [3].
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Процес формування іміджу вимагає управління (планування, організації,
контролю) і науково обґрунтованого підходу. Науково обґрунтована робота з
управління корпоративним іміджем повинна вестися на основі моделювання
іміджу [2]. Більшість науковців схиляються до думки, що імідж підприємства
повинен розглядатися з позиції об‘єкта управління. Саме цей аспект, на наш
погляд, є фундаментом формування іміджу на зовнішніх ринках, метою якого є
забезпечення створення і збереження відразу позитивного іміджу підприємства.
Не варто виходити з позиції, що в будь-якій організації завжди існує імідж
незалежно від того, хто над ним працює, і чи працюють над ним взагалі.
Стихійне формування іміджу не завжди дає очікуваний ефект, а
цілеспрямоване,

продумане

створення

уяви

про

підприємство

сприяє

досягненню позитивних результатів. Переваги позитивного іміджу очевидні.
Однак позитивна популярність не з‘являється, якщо не сприяти її створенню, і
не існує сама по собі, якщо над цим не працювати.
Особливо це стосується діяльності підприємств на іноземних ринках. Вона
вимагає цілеспрямованої систематичної роботи з формування позитивного
іміджу підприємства. Зважаючи на те, що формування іміджу підприємства на
зовнішньому ринку є витратною справою, адже проведення міжнародних
маркетингових досліджень потребує значного фінансування, недостатня увага
до його формування несе за собою негативні наслідки і навіть збитки. Тому,
щоб створити бажаний імідж підприємства, необхідно розглянути інструменти,
які дозволять сформувати та закріпити потрібний образ підприємства у
свідомості цільових мас [2].
На сучасному етапі розвитку брендів в умовах глобалізації ринку
позитивний імідж стає дієвим інструментом для досягнення організацією
ділового успіху і збереження його стійкої тенденції. За таких умовах імідж має
виконувати певні задачі, чітке формулювання яких знаходимо у роботі
[3, с. 148]:
- підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю
свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва;
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- підвищення ефективності реклами і різних заходів просування товару;
- полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі
сформованим іміджем легше вивести товар на ринок;
- підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах товарівконкурентів однаково високої якості конкуренція ведеться на рівні іміджу фірм.
Коли підприємства намагаються розширити свою діяльність у глобальному
масштабі, ці задачі не змінюються.
Але існують певні особливості та відповідні вимоги, які потрібно
враховувати при розробці іміджу підприємства на міжнародних ринках. Тому
процес формування іміджу на зовнішніх ринках, на наш погляд, повинен
складатися з імплементації таких послідовних кроків:
1.

Аналіз

зовнішніх

ринків.

Підприємству

необхідно

провести

дослідження, яке дозволить оцінити новий ринок, враховуючи всі можливі
аспекти – економічні, політичні, технічні та соціальні. Для аналізування
міжнародних ринків товарів та послуг можна скористатися інформацією
торговельних департаментів країн. На даному етапі важливо оцінити бар‘єри
входу на новий ринок, готовність і можливість підприємства розвиватися на
міжнародному рівні, перш ніж розпочати роботу. Тому першочерговим є
з‘ясування відповідей на такі питання:
- чи існує ринок продукту, який підприємство має намір експортувати або
імпортувати за кордон; якщо існує, то необхідно переконатися, що даний ринок
не є насиченим цим продуктом;
- якщо є ринок і немає конкурентів, необхідно з‘ясувати причину їх
відсутності (наприклад, існування закону про заборону розповсюдження цього
продукту в обраній країні, чи можливість придбання споживачами цього
продукту в інший спосіб);
- якщо існують конкуренти, то чим, з точки зору потенційних клієнтів,
запропонований продукт буде вирізнятися.
2. Визначення стратегії розвитку. Кампанію з розширення бізнесу за
рахунок міжнародної експансії необхідно розпочинати з розробки чіткого
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плану висвітлення короткострокових та довгострокових цілей розвитку. Тобто,
на даному етапі мають бути чітко виділені критичні бізнес-цілі. Створення
іміджу без знання своїх короткострокових та довгострокових ділових цілей
буде неефективним та витратним. Підготовка міжнародного бізнес-плану є
важливою на нових ринках, щоб адекватно оцінити власні потреби та
визначити цілі діяльності. Внутрішня стратегія, знання про сильні та слабкі
сторони бізнесу мають вирішальне значення для ефективного конкурентного
аналізу.
Тому багато компаній покладаються великою мірою на зовнішні джерела
інформації, щоб керувати процесом прийняття рішень. Проте, аналізуючи всі
дані самостійно, підприємство зможе знайти відповіді на поставлені запитання
та визначити, чи є у нього потенціал для розвитку на новому ринку. Якщо
відповіді на поставлені питання все ж будуть позитивними, тоді слід
переходити до наступного кроку формування іміджу підприємства на
міжнародних ринках.
3. Дослідження маркетингового середовища. Необхідно чітко визначити
групи, на які слід націлюватися, щоб створити ефективну маркетингову
стратегію. Цільова аудиторія складається з поєднання зовнішніх та внутрішніх
груп, включаючи клієнтів, партнерів, аналітиків галузі та працівників.
Маркетингова стратегія має безпосередньо відповідати унікальним потребам та
можливостям цільової аудиторії. Аналізуючи мотиви цільових аудиторій,
підприємство формує власні конкурентні переваги.
Після того, як підприємство визначилося з цільовою аудиторією та
критичними бізнес-цілями, можна починати роботу над створенням бренду на
нових ринках, який, ймовірно, буде відрізнятися від існуючої власної марки на
внутрішньому ринку через існування культурних відмінностей. Оскільки
персональний бренд підприємства визначає його імідж, важливо, щоб він був
простим, зрозумілим та релевантним.
4. Вивчення культурних відмінностей.
Однією з основних ознак, яка робить різницю між веденням бізнесу на
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внутрішньому та міжнародному рівнях, є культура. Розпочинати потрібно з
вивчення регіону. Власникам бізнесу важливо проаналізувати все про регіон, де
живуть їхні потенційні клієнти. Розуміння споживачів відкриває потенціал для
більшої конкуренції. Тому для повного розуміння ринку, який підприємство
має намір завоювати, потрібно ознайомитися з місцевою культурою своєї
цільової аудиторії, оскільки культурні нюанси можуть мати великий вплив на
те, як розвиватиметься бізнес.
Процес формування позивного іміджу підприємства є необхідною
передумовою успішного його функціонування на зовнішніх ринках. Для цього
підприємству необхідно: дотримуватись розробленої стратегії розвитку;
оновити власний бренд відповідно до вимог нових ринків; скерувати зусилля на
підтримку позитивного іміджу та репутації. Імідж підприємства виступає як
один з інструментів досягнення стратегічних цілей, які стосуються основних
напрямків його діяльності на міжнародних ринках та орієнтовані на
перспективу.
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УДК 658.168
Богдан Шмідт
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті досліджено сутність поняття «антикризове управління» на
підприємстві та узагальнено підходи до їх розуміння. Систематизовано
особливості та характерні заходи, які направлені на запобігання кризових
явищ, що можуть бути викликані внутрішніми та зовнішніми факторами,
шляхом залучення всіх необхідних ресурсів підприємства, для забезпечення
ефективного функціонування та підвищення його рівня у конкурентному
середовищі.
Ключові слова: антикризове управління, стратегічний розвиток, тактичний
розвиток, кризові явища, ресурси підприємства.
У сучасних нестабільних економічних умовах на ринку на ефективність
функціонування

підприємства,

а

також

на

його

платоспроможність,

прибутковість і ліквідність активів істотно впливають низька купівельна
спроможність споживачів, стрибки валютних курсів, а також негативні
ендогенні фактори, такі як низький рівень управління або підготовки
персоналу, недоліки у виробничій і маркетинговій сфері, відсутність
інноваційної політики.
Виникнення і розгортання системної кризи, вражає основні складові
елементи підприємницької діяльності, призводить до нездатності самостійного
відновлення стану самоокупності та загрози банкрутства унаслідок зростання
заборгованості. За таких умов необхідне швидке реагування керівників
(оперативна Crash-програма), ефективне антикризове управління, мобілізація
внутрішніх ресурсів.
Дієвим засобом виходу з кризового стану є застосування процедури
антикризового

управління,

яка

передбачає
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впровадження

в

систему

підприємницької

діяльності

виробничо-технічних

заходів,

використання

зовнішніх і внутрішніх резервів для відновлення прибутковості та уникнення
банкрутства.
Більша частина вітчизняних промислових підприємств знаходяться в
критичному стані, це пов‘язано з постійними змінами у зовнішньому та
внутрішньому

середовищі,

інтенсивним

розвитком

науково-технічного

прогресу, використанням застарілих технологій та обладнання, виробництва
продукції, яка має низький рівень конкурентоспроможності, не відповідає
вимогам і стандартам та ін.
Для виходу вітчизняним підприємствам з кризового стану необхідно
розробляти та впроваджувати систему заходів з антикризового управління
підприємствами, але для цього необхідно виявити недоліки та переваги в роботі
самого підприємства, залучити антикризових менеджерів, які мають досвід у
подоланні криз, максимально залучати необхідні ресурси, що має підприємство.
Дослідженню проблем антикризового управління на підприємствах
присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних вчених – економістів, таких
як: Бланка І., Василенко В , Короткова Е., Прохорової В. , Ситник Л. та інших.
Не дивлячись на значні досягнення в формуванні методів, принципів, систем
антикризового управління на підприємствах які ґрунтуються на наукових
дослідженнях і накопиченому досвіді, залишається багато невирішених
теоретичних і практичних питань.
Метою статті є обґрунтування формування системи антикризового
управління на вітчизняних підприємствах у сучасних умовах господарювання.
Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності
будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого
антикризового управління. Останнім часом цей термін набув значного
поширення, однак розуміння сутності цього напряму управління, його змісту,
особливостей, теоретичного підґрунтя ще знаходиться на стадії формування. Це
спричинює різні підходи та тлумачення, нетотожність оцінок окремих базових
положень.
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Зважаючи на те, що точний переклад слова «crisis» означає – «перелом»,
crisis management – це управління найбільш кризовими («переломними»)
ситуаціями. В західній літературі антикризове управління часто визначається як
діяльність, яка необхідна для подолання стану, що загрожує існуванню суб‘єкта
господарювання, при цьому основна увага акцентується саме на виживанні
[2, с. 314].
Причини виникнення криз на підприємствах можуть мати різне
походження. Для ефективного та оперативного вирішення кризових явищ
необхідно розробляти та впроваджувати заходи щодо їх подолання. Але дуже
важливо бачити симптоми кризового розвитку, щоб мати можливість своєчасно
продукувати та впроваджувати управлінські рішення та розробляти на основі
прогнозних показників програми антикризового управління. Криза показує
сутність та характер протиріч, що накопичуються в діяльності підприємства і
потребує

оперативного

та

ефективного

вирішення

для

забезпечення

подальшого функціонування чи розвитку підприємства.
Система антикризового управління підприємницькою діяльністю являє
собою комплекс узгоджених елементів, які, взаємодіючи між собою,
діагностують ознаки та прояви кризи, сприяють її подоланню, подальшому
поверненню підприємницьких структур до стабільного функціонування та
створюють необхідні умови для подолання негативного впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів на діяльність підприємств. До складових елементів
антикризового управління належать: суб'єкт та об'єкт, мета, пріоритетні цілі та
завдання, основні принципи, функції, методи та критерії оцінки ефективності
проведення антикризових заходів [1, с. 137].
Головною метою антикризового управління є створення умов для стійкого
функціонування підприємств на ринку у відповідь на будь-які економічні,
політичні і соціальні перетворення в країні, розробка стратегічних альтернатив
на основі прогнозування та передбачення розвитку ситуації, уникнення
фінансових проблем та подолання загрози банкрутства з найменшими
втратами, впровадження інноваційних змін у діяльність.
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Предметом

антикризового

управління

діяльністю

підприємства

є

дослідження можливих і реальних причин кризи, факторів що її спричиняють, її
ознак

і

наслідків,

що

погіршують

нормальні

умови

функціонування

підприємства [3, с. 113]. Об‘єктивно, фактори кризових явищ можна поділити
на зовнішні та внутрішні, що представлені на рисунку 1.
Внутрішні (ендогенні)

Зовнішні (екзогенні)

соціально-економічні

фактори, пов'язані з

фактори загального

операційною діяльністю

розвитку країни

фактори, пов'язані з

ринкові фактори

інвестиційною діяльністю

інші зовнішні фактори їхній склад підприємство
визначає самостійно з
урахуванням специфіки
своєї діяльності

фактори, пов'язані з
фінансовою діяльністю

Рисунок 1 - Основні фактори розвитку кризових явищ
Якщо криза у діяльності підприємства суб‘єктивне явище, це означає, що
керівництву слід прийняти ряд заходів, що покращать як фінансовоекономічний стан підприємства, так і його господарську діяльність. підвищення
ефективності його роботи шляхом застосування новітніх технологій і
обладнання. Отже, можна зробити висновок, що абсолютна більшість із
зазначених причин носять суб‘єктивний характер, а отже подолання кризового
стану на підприємстві залежить в першу чергу від бажання та рішень, що
приймаються самим керівництвом, а лише потім зовнішніми умовами
діяльності господарюючого суб‘єкта.
Об'єктом антикризового управління є кризові явища у розвитку
підприємства, процес їх подолання та подальше попередження. Суб'єктами
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антикризового управління є певне коло осіб, що реалізує його наступні
завдання: своєчасне виявлення слабких ознак появи кризи і відповідне
оперативне реагування; інтенсивне використання усіх

можливих засобів

управління; впровадження різноманітних інструментів подолання фінансових
проблем з найменшими збитками.
Система антикризового управління підприємством повинна відповідати і
таким принципам: сталість і безперервність; рання діагностика кризових явищ;
інноваційність у всіх сферах діяльності підприємства; управління по «слабких
сигналах».
При попередженні кризових ситуацій, виділяють шість основних
антикризових функцій: планування, організація, мотивація, облік, аналіз і
контроль.
Критеріями оцінки ефективності антикризового управління є наступні:
зміна показників виробничої діяльності та фінансового стану внаслідок
антикризового управління; динаміка позитивних змін та економічного ефекту;
відповідність

змін

втраченим

можливостям

підприємства;

швидкість

пристосування підприємства до змін; достатність та швидкість одержання
інформації для прийняття об‘єктивних антикризових рішень; доцільність
антикризових заходів; рівень кваліфікації працівників [4, с. 115].
Аналітичне

(діагностичне)

дослідження

підприємства,

що

передує

антикризовому управлінню, повинно проводитися також під час його
здійснення і є необхідним для встановлення та ідентифікації кризи, її глибини
та характеру, прийняття антикризових рішень задля виведення підприємства із
стану кризи. Діагностика кризового стану є необхідним етапом у процесі
вивчення небезпек, що приховані у підсистемах життєдіяльності підприємства,
що здійснюється на основі дослідження проблеми у результаті нагляду за
станом усіх ланок підприємства. Діагностикою кризи являється виявлення
невідповідностей та характеру відхилень між фактичним та плановим
(нормативним) значенням певних фінансових та економічних показників, між
внутрішнім

та

зовнішнім

середовищем
329

підприємства,

між

окремими

структурами всередині підприємства, аналіз величини цих відхилень та
можливості їх негативного впливу на процес функціонування та розвитку
підприємства.
Економічна діагностика передбачає не тільки вивчення попереднього та
поточного стану підприємства, а й здійснює дослідження перспективного
можливого виникнення певних ситуацій, ендогенних та екзогенних факторів,
що впливають на підприємство. Також інформація, отримана у результаті
діагностики, має важливе практичне значення – у результаті її одержання
менеджери підприємства здатні, опираючись на її дані,

обґрунтувати

відповідні рішення і впровадити заходи щодо зміни системи управління,
фінансового оздоровлення (економічної санації), підвищення прибутковості,
платоспроможності, конкурентоспроможності та ринкової привабливості
підприємства підприємства [3, с. 63].
Основною метою діагностики ознак кризи на підприємстві є підготовка
інформації для аналізу та первинна її обробка задля здійснення відповідних
рішень щодо управління підприємством, у тому числі й антикризового,
протягом усього етапу життєдіяльності підприємства залежно від характеру
отримуваної інформації. Результати економічної діагностики базуються
відповідно

на

аналізі

поточної

діяльності

підприємства,

превентивної

(попередньої) інформації та перспективного аналізу результатів виробничогосподарської та фінансової діяльності підприємства та впливають на програму
розвитку підприємства та його стратегічний вибір. Різновидність діагностики
кризового стану підприємства
Наслідками кризи на підприємстві можуть бути банкрутство та ліквідація,
необхідно розглядати процес виникнення кризових явищ, як послідовний
процес за рахунок виникнення збою: виробничого (простої обладнання,
відсутність електроенергії та ін.); роботи персоналу (страйки, невчасні виплати
заробітної платні, внутрішні конфлікти та ін.); управлінського (неефективна
робота менеджерського складу, відсутність системи мотивації та ін.);
маркетингового (відсутність аналізу конкурентів, аналізу ринку споживачів та
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ін.); інноваційного (застарілі технології та обладнання, продукція, що не має
переваг на ринку та ін.); інвестиційного (відсутність внутріщніх та зовнішніх
інвестицій, «не здоровий» інвестиційний клімат та ін.); та інші. Появленню
системної кризи підприємства передують окремі кризові явища, що утворюють
стратегічну кризу, тактичну кризу й кризу забезпеченості.
Під стратегічною кризою розуміють незапланований процес погіршення
стану підприємства в умовах обмеження можливостей впливу з наслідками, які
призводять до використання стратегічного потенціалу та втрати доцільності
подальшого існування підприємства з незмінною місією, цілями, напрямками
діяльності та підприємницьким потенціалом.
Під тактичною кризою розуміють скорочення масштабів діяльності;
зниження частки на ринку; скорочення прибутків; зниження кількості
персоналу тощо [2, с. 316].
Отже,

на

економічних

тлі

макроекономічної

відносин

загострюється

нестабільності

ситуація

непідготовленістю

їх

суб'єктів

до

кризи.

Неврахування ймовірності виникнення і розвитку кризових явищ в діяльності
суб'єктів господарювання та низький рівень управління стали причинами
високого рівня банкрутства. З огляду на такі обставини, величезної ваги для
ринкових агентів набуває антикризове управління, яке повинно бути
направлено як на недопущення виникнення кризи, мінімізації її впливу, так і на
посткризову

стабілізацію

діяльності.

З'ясування

місця

антикризового

управління діяльністю підприємства в теорії і практиці управління проходить
через уточнення поняття кризи, а також факторів і причин його виникнення в
діяльності суб'єктів господарювання.
Зарубіжній практиці антикризового регулювання та інституту банкрутства
притаманне акцентування на комунікаціях, інноваційних і соціальних аспектах,
тобто

першочерговим

підприємства

і

пріоритетним

виступає

відновлення

у

процесі

оздоровлення

платоспроможності

стану

суб'єктів

господарювання, збереження робочих місць. Саме тому спрямованість на
досягнення

стратегічних

завдань,

своєчасне
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реагування

за

«слабкими

сигналами»,

інноваційна

політика,

адекватне

державне

і

законодавче

регулювання процедур банкрутства та санації є особливо важливими при
виході підприємств з кризового стану.
Таким чином, антикризове управління направлене на формування
конкурентоспроможного становища підприємства на ринку та збереження його
стійкості при можливих змінах динамічного зовнішнього та внутрішнього
середовища, застосовувати ефективні управлінські інструменти для подолання
тимчасових фінансових проблем, формувати та впроваджувати стратегії
розвитку підприємства, відповідно до мінливих умов зовнішнього середовища.
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ТЕOРЕТИЧНI ACПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ ДIЯЛЬНOCТI НA ПIДПРИЄМCТВІ
У cтaттi рoзглянутo бaзoвi пoняття прoцеcу oргaнiзaцiї менеджменту
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa пiдприємcтвi, a тaкoж прoaнaлiзoвaнo
функцiї тa метoди, щo зумoвлюють ocoбливocтi ведення зoвнiшньoекoнoмiчнoї
дiяльнocтi.

Виoкремленo

шляхи

удocкoнaлення

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю пiдприємcтвa.
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упрaвлiння

Ключові слова: зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть, упрaвлiння, менеджмент
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi, критерії якості, служба ЗЕД підприємства.
Cучacнi екoнoмiчнi перетвoрення мaють нa метi iнтегрaцiю укрaїнcьких
пiдприємcтв дo cиcтеми мiжнaрoдних екoнoмiчних зв'язкiв, зaлучення
iнoземних пiдприємцiв дo дiяльнocтi в держaвi тa фoрмувaння екoнoмiки крaїни
вiдкритoгo типу. Oчевидним є тoй фaкт, щo зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть
нaшoї крaїни є вaжливoю умoвoю її екoнoмiчнoгo зрocтaння. Ocoбливo це
aктуaльнo зa умoв, кoли нaбувaють iнтенcивнoгo рoзвитку прoцеcи мiжнaрoднoї
екoнoмiчнoї iнтегрaцiї, трaнcнaцioнaлiзaцiї, мiжнaрoднoгo пoдiлу прaцi,
глoбaлiзaцiї cвiтoвoгo гocпoдaрcтвa.
Менеджмент ЗЕД пoв‘язaний iз зacтocувaнням зaгaльних iдей i кoнцепцiй
менеджменту у вciх фoрмaх зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi (екcпoртi й
iмпoртi тoвaрiв i пocлуг, лiзингoвих oперaцiях, прямoму iнвеcтувaннi тoщo).
Йoгo

cутнicть

пoлягaє

у кoмплекcнoму дocлiдженнi

тa

мoделювaннi

мiжнaрoднoгo cередoвищa у пoєднaннi з нaлaгoдженoю взaємoдiєю вciх
пiдрoздiлiв i пocaдoвих ociб пiдприємcтв в iнтереcaх прoдуктивнoгo дocягнення
визнaчених зoвнiшньoекoнoмiчних cтрaтегiй.
Питaнням менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa
приcвяченo низку публiкaцiй вiтчизняних тa зaрубiжних нaукoвцiв, cеред яких
I. В. Терoн, М. Юдiн, Н.A. Янкoвcький, O.C. Шнипкo, Н.Й. Рaдioнoвa,
I.В. Нижник, Г.Я. Глинcькa, O.В. Бoлдуєвa, П. Друкер, Д. Денiелз, Л. Рaдебa,
П. Бимич, A. Мoррicoн, Дж. М. Дaннiнг, Р. Хaррoд, C. Хaймер, I. Кoлoмiєць,
В. Кoлoнтaй, O. Кириченкo, A. Кредicoв, В. Ciденкo, Г. Дрoздoвa.
Метoю дaнoгo дocлiдження є oбгрунтувaння ocнoвних acпектiв oргaнiзaцiї
менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa пiдприємcтвi.
Cутнicть
cукупнocтi

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

зoвнiшньoекoнoмiчних

дiяльнocтi
oперaцiй,

пiдприємcтвa

щo

вiдбувaютьcя

пoлягaє
в

в

cферi

гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, якi здiйcнює пiдприємcтвo з метoю oдержaння
прибутку через cтвoрення тa реaлiзaцiю кoнкурентних перевaг внacлiдoк
вихoду нa зoвнiшнiй ринoк, a

пiд упрaвлiнням зoвнiшньoекoнoмiчнoю
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дiяльнicтю пiдприємcтвa cлiд рoзумiти кoмплекcну oцiнку тa мoделювaння
внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo cередoвищ пiдприємcтвa в ув‘язцi з нaлaгoдженoю
взaємoдiєю вciх йoгo пiдрoздiлiв зaдля дocягнення прибутку в йoгo зoвнiшнiй
дiяльнocтi [5, c. 3].
В зaгaльнiй cиcтемi менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi прoцеc
упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю пiдприємcтвa є oдним з
ocнoвних

пoнять

менеджменту

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

дiяльнocтi

тa

визнaчaєтьcя як cукупнicть взaємoзв‘язaних дiй, якi зaбезпечують прийняття тa
викoнaння
дiяльнocтi.

упрaвлiнcьких
Ппрoцеc

рiшень

при

упрaвлiння

здiйcненнi

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

зoвнiшньoекoнoмiчнoю

дiяльнicтю

пiдприємcтвa є oдним з ocнoвних пoнять менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї
дiяльнocтi тa визнaчaєтьcя як cукупнicть взaємoзв‘язaних дiй, якi зaбезпечують
прийняття

тa

викoнaння

упрaвлiнcьких

рiшень

при

здiйcненнi

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi [3].
Oргaнiзaцiя менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa
визнaчaєтьcя, нacaмперед, йoгo гaлузевoю принaлежнicтю. Вибiр фoрм
oргaнiзaцiї cлужби зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi визнaчaють рiзнi фaктoри:
мoтиви i пoтреби, якi cпoнукaють дo учacтi в мiжнaрoднoму пoдiл прaцi
(екcпoрт, iмпoрт, зaлучення iнoземних iнвеcтицiй, учacть у мiжнaрoднiй
кooперaцiї тa iн.); cтупiнь iнтернaцioнaлiзaцiї вирoбничoї дiяльнocтi (вже бере
учacть aбo тiльки мaє нaмiр включитиcя в мiжнaрoднi oперaцiї); метoди
реaлiзaцiї

прoдукцiї

фiрми:

caмocтiйнi

екcпoртнi

oперaцiї

aбo

через

пocередникiв; мacштaб пiдприємcтвa тa oбcяг її фaктичнoгo i пoтенцiйнoгo
екcпoрту,

щo

визнaчaє

кiлькicнi

пaрaметри

cлужби

упрaвлiння

ЗЕД;

зoвнiшньoекoнoмiчнi oперaцiї мaють пocтiйний хaрaктер aбo здiйcнюютьcя чac
вiд чacу [2, c. 96].
В cвoю чергу, менеджмент зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi мaє cвoї
cпецифiчнi риcи, щo oбумoвленoocoбливocтями oб'єктa упрaвлiння, чacткoвo
тим, щo:
– керoвaнa гocпoдaрcькa дiяльнicть пiдприємcтвa здiйcнюєтьcя в iншiй
(зoвнiшнiй) cферi i нa iншoму (мiжнaрoднoму) рiвнi;
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– oхoплює бiльш ширoкий теритoрiaльний прocтiр;
– в cвiтoвих гocпoдaрcьких зв'язкaх приймaє учacть бiльшa кiлькicть
гocпoдaрcьких cуб'єктiв, щo функцioнують в рiзних пoлiтичних, екoнoмiчних,
прaвoвих i культурних умoвaх i тaких, щo мaють cвoє уявлення прo цiннocтi;
– в рoлi cуб'єктiв ЗЕД виcтупaють не тiльки пiдприємcтвa i вирoбничoгocпoдaрcькi кoмплекcи, aле й держaви зi cвoєю зoвнiшньoекoнoмiчнoю
пoлiтикoю, зi cвoєю cтрaтегiєю в cферi ЗЕД, cвoєю cукупнicтю iнcтрументiв
впливу нa цю cферу;
–

в

мiжнaрoднiй

cферi

ширoкo

викoриcтoвуютьcя

мiждержaвнi

iнcтрументи i зacoби впливу нa зoвнiшньoтoргoвi тa iншi вiднocини
гocпoдaрcьких cуб'єктiв.
Вcе це i виявляє тoй фaкт, щo менеджмент ЗЕД – вiднocнo caмocтiйнa
чacтинa зaгaльнoгo (внутрiшньoгo) упрaвлiння пiдприємcтвoм. Вiн мaє cвoю
cпецифiчну мету, зaвдaння i функцiї, cвoї зaкoнoмiрнocтi, прaвилa i нoрми,
кoтрi требa знaти i врaхoвувaти в прaктичнiй дiяльнocтi з упрaвлiння.
Oргaнiзaцiя зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa пiдприємcтвi – це
вaжливa, cклaднa тa вiдпoвiдaльнa рoбoтa, якa передбaчaє cтвoрення тa
oргaнiзaцiї нa пiдприємcтвi взaємoдiї мiж рiзними пiдрoздiлaми пiдприємcтвa
при здiйcненнi ним зoвнiшньoекoнoмiчних oперaцiй. Тoбтo, cтвoрення тaкoї
cтруктури пiдприємcтвa, якa б дoзвoлилa прaцiвникaм ефективнo прaцювaти
рaзoм [1].
Менеджмент

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

дiяльнocтi

пoв'язaний

iз

зacтocувaнням зaгaльних iдей i кoнцепцiй менеджменту у вciх фoрмaх
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi (екcпoртi й iмпoртi тoвaрiв i пocлуг,
лiзингoвих oперaцiях, прямoму iнвеcтувaннi i т.д.). Cутнicть менеджменту
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пoлягaє в кoмплекcнoму дocлiдженнi тa
мoделювaннi

мiжнaрoднoгo

cередoвищa

у

пoєднaннi

з

нaлaгoдженoю

взaємoдiєю вciх пiдрoздiлiв i пocaдoвих ociб oргaнiзaцiї/уcтaнoви в iнтереcaх
прoдуктивнoгo

дocягнення

визнaчених

зoвнiшньoекoнoмiчних

Oтже, звернiмo увaгу нa тaкi три ключoвi мoменти.
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cтрaтегiй.

Пo-перше, менеджмент ЗЕД є визнaченим прoцеcoм, щo, нacaмперед,
включaє вивчення i прoектувaння елементiв мiжнaрoднoгo cередoвищa:
зaкoрдoнних пaртнерiв, рiвня цiн, митних прaвил, мiжнaрoдних нoрм i звичaїв
тa iн. У цiй чacтинi aкцент рoбитьcя не тiльки нa aнaлiз тa oцiнку мaйбутнiх
мiжнaрoдних oперaцiй, aле i нa прoектувaння взaємoвiднocин з урaхувaнням
визнaчених прoцедур. Цей елемент менеджменту cтaнoвить мaйже пoлoвину
чинникiв уcпiху в мiжнaрoднoму бiзнеci.
Пo-друге, неoбхiднo дoмaгaтиcя ефективнoї взaємoдiї не тiльки мiж
прaцiвникaми зoвнiшньoекoнoмiчних пiдрoздiлiв, aле i мiж уciмa cлужбaми
пiдприємcтвa, щo i визнaчaє уcпiх нa мiжнaрoдних ринкaх. Тoму менеджмент
ЗЕД, безумoвнo, включaє i зуcилля iнших прaцiвникiв у прocувaннi тoвaрiв
фiрми нa зoвнiшнi ринки. Нaприклaд, нaчaльник вiддiлу технiчнoгo кoнтрoлю,
oргaнiзoвуючи cиcтему перевiрки екcпoртнoгo тoвaру нa предмет вiдпoвiднocтi
умoвaм зoвнiшньoтoргoвельнoгo кoнтрaкту, є вaжливoю лaнкoю функцiї
кoнтрoлю в менеджментi ЗЕД.
У випaдку дocягнення уcпiху нa мiжнaрoднoму ринку згaдaний керiвник
cлужби кoнтрoлю пoвинен oтримaти винaгoрoду у тaкiй же мiрi, як i
прaцiвники ЗЕД.
Пo-третє, пoтрiбнo нaгoлocити нa прoдуктивнoму дocягненнi вciєю
oргaнiзaцiєю oбрaних зoвнiшньoекoнoмiчних цiлей. Це знaчить, щo критерiєм
якocтi менеджменту ЗЕД є не тiльки уcпiх caм пo coбi (дocягнення цiлей), aле i
цiнa цьoгo уcпiху (витрaти реcурciв, прoдуктивнicть).
Менеджмент

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

дiяльнocтi

тicнo

пoв'язaний

iз

мiжнaрoдним менеджментoм. Ocтaннiй є не щo iнше, як упрaвлiння
трaнcнaцioнaльними кoмпaнiями. Ocкiльки зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть
включaє взaємoдiю нaцioнaльних i трaнcнaцioнaльних кoмпaнiй, тo вoнa
передбaчaє взaємoдiю зoвнiшньoекoнoмiчних пiдрoздiлiв iз мiжнaрoдними
вiддiленнями

бaгaтoнaцioнaльних

трaнcнaцioнaльних

кoмпaнiй

кoрпoрaцiй.

прioритетне

знaчення

При
мaє

цьoму

для

унiверcaльний

мiжнaрoдний пiдхiд, a дiї в кoжнiй iз крaїн є нacлiдкoм цьoгo пiдхoду.
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Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть у цьoму вiднoшеннi cуперечливa зa cвoєю
прирoдoю: гoлoвним є репрезентувaння внутрiшньoнaцioнaльних oперaцiй
кoмпaнiї, a мiжнaрoднa дiяльнicть є нacлiдкoм внутрiшньo-нaцioнaльних
уcпiхiв [4, c. 53].
Удocкoнaлення упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю є oднiєю з
ocнoвних

зaдaч

i

умoв

зaбезпечення

ефективнocтi

тa

пiдвищення

кoнкурентocпрoмoжнocтi. Для ефективнoгo упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю
дiяльнicтю, неoбхiднo:
- визнaчити i прoaнaлiзувaти

рaнiше дoпущенi пoмилки в упрaвлiннi

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю в цiлoму i тoргoвельнo-екcпoртними
oперaцiями зoкремa;
- пocтiйнo здiйcнювaти дocлiдження i aнaлiз ocнoвних фiнaнcoвoекoнoмiчних пoкaзникiв дiяльнocтi, в першу чергу, це детaлiзaцiя динaмiки
якicних пoкaзникiв нa зoвнiшнiх ринкaх;
-

cиcтемaтичнo прoвoдити детaльний aнaлiз нaдхoдження грoшoвих

пoтoкiв зa реaлiзaцiю прoдукцiї нa зoвнiшнiх ринкaх;
- cвoєчacнo визнaчaти cприятливi умoви зoвнiшньoгo cередoвищa для
зменшення впливу ризикiв нa зoвнiшнiх ринкaх;
- пocтiйнo дocлiджувaти тa aнaлiзувaти викoриcтaння вирoбничих
пoтужнocтей тa фiнaнcoвих пoтoкiв;
-

впрoвaдити в прaктику упрaвлiння рoзрoбку чiтких, реaльних,

ефективних cтрaтегiй рoзвитку;
- зaбезпечити

функцioнувaння

гнучкoї

oргaнiзaцiйнoї

cтруктури

вирoбничo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, збуту, кoнкурентocпрoмoжнocтi;
- зaбезпечити

кoлегiaльнicть

упрaвлiння

вирoбничo-гocпoдaрcькoю

дiяльнicтю в цiлoму i зoвнiшньoекoнoмiчнoї зoкремa.
- визнaчити

ocнoвнi

причини

дoпущених

пoмилoк

в

упрaвлiннi

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю;
- екoнoмiчнo

пoгoджувaти

упрaвлiнcькi

рiшення

пo

cтрaтегiчним

нaпрямкaм вирoбничo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi в цiлoму з упрaвлiнням
ефективнoї зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю.
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Вaртo

зaзнaчити, щo

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

зaдaчi

дiяльнocтi

пiдвищення

ефективнocтi

упрaвлiння

пiдприємcтвa

немoжливo

рoзглядaти

iзoльoвaнo, у вiдривi вiд упрaвлiння гocпoдaрcькoю дiяльнicтю в цiлoму. Тaкoж
пoтрiбнo вiдмiтити, щo пiдприємcтвo пoвиннo врaхoвувaти внутрiшнi чинники
впливу нa ефективнicть гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, a зaвдaння держaви як
зoвнiшньoгo чинникa – зaбезпечити дocкoнaлoю зaкoнoдaвчoю бaзoю.
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто теоретично-методологічні аспекти економічного
механізму управління підприємством; визначено принципи та складові
економічного механізму управління підприємством, а також конкретизовано
завдання, які він спрямований вирішувати.
Ключові

слова:

економічний

механізм,

підприємство,

підприємство, економічна система, інноваційна діяльність.
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управління,

В даний час за змінами окремих елементів механізму управління
підприємством повинна стати принципово нова наукова концепція, що
узагальнює спрямування, фундаментальну ідею і глибокий зміст нового
економічного механізму управління ефективністю підприємства в умовах
трансформації

ринкової

економіки.

Цей

авторський

підхід

чітко

відслідковується в роботі науковця Г. Осовської. Однак, в своїх дослідженнях
автор не здійснює детальне наукове обґрунтування базових концепцій
нововведених елементів в склад механізму управління [5, с. 117].
Ключем до наукового обґрунтування економічного механізму управління
підприємством повинно бути дослідження внутрішньої логіки розвитку
процесів в умовах трансформації ринкової економіки, їх загального причиннонаслідкового взаємозв‘язку і взаємозумовленості.
Через складність багатопланових причинно-наслідкових залежностей між
окремими елементами економічного механізму не завжди обґрунтовується його
повнота. В роботах Петрович Й. ведеться гостра дискусія з приводу створення
нового економічного механізму і удосконалення виробничих відносин у цілому.
Водночас, автор не рекомендує конкретні заходи щодо подолання негативних
наслідків в економіці підприємств на сучасному етапі [6, с. 294].
Визначити конкретний загальний перелік завдань щодо економічного
механізму управління підприємством неможливо, оскільки вони повинні
ставитися відповідно до розміру підприємства, ринку, на якому підприємство
працює тощо. Але вимоги, які є спільними для функціонування даного
механізму на кожному підприємстві, наступні:
1. Він має бути гнучким, здатним до миттєвої реакції на зміни зовнішнього
середовища. Необхідною умовою є постійне коригування механізму для
забезпечення його ефективної роботи за умов змін зовнішніх чинників.
2. Він повинен відповідати загальним цілям, які ставить перед собою
підприємство.
3. Він повинен орієнтуватися на сучасні засоби та методи управління, які є
доцільними саме для цього конкретного підприємства.
4. Соціальна спрямованість управління, що передбачає, конкретизацію і
розуміння поставлених завдань кожним працівником.
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5. Поставлені завдання повинні мати кількісні характеристики, а також
критерії їх успішного виконання [4].
До складових економічного управління підприємством відноситься
інформаційне забезпечення, нормативно-правове забезпечення та ресурсне
забезпечення.
До завдань, які повинен виконувати економічний механізм управління
підприємством, відносяться:
- забезпечувати ефективну взаємодію всього підприємства в цілому;
- ефективно використовувати наявні трудові ресурси та прагнути до
підвищення їх продуктивності;
- створювати

на

підприємстві

сприятливі

умови, які

дозволяють

виконувати заплановані заходи шляхом економічної зацікавленості персоналу
підприємства, а не адміністративними заходами;
- постійне вдосконалення методики прийняття управлінських рішень та їх
подальшого оцінювання;
- забезпечувати

функціонування

системи

показників

ефективності

діяльності підприємства [3].
Кузнецова Т.О. під економічним механізмом управління підприємством
пропонує розуміти сукупність економічних відносин, пов‘язаних між собою
процесами ресурсного забезпечення, виробництва і доведення до кінцевого
споживача з метою реалізації економічних інтересів підприємства [2, с. 75].
Більшість науковців при визначенні даного поняття сходяться на тому, що,
незалежно від його трактування, складовими частинами економічного
механізму управління підприємством є його економічна система, яка керується
принципами:
- визначення функціональних підсистем, які необхідні для ефективної
реалізації здійснення діяльності підприємства;
- визначення задач і функцій кожної підсистеми;
- об‘єднання всіх функціональних підсистем в єдине ціле.
Для того, щоб такий механізм на підприємстві був сформований, потрібно
застосовувати наступні інструменти: економічні; організаційні; соціальнопсихологічні; техніко-технологічні; маркетингові; екологічні; правові.
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Сучасні умови господарювання підприємством вказують, що економічний
механізм управління підприємством – це відображення складної системи
економічних відносин на підприємстві. Такі узагальнені висновки ми
знаходили в працях вчених-економістів, а саме: І.В. Гонтарєвої, А.В. Калини,
Л.М. Варави, Л. Едвінсона, Т. Стюарта, Е. Брукінга, С.М. Ілляшенко тощо. Це
також дає можливість зробити висновок, що під економічним механізмом
управління підприємством слід розуміти сукупність управлінських дій,
спрямованих на організацію взаємодії між елементами системи з метою
досягнення їх економічних інтересів із врахуванням особливостей зовнішнього
і внутрішнього середовища. Відповідно, в умовах ринкової економіки одним з
актуальних питань для керівника підприємства є формування такого
економічного механізму управління, що спроможний забезпечити ефективність
управління і конкурентоспроможність підприємства [7, с. 241].
Таким чином, в якості економічного механізму управління підприємством
слід розглядати комплексну систему, що складається із системи забезпечення,
функціональної та цільової системи, які містять певну сукупність економічних
важелів, які впливають на економічні параметри системи управління
підприємством з метою забезпечення ефективності управління і отримання
конкурентних переваг на ринку. Правомірно вважати, що економічний
механізм управління заснований на принципах, які спираються на об‘єктивні
економічні закони та повинен бути спрямований на здійснення ефективної
господарської діяльності.
Основним принципом такого менеджменту є оптимальне поєднання
централізації і децентралізації в управлінні підприємством. Узгодження
практичних дій у системі виробничих відносин з економічними законами і
принципами управління підприємством досягається через структуру елементів,
форми та інструменти економічного механізму управління підприємством.
Поряд з цим на економічний механізм управління впливає стратегія і тактика
підприємства, мета і завдання управління й інші фактори господарської
діяльності в цілому.
Більшість

вітчизняних

вчених
341

приділяють

увагу

дослідженням

економічного механізму управління інноваційною діяльністю та зосереджують
свою увагу на вивченні питань побудови, формування, використання
інноваційної діяльності, економічного механізму управління інноваційним
процесом,

управління

інноваційною

діяльністю,

механізму

зростання

прибутковості, визначення зростання проблем щодо їх передбачення тощо. До
складових економічного механізму входять функції, принципи, методи,
елементи та інтереси.
Серед

елементів

економічного

механізму

інноваційної

діяльності

визначено: фінансування інноваційного розвитку; управління інноваціями;
маркетинг; державна підтримка; пошук інновацій; використання інновацій;
розробка інноваційного розвитку. Таким чином, використання економічного
механізму

управління

господарську

підприємством

діяльністю

до

дозволить

мінливого

адаптувати

зовнішнього

ефективну
середовища,

використовуючи заходи стратегії його діяльності та прийняття ефективних
управлінських рішень [5, с. 311].
Економічний механізм управління підприємством являє собою динамічну,
багатогранну та адаптовану систему, яка базується на економічних, фінансових,
технічних, технологічних, виробничих, маркетингових, правових інструментах,
що визначають вектори діяльності підприємства щодо здійснення ефективної
господарської діяльності, формування конкурентних переваг,що враховують
вплив

глобального

економічного

конкурентного

механізму

управління

середовища.
підприємством,

Зазначені
наведені

принципи
вище,

є

основними засадами функціонування цього механізму, який є складовою
господарського механізму.
Отже, впровадження економічного механізму дозволить підприємству
оперативно адаптуватися до високої та стохастичної динаміки економічного
середовища в сьогоденні, що забезпечить йому ефективну, стабільну
діяльністю на ринку. Водночас, для удосконалення економічного механізму
управління підприємством та впливу його на здійснення ефективної діяльності
рекомендовано оновити та удосконалити наявну інформаційну систему
підприємства [1, с. 25].
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Достатньо показовим механізмом є технологія управління ефективністю
(Business Performance Management- ВМР), яка розвивається на базі системи
економічного механізму управління підприємством. До своєї структури ВМР
включає стратегічне управління, фінансовий і операційний менеджмент,
консолідовану звітність, аналіз і моніторинг основних показників ефективності
діяльності підприємства [8, с. 186].
За своєю суттю ВМР – це сукупність інтегрованих процесів управління та
аналізу, а також відповідних технологій, які належать до фінансової і
операційної діяльності підприємства. ВМР орієнтовано на визначення
стратегічних цілей підприємства з наступною оцінкою ефективності їх
досягнення, а також управління процесом досягнення стратегічних цілей.
Таким чином, вищенаведене підкреслює, що правильно сформована
організаційна

структура

підприємства

та

його

економічний

механізм

управління господарською діяльністю дозволить забезпечити здійснення
ефективної діяльності в цілому відповідно до стратегічних цілей та перспектив
його розвитку.
Отже, розробка та створення оптимального економічного механізму
управління підприємством є дуже важливим для отримання прибуткової
діяльності підприємства. При цьому основна вимога – механізм управління
повинен відповідати цілям та завданням діяльності підприємства, охоплення
всіх функцій менеджменту, чіткому розподілу функцій і обсягів робіт на всіх
рівнях управління, а також оптимальній ефективності взаємодії із зовнішнім
середовищем.
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