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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту;
стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в Україні. Значна увага
приділяється стратегічним напрямкам розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам
забезпечення
соціально-економічного
розвитку країни;
моделюванню
та
проєктуванню процесів управління в соціально-економічних системах; маркетинговим
технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості
та безпеки сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; політико-правові, історичні
та соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний
та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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канд. екон. наук. доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РOЗРOБКA СТРAТЕГIЇ УПРAВЛIННЯ ПЕРСOНAЛOМ ПIДПРИЄМСТВA... 123
Рoмaн Oлiйник, 1 курс, група ПР-11д(м)
Нaукoвий кeрiвник: Iринa Семенюк,
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Науковий керівник: Наталія Корж,
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯМ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Загальна економічна ситуація в країні свідчить про те, що управління
ризиками залишається важливою та актуальною проблемою не лише для
фінансових установ, а й для промислового виробництва. Аналіз поточної
фінансової кризи виявив багато загроз, системних збоїв та прорахунків
фінансових установ, які не були належним чином оцінені. Виявлено численні
невірно оцінені загрози, системні збої та прорахунки з боку фінансових
установ. Усе це є основою для активних досліджень методів і методів
управління ризиками та впровадження більш досконалих систем
попередження про небезпеку. Невід'ємною частиною діяльності компанії є
система ведення ризик-менеджменту. За умов максимальної оптимізації
виробничого процесу ефективність діяльності підприємства можна
продемонструвати шляхом досягнення поставлених власником цілей. Що у
свою чергу, призводить до зростання вартості всієї компанії в цілому.
Теоретичні й практичні аспекти управління ризиками на підприємстві
досліджували відомі науковці. Значний внесок у теорію економічного ризику
зробили Г. І. Великоіваненко, П. І. Верченко, Л.І Ріщук,В. ,В. Вітлінський,
Л. І. Донець, О. С. Дуброва, О.В. Халіна, О. В. Коваленко, О. Є. Кузьмін,
В. В. Лукʼянова, А. С. Шапкін та ін.
Управління ризиками підприємства — це підхід до стратегічного
розгляду управління ризиками з точки зору всієї компанії чи організації. Це
стратегія, розроблена для виявлення, оцінки та підготовки до потенційних
втрат, небезпек та інших потенційних небезпек, які можуть вплинути на
діяльність та цілі організації та/або призвести до втрат.
Мета управління ризиками - виявити, проаналізувати та вплинути на всі
ризики, з якими стикається організація з точки зору використання
сприятливих можливостей для збільшення вартості її активів. З цією метою
менеджери повинні проводити якісний і кількісний аналіз ризиків.
Основним завданням організації з управління ризиками є виявлення
деяких подій, які можуть вплинути на ефективність діяльності, і, крім того,
забезпечити наявність засобів контролю у випадку небезпеки. Головна умова
– дотримання розумних гарантій того, що цілі будуть досягнуті.
Підсумовуючи, управління ризиками має вирішувати такі завдання:

визначити схильність підприємства до ризику відповідно до прийнятої
стратегії розвитку;
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постійне вдосконалення процесу прийняття рішень, спрямованих на
мінімізацію ризику;

зменшити кількість непередбачених ситуацій і розмір збитків;

визначення можливих ризиків та управління ними;

скористайтеся сприятливими можливостями;

раціональне використання матеріальних ресурсів[2].
Найефективніші системи управління ризиками можуть бути реалізовані
шляхом виділення конкретних організаційних підрозділів у систему
управління підприємством. Окремі структурні підрозділи не повинні
виступати в якості організаційних одиниць. Цю роль може виконувати
окремий співробітник (менеджер з управління ризиками, ризик-менеджер)
або компетентна консультаційна компанія. У будь-якому випадку управління
ризиками має підкріплюватися відповідними нормативними актами, а також
організаційно-розпорядчими документами, які визначають правила та
періодичність аналізу, оцінки ризиків, методи запису, зберігання та
повторного використання результатів моніторингу, оцінку ризиків,
представлення керівництву Рекомендованих процедур. Пом’якшувати
негативний вплив ризиків та контролювати їх виконання тощо [1].
Загалом організаційна структура, що реалізує функцію управління
ризиками, показана на рисунку 1.
Основна управляюча ланка організаційної структури ризикменеджменту здійснює планування, організацію та координацію всієї роботи.
Керівник
підприємства

Підсистема РМ
підприємства
Організаційна група

Інші
підсистеми
управління
підприємст
вом
Монітор
инг і
оцінка
ризиків

Розробка заходів
щодо зниження
негативного
впливу ризиків

Управління
в кризових
ситуація

Перспекти
вний
розвиток

Підсистема інформаційного адміністрування підприємства
Банк нормативної, довідкової, методологічної, оперативної та
архівної інформації

Рисунок 1 – Організація управління ризиком на підприємстві
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Загалом, завдання організаційної групи підсистеми управління ризиками
включають:
збереження зв'язку з управлінням підприємства також іншими
підсистемами управління підприємством;
встановлення періодичності робіт відповідно до контролю ризиків
підприємства;
встановлення складу робіт відповідно до контролю та управління
ризиками;
визначення моменту початку робіт з оцінки ризику пробного рішення;
організація взаємодії між виконавчою та інформаційною групам.
Керівництву підприємства належить основна роль постанові питань
управління ризиком, оскільки затверджує програми заходів щодо зменшення
негативного впливу ризиків, приймає рішення про початок їх реалізації у
критичних ситуаціях та спільно приймає запропоновані рішення.
Безпосереднє впровадження заходів з управління ризиками може
суперечити діяльності основних виробничо-оперативних підрозділів
підприємства, оскільки вимагає витрат, які не приносять негайної вигоди, або
блокує деякі кошти в процесі формування страхових резервів. Тому дуже
важливо, щоб остаточні рішення приймалися на найвищому рівні управління,
де глобальні цілі, що стоять перед підприємством, пов'язані з досягненням
стабільності та стійкості роботи, покращення фінансових показників та
зростання активності не були затьмарені проміжними цілями окремих
підрозділів[6].
Для реалізації системи ризик-менеджменту в загальній інформаційній
системі організації повинен бути блок, відповідальний за оцінку та аналіз
ризиків, особливо це відноситься до кількісної оцінки ризиків. Так як аналіз
ризиків має імовірнісний характер, вона має грунтуватися на статистичні
оцінки власного чи узагальненого національного, галузевого досвіду.
Варіантами такого роду опорної інформативної інфраструктури можуть бути:
1. Формування інформативного сховища відомостей.
2. Використання скорингових концепцій (бюро кредитних історій), що
застосовуються в банківському секторі.
3. Формування каталогу операційних ризиків (технологічної карти
процесів) на основі реалізації системи моніторингу втрат від настання
операційного ризику, у тому числі вивчення кожної обставини ,опис природи
та причин, що призвели у конкретній ситуації до реалізації операційного
ризику.
4. Розвиток концепції внутрішнього контролю, від якості якої залежить
результативність виконання бізнес-процесів, тощо[1].
Реалізація методів управління ризиками пов'язана також із потребою
здійснення інших витратних заходів, наприклад, отримання системи
інформаційної, енергетичної безпеки, страхування і т. д. При введенні
концепції
ризик-менеджменту
збільшуються
трансформаційні
та
транзакційні витрати. З цієї причини проекти управління ризиками необхідно
узгоджувати з інвестиційним регламентом.
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Як правило, класичні схеми прийняття рішень не беруть до уваги
витрати на компенсацію ризику, які утворюються із двох статей: на оцінку
ризику та на реалізацію заходів відповідно до зменшення негативного впливу
ризиків. Тому не кожне підприємство здатне впровадити систему ризикменеджменту у тому чи іншому обсязі. Крім цього, введення такого роду
концепції не завжди необхідно. У багатьох випадках достатньо послуг
спеціалізованих консультаційних фірм чи працівника підприємства .
Отже, управління ризиками підприємства включає методи та процеси,
які використовуються організаціями для
використання можливостей,
пов’язаних із досягненням їхніх цілей. Управління ризиками забезпечує
структуру , яка зазвичай передбачає визначення конкретних подій або
обставин, що мають відношення до цілей організації , їх оцінку з точки зору
ймовірності та величини впливу, визначення стратегії реагування та процесу
моніторингу. Виявляючи ризики та можливості, підприємства захищають і
створюють цінність для своїх зацікавлених сторін, включаючи власників,
співробітників, клієнтів, регуляторів і суспільство в цілому. Управління
ризиками розвивається, щоб задовольнити потреби різних зацікавлених
сторін, які хочуть зрозуміти широкий спектр ризиків, з якими стикаються
складні організації, щоб забезпечити належне управління ними.
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КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІТИЦІ
Сучасна політична реальність - результат не лише стихійного
саморозвитку. Людина втручається в цей процес на рівні власного розуміння
того, що відбувається в політичному середовищі, а іноді і через спроби
нав’язати своє бачення реальності іншим[1].
Політична комунікація - явище, з яким кожен з нас зустрічається
кожного дня. Боротьба за владу, дії політиків і тих, хто впливає на них, є
основною темою та рушійним мотивом цієї сфери спілкування. У
демократичному та відкритому суспільстві велика увага приділяється саме
мові політики. Політичний дискурс цікавить не лише політичних
професіоналів, журналістів, політологів, але й широкі маси громадян.
Для того щоб визначити роль та суть політичної комунікації в сучасному
суспільстві, необхідно звернутися до поняття «комунікація». Існує доволі
велика кількість трактувань даного поняття, однак варто звернути увагу на
наступні.
Комунікація розглядається як механізм, за допомогою якого
забезпечуються існування та розвиток людських відносин, що охоплює усі
розумові символи, засоби їх передачі у просторі та збереження у часі
(Ч. Кулі); як соціальне поєднання індивідів за допомогою мови та знаків,
установлення загальнозначущих наборів правил для різної цілеспрямованої
діяльності (К. Черрі); як акт відправлення інформації від мозку однієї
людини до мозку іншої людини (П. Сміт, К.Беррі, А. Пулфорд), як
специфічний обмін інформацією, процес передачі емоційного та
інтелектуального змісту (А. Звєгінцев, А. Панфілов)[2].
Під політичною комунікацією розуміють певний процес передачі,
обміну політичною інформацією, що структурує політичну діяльність та
надає їй нового значення, формує громадську думку і політичну соціалізацію
громадян з урахуванням їхніх потреб та інтересів.
Р.Ж. Щварценберг визначає її як процес передавання політичної
інформації, що циркулює від однієї частини політичної системи до іншої, між
політичною та суспільною системами, а також між політичними
структурами, суспільними групами та індивідами.
Політична комунікація може бути двох видів – горизонтальною і
вертикальною. Перша здійснюється між особами однаковими за політичним
статусом, друга – між людьми різного політичного статусу[3].
Серед сучасних способів політичної комунікації можна виділити три
основних:
1. За допомогою ЗМІ – регулярної преси, політичної літератури та афіш.
Такий спосіб комунікації є непрямим;
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2. За допомогою політичних організацій – через політичні партії та
громадські зацікавлені групи;
3. Комунікацію через неформальні канали зв’язку – особисте
спілкування[4].
Не дивлячись на важливе значення всіх зазначених способів політичної
комунікації, сьогодні найважливіше значення має як раз останній –
неформальний. Більш того для Інтернету обсяг інформації і відстань між
суб’єктами комунікації не має значення, а ось складність інформації, що
надходить – має. Графіки, діаграми, складні побудови, не можуть бути без
спотворення перенесені в пресу і на телебачення, а ось Мережа Інтернет,
дозволяє використовувати складну інформацію.
Разом з цим, хоч Інтернет-комунікації і сприяють формуванню
політичної свідомості та політичної культури, вони створюють нові і
підсилюють старі можливості для маніпуляції свідомістю. Тому, говорячи
про шляхи формування політичної свідомості на основі інтерактивних
комунікацій, важливо визначити, як можна протистояти таким маніпуляціям,
які породжують негативні явища в політичній поведінці. Оптимально це
можна дослідити на прикладі електоральної поведінки, аналізуючи процес
голосування як демократичної форми політичної діяльності людини в
сучасному суспільстві.
У виборчих кампаніях також неодноразово використовують таку
комунікаційну технологію, як політична реклама. Дуже доцільним є
зауваження М. Головатого про те, що на кожних чергових виборах політичні
партії витрачають великі кошти на рекламування самих себе, своєї програми,
а найголовніше, на дискримінацію суперників.
Проте, за результатами виборів дана реклама не співпадає з реальною
легітимізацією цих партій, їх визнанням виборцями. Для зацікавлення
електорату така політична реклама найактивніше застосовується впродовж
виборчої кампанії. Складається вона з комплексу інтегрованих
маркетингових комунікацій, різноманітних форм прямого та непрямого
рекламування [2].
Якість політичної реклами полягає не лише у формуванні свідомості
аудиторії уявлень про політичну силу, але й в спонуканні до підтримки її на
виборах[5]. Саме у цьому й проявляється основна мета політичної реклами.
Вплив реклами визначається також й оцінкою політичної діяльності
кандидата чи партії виборцями. Проте, якщо дана оцінка відсутня, то в
такому випадку вплив цієї реклами значно знижується.
Стає зрозуміло, що політична реклама закарбовує певні образи у
свідомості людей, які у подальшому стають стереотипами. В залежності від
того, наскільки людина буде уявляти зовнішній вигляд і зміст політичної
діяльності кандидата та партії, буде визначатися ефективність і сила впливу.
Можна виокремити основні вимоги до розробки ефективної політичної
реклами:
1) реклама має демонструвати істотні переваги кандидата порівняно з
кандидатами-конкурентами;
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2) реклама повинна бути привабливою, а це означає наявність
оригінальної ідеї, яка легко запам’ятовується. Цього можна досягнути
завдяки вдалому графічному і текстовому співвідношенню. Рекламу
необхідно подавати у ЗМІ з найширшою за охопленням аудиторією (глядачів,
читачів, слухачів, користувачів).
3) вона має створювати образ-стереотип, який збільшує цінність
рекламованого об’єкту у сприйнятті виборців. Вона має бути чітко
спрямованою на визначену цільову групу;
4) реклама повинна зосереджувати увагу на головному без зайвої
інформації і звертатися безпосередньо до споживачів[1].
Відмінною особливістю політичної реклами є те, що це форма непрямої
політичної комунікації. До її структури входять:
- джерело інформації;
- засоби доставки;
- адресат.
В Інтернеті як сформованому політичному інституті традиційна
структура подачі семантичної інформації видозмінюється. Оскільки
інформатизація і демократизація української держави є актуальною
політичним завданням, простір інтернет-комунікацій стає ареною для
вироблення консолідованої політичної позиції влади і суспільства[5].
Комунікаційні особливості Інтернету дозволяють здійснювати легітимний
політичний дискурс суспільства з владою.
В сучасному інформаційному середовищі, що динамічно змінюється,
політичні фактори стимулюють встановлення нових взаємин, незвичних
раніше контактів, формують новий стиль спілкування громадян з владою.
Водночас і сама влада, її політичні структури й інститути зазнають
трансформації. Державні структури освоюють технології піар-комунікації,
політичної реклами, інших сучасних методів спілкування з громадянським
суспільством, контактування з партнерами й опонентами. При цьому
традиційні носії політичного впливу в суспільстві – партії – поступаються
місцем засобам масової інформації та іншим інститутам, які формують
інформаційний простір влади.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Впродовж останніх років глобальна цифровізація зумовила активний
розвиток електронної торгівлі, яка стала невід’ємною складовою світової
системи роздрібної торгівлі. Як і серед інших галузей, так і у роздрібній
торгівлі після появи такої глобальної мережі, як Інтернет відбулися значні
зміни і завдяки динамічному темпу сучасного життя на момент сьогодення
споживачі практично зі всіх країн світу отримують прибуток від привілеїв,
які їм забезпечують онлайн-транзакції.
Чисельність покупців цифрових технологій щороку істотно
збільшується. Для прикладу, у 2019 р. 1,92 млрд. осіб придбали товари чи
послуги в Інтернеті, й у тому ж 2019 р. у всьому світі обсяг електронного
роздрібного продажу перевищив 3,5 трлн. дол. США. Окрім того пандемія
2020 р. прискорила зростання електронної торгівлі в світі [1, с. 103].
Існує багато авторських визначень «електронної торгівлі» як
економічного явища та кілька офіційних. Якщо узагальнити офіційні
визначення (Європейської комісії, Світової організації торгівлі (СОТ),
Міжнародного
союзу
електрозв’язку,
Організації
економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР), Конференції ООН з торгівлі і розвитку
(ЮНКТАД)), то сутність електронної торгівлі полягає в організації процесу
товарно-грошового обміну у формі купівлі-продажу на базі електронних
технологій [2, с. 167].
У Законі України «Про електронну комерцію» [3] зазначено, що
«електронна торгівля - господарська діяльність у сфері електронної купівліпродажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом
вчинення електронних правочинів із використанням інформаційнотелекомунікаційних систем».
На зміну традиційним методам приходять web-орієнтовані моделі, а
звичні торгові майданчики переходять в інтернетпростір у зв’язку із
активним розвитком комерції.
Електронна торгівля розвивається за такими напрямами: бізнес для
бізнесу (B2B), бізнес для споживачів (B2C), споживач для споживача (C2C),
споживач для бізнесу (C2B), бізнес для уряду (B2A), споживач для уряду
(C2A) [4, с. 10].
1. У B2B (бізнес для бізнесу) компанії з використанням віртуальних
майданчиків отримують можливість обмінюватися інформацією, знаходити
нових партнерів, постачальників і проводити торгові операції. Оптові
компанії шукають клієнтів в Інтернеті, а потім реалізують свою продукцію за
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вигідною для обох сторін ціною. Для здійснення угод використовуються:
аукціони – найчастіше використовуються для продажу унікальних,
коштовних речей; біржі – популярні при реалізації простих товарів, що є
дуже розповсюдженими. Особливістю в даному випадку є коливання ціни на
товари; інтернет-каталоги – використовуються для реалізації простих,
недорогих товарів із стабільною ціною.
Вибір майданчику залежить від специфіки компанії. Іноді реалізація
здійснюється й іншими способами, які є менш популярними, проте дуже
ефективними в конкретному випадку.
2. У B2C (бізнес для споживачів) торгівля відбувається за рахунок
залучення таких систем: web-вітрин, оформлених засобами web-дизайну;
інтернет-магазинів, які містять, крім вітрини, всю необхідну бізнесінфраструктуру для управління процесом торгівлі через Інтернет (backoffice);ТІС (торгова інтернет-система) – інтернет-магазинів, backoffice яких
повністю інтегрований з бізнес-процесами фізичної (оффлайновій) компанії.
3. Взаємодія С2С (споживач для споживача) відбувається шляхом
Інтернет-аукціонів, які виступають у ролі посередників між покупцями і
продавцями. Вона являє собою угоду між особами, які не пов’язані
підприємницькою діяльністю. Це фактично торгові майданчики, на яких
пропонується як нова продукція, так і та, що вже була у використанні, або
товари, виготовлені власноруч. Обсяги торгівлі тут є меншими, ніж при двох
попередніх моделях, тому що вибір пропонованих товарів є незначним.
4. Для B2A (бізнес для уряду) характерні проведення операцій через
мережу Інтернет, наприклад, закупівлі товарів і послуг урядами різних країн
та керівництвом міжнародних організацій, електронного обміну при таких
операціях. Вона включає в себе велику кількість різноманітних послуг, таких
як соціальне забезпечення, юридичні документи, тощо.
5. Модель С2А (споживач для уряду) має на увазі здійснення транзакцій
від імені фізичної особи із певною державною установою. В даному випадку
мова може йти про подання електронних декларацій, сплата соціальних
платежів або медичних послуг. Такий спосіб є дуже зручним та дозволяє
економити час на чергах та очікуванні.
6. У C2B (споживач для бізнесу) – це бізнес-модель, де кінцеві
користувачі або клієнти створюють продукт або послугу, яку компанія
використовує для завершення свого бізнес-процесу або отримання
конкурентних переваг.
З кожним днем зростає зацікавленість споживачів робити покупки саме
в Інтернеті, це дає сучасному бізнесу неймовірну можливість заробити як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Ринок електронної торгівлі у
всьому світі демонструє позитивну динаміку та потенціал для подальшого
розвитку, тому немає сумнівів, що цей ринок буде збільшуватися й надалі.
В усьому світі головними викликами для основної частки гравців
електронної торгівлі являється: потреба мультиканального просування
товарів (робіт, послуг), нарощування вимог до технологічної складової
інтернет-магазинів, забезпечення високого рівня безпеки особистих та
23

платіжних даних покупців [5, с. 52]. Проте практика показує, що електронний
ринок успішно знаходить альтернативи для вирішення проблем, які
перешкоджають його ефективному розвитку, і найбільш дієві рішення
надзвичайно швидко трансформуються у фактичні стандарти галузі.
Можна із впевненістю сказати, що електронна торгівля – це надзвичайно
зручний, сучасний спосіб здійснення угод між компаніями та споживачами.
Учасниками таких угод можуть бути як підприємці та компанії, так і
пересічні громадяни. При цьому для здійснення угоди необхідні дві сторони:
продавець та покупець. У теперішній час майже кожне підприємство
посилкової торгівлі має у своєму розпорядженні веб-сторінку з пропозицією
товарів та можливістю зробити замовлення.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Глобалізаційні процеси спонукають до поглибленого вивчення такого
важливого пункту в управлінні сучасним підприємством, як управління
стратегічним розвитком [1].
В сучасних складних економічних умовах господарювання,
підприємствам необхідно відповідати вимогам споживачів, успішно
конкурувати на ринку, вміти пристосовуватися до змін зовнішнього
середовища. Тому проблема удосконалення стратегічного управління
підприємств займає головне мiсце у теорiї стратегічного розвитку, оскільки iї
вирiшення забезпечує успiшне функціонування підприємств.
Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції стратегічного
управління, є ідея необхідності врахування взаємозв’язку та взаємовпливу
зовнішнього та внутрішнього середовища при визначенні цілей
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підприємства. Стратегії в цьому випадку виступають як інструменти
досягнення цілей, а для реалізації стратегій необхідно, щоб усе підприємство
функціонувало у стратегічному режимі.
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення
нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі,
залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування.
Сам термін «стратегія» походить від грецького «strategia», англійською
«general», тобто «воєначальник»[2].
Досить широко трактування стратегії наводять Г. Мінцберг, Б.
Альстренд та Д. Лемпел, які дане поняття визначають як «п’ять П»:
1.
стратегія – це план, керівництво, орієнтир або напрямок розвитку
із теперішнього в майбутнє;
2.
стратегія – це принципи поведінки або модель поведінки;
3.
стратегія – це позиція;
4.
стратегія – це перспектива;
5.
стратегія – це прийом, маневр з метою перехитрити суперника[3].
Стратегічне управління — процес, за допомогою якого менеджери
здійснюють довгострокове керування організацією, визначають специфічні
цілі діяльності, розробляють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи
всі релевантні (найістотніші) зовнішні та внутрішні умови, а також
забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно
розвиваються і змінюються[4].
Що стосується поняття «управління», то в узагальненому вигляді воно
трактується як процес впливу суб’єкта управління на об’єкт, який змінює
режим існування системи, в якій вони діють.
На думку відомого англійського економіста Альфреда Маршала
управління доцільно виділити в окремий фактор виробництва поряд із трьома
традиційними, а саме: капіталом, працею та землею[3].
Необхідність управління пов'язана з процесами поділу праці і
відокремленням управлінської праці від виконавчої.
Управління стратегічним розвитком підприємства – багатоплановий,
формально-поведінковий
управлінський
процес,
який
допомагає
формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню
відносин між організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім
середовищем, а також досягненню встановлених цілей[1].
Постійне вдосконалення управлінського процесу та відповідність
сучасним вимогам зовнішнього середовища необхідні задля результативного
управління підприємством. Особливо зараз, у період світової економічносоціальної кризи, саме постійне вдосконалення процесу управління
підприємством є одним із головних факторів його виживання та зміцнення
конкурентоспроможності.
Розробка стратегії є одним із найважливіших питань стійкого і
ефективного функціонування будь-якої організації чи підприємства.
Стратегії можуть бути обґрунтованими лише в разі застосування до їх
розробки наукових підходів, методів системного аналізу, прогнозування й
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оптимізації. Успіх досягається за рахунок нових інформаційних технологій,
якісних процесів, що забезпечують лідерство суб’єкта управління і конкурентоспроможність товарів, що випускаються, та послуг.
Основна мета стратегічного менеджменту сформована як досягнення
прийнятного рівня ефективності і конкурентоспроможності. Опираючись на
це, стратегічна діяльність підприємств має будуватись на основі таких
загальних принципах:
1) покладання на керівників відповідальності за рівень організованості
робіт зі стратегічного менеджменту і його кінцеві результати;
2) орієнтація діяльності організації на стратегічні інноваційні проекти,
забезпечуючи розвиток або здобуття нових конкурентних переваг в галузі
підвищення якості товару і його сервісу, ресурсозберігання;
3) стратегія забезпечення конкурентоспроможності організації
переважно повинна базуватися на використанні ексклюзивних цінностей[5].
Результати розробки та впровадження стратегії розвитку мають бути
абсолютно сформульовані та направлені на цільові сегменти, унікальну
пропозицію послуг чи товарів, управлінську реформу, конкурентний вплив,
зростання прибутку та елементи маркетингу.
При розробці стратегії варто дотримуватися принципів, які були
сформовані такими фахівцями як Томпсон, Стрікленд та ін.:
 впроваджуючи стратегію, впевнитися, щоб були забезпечені
конкурентні переваги протягом тривалого часу;
 пам’ятати, що часта зміна стратегій, які спрямовані на наявні ресурси,
не дасть значного результату;
 об’єктивно оцінювати дії конкурентів;
 використовувати гнучкі стратегії, які при зміні ринкової кон’юктури
дають можливість для маневру;
 атакувати краще та вигідніше більш слабкого конкурента, ніж
сильнішого;
 уникати стратегій, які є ефективними лише при сприятливих
умовах[6].
Зважаючи на те, що сучасна економічна ситуація характеризується
високим ступенем невизначеності і ризику, сутність удосконалення
управління стратегічним розвитком підприємства полягає у підготовці
наявних ресурсів до можливостей, які відкриваються у майбутньому, шляхом
застосування розгорнутого стратегічного аналізу і розроблення стратегічних
планів з метою підвищення ефективності роботи організацій, шляхом
своєчасної реакції і швидкої адаптації до непередбачуваних змін
навколишнього середовища та вироблення продукції, яка буде визнана
споживачем.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
З кожним днем все швидше розвиваються сучасні інформаційнокомунікаційні технології. І в епоху цифрової економіки кожна організація,
кожен суб'єкт господарювання повинен впроваджувати систему свого
управління нові технології. Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій(ІКТ) є в наш час одним із найважливіших чинників, що
визначають темпи й досягнення підприємств. ІКТ зумовили зміни у бізнессередовищі. Якщо розглядати активне впровадження ІКТ бізнессередовищем, то першими, хто активно застосовують такі технології у
власній діяльності − це малі та середні підприємства. Сучасним трендом є
створення та стрімкий розвиток такого явища, як «e-business» (бізнес, що
ведеться через електронні мережі), зокрема «ecommerce» (електронна
торгівля, електронна комерція) [1]
У наукових публікаціях велика увага приділяється ролі та впливу
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на моделі, схеми,
технології управління підприємств. Так ґрунтовні напрацювання у цьому
напрямі знаходимо у працях: І. Ансоффа, Р.Акоффа, О. Балана, В. Геєця,
П. Дойля, П. Друкера, В. Захарченка, Н. Карачини, М. Кропивка, Л. Ліпич,
М. Мальованого, О. Мельник, О. Непочатенко, Ю. Нестерчук, М. Портера,
П. Стецюка, А. Томпсона, Е. Тоффлера, Л. Федулової, Н. Чухрай,
О. Ястремської, А. Штангрета та інших.
Інформаційні технології(ІТ)– сукупність методів, виробничих процесів і
програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання,
зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її
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користувачів. Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні
процеси, тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення,
тиражування інформації та процедури доступу до неї [2].
Інформаційно-комунікаційні технології – часто використовується як
синонім до інформаційних технологій , хоча ІКТ це загальніший термін, який
підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій
(телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, програмного
забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють
користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та
змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також
телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі,
мережевих функцій управління та моніторингу.
В. Трайнев до складу ІКТ відносить сукупність методів та
програмнотехнічних засобів, що об’єднанні в технологічний ланцюг, який
забезпечує збір, обробку, збереження та відображення інформації з метою
зниження трудомісткості її використання, а також для підвищення її
надійності й оперативності на підприємствах. На (рис.1) розглянемо основні
компоненти ІКТ:
Інформаційно-комунікативні технології

Теоретичні
засади
Основу яких становлять
найважливіші поняття й
закони інформатики
(поняття інформації, її
властивостей та
особливостей,
різноманітні
класифікації інформації;
основні інформаційні
процеси, види
інформаційної
діяльності,
інформаційного
моделювання,
використання ІКТ).

Методи

Засоби

Моделювання

Апаратні

Системний
аналіз

Програмні

Системне
проектування
Методи передачі,
збору,
збереження,
обробки, передачі
та захисту
інформації

Рисунок 1 – Компоненти інформаційно-комунікаційних технологій
У сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях під управлінням
підприємством виділяють дві взаємодіючі частини.
Перша – це корпоративні мережі, їх види, структура, величина, динаміка
зміни.
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Друга – багатоагентна система аналізу, правила встановлення,
формування нових змін.
Насправді саме підприємство вибирає і розробляє схеми політики. Ці
схеми формуються не враховуючи цілей і завдань, поставлених фірмою і
основі її структури організації, методах управління[3].
У цьому процесі є необхідним враховувати традиції всередині
інформаційно-комунікаційних технологій, рівень захищеності та інші
внутрішні чинники. Але не варто забувати і про зовнішні фактори,
наприклад, стан розвитку середовища аналізу.
Під час розробки аналізу сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій вирішуються основні питання:
- коли потрібно відреагувати за допомогою аналізу на політику
конкурентів;
-якими заходами системи аналізу має супроводжуватися введення ринку
нового продукту програмування, як нового інноваційного продукту;
- як розподілити у часі певні зміни;
- якими заходами можна посилити захищеність даних[4].
Вже на першому етапі розробки аналізу треба вирішити, яких цілей
керівник хоче досягти з допомогою випуску конкретної корпоративної
мережі. Найчастіше практично виділяються три цілі, які переслідує аналіз
захищеності даного поняття: забезпечення збуту, а отже виживання системи;
максимізація прибутку в ході безпеки корпоративної мережі; утримання
ринку.
Забезпечення збуту, а отже виживання, є головною метою, яка здійснює
свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції між установами.
Мета захищеності сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінні підприємством ґрунтується на збереженні організацією існуючого
ринкового стану та сприятливих умов господарювання. Її реалізація вимагає
вжиття різноманітних заходів програмування для стимулювання та
запобігання загостренню конкурентної боротьби. Всі ці цілі, які переслідує
політика, є довгостроковими і розраховані на тривалий період часу[5].
У суспільстві,
з
розвиненими
інформаційно-комунікаційними
технологіями, кожне підприємство ставить собі такі цілі, як:
- зниження впливу інших фізичних чи юридичних осіб;
- збереження свого лідерства;
- обмеження потенційної конкуренції;
- підвищення іміджу мережі;
- стимулювання збуту тих товарів, які займають слабкі позиції на ринку
Особливостями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
являється нематеріальність кінцевого продукту – якісно нової, достовірної
інформації, доставленої за визначений період, у визначеному просторовочасовому відрізку; підвищення вимог, висунутих користувачами, щодо
достовірності та терміновості таких послуг
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Головними факторами, що утворюють перешкоду для підвищення
використання ІКТ, можна назвати: нестача фінансування; недостатня
кваліфікація працівників; недосконалість технічного обслуговування [6].
Інформаційно-комунікаційні технології стали одним з найважливіших
факторів, що впливають на розвиток економічної сфери. Багато країн в
повній мірі усвідомили ті колосальні переваги, які несе з собою розвиток і
поширення інформаційно-комунікаційних технологій.
Висновок: Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на
управління підприємством величезний, оскільки прямо повʼязаний з
підвищенням ефективності роботи, як кожного менеджера окремо, так і
підприємства в цілому. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій звичайно вимагає чималих витрат від підприємства як на
розробку і впровадження, так і на подальше їх обслуговування і розвиток,
тому багато підприємств не наважуються впроваджувати їх.
Вже ні в кого не викликає сумніву той факт, що рух до інформаційного
забезпечення менеджменту підприємств – це шлях до лідируючих позицій на
ринку, прагнення бути обізнаним першим щодо змін, які відбуваються в полі
діяльності їх інтересів.
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Економічні кризи, інколи виникають в фінансовій, інвестиційній і
господарській діяльності, заохочували виникнення інструментів і вимог
захисту бізнесу від непередбачених наслідків. Управління ризиками для
компанії стає обов'язковим елементом загальної системи управління.
Партнери мають бажання співпрацювати з фірмами, в яких закладена чітка
система ризик-менеджменту.
У будь-якій фірмі, є своя культура, дух, цінності, віра, переконання, які
мають вплив на кожне рішення, що приймається і реалізовується на
підприємстві, також і на поведінку всіх робітників. Відношення компанії і її
робітників до ризиків і використані моделі поводження з ними створює
культуру управління ризиками, як відношення компанії до визначених
найважливіших цілей, які заявляються організацією та визначають людям
орієнтири їх поведінки та дій, створює організаційну культуру компанії.
Культура управління ризиками удосконалює поняття організаційної
культури, вона визначає колективну спроможність управляти ризиками.
Кожне підприємство повинне створювати «toneatthetop» (тон, який
використовується на верхівках керівництва) методом визначення та
дотримання корпоративних цінностей і знання щодо ризиків в межах
культури управління ризиками, що означає правильне відношення
керівництва до системи ризик-менеджменту в компанії.
В міжнародних і національних стандартах з управління ризиками
розглядаються питання визначення і формування культури управління
ризиками. Законодавчі органи найбільш розвинутих країн ввели для
суб’єктів, що розміщують свої акції на фондових біржах, та посадовців,
відповідальних за ведення фінансової звітності, додаткові вимоги, правила
ведення бізнесу та відповідальність.[1]
Взагалі, ризик – це потенційна загроза втрати частини своїх ресурсів,
недоотримання доходів або появи додаткових витрат або можливість
здобуття значної вигоди (доходу) в результатi здійснення підприємницької
діяльності в умовах невизначеності.
Зазначимо, що управління ризиками – це особливий вид діяльності,
спрямований на пом’якшення впливу ризику на результати діяльності
підприємства, фірми, компанії.[4]
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Рисунок 1 – Система управління ризиками на підприємстві
Управління ризиком можна поділити на п’ять стадій:
Перша стадія – виявлення ризиків, друга – аналіз і пріоритезація; третя –
мінімізація ризиків і звітність; четверта – моніторинг і перегляд; п’ята
(підсумовуюча) – культура управління ризиками.
Для управління ризикам треба зробити п›ять кроків: ідентифікація і
установка параметрів (в першу чергу необхідно розуміти, де проблеми, де
слабкі ланки в технологіях, процесах або людських ресурсах); створення
команди експертів, яка допоможе розробити план заходів для мінімізації або
усунення ризику; оцінка ризику за допомогою спеціальних інструментів і
методів (наприклад, метод експертних оцінок, матриця оцінювання ризиків,
дерево рішень, SWOT-аналіз та ін.); розробка плану заходів і останній,
завершальний крок – це впровадження планів та заходів з постійною
корекцією відповідно до мінливих умов (моделювання процесу та створення
культури управляння ризиками) [2].
Рівень розвитку ризик-культури в організації може бути оцінений через
рівень обізнаності її персоналу про місце та роль управління ризиками в
системі менеджменту організації, а також через рівень залучення персоналу
до процесів ризик-менеджменту. Ризик-культура позиціонує на рівні одного з
основних елементів системи загального менеджменту організації. Про
низький рівень розвитку ризик-культури може свідчити відсутність єдиного
розуміння серед персоналу змісту та практики реалізації процесів управління
ризиками, а також межі персональної відповідальності за ефективність
ризик-менеджменту. Відсутність ризик-культури є одним з основних
факторів низько ефективності управління ризиками.
Статистика свідчить про те, що: лише 6% опитаних оцінюють ризиккультуру своїх організацій на максимальному рівні (5 балів за 5-ти бальною
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шкалою); 32% респондентів оцінюють рівень розвитку ризик культури на
рівні середнього (4 бали); 48% респондентів оцінюють рівень розвитку
ризик-культури на рівні середнього (3 бали); 14% респондентів оцінюють
рівень розвитку ризик-культури на рівні середнього 1-2 бали).
Розбудова та розвиток культури ризик-менеджменту передбачає такі
основні заходи [3]:
1- Формування внутрішньої інформаційної інтерактивної бази даних
щодо теорії та практики управління ризиками. Планування бюджету заходів з
ризик-менеджменту. Формування системи оцінювання ефективності ризикменеджменту;
2- Планування та організація навчання персоналу за програмою
управління ризиками (тренінги, семінари, практичні заняття тощо; участь
менеджерів у роботі тематичних конференцій).
У формуванні культури управління ризиками в більшому обсязі повинна
бути задіяна рада директорів, правління і керівництва. Їхня присутність
проявляється у вигляді бюджету на опрацювання ризиків; доступу до
інформації, яка характеризує всі ідентифіковані ризики; обґрунтування
напрямів оброблення ризиків; затвердження цільових орієнтирів і ризикапетиту щодо їх досягнення; визначення пріоритетів щодо роботи з
ризиками; закріплення за працівниками повноважень і відповідальності по
роботі з ризиками.
Культура управління ризиками формується в ході колективного
збирання професійного досвіду при остаточній ролі керівника. Менеджери
беруть участь у характеристиці із зовнішнього кола важливої і несуттєвої
контактної взаємодії щодо визначенння можливостей, загроз, досягнень,
ризиків, успіхів і невдач і роботи з ними. Отже, культура управління
ризиками формується на підставі наступних джерел:
• нормативно-правових документів;
• уявлення й ціннісних орієнтацій керівників організації;
• колективного досвіду діяльності службовців.
Творення культури управління ризиками за бажанням управлінського
складу вимагає від керівництва схвалення політики або програми управління
ризиками, формулювання свого відношення до ризику, роз'яснення підходів,
які відповідно до визначених регламентів допускається використовувати для
запобігання загроз і застосування можливостей. Першочергово це
відноситься організації комунікації з усім складом працівників на постійній
основі для підтвердження своїх задумок щодо поводження з ризиками і
відношення до конкретних ризиків у вигляді ризик-апетиту. Кінцевим
результатом такої комунікації має стати ідентифікація всіх ризиків компанії,
їх аналіз, оцінка і виявлення найбільш рівнозначних інструментів
пом’якшення знаходження ризиків.
Менеджмент компанії повинен забезпечити ефективний обмін
інформацією та втілення комунікативних норм у межах корпоративного
ризик-менеджменту. При повному розумінні культури організації , менеджер
має право приймати на роботу працівників, які максимально підходять до
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стереотипів діяльності підприємства, має змогу передбачати потенційні
конфлікти, що можуть виникати при взаємодії з партнерами, а також може
бути впевнений, що різні підрозділи працюють ефективно.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою діяльності будь-якого підприємства є довгостроковий
успіх. Іншими словами, керівництво підприємства прагне до того, щоб
підприємство функціонувало якнайдовше. Проте підприємство може
функціонувати досить тривалий час навіть за умови постійного зниження
показників його ефективності завдяки використанню найрізноманітніших
способів. Тому слід уточнити, що пріоритетнішою метою, ніж просте
підтримання
довгострокового
функціонування,
є
довгострокове
функціонування підприємства з постійним нарощуванням власного
потенціалу.
Досягнення даної мети можливе лише шляхом поступового розвитку
підприємства. Мається на увазі такий розвиток, який має позитивну
спрямованість, покращує якісні і кількісні показники господарської
діяльності, зміцнює стійкість і адаптованість системи управління до змін
навколишнього середовища [1].
Питаннями стратегічного маркетингового управління займалися чимало
провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Варто відзначити праці:
М. Єрмошенко, В. Сліпенького, Т. Мордвінцева, В. Маркова, С. Кузнецова,
В. Белявцева, Ф. Котлера та ін. Однак, деякі питання організації ефективної
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системи стратегічного маркетингового управління, на сьогоднішній день,
вирішені ще недостатньо. Зокрема потребують подальшого вивчення існуючі
підходи до стратегічного управління на маркетингових засадах, питання
впровадження та оцінки впливу маркетингової-інформаційної системи на
процес стратегічного управління підприємством та ін. [2].
Для того, щоб забезпечити безперервний розвиток підприємства,
потрібно усвідомити сам процес управління підприємством на всіх етапах
його життєдіяльності. Саме стратегічне управління розвитком підприємства
на основі маркетингової діяльності забезпечує необхідне управління і
повністю відповідає зазначеним вимогам.
На сьогоднішній день, немає єдиної доступної і практичної концепції в
управлінні маркетинговою діяльністю, як основи стратегічного управління
розвитком підприємства в цілому.
Маркетингова парадигма на разі пропонує безліч різних гіпотез, теорій,
моделей і точок зору, однак вони не придатні для вирішення даного завдання.
Отже, розробка сучасної концепції стратегічного управління маркетинговою
діяльністю є актуальною науковою проблемою, яка вимагає розв’язку [3].
На основі проведених досліджень можна сформулювати наступні
сучасні маркетингові стратегії, яких варто дотримуватись вітчизняним
підприємствам з метою реалізації конкурентоспроможного бізнесу, а саме:
1. Уникнення конкурентних змагань із іншими ринковими учасниками,
що виробляють аналогічні товари. На думку науковців, підприємство,
прагнучи конкурувати у таких умовах, робить стратегічну помилку, адже для
того, щоб бути кращим на ринку, необхідно створювати унікальний товар,
несхожий на продукт конкурентів. Тому можна стверджувати, що основною
умовою виходу на нові ринки є інноваційність та унікальність порівняно з
іншими продуктами. Новинки у цих випадках повинні мати свою
унікальність, яка буде вирізняти їх з-поміж інших пропонованих моделей,
зразків та виробів.
2. Орієнтація на смаки та вподобання конкретних споживачів. У цьому
випадку центром уваги необхідно зробити саме споживачів конкретних
товарів чи послуг, а не робити основний акцент на прибутку, конкурентах,
ринку .
3. Комплексний підхід до розробки маркетингової стратегії, що
забезпечує її успішність. Це передбачає комплексне поєднання фінансових,
матеріальних та інтелектуальних ресурсів підприємства, досягнень їх
маркетингу та менеджменту, впровадження у діяльність усіх напрацювань,
патентів, винаходів та розробок, що у кінцевому результаті повинно
забезпечити успіх.
4. Залучення до формування стратегії підприємства максимальної
кількості працівників, що дає можливість знайти нові рішення та інноваційні
шляхи виходу на нові ринки. Таким чином, досягається основна мета та
підвищується зацікавленість працівників у покращенні результатів його
функціонування.
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Разом з тим, слід пам’ятати і про основні проблемами з якими
зіштовхуються підприємства на шляху реалізації сучасних маркетингових
стратегій є:
1. Обмеженість ринків збуту колом споживачів, що розуміються у
особливостях конкретного продукту. Зокрема, у цьому випадку необхідно
зазначити ринок інформаційних технологій, де потрібно надзвичайно
обережно розробляти стратегічні маркетингові підходи до завоювання нових
споживачів.
2. Невеликий проміжок часу для виводу на ринок нових продуктів,
зумовлений коротким життєвим циклом товарів та постійною необхідністю
періодичного оновлення товарів і пристосуванням їх до потреб і смаків
споживачів та сучасних вимог.
3. Роздробленість сучасних ринків, що призводить до «розмитості»
маркетингових стратегій та ускладнює вибір найбільш оптимальної для
виходу товарів на нові ринки.
4. Неможливість точного прогнозування попиту потенційних
користувачів в умовах динамічного розвитку суспільства.
Отже, сучасні умови господарювання вимагають від вітчизняних
підприємств вмінь формування ефективних систем маркетингового
менеджменту. Зокрема, основні зусилля варто сконцентрувати на аналізі
ринкових можливостей, відборі цільових ринків, розробці відповідної
ринкової стратегії та раціональному використанню ринкових інструментів в
організації власного бізнесу. Адже маркетингова стратегія виступає
комплексом базових рішень, спрямованих на досягнення мети підприємства з
урахуванням існуючих можливостей. Саме сучасна маркетингова стратегія
допомагає підприємству створювати конкурентоздатний бізнес в динамічно
мінливому ринковому оточенні [4].
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Розвиток персоналу є критично важливим для інноваційно-активного
підприємства, через те він не може бути обділений увагою менеджменту.
Ігнорування необхідності у розвитку персоналу або ж недостатньої уваги до
нього можуть негативно відобразитись на усій діяльності, що в першу чергу
проявиться у недостатньому інноваційному потенціалі у порівнянні із
вимогами певного галузевого ринку, що призведе до зниження його
конкурентоздатності. З огляду на це розвиток персоналу, як процес
перетворення якісних характеристик працівників підприємства, набуття ними
нових знань, навиків та компетенцій повинен розглядатись як об’єкт
управління. 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.
Особливу складність становить досягнення збалансованого розвитку
інноваційних підприємств, основним функціональним призначенням яких є
приріст економіки за рахунок виробництва знань (для модернізації і
обновлення системи виробництва, продукції, робіт, послуг та процесів).
Оскільки інноваційні підприємства варто розглядати як ядро прогресивних
змін будь-якої економіки, дослідження, що спрямовані на підвищення
ефективності їх діяльності є завжди актуальними.
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 С. Кравченко, Т. Лепейко, Н. Лук’янченко, Д. Мельничука,
В. Нижника, О. Новікової, , В. Савченка, М. Семикіної, В. Стадник. Однак
внаслідок складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах
існують питання, розроблені не цілком.
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. Так, якщо розвиток персоналу розглядати із позиції процесного та
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культурологічного підходів, то це є не що інше як об’єкт управління, що
потребує ретельної уваги. У той же час, використання для розвитку
персоналу системного підходу характеризує його як діяльність підприємства,
а точніше управлінську діяльність щодо об’єкту управління, тобто до
розвитку персоналу підприємства. Саме тому, під управлінням розвитком
персоналу підприємства потрібно розуміти сукупність управлінських дій
підприємства, за рахунок здійснення яких відбувається забезпечення такими
працівниками, які здатні реалізувати стратегію діяльності підприємства,
мають для цього бажання, необхідні здібності та компетенції [1].
Управління розвитком персоналу передбачає цілеспрямований вплив на
працівників
підприємства
для
забезпечення
його
ефективного
функціонування та підвищення конкурентоспроможності на ринку з
одночасним збагаченням інтелектуального, творчого та культурного
потенціалу працівників, задоволення їхніх потреб у професійному навчанні,
плануванні трудової кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні,
соціальному розвитку [2].
Цілі та завдання, які ставляться перед управлінням розвитком
персоналу, досягаються за рахунок використання сукупності способів,
прийомів та методів впливу, спрямованих на виявлення та розкриття
потенційних можливостей працівника на основі розширення компетенцій,
підвищення якісних характеристик персоналу з метою досягнення високого
рівня соціально-економічного розвитку підприємства.
Сукупність управлінських дій підприємства щодо розвитку персоналу
можна відтворити у вигляді певної моделі, спрямованої на досягнення
основних стратегічних цілей підприємства на основі відповідного розвитку
конкретних елементів трудового потенціалу та отримання певного
супроводжуючого ефекту. Як модель управління розвитком персоналу
підприємства пропонуємо розуміти схематичне зображення (модель), що
відображає суттєві ознаки та основні елементи поведінки підприємства у
сфері його діяльності щодо розвитку трудового персоналу.
Сукупність організаційних структур, методик, процесів і ресурсів,
необхідних для ефективного виконання поточних і перспективних завдань у
сфері розвитку персоналу, а також оптимального задоволення запитів
працівників, повʼязаних із самореалізацією, професійною підготовкою і
карʼєрою є системою розвитку персоналу. При формуванні системи розвитку
персоналу інноваційного-активного підприємства потрібно враховувати
відповідність стратегії розвитку підприємства (цілям, планам, завданням);
врахування потенціалу працівника (нахили, схильності).
Стратегія розвитку підприємства визначає основні напрями розвитку
персоналу, розраховані на довгостроковий період та які враховують
стратегічні цілі і орієнтири діяльності. Стратегія розвитку підприємства і
стратегія розвитку персоналу є взаємозалежними та взаємопроникними.
Зміна стратегічних орієнтирів підприємства веде до зміни стратегії розвитку
персоналу. У той же час якісні зміни у структурі персоналу повинні бути
враховані у стратегічних планах організації.
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Необхідною умовою формування стратегії розвитку персоналу
організації є розробка сукупності вимог до персоналу.
Стратегія розвитку персоналу повинна:
‒ орієнтуватись на підвищення професійних навиків та кваліфікації
робітників, що охоплюють опанування сучасних систем забезпечення якості
продукції, що випускається;
‒ включати професійне навчання та перепідготовку персоналу щодо
освоєння передових технологій і методи роботи та набуття навиків роботи із
сучасним обладнанням та технікою;
‒ бути спрямованою на стимулювання творчої активності персоналу,
сприяння до участі в модернізації виробничих процесів підприємства.
Стратегія розвитку персоналу є узагальненою моделлю дій, спрямованих
на забезпечення відповідності персоналу вимогам підприємства, необхідних
йому для досягнення короткострокових та довгострокових цілей.
Така модель розвитку є найбільш прийнятною для промислового
підприємства, що орієнтується на інноваційний розвиток. Ключовим
питанням при цьому є виділення тієї групи працівників, що є для
підприємства ключовими, забезпечення їх мотивації працювати саме на
цьому підприємстві. Крім того, важливо не допустити відставання рівня
розвитку решти працівників, щоб не зменшити можливості розвитку
підприємства в цілому.
На практиці можливе використання в межах конкретного виду моделі
певної комбінації з основних заходів та заходів, які більш властиві для
іншого виду, однак у рамках конкретної ситуації вони можуть бути
використані для досягнення основної управлінської цілі.
Таким чином, для забезпечення стабільного розвитку інноваційноактивного підприємства потрібно здійснювати системну роботу з визначення
можливості розвитку працівників підприємства. Це дасть змогу наростити
інноваційний потенціал, що обов’язково має супроводжуватися і
стимулюванням інноваційної активності працівників. Цілеспрямовані дії
менеджменту пропонуємо здійснювати шляхом формування та використання
механізму управління розвитком потенціалу інноваційно-активного
промислового
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МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
У сучасному світі жодне підприємство не застраховано від будь-яких
кризових ситуацій. Сьогоднішня політична та економічна нестабільність в
країні спонукає поглибленню існуючих та виникненню нових кризових явищ.
Тому гостро постає потреба у формуванні ефективної системи запобігання
або нейтралізації ризиків, які зумовлюють виникнення криз на підприємстві.
Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній
системі, що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі. Криза
порушує стійкість системи, при цьому радикальним чином сприяє її
оновленню.
Стабільний стан і криза виступають постійними протистояннями в
розвитку будь-якої системи, при цьому очисна сила кризи потрібна системі
не менше, ніж її стабільне існування. Ці дві сторони (криза і стабільність) не
можуть існувати одне без одного, це свого роду закон єдності й боротьби
протилежностей, оскільки без боротьби – немає й розвитку.
Питанням антикризового управління присвячені дослідження багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: І. Ансоффа, Е.І. Альтмана,
Є.М. Короткова, К. Маркса, В.О. Василенко, О.О. Терещенко,
О.В. Коваленко, П. Друкера, Є.А. Уткіна, І.О. Ахновської, О.П. Коюда та
інших.
Зовнішні причини криз пов’язані з тенденціями та стратегією
макроекономічного розвитку чи навіть розвитку світової економіки,
конкуренцією, політичною ситуацією в країні. Внутрішні – з ризикованістю
стратегій маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації
виробництва, недосконалістю управління та інноваційною політикою. На
мікрорівні криза може бути пов’язана зі скороченням або захопленням
конкурентами стратегічних зон господарювання; зумовлена невідповідністю
обсягу й структури продукції підприємства обсягу й структурі попиту
споживачів; невідповідністю стилю, форм і засобів управління
підприємством його існуючому статусу, стратегічним цілям господарювання,
якості персоналу тощо; невідповідністю між грошовими доходами та
видатками підприємства, загальною розбалансованістю фінансового
механізму підприємства тощо [1].
На макрорівні кризи найчастіше виникають унаслідок розриву між
виробництвом і споживанням товарів. К. Маркс найбільш глибоко й детально
розкрив дану проблему, обґрунтувавши неминучість криз в умовах стихії й
анархії виробництва. Що ж стосується факторів, які викликають
макроекономічні кризи, то вони можуть бути найрізноманітнішими:
скорочення сукупного попиту на товари та послуги, падіння зайнятості,
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зменшення доходів населення, необхідність заміни застарілого устаткування,
зростання податків і кредитних відсотків, порушення закону грошового
обігу, війни, різні політичні події, непередбачені ситуації тощо.
Великого значення у розумінні кризи набувають не тільки причини
їхнього виникнення, але і наслідки. Наслідки кризи можуть привести до
різких змін в діяльності організації. Вони можуть носити як позитивний, так і
негативний характер, як для самого підприємства, так і для навколишнього
середовища. Тому керівництву необхідно дуже відповідально відноситись до
прийняття відповідних управлінських рішень пов’язаних з антикризовим
управлінням, які чи пом’якшуватимуть кризу, чи загострюватимуть її [1].
Для того щоб зупинити руйнівний процес кризи і спрямувати рух на
відновлення та розвиток, потрібне антикризове управління.
Антикризове управління – це певним чином організована система
управління, яка має комплексний системний характер, націлена на найбільш
оперативне виявлення ознак кризи та створення відповідних передумов для
їх своєчасного подолання з метою забезпечення і відновлення
життєдіяльності суб’єкта підприємницької діяльності, неприпустимості
виникнення його банкрутства та запобігання кризи в майбутньому.
Основною метою антикризового управління, як і управління
економічною безпекою, є захист від зовнішніх і внутрішніх загроз діяльності
підприємства. В процесі управління здійснюється регулювання кризових і
ризикових ситуацій, їхнє попередження й подолання негативних соціальноекономічних наслідків у випадку їхнього настання.
Таким чином, необхідність антикризового управління в умовах
забезпечення економічної безпеки полягає в тому, щоб не допустити або
вийти з кризи, яка виникла в певній підсистемі підприємства, чи вжити
заходи щодо пом’якшення наслідків кризового стану. При цьому необхідно
використовувати основні механізми антикризового управління, тим самим
забезпечувати власний захист. До дієвих заходів антикризового управління
можна віднести відповідні технології спрямовані на зниження плинності
кадрів, збереження висококваліфікованого персоналу, підвищення робочого
стимулу, скорочення кризового періоду, підвищення авторитету керівника та
забезпечення ефективності організації в цілому [2].
Механізм антикризового управління повинен передбачати поєднання
організаційних та економічних заходів у формі методів та інструментів, що
діють на правовій основі та мають на меті прогнозування, попередження,
мінімізацію чи усунення зовнішніх і внутрішніх загроз діяльності
підприємства. Ці заходи варто спрямовувати на попередження або усунення
кризових явищ, несприятливих для бізнесу загроз [2].
Отже, кожне підприємство в своїй діяльності в певний момент
переживає кризову ситуацію, але кожне по різному. Тому значно простіше
боротися зі щойно виявленою кризою, яка ще не спричинила значних втрат
підприємству, ніж з кризою, яка захопила ціле підприємство. Відповідно чим
краще продумана антикризова стратегія, тим більше у підприємства шансів
на сильну ринкову позицію.
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ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
В умовах сучасного світу, що супроводжується прогресивним розвиток,
є актуальним дослідження теми електронної торгівлі. Форми міжнародної
торгівлі змінювалися з розвитком науково-технічного прогресу та вимогами
сьогодення, що у значній мірі обумовлено розвитком комп’ютерних
технологій та глобальною розповсюдженістю мережі Інтернет. З
урахуванням стрімкого розвитку web- та інтернет-технологій, електронна
торгівля нарощує обсяги у світовому масштабі і формується як окрема галузь
економіки. Розвиток технологій, Інтернету та глобалізація цього процесу
значно вплинули на міжнародну торгівлю. Метою даної роботи є визначення
поняття «електронна торгівля» та важливість її впровадження.
Поняття "електронна комерція" та "електронна торгівля" розглянуто в
працях багатьох українських та зарубіжних науковців, зокрема:
Л.Д. Тимченка, В.В. Апопія, С.І. Рудницького, А.С. Крутової, А.Ю. Берка,
М.В. та інших.
Відсутністю єдиного, задекларованого у законодавчо-нормативних
документах, визначення понять "електронна комерція" та "електронна
торгівля" як на міжнародному, так і на національному рівнях, зумовило
різнорідність поглядів щодо поняття електронної комерційної діяльності та
електронної торгівлі. (табл. 1)
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Таблиця 1 – Визначення понять "електронна комерція" та "електронна
торгівля" у нормативних документах
Законодавчонормативний документ

Визначення

1
2
Закон
України
«Про 1) електронна комерція - відносини, спрямовані на
електронну
комерцію» отримання прибутку, що виникають під час вчинення
від 2015 року[1]
правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних
прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням
інформаційно-комунікаційних систем, внаслідок чого в
учасників таких відносин виникають права та обов’язки
майнового характеру;
2) електронна торгівля - господарська діяльність у сфері
електронної
купівлі-продажу,
реалізації
товарів
дистанційним способом покупцю шляхом вчинення
електронних правочинів.
Постанова
Правління
НБУ від 30.04.2010 р. №
223 "Про здійснення
операцій з використанням
спеціальних
платіжних
засобів" (із змінами)
"Програма
роботи
Світової
організації
торгівлі
в
області
електронної
комерції",
прийнята
Генеральною
Асамблеєю
СОТ
15
вересня 1998 року.
Комюніке Європейської
Комісії від 18 квітня 1997
року
"Європейська
ініціатива
в
секторі
електронної комерції"

Система електронної торгівлі (комерції) - сукупність
правил,
процедур і програмно-технічних засобів, використання
яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ
до прейскурантів торговців, виконати замовлення на
поставку та оплату замовлених товарів (послуг).
Виключно для цілей Робочої програми і без упередженості
щодо її результатів, під терміном "електронна комерція"
розуміється виробництво, розподіл, маркетинг, продаж або
доставку товарів і послуг за допомогою електронних
засобів.
Електронна комерція – ґрунтується на електронній обробці
та передачі даних, охоплює різноманітні види діяльності,
зокрема електронну торгівлю товарами та послугами,
"онлайн" доставку цифрового змісту, перекази електронних
коштів, електронну торгівлю акціями, публічні доставки.

До електронної торгівлі як до галузі цифрового господарства належать:
- глобальний електронний маркетинг, зокрема просування традиційних
товарів та послуг;
- електронна комерція у вузькому значенні, тобто торгівля
«невловимими» товарами, які можуть передаватися в цифровій формі або
оплата яких може відбуватися в цифровій формі (повідомлення в текстовій,
графічній або звуковій формі);
- віддалені послуги (послуги, пов’язані з консультуванням, юридичною
та бухгалтерською підтримкою тощо, які можуть надаватися на відстані);
- дистанційна робота (будова «розподілених офісів», в яких спільно
діють люди, які перебувають у різних приміщеннях, містах і навіть
державах).[1, с. 87]
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Промисловість електронної торгівлі постійно зростає в усьому світі і
очікується і подальше її зростання. Так, станом на 2017 р. частка електронної
роздрібної торгівлі складала 10,2% від світового значення роздрібної
торгівлі. За прогнозами, до кінця 2021 р. це значення буде становити 17.5%,
що характеризує значне зростання порівняно з 7.4% станом на 2015 р. [2] У
табл. 2 наведено дані країн-лідерів електронної комерції.
Таблиця 2 – Країни-лідери електронної комерції в світі
Країна

Продажі електронної комерції млдр.дол.США

Китай
США
Велика Британія
Японія
Південна Корея

277931
84315
16902
14408
12056

Зараз Китай є найбільшим ринком електронної комерції, який колинебудь бачив світ. Alibaba і jd.com домінують на китайському ринку. США
зараз посідають друге місце на світовому ринку електронної комерції. Гігант
електронної комерції amazon.com є лідером у Сполучених Штатах.
Британський ринок електронної комерції займає третє місце. Японія є одним
з найбільших і найбільш швидкозростаючих ринків електронної
комерції. Хоча спочатку трансакції B2B домінували, ринок B2C за останнє
десятиліття подвоївся. Південна Корея є одним з найбільших ринків
електронної комерції в світі. [4]
Отже, сьогодні електронна торгівля розвивається швидкими темпами.
Проаналізувавши динаміку останніх років, можемо сказати, що найближчим
часом вона буде найбільш універсальним інструментом просування товарів.
За наведеними даними, електронну торгівлю можна визначити як процес
купівлі-продажу товарів та послуг, в якому весь цикл комерційної транзакції
або ж її частина відбувається електронним способом.
Список використаних джерел:
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МЕТОДИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТАЛАНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Сучасний світ характеризується розвитком та реформуванням
економічної і соціально-трудової сфер. Одним із показників ефективного
функціонування суб`єкта господарювання є ступінь розвитку персоналу.
Підвищення ролі людського фактора, його професіоналізму, вміння
вирішувати інноваційні проблеми, забезпечує саме управління талантами.
Підвищення професіоналізму посилить інтерес персоналу до інновацій,
підвищить рівень креативності інноваційних ідей та забезпечить
конкурентоздатність підприємства в сучасних ринкових умовах.
Метою даної роботи є вивчення методів сприяння розвитку талантів в
організації.
В економічній літературі не існує єдиного підходу до визначення
поняття управління талантами. Різні вчені пo-різному трактують його
сутність, акцентуючи увагу на окремих аспектах даної категорії. (Табл.1)
Таблиця 1 – Визначення поняття «управління талантами» [3].
Автор
Майклз Э.,
Хэндфилд-Джонс Х.,
Экселрод Э
Эффрон М., Орт М.

Визначення
Залучення високоефективних співробітників та їх утримання в
компанії.

Щьокіна Є. Ю.,
Задорожнюк Н. О.,
Білоусова І. А.

Новий шлях ефективності та стратегічний цілісний підхід щодо
управління інтелектуальним капіталом, який охоплює сукупність
інструментів управління людськими ресурсами, які дають
можливість організації залучати ефективних співробітників,
займатися інтеграцією нового персоналу, впроваджувати програми
розвитку просування та утримання талантів, які роблять істотний
внесок у розвиток організації.

Продіус О. І.,
Журавель А. І.,
Сітор М. О.

Напрямок, який дозволяє створити довгострокову конкурентну
перевагу, збільшити прибуток, скоротити витрати та прискорити
інноваційні процеси в організації.

Діяльність HR-департаменту (відділу) з прогнозування обсягів
талановитих працівників, які знадобляться компанії, створення
умов для їх своєчасного залучення, визначення професій та рівня
компетентності перед їхнім потенційним рекрутингом.

Отже, виходячи з наведених визначень, можна констатувати, що
управління талантами – надсучасна підсистема системи менеджменту
персоналу, яка залежить від розвитку людського, інтелектуального та
репутаційного капіталів.
В умовах глобалізації, інформатизації суспільства постійною потребою є
безперервний розвиток і накопичення інтелектуального капіталу
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підприємств. Пріоритетними стають завдання ідентифікації, пошуку і
залучення талановитих працівників, які мають високий інтелектуальний
потенціал для стратегічного розвитку підприємств, що дасть змогу заповнити
існуючий дефіцит талановитих управлінців майже в усіх сферах діяльності.
Зокрема, збільшення інтелектуального потенціалу працівників призводить до
підвищення інтелектуального капіталу компаній. Водночас питання
зростання інтелектуального потенціалу є одним із головних для управління
талантами. Простежується пряма залежність між розвитком інтелектуального
капіталу підприємства та ефективністю управлінням талантами, яке
забезпечує його подальше зростання. На рисунку 1 представлений
взаємозв`язок інтелектуального капіталу та управління талантами. [2]
Інтелектуальний
капітал
Інтелектуальний
капітал
(персоніфікований)
Управління
талантами

Процеси: формування і накопичення,
використання і розвитку, інтелектуалізація,
гуманізація, інформатизація, категоризація,
психолізація, інноваційності, креативності.
Процеси: ідентифікація талантів,
планування спадкоємності, вирощування
талантів, постійний розвиток, утримання і
мотивація.

Рисунок 1 – Взаємозв`язок інтелектуального капіталу та управління
талантами
Методичне забезпечення розвитку управління талантами як складника
інтелектуального капіталу підприємства: методи відбору, оцінки та
підготовки працівників; програми адаптації до нових ситуацій; плани
розвитку і підвищення кваліфікації та професійної мобільності; програми
кар’єрного зростання та професійних ротацій; моделі професійних
компетенцій; програми спадкоємності та формування кадрового резерву;
програми стимулювання, мотивації та преміювання; система безперервного
навчання та оновлення знань; програми управління ефективністю; методи
формування лідерських якостей для згуртування та консолідації зусиль
командної роботи. [1]
Отже, концепції «управління талантами» є актуальним для виявлення та
підтримання саме талановитих працівників, які займаються інтелектуальною
працею, володіють вагомим потенціалом інноваційних, творчих ідей та
результатів їх реалізації.
Список використаних джерел:
1. Борблік, К. Е., and В. О. Ізтова. Талант-менеджмент як фактор
підвищення ефективності діяльності організації. Вісник Хмельницького
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Особливості сучасних економічних відносин змусили підприємства
шукати інструменти для стимулювання розвитку, надаючи їм високий рівень
конкурентоспроможності. Стратегії конкурентоспроможності бізнесу
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 потенцій-них інвесторів.
Важливість досліджень ще більше посилюється тим, що на
конкурентоспроможність впливають відкритість економіки та глобалізаційні
процеси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спираються автори. У розроблення
теоретичнометодичних
та
практичних
проблем
управління
конкурентоспроможністю підприємства значний внесок зробили : М. Портер
, М. Малік , О. Нужна , І. Піддубний , Л. Піддубна , Діденко Є. О., Когут Г.
М., О. Кузьмін , Л. Романюк та ін.
Поняття конкурентоспроможність підприємства є дуже багатогранним і
поширюється на всі складові діяльності підприємства, такі як товар та його
основні характеристики, а також організаційні, фінансові та виробничі
характеристики самого підприємства.
Конкурентоспроможністю підприємства це сукупність взаємопов’язаних
елементів, спрямованих на забезпечення його сильних конкурентних позицій,
підтримання і розвиток існуючих та створення нових конкурентних переваг.
Підприємства, які прагнуть зберегти свою конкурентоспроможність у
майбутньому, змушені узгоджувати свої поточні та перспективні інтереси.
Неможливо досягти успіхів у діяльності, концентруючись лише на вирішенні
поточних проблем.
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Обмежений тимчасовий горизонт управління не дозволяє через
зростаючу невизначеність зовнішніх умов розробляти ефективну політику
відновлення вироблених товарів, капіталовкладень, відносин із споживачами,
постачальниками, інвесторами, тобто. політику ефективного сталого
розвитку[3].
В основі сутності поняття «стратегічне управління підприємством»
лежить процес, який спирається на ефективні управлінські рішення
людського капіталу відповідно до реалізації вибраних цілей та стратегій з
приводу раціонального розподілу ресурсів, що дозволить підприємству
досягнути бажаного стану конкурентоспроможності на ринку у
довгостроковій перспективі.
У сучасниx пoсткризoвиx умoваx для визначення ефективниx шляxів
рoзвитку стратегічнoї кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємств неoбxідне
кoректування самoгo цьoгo пoняття.
Сутність рoзвитку стратегічнoї кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємства
перш за все, пoлягає в переxoді у нoвий якісний стан на oснoві іннoваційниx
перетвoрень у всіx її сфераx.
Призначення
стратегії
управління
кoнкурентoспрoмoжністю
підприємства пoлягає в наступнoму:
-у встанoвленні і ранжируванні важливиx і дoвгoстрoкoвиx цілей
відтвoрювальнoгo прoцесу, які відпoвідають вимoгам стратегічнoгo рoзвитку
кoнкуренції в цілoму;
-у oцінці і критичнoму рoзгляді вірoгідниx шляxів дoсягнення
встанoвлениx стратегічної мети в передбачуваниx зoвнішніx і внутрішніx
умoваx функціoнування підприємства;
-у вибoрі і пoетапній реалізації рішень, щo забезпечують з oднoгo бoку,
раціoнальне викoнання екoнoмічнo oбґрунтoваниx прoектів в умoваx
існуючoї екoнoмічнoї системи, а з іншoгo – ефективну адаптацію
відтвoрювальнoгo прoцесу дo неспoдіваниx зoвнішніx змін[2].
Принципи
стратегічного
управління
конкурентоспроможністю
включають:
• наявність чітких цілей, що визначаються місією організації та її
баченням майбутнього;
• встановлення зв'язків із навколишнім середовищем, зокрема
макросередовищем (країна, регіон), конкурентним середовищем (галузь),
довкіллям лише на рівні завдань (споживачі, постачальники, конкуренти) [4].
Особливості формування економічної категорії «стратегічне управління
конкурентоспроможністю підприємства» у межах моделі управління
розвитком наведено на рис. 1.
Стратегічне управління надає пріоритетне значення ефективної
взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем та досягненню на цій
основі стійких конкурентних переваг.
Переваги
стратегічного
управління
конкурентоспроможністю
організації:
• орієнтація діяльності підприємства для досягнення ринкового успіху;
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позиціонування компанії на ринку з урахуванням майбутнього
конкурентного стану;
• необхідність оцінки зовнішніх загроз та можливостей та вироблення
відповідних реакцій на них;
• обов'язковість встановлення стратегічно кращих сфер та масштабів
діяльності виходячи з особливостей потенціалу компанії та привабливості
галузі;
• можливість знаходження альтернативних варіантів дій щодо створення
конкурентних переваг, їх порівняльної оцінки та вибір кращого з них з точки
зору прибутку, обсягу та напрямків інвестування тощо;
• можливість створення системи планування та реалізації планів, що
поєднує всі рівні управління компанією, використання активного
управління[5].

Можливості

Процес

стратегічн
Конкурентоого
спроможність
підприємства
управління

Стратегічне
управління
підприємством

конкурент
оспромож

Процес управління можливостями підприємства

ністю
включають
Стратегічне управління
конкурентоспроможністю

:
•

Багатоплановий процес ,який реалізується через категорії
єдності,
наявність
узгодженості та внутрішньої послідовності стратегічних рішень
чітких
людського капіталу

цілей, що
Рисунок 1 – Особливості формування економічної
категорії «стратегічне
визначают
управління конкурентоспроможністю підприємства»
ься місією
Таким чинoм, стратегічне управління кoнкурентoспрoмoжністю
організації
підприємства пoв'язане з фoрмуванням і рoзвиткoм майбутньoгo
кoнкурентнoгo пoтенціалу, який включає йoгo та
здатність їївіднoвлювати
витратні і фoрмувати нoві матеріальні, інвестиційні,баченням
іннoваційні, фінансoві,
кадрoві і інфoрмаційні ресурси, а такoж вирoбляти нoві кoнкурентoздатні
майбутньо
тoвари і пoслуги, які ствoрені на базі нoвиx теxнoлoгій,
вoлoдіють висoкoю
якістю і рівнем кoнкурентoспрoмoжнoсті, мають нoвизну
го; і матимуть пoпит у
спoживачів.
•
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встановлен

Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ринку
полягає в раціональному використанні наявних конкурентних переваг,
нарощуванні перспективних, виявленні та створенні потенційних, а також в
оцінці, аналізі та обліку факторів ринкового середовища, що підвищують або
знижують конкурентоспроможність підприємства у процесі його
господарської діяльності з виробництва конкурентоспроможної продукції,
товарів , послуг, виборі та реалізації відповідної стратегії та тактики для
досягнення наміченої мети розвитку.
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ІЄРАРХІЯ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕТАПИ ЇХ
ФОРМУВАННЯ
Важливими чинниками стратегії підприємства є ієрархія та етапи їх
формування, адже вони відповідають за вірність її побудови. На кожному
підприємстві повинні знати всі етапи формування стратегії, аби правильно її
скоригувати. Важливо не лише знати ієрархію та етапи формування стратегій
підприємства , а й правильно застосовувати їх .
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Отож, розглянемо етапи формування стратегії підприємства.
Перший етап розробки стратегії підприємства відповідає за здійснення
аналізу середовища, прогнозування його майбутнього розвитку, виявлення
можливості
і
загрози,
сильні
і
слабкі
сторони,
оцінення
конкурентоспроможність і прогнозування її зміни.
Другий етап відповідає за розробку місії, мети та цілей підприємства.
Третій етап, в свою чергу, відповідає за здійснення стратегічного
аналізу, який полягає в порівнянні мети і цілей з результатами аналізу
середовища, виявленні і усуненні розривів між ними і, головне, у виробленні
альтернативних стратегій – варіантів стратегічного розвитку.
Четвертий етап відповідає за моделювання варіативних сценаріїв
розвитку подій (оптимістичних, песимістичних та найбільш вірогідних) і
дослідження впливу кожного на сформульовані альтернативні стратегії.
Визначення конкурентоспроможність підприємства у разі реалізації тієї чи
іншої стратегії за певним сценарієм.
П’ятий етап відповідає за здійснення вибору найбільш прийнятної
стратегії з альтернативних.
Шостий етап – підготування кінцевого варіанту стратегічного плану
підприємства.
Сьомий етап, на базі стратегічного плану, відповідає за розроблення
тактичних середньострокових планів.
Нарешті, на восьмому етапі розробляються оперативні плани та проекти,
і на цьому процес стратегічного планування завершується. Розпочинається
процес реалізації стратегічного плану, тобто процес стратегічного
управління. Він передбачає не лише організацію реалізації стратегії (9-й
етап) але і її практичну оцінку, контроль за виконанням (10-й етап) і
зворотний зв’язок, якщо виявляються помилки, недоробки у формуванні
стратегічного плану на будь-якому із етапів. Інколи такий зворотний зв’язок
передбачає часткові зміни місії і цілей, якщо вони виявилися до певної міри
нереальними. До речі, зворотний зв’язок можливий на будь-якому з етапів
формування стратегії. Все це свідчить про те, що і формування, і реалізація
стратегії становлять єдиний процес. Причому він є безперервним, оскільки
середовище, а, значить, і умови діяльності підприємства постійно
змінюються, стратегічний план регулярно коригується.[2][3]
Також, дуже важливо знати ієрархію стратегій, так як кожен з вищих
рівнів утворює стратегічне середовище для нижчого рівня і обмежує його в
чомусь.[1]
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Ієрархія стратегій підприємства
Корпоративна стратегія

Перший рівень

1. Розвиток підприємства в цілому;
2. Стратегічні напрямки розвитку кожної складової;
3. Розподіл ресурсів між підрозділами (СОБ);
4. Довгострокові цілі підприємства і підрозділів;
5. Зміна структури підприємства(можлива);
6. Злиття, розподіл або входження в об`єднання(можливі);
7. Докорінна реорганізація: зміна номенклатури, ринків, технології, місії
підприємства(можлива).

Другий рівень

Конкурентна стратегія

1. Конкурентні переваги підрозділів на ринку відповідних тов.;
2. Цінова політика по продукції, що випускається;
3. Рекламна політика;
4. Цілі діяльності цехів, бригад, дільниць та ін.;
5. Принципові положення бізнес-планів;
6. Способи конкуренції підрозділів на ринку;
7. Конкретні форми кооперації праці та інші заходи.

Третій рівень

Функціональні стратегії

1. Розподіл ресурсів служби за напрямками діяльності і підрозділами
підприємства;
2. Місце функціональної служби в загальній стратегії підприємства;
3. Стратегія поведінки в своїй сфері діяльності.

Оперативний рівень
Рисунок 1– Ієрархія стратегій підприємства
Отже, ієрархія стратегій означає ранжування, взаємозв'язок і
підпорядкованість різних стратегій, які становлять стратегію підприємства.
Ієрархія стратегій як і етапи їх формування дуже важливі для розробки
стратегії підприємства, тому слід корисуватись порядком їх застосування,
ажде для підприємства дуже важливо розробити правильну страцегію, так як
це вплине на його подальший розвиток.[1]
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КОМПАНІЙ
Сучасне ринкове суспільство неможливо собі уявити без страхування,
яке є невід’ємною частиною цивілізованого життя в розвинутих країнах і
забезпечує дієву систему захисту майнових прав та інтересів усіх суб’єктів
господарювання та пересічних громадян. Як відомо, їх діяльність на
фінансовому ринку завжди супроводжується фінансовими ризиками, ступінь
впливу яких на її результати суттєво зростає з переходом до ринкової
економіки. Для виживання суб’єктів господарювання та їх успішного
функціонування в сучасних умовах важливе місце відводиться не уникненню
фінансових ризиків, а управлінню ними, одним із широковживаних методів
якого є страхування.
Тому сучасному менеджеру, економісту і підприємцю, а також і
пересічному громадянину необхідно мати уявлення про те, що таке
страхування та яку роль воно відіграє в управлінні, вміти вибирати найбільш
ефективні методи страхування фінансового ризику, завдяки яким досягається
найбільше його зниження.
Страхування – це вид цивілно-правових відносин щодо захисту
майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним
законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів та доходів
від розміщення коштів цих фондів [1].
Управління ризиком варто розглядати як систему, яка, складається з
двох складових: об’єкта і суб’єкта. Перше охоплює в собі ризики та
фінансові відносини із контрагентами, під час яких вони мають місце.
Суб’єктом управління являються саме керівники чи власники, які приймають
рішення в ризиковій ситуації.
Саме стохастичний характер страхової діяльності визначає особливості
системи управління фінансовими ризиками, завданням якої, за визначенням
деяких науковців, є ідентифікація, оцінка ризиків і непевності та протидія їх
причинам, наслідками для організації [2].
Враховуючи теоретичні основи управління та особливості ризикової
діяльності страхових компаній, ми вважаємо, що процес управління
фінансовими ризиками страхової компанії повинен складатися із таких
етапів:
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1 етап – постановка завдань управління фінансовими ризиками.
Зміст процесу управління значною мірою залежить від пріорітетних
цілей стратегії управління фінансовими ризиками страхової компанії.
Реалізація стратегічної мети управління ними вимагає постановки та
вирішення певного кола тактичних завдань, таких як:
1.
Забезпечення платоспроможності страхової компанії;
2.
Забезпечення фінансової стійкості;
3.
Уникнення збитковості та банкрутства;
4.
Оптимізація рівня фінансового ризику та рентабельності.
2 етап – формування інформаційного забезпечення.
Цей етап процесу управління фінансовими ризиками передбачає
отримання, обробку та практичне використання даних, які характеризують
рівень окремих видів фінансового ризику страхової компанії загалом.
Отримана на цьому етапі інформація повинна відповідати таким критеріям
як: достовірності, якості, об’єктивності, співставності, повноти та
своєчасності.
3 етап – оцінювання рівня фінансового ризику.
Оцінювання рівня ризиків можна здійснювати за допомогою методів
якісного і кількісного аналізу.
Результати якісного аналізу є важливою стартовою інформацією для
здійснення кількісного аналізу, або в певних випадках для прийняття
управлінських рішень з питань зниження рівня фінансових ризиків.
Кількісна оцінка параметрів фінансового ризику дозволяє виділити
найбільш вагомі з них, які й будуть об’єктом аналізу стосовно рівня їх
допустимості.
4 етап – аналіз прийнятності ризику.
На цьому етапі здійснюється оцінка допустимості виявлення рівня
ризику. Якщо ж виявлений рівень ризику є надто високим чи, навпаки, є
резерви до його зростання, то проводиться оцінка можливості його зниження
чи підвищення та приймаються рішення стосовно прийняття чи нейтралізації
окремих видів ризику.
5 етап – вибір, реалізація методів нейтралізації фінансових ризиків та
оцінка ефективності їх використання. Зазначені дії грунтуються на
використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих
фінансових втрат та їх імовірності [1].
До основних проблем управління фінансовими ризиками страхових
компаній в Україні належать: – довготривалі фінансові проблеми, які
негативно
позначаються
на
розвитку
страхової
діяльності;
–
недоопрацювання українського законодавства, що регламентує процедуру
управління фінансовими ризиками страхової компанії; – зайва
зарегламентованість режиму реалізації ризик-менеджменту страховою
компанією; – незадовільний ступінь розвитку українського ринку фінансових
послуг, який не дає змоги страховій компанії відшукати надійних партнерів
для здійснення заходів щодо мінімізації фінансових ризиків [3].
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Для збільшення продуктивності ризик-менеджменту страхових компаній
на нинішньому етапі раціонально стимулювати запровадження нових
підходів до управління фінансовими ризиками, визначених умовами
сьогодення. Найбільшу увагу необхідно приділити не тільки ідентифікації,
оцінці та прогнозу фінансових ризиків страхової компанії, а й дослідженню,
здійсненню заходів щодо оптимізації рівня даних ризиків.
Управління ризиком в страховому бізнесі вважається досить особливим.
Передусім це пов'язано зі сферою роботи страхової компанії, яка полягає у
добровільному прийнятті на себе ризиків інших суб'єктів господарювання за
певну плату. Відповідно до цього, управління ризиками ґрунтується на
застосуванні спеціальних механізмів, властивих тільки страховій діяльності:
перестрахування, попереджувальних дій, формування страхових резервів.
Окрім того, страхова компанія повинна реалізовувати зниження ризиків,
пов'язаних з обслуговуванням договорів страхування.
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ВИДИ СТРAТEГIЧНOГO УПРAВЛIННЯ
Здiйснюючи дiяльгiсть в умoвaх нeстaбiльнoгo сeрeдoвищa ринкoвoї
eкoнoмiки, вiтчизнянi пiдприємствa мoжуть дoсягти успiху в бiзнeсi тiльки
тoдi, кoли їм вдaсться пeрeдбaчaти змiни i вiдпoвiднo вживaти зaпoбiжнi
aдaптивнi зaхoди щoдo них.
Зaбeзпeчeння стaбiльнoї eфeктивнoї дiяльнoстi пiдприємств у
дoвгoтривaлoму пeрioдi в умoвaх пoстiйнoгo усклaднeння i нeстaбiльнoстi
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зoвнiшньoгo сeрeдoвищa їх функцioнувaння висувaє нa пeрший плaн вимoгу
пoшуку нoвих пiдхoдiв дo упрaвлiння вiтчизняним пiдприємствoм як
суб'єктoм гoспoдaрювaння.
Нa сьoгoднi у свiтoвiй прaктицi тaким пiдхoдoм є стрaтeгiчний
мeнeджмeнт – упрaвлiнський прoцeс ствoрeння тa пiдтримки стрaтeгiчнoї
вiдпoвiднoстi мiж цiлями пiдприємствa, йoгo пoтeнцiaлoм i мoжливoстями у
зoвнiшньoму сeрeдoвищi.
Сeрeд нaукoвих прaць, якi присвячeнi прoблeмi стрaтeгiчнoгo
упрaвлiння нa рiвнi кoрпoрaтивнoгo пiдприємствa, мoжнa видiлити рoбoти
тaких вiдoмих вчeних-eкoнoмiстiв: К.Бляйхeрa, Г.Г.Гiнтeрхубeрa, В.Кiршa,
В.Крiгa, Г.Гeффaртa, Дж.Прoбстa тa Г.Ульрихa, М.O. Жукoвський.
Мeтoю дaнoї публікації є визнaчeння ocнoвних видiв cтрaтeгiчнoгo
упрaвлiння.
Нa сьoгoднi oснoвнi зaсaди i пiдхoди стрaтeгiчнoгo упрaвлiння дo
укрaїнських пiдприємств зaпoзичeнi пeрeвaжнo з рoзрoбoк зaрубiжних
вчeних i прaктики aмeрикaнських, япoнських i єврoпeйських кoрпoрaцiй, з
oгляду нa тe, щo дoсвiд Укрaїни у цiй сфeрi нeвeликий.
Стрaтeгiчнa прoблeмaтикa пiдприємств в Укрaїнi пoвиннa бути
пoв’язaнa нe стiльки з прискoрeнням вiддaчi iнвeстицiй, з пiдвищeнням
вaртoстi aкцiй чи з зaвoювaнням нoвих ринкiв, скiльки iз зaгaльнoю
eкoнoмiчнoю кризoю, критичним стaнoм вирoбництвa тoщo.
Тiльки успiшнe oвoлoдiння мeтoдaми i пiдхoдaми сучaснoгo
стрaтeгiчнoгo упрaвлiння з урaхувaнням ризику пoяви кризoвих ситуaцiй i
йoгo успiшнe впрoвaджeння дoзвoлить пiдприємствaм функцioнувaти
стaбiльнo тa зaбeзпeчить їм пoзитивнi пeрспeктиви щoдo зрoстaння [1].
Стрaтeгiчнe упрaвлiння рoзглядaють як динaмiчну сукупнiсть
взaємoзв’язaних упрaвлiнських прoцeсiв. У йoгo структурi видiляють oснoвнi
eтaпи чи зaвдaння, сeрeд яких aнaлiз сeрeдoвищa ввaжaється вихiдним
прoцeсoм.
Aнaлiз тa узaгaльнeння рiзнoмaнiтних пiдхoдiв тa визнaчeнь дaє змoгу
зрoбити виснoвoк, щo стрaтeгiчнe упрaвлiння – цe пoстiйний прoцeс aнaлiзу
зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo сeрeдoвищ пiдприємствa, вибoру стрaтeгiй,
плaнувaння, рeaлiзaцiї плaнiв oргaнiзaцiї.
Виступaючи склaднoю систeмoю, якa спирaється нa людський пoтeнцiaл
як oснoву oргaнiзaцiї, oрiєнтує вирoбничу дiяльнiсть нa зaпити спoживaчiв,
вивчaючи змiни тa пoстiйнo кoригуючи прoцeси нa пiдприємствi являється
eфeктивним iнструмeнтoм упрaвлiння.
Нaрaзi бiльшiсть нaукoвцiв види стрaтeгiчнoгo упрaвлiння пoдiляють нa:
- упрaвлiння шляхoм вибoру стрaтeгiчних пoзицiй.
- упрaвлiння шляхoм рaнжувaння стрaтeгiчних зaвдaнь.
- oпрaцювaння нaдзвичaйних зaхoдiв при стрaтeгiчних нeспoдiвaнкaх.
- упрaвлiння зa слaбкими сигнaлaми прo мoжливi прoблeми [3].
Упрaвлiння шляхoм вибoру стрaтeгiчних пoзицiй зaстoсoвується, кoди
прив'язкa нoвих стрaтeгiй кoрпoрaцiї дo нaкoпичeнoгo пoтeнцiaлу oбмeжує
мoжливoстi стрaтeгiчних дiй.
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Упрaвлiння шляхoм рaнжувaння стрaтeгiчних зaвдaнь зaстoсoвують ятя
вирiшeння швидкoплинних прoблeм, якi oбумoвлeнi пoвeдiнкoю уряду,
кoнкурeнтiв, тeхнiчним прoцeсaм тoщo.
Прoцeс упрaвлiння шляхoм вирiшeння знoву виникaючих стрaтeгiчних
зaвдaнь пeрeдбaчaє.
1. Пoстiйнe спoстeрeжeння зa всiмa тeндeнцiями.
2. Aнaлiз i виявлeння нeбeзпeк i нoвих мoжливoстeй.
3. Oцiнку вaжливoстi i тeрмiнoвoстi вирiшeння зaдaч нa oснoвi їх
клaсифiкaцiї:
a) сaмi тeрмiнoвi i вaжливi зaвдaння, якi пoтрeбують нeгaйнoгo
вирiшeння; б) вaжливi зaвдaння сeрeдньoї тeрмiнoвoстi, якi мoжуть бути
вирiшeнi в мeжaх нaступнoгo плaнoвoгo циклу;
в) вaжливi, aлe нeтeрмiнoвi зaвдaння, щo вимaгaють пoстiйнoгo
кoнтрoлю; г) зaвдaння, щo прeдстaвляють сoбoю пoмилкoву тривoгу i нe
зaслугoвують нa увaгу.
4. Пiдгoтoвку рiшeнь (її здiйснюють спeцiaльнo ствoрeнi oпeрaтивнi
групи).
5. Прийняття рiшeнь з урaхувaнням мoжливих стрaтeгiчних i тaктичних
нaслiдкiв (здiйснює кeрiвництвo).
6. Oнoвлeння списку прoблeм i їх прioритeтнoстi [2].
Упрaвлiння пo слaбких сигнaлiв. Oчeвиднi i кoнкрeтнi прoблeми,
виявлeнi в рeзультaтi спoстeрeжeння, нaзивaють сильними сигнaлaми. Iншi
прoблeми, вiдoмi пo рaннiм i нeтoчним oзнaкaми, прийнятo нaзивaти
слaбкими сигнaлaми. Чим сильнiшe сигнaл, тим мeншим чaсoм мaє
пiдприємствo для вiдпoвiднoї рeaкцiї.
Зa сильнoгo сигнaлу пiдприємствo мoжe дiяти рiшучe, нaприклaд,
припинити пoдaльшe нaрoщувaння пoтужнoстeй i пeрeoрiєнтувaтися нa
викoристaння їх зa iншим признaчeнням. Вiдпoвiднa рeaкцiя нa слaбкий
сигнaл мoжe бути рoзтягнутa в чaсi i пoсилювaтися у мiру нaрoстaння
сигнaлу. Упрaвлiння в умoвaх стрaтeгiчних нeспoдiвaнoк.
Систeмa нaдзвичaйних зaхoдiв при стрaтeгiчних нeспoдiвaнoк
викoристoвується в eкстрeних ситуaцiях, щo виникли рaптoвo; кoли
пoстaвлeнi нoвi зaвдaння, якi вiдпoвiдaють минулoму дoсвiду i вiдсутнiсть
рiшeнь (нaприклaд) призвoдить дo вeликoгo збитку.
Тaким чинoм, рoзглядaють тaкi вaрiaнти пoбудoви стрaтeгiчнoгo
упрaвлiння: «упрaвлiння зa дoпoмoгoю вибoру стрaтeгiчних пoзицiй»,
упрaвлiння рaнжирувaнням стрaтeгiчних зaвдaнь”, «упрaвлiння нa oснoвi
рaхувaння «слaбких сигнaлiв», «упрaвлiння в умoвaх стрaтeгiчних
eспoдiвaнoк».
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лiтeрaтури, 2019. 440 c.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У сучасному світі, будь-яка підприємницька діяльність потребує
поступового удосконалення, адаптації до змін навколишнього середовища.
Стратегія управління підприємством не є винятком. Адже дотримуючись
старих стандартів неможливо підтримувати стабільність в сфері бізнесу. Ми
повинні розуміти, що застарілі підходи до організації підприємницької
діяльності, неспроможні забезпечити ефективну роботу господарюючого
суб’єкта.
Дана проблема була і залишається досить актуальною і на сьогоднішній
день. Дотримання минулих пріоритетів розвитку у сфері управління бізнесом
не завжди надає можливість нарощування власного потенціалу. Майбутнє
компанії, досить суттєво, залежить від обраної стратегії і тактики поведінки
на ринку.
У зв’язку із суттєвими змінами, які відбуваються у навколишньому
середовищі, кожна організація потребує постійного удосконалення
визначеної стратегії розвитку. Адже усе змінюється, час не стоїть на місці і
кожний бізнес має враховувати цей факт.
Проблема формування сучасної стратегії управління підприємством
була і залишається у полі зору таких відомих фахівців у сфері менеджменту,
як: О. Амоші, Г. Александера, О. Дейнеки, В. Диканя, Л. Познякова,
Н. Чабанова, В. Геєця, С. Галуза, О. Кузьміна, Й. Петровича, Е. Хелферта,
Д. Черваньова, А. Яковлєва та багато інших.
Загалом саме поняття «стратегія» являє собою детальний
всеохоплюючий комплексний план заходів на довгострокові перспективу. За
допомогою визначеного плану дій організація повинна досягти поставлених
перед собою цілей і завдань, а також зміцнювати власні позиції в
оточуючому середовищі. Він повинен передбачати раціональне використання
всіх наявних ресурсів організації по всім напрямам господарської діяльності.
Концепція плану заходів в межах обраної стратегії поведінки надає
можливість підприємству підтримувати стабільне становище на ринку,
адаптуватись до мінливих умов господарювання. Стратегічне управління як
технологія ефективного менеджменту з чітко обраною стратегією стає
особливо актуальною для підприємства, що мають змішаний портфель
бізнесу, тобто тих ринкових суб’єктів господарювання, що виробляють
різноманітні товари та послуги, різного функціонального призначення, або
працюють в різних комерційних сегментах.
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Стратегія управління, як складова стратегічного плану розвитку, має
розроблятися не тільки висококваліфікованими фахівцями даної сфери. В цій
роботі активну участь повинні приймати працівники усієї організації
загалом. План повинен розроблятись на основі масштабних досліджень,
аналізу перспектив розвитку галузі і ринку, поведінки відповідних сегментів,
співвідношення попиту та пропозиції тощо. У такий спосіб підприємство,
набуває можливості системності і послідовності реалізації дій в межах
визначеної мети.
Для кожного підприємства має бути визначений власний індивідуальний
підхід до розробки стратегії. Необхідно обирати таку стратегію, яка б
влаштовувала і адміністрацію підприємства і її працівників, була зрозумілою,
доступною, реалістичною. Важливо враховувати усі сильні та слабкі сторони
обраної стратегії, адже ідеальної стратегії не буває. Провідні ринкові гравці
повинні максимально використовувати свої особисті можливості, навички та
вміння. Особливу увагу потрібно приділяти сильним сторонам організації
бізнесу, спрямовувати їх у правильне русло. При цьому, варто також
розглядати нові ідеї, займатись диверсифікацією, що зможе спрямувати
бізнес у новому напряму.
Отже, основною метою стратегічного менеджменту виступає досягнення
оптимального рівня ефективності та конкурентоспроможності підприємства
на ринку. Необхідно, щоб результати розробки та впровадження стратегії
розвитку були чітко сформульовані по основних базових компонентах, а
саме: «вихідних» величинах, забезпечення високої якості «вхідних»
складових та якості процесів в середині системи. Все це сприятиме
зміцненню ринкових позицій організації.
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ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В економічній літературі останнім часом набувають широкого
охоплення дослідження інноваційної активності підприємств. Найчастіше під
інноваційно-активним підприємством розуміють підприємство, яке здійснює
виробництво і випуск інноваційної продукції.
Підприємство вважається інноваційно-активним, якщо воно: постійно
удосконалює і оновлює продукцію, що випускається; набуває, освоює і
використовує прогресивну техніку і новітнє устаткування; використовує
переваги спеціалізації і диверсифікації; оновлює сировинну базу за рахунок
застосування якісніших, а також нового виду сировини; розвиває і
удосконалює сектор НДДКР; упроваджує більш довершені (високі)
технології у виробничий процес; вводить зміни у складі функцій, методах
роботи апарату управління, зокрема, застосовує автоматизовані системи
управління; покращує структуру кадрів, використовуючи працю високої
кваліфікації; упроваджує новітні методи організації виробництва і праці;
використовує нові джерела енергії і енергозберігаючі технології;
удосконалює організаційну структуру; упроваджує фінансові інновації;
удосконалює логістичний ланцюг; застосовує новітні маркетингові
технології; упроваджує екологічні нововведення.
З погляду вдосконалення виробничого процесу до інноваційно-активних
підприємств необхідно відносити ті, які використовують переваги
спеціалізації і диверсифікації. На практиці підприємства спеціалізуються на
виробництві тієї продукції, яка має попит. Споживач може висловити свої
вимоги до продукту, в цьому випадку виробництво буде засноване на
спецзамовленнях. Підприємства можуть перетворюватися на складні
багатоцільові комплекси, які характеризуються великою стійкістю в умовах
пристосування до змінного попиту[2].
Належність підприємства до категорії «інноваційно-активних»
необхідно пов’язувати з характером робіт та послуг, що здійснюються,
складом продукції, що реалізується, а також з характером матеріальних та
трудових
ресурсів,
що
використовуються.
Сутність
ефективно
функціонуючого інноваційно активного суб’єкта господарювання полягає у
об’єднанні його окремих елементів, координації їх діяльності, підтримці,
інноваційної інфраструктури та визначення шляхів постійного росту
ефективності на основі прискореного освоєння інновацій.
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При цьому варто наголосити, що персонал підприємства є одночасно
джерелом виникнення нових ідей та інструментом їх безпосереднього
втілення у практичну діяльність підприємства.
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.
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:
1. Забезпечення навчання, необхідного для того, щоб співробітник міг
якісно виконувати роботу на рівні компетенції в поточних і майбутніх
призначеннях.
2. Створення атмосфери, яка сприяє самореалізації особистості,
ефективності, творчості.
3. 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[1].
Основними напрямками удосконалення системи розвитку персоналу в
умовах сучасної конкуренції є:
- підвищення освітнього рівня персоналу, постійне оновлення знань з
метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими
якостями персоналу;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
- заохочення персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних
забезпечити конкурентні переваги для підприємства;
- формування системи безперервної професійної освіти і підготовки
кадрів, включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від
виробництва;
- застосування інноваційних форм та методів організації навчання;
- створення умов для кар’єрного росту працівників;
- заохочення внутрішньої конкуренції між співробітниками у межах
підприємства, не допускаючи при цьому виникнення конфліктів.
Отже, у наш час персонал стає ключовим ресурсом, який забезпечує
ефективність функціонування кожного підприємства, тому його розвиток є
невід’ємною складовою загальної стратегії організації.
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Стратегія розвитку персоналу є узагальненою моделлю дій, спрямованих
на забезпечення відповідності персоналу вимогам підприємства, необхідних
йому для досягнення короткострокових та довгострокових цілей.
Така модель розвитку є найбільш прийнятною для промислового
підприємства, що орієнтується на інноваційний розвиток. Ключовим
питанням при цьому є виділення тієї групи працівників, що є для
підприємства ключовими, забезпечення їх мотивації працювати саме на
цьому підприємстві. Крім того, важливо не допустити відставання рівня
розвитку решти працівників, щоб не зменшити можливості розвитку
підприємства в цілому.
На практиці можливе використання в межах конкретного виду моделі
певної комбінації з основних заходів та заходів, які більш властиві для
іншого виду, однак у рамках конкретної ситуації вони можуть бути
використані для досягнення основної управлінської цілі.
Таким чином, для забезпечення стабільного розвитку інноваційноактивного підприємства потрібно здійснювати системну роботу з визначення
можливості розвитку працівників підприємства. Це дасть змогу наростити
інноваційний потенціал, що обов’язково має супроводжуватися і
стимулюванням інноваційної активності працівників. Цілеспрямовані дії
менеджменту пропонуємо здійснювати шляхом формування та використання
механізму управління розвитком потенціалу інноваційно-активного
промислового
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні реалії та необхідність адаптації вітчизняних підприємств до
складних умов реформування економіки зумовила активізацію інтересу до
розробки стратегій підприємств (фірм), оскільки без виявлення перспектив і
передбачення майбутніх тенденцій розвитку практично неможлива і розробка
тактичних заходів у складних ринкових умовах.
Сучасна турбулентність бізнес-середовища зумовлює необхідність
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вирішення проблем гнучкої адаптації підприємств до зовнішніх змін у
процесі досягнення цілей їх розвитку. Відповідно до цих змін та умов
функціонування підприємств змінюються методи прийняття рішень та
нагальною стає потреба щодо визначення стратегічних пріоритетів розвитку
підприємства.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває пошук стратегічних
альтернативних рішень в системі стратегічного управління підприємствами,
зростає роль і значення процесу розробки та реалізації стратегії
підприємства.
Вагомий вклад в особливостi формування теоретичних та практичних
основ застосування, визначення поняття та напрямiв розвитку стратегiї
дiяльностi пiдприємства на рiзних рiвнях зробили i вiтчизнянi, i зарубiжнi
вченi, такi як П. I. Юхименко, I. О. Петровська, В. I. Оспiщева,
О. П. Близнюк, Д. В. Клиновий, А. Смiт, Д. Рiкардо, Ф. Нiттi, Дж. Кейнс,
Р. Кемпбелл, Л. Брю, В. К. Сенчагов, Л. А. Дробозiна, В. М. Родiонова,
Ю. Я. Вавилова, Л. I. Гончаренко, В. М. Федосов, В. М. Опарiн, С. I. Юрiй,
С. Я. Огородник.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів розробки
стратегії розвитку підприємства.
Стратегія підприємства – це процес формування генерального
перспективного напряму розвитку підприємства на основі визначення якісно
нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами
зовнішнього середовища та розробка комплексу заходів, які забезпечують
досягнення [2, с. 96].
Стратегію розвитку підприємства можна охарактеризувати як
довгостроковий гнучкий план дій інноваційного спрямування з відповідним
рівнем ризику, який базується на детальному аналізі внутрішнього і
зовнішнього середовища підприємства, залежить від людських чинників та
потребує інвестицій для досягнення ефективних результатів, підвищення
конкурентоспроможності продукції підприємства.
При розробці стратегії розвитку необхідно звернути увагу на те, щоб
стратегія відповідала вимогам, що до неї висуваються. Загалом, ці вимоги є
індивідуальними для кожного конкретного підприємства чи організації.
Проте в сучасній науці існують певні вимоги – рекомендації, що є
обов’язковими для будь-якої стратегії. На сьогоднішній день можна
визначити такі вимоги-рекомендації до формування стратегій:
1. Ментальна правильність обраної стратегії, тобто знання і розуміння
вказаних принципів ефективної стратегії.
2. Ситуаційність. Ефективна стратегія завжди інтегрує характерні
особливості саме даної конкретної ситуації в ключові фактори майбутнього
стратегічного успіху даної конкретної організації.
3. Унікальність стратегії. Для досягнення майбутнього успіху в
стратегію конкретної організації повинні бути закладені деякі сильні
змістовні компоненти, які в реальній практиці ведення бізнесу роблять її
відмінною від усіх головних конкурентів. Осмислений підхід до стратегічної
унікальності означає цільовий пошук можливостей свого майбутнього
бізнесуспіху там, де ще відсутній доступ конкурентів.
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4. Майбутня невизначеність як стратегічна можливість. Майбутнє є
невизначеним в принципі і в цьому джерело розвитку конкретної організації.
Зовнішнє середовище організацій в наш час змінюється все швидше і
передбачити його стає дедалі складніше, тобто воно стає все більш
непередбачуваним.
5. Гнучка адекватність. Для того щоб реалізувати можливості, які несуть
в собі зміни зовнішнього середовища організації, її власні стратегічні зміни
повинні бути адекватні змінам зовнішнім. А ефективна бізнес-адекватність
практично може бути досягнута лише тоді, коли стратегія організації є не
випадковою, а реальною по своїй суті і досить гнучкою.
Процес формування і розробки стратегії складається з таких етапів, як
визначення місії і цілей підприємства; вивчення стану зовнішнього
середовища; визначення конкурентних переваг підприємства; формування
системи стратегічних цілей; розробка стратегічних альтернатив;
впровадження системи заходів, спрямованих на реалізацію обраного варіанту
стратегії.
При формуванні стратегії розвитку підприємства доцільно, перш за все,
визначити структурно-функціональну побудову системи стратегічного
управління, щов подальшому забезпечить можливість розробки моделі
стратегічного управління. Структурно-функціональна побудова системи
стратегічного управління передбачає розгляд його з позиції сукупності
складових підсистем. У системі управління підприємства виділяють такі
підсистеми як інформаційно-аналітична, планування, мотивації, прийняття
рішень, організаційна.
Система стратегічного управління підприємством ґрунтується на
стратегічному
плануванні,
доповненому
механізмом
узгодження
оперативних рішень стратегічними, а також механізмом коригування і
контролю реалізації стратегії.
Стратегічне управління як процес здійснення функцій управління
охоплює такі підсистеми як стратегічне планування, реалізація стратегій,
організація забезпечення стратегічного управління.
Даний підхід акцентує увагу на таких важливих його компонентах, як
процес формування стратегії та її реалізації.
Таким чином, стратегія розвитку закладає перспективи розвитку
підприємства та визначає його позиціонування на ринку. Водночас така
стратегія повинна бути гнучкою для внесення відповідних коректив, які
підвищуватимуть або утримуватимуть ефективні результати діяльності
підприємства.
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТАРТАПІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В
УКРАЇНІ
Розвиток стартапів, інновацій та підприємництва є основою процвітання
будь-якої країни. Не зважаючи на бажання молодих амбітних українських
стартаперів підкорювати Кремнієву долину, перспективи активного розвитку
стартапів всередині країни здаються поки ефемерними. Адже створення
успішної стартап-екосистеми має базуватись на державній підтримці,
створенні сприятливих законодавчих умов для інновацій, розвитку
венчурного фінансування, функціонуванні фондів розвитку стартапів,
підвищенні якості підприємницької освіти, залученні державних інвестицій в
інфраструктурні проєкти, які забезпечують розвиток підприємництва та
інновацій, сприянні участі українських підприємців в міжнародних
програмах та фондах [1].
Обмежений доступ до зовнішнього фінансування та брак коштів для
розширення команди – це найпоширеніші перешкоди на шляху до успішного
розвитку українських стартапів. Іншим викликом є відплив з країни
головного капіталу стартапів – талановитих засновників. Це відбувається
через складну політичну ситуацію в країні і брак ресурсів у державному
секторі для активної підтримки локальної екосистеми стартапів. У результаті
звіту StartupBlink за 2021 рік щодо 1 тис. міст і 100 країн з найбільшим
стартап-потенціалом Україна посіла 34 місце. Це на пʼять позицій нижче, ніж
у 2020 році. Київ упав на 16 позицій .
Темпи розвитку українського ринку значною мірою залежать від обсягів
іноземних інвестицій. У 2019 році в українські стартапи та ІТ-компанії
інвестували 510 млн. дол., що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. З них
на іноземний капітал припало понад 80% отриманих інвестицій.
Серед українських міст найвищий показник у світовому рейтингу має
Київ, який посів 48 місце. Порівняно з 2020 роком він опустився на 16
позицій. У столиці зосереджено 53% стартапів, у Харкові – 10,8%, у Львові –
8% [2] (рис. 1).
Така тенденція була й раніше, війна в Україні, яка почалася наприкінці
лютого, посилила зменшення кількості українських стартапів. Український
фонд стартапів провів опитування, в якому зазначено, що 28% українських
стартапів припинили роботу під час війни – результати опитування, 24,3%
українських стартапів – продовжують роботу, 46,7% – частково працюють
(переважно віддалено), 28% – не працюють зовсім, 1% – змінили сферу своєї
діяльності в умовах воєнного стану [2].
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Рисунок 1– Кількість стартапів в окремих регіонах (до 24.02.2021) [2].
Стосовно локації стартапів, то 71% залишились в Україні, 28% –
частково за кордоном і лише 1% – повністю виїхали з країни (рис. 2) [3].

Рисунок 2 – Результати опитування Українського фонду стартапів [3]
Чимало команд стартапів долучились до кібервійськ ЗСУ, лав
територіальної оборони чи ІТ армії, допомагають фінансово чи медійно,
займаються волонтерською діяльністю, роблять свої сервіси безкоштовними
для користувачів та створюють діджитал-проєкти, де об’єднуються ті, хто
готовий надавати допомогу, і ті, хто її потребує.
Водночас вітчизняні стартапи намагаються адаптуватися до нових умов і
докладають чималих зусиль, аби зберегти працездатність бізнесу.
66

Однак, 38,5% респондентів мають заощадження максимум на 1 місяць,
37,2% на 1-3 місяці, 16,7% – на 3-6 місяців, 7,6% – на пів року і більше.
41,1% стартапів на сьогодні не мають заощаджень та фінансових
можливостей на розвиток стартапів. Переважна більшість опитаних стартапів
(99% респондентів) зазначили, що потребують фінансової підтримки.
Водночас понад 85% респондентів мають розуміння і бачення того, що
робити далі, та продовжують будувати плани розвитку власних проєктів на
майбутнє [3].
До того ж, корпорація Google оголосила про створення фонду підтримки
стартапів в Україні в розмірі 5 млн доларів для виділення грошових грантів
без участі в капіталі протягом 2022 року.
Також у корпорації запевняють, що вибрані українські стартапи
постійно оголошуватимуться і також отримають до 100 тис доларів
бездолевого фінансування, так само як і постійне наставництво від Google,
підтримку продуктів і кредити Cloud. Така практична підтримка покликана
допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес,
зміцнювати свою громаду та будувати основу для післявоєнного
економічного відновлення. В Україні є сильна та активна спільнота стартапів.
З початку 2021 року 126 стартапів з близько 2000 зібрали венчурне
фінансування.
29 березня гендиректор Google Сундар Пічаї зустрівся з українськими
підприємцями у кампусі Google for Startups у Варшаві, з метою дізнатися, як
корпорація може може допомогти спільноті стартапів. Виявилося, що
фінансування - це лише один елемент підтримки, яка потрібна. Вони
запропонували українським стартапам використовувати простір Google for
Startups Campus Warsaw як тимчасовий офіс. Перші кілька стартапів,
керовані українськими біженками, які наповнені рішучістю досягти успіху,
вже працюють із кампусу [4].
Отже, попри складні умови, український інноваційний бізнес
розвивається, а локальна екосистема стартапів може бути прикладом для
західноєвропейських країн. Темпи розвитку українського ринку значною
мірою залежать від обсягів іноземних інвестицій. Підтримка стартапів під
керівництвом України допоможе нам досягти успіху та створити технології,
які зараз потрібні нашій країні. І оскільки регіон почне відновлюватися,
стартапи та технологічні компанії стануть ключовими для відновлення
української економіки, створення робочих місць і позитивного впливу на
міста, в яких ми будуємо свої домівки.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Поняття конкурентоспроможності є одним з найскладніших. Існують
різні підходи до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність».
Протягом століть люди намагалися дати єдине вірне визначення даного
поняття, але так ніхто і не зміг зробити цього. Найбільш відомим
визначенням конкуренції, того періоду, є визначення, дане Адамом Смітом ,
чия робота «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.)
лягла в основу сучасної економічної науки, вказав на основоположну роль
конкуренції, втіливши її в дію принцип «невидимої руки»: кожний індивід,
переслідуючи лише свої егоїстичні цілі, як би направляється невидимою
рукою провидіння в інтересах досягнення найбільшого блага для всіх. З
цього випливає, що ринок є саморегульованим освітою, і всяке втручання
держави в сферу вільної конкуренції майже напевно буде мати негативні
наслідки.
Але на цьому суперечки з приводу конкурентоспроможності не
припинялися, а навпаки, з кожним новим роком з'являлося все більше і
більше авторів з їх визначеннями. Так, проблема конкуренції та
конкурентоспроможності була предметом досліджень представників різних
економічних шкіл. Найбільший внесок у розвиток теорії конкурентних
відносин внесли такі автори: А. Сміт, Д. Рікардо, Ф. Кене, К. Маркс,
А. Маршал, Д. Кейнс, Д. Гелбрейт [1].
Стратегічне управління – це процес установлення перспективних
напрямів розвитку підприємств, аналізу і вибору ефективних стратегій та
розроблення комплексу конкретних дій щодо їх реалізації, що забезпечить
досягнення поставлених завдань та життєздатність організації в умовах, що
змінюються [3].
Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства – це
система
управління
незворотними,
спрямованими,
закономірними
частковими або повними змінами матеріальних та нематеріальних складників
підприємства в просторі та часі для досягнення поставлених цілей через
реалізацію власних конкурентних переваг [2].
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Стратегічне управління конкурентоспроможністю дає можливість:
- проаналізувати, оцінити та спрогнозувати майбутні загрози та
можливості підприємства в зовнішньому середовищі;
- проаналізувати, оцінити та спрогнозувати внутрішні можливості
підприємства;
- адаптувати підприємство до непередбачуваних змін. [2].
На процес управління конкурентоспроможністю підприємства
впливають зовнішні та внутрішні фактори. До внутрішніх факторів
відносяться: організаційно-правова форма та структура підприємства,рівень
технологічного розвитку виробництва,рівень освіти та кваліфікації
працівників та діловий імідж підприємства. Однак, вплив зовнішніх
факторів на конкурентоспроможність підприємств також не малий, на
відміну від вітчизняних, він не контролюється підприємствами, зокрема:
товарами, технологіями, робочою силою,ринковими умовами розвитку
технологій, державним регулюванням тощо.
Успіх сучасного підприємства у конкурентній боротьбі досягається
за рахунок виробництва якісних товарів (послуг), але за умов єдності,
узгодженості та внутрішньої
послідовності
процесу прийняття
управлінських рішень (оперативних
та
стратегічних) відповідно до
вектору розвитку. Процес послідовної реалізації стратегічних рішень
людського
капіталу
у
механізмі
стратегічного
управління
конкурентоспроможністю запропоновано здійснювати за
напрямами
політики адаптації вектору розвитку:
1) системи стратегій підприємства на ринку, що орієнтована на
розвиток потенціалу та налагодження партнерських відносин;
2) політики збуту підприємства та політики побудови ефективної
системи збуту продукції;
3) товарної та цінової політики підприємства;
4) політики підприємства у сфері реклами, комунікацій, формування
іміджу.
Однак не треба забувати, що зміст формування стратегічних завдань
політики адаптації залежить від циклів розвитку підприємства та його
продукції. Для досягнення високого рівня конкурентоспроможності у
стратегічному періоді необхідно комплексне функціонування всіх елементів
механізму стратегічного управління конкурентоспроможністю. Відсутність
будь-якої складової порушить послідовність процесу реалізації стратегічних
рішень та призведе до збою функціонування механізму. Тому бажано на рівні
моделі управління розвитком постійно проводити контролюючи заходи для
коригування проявлених протиріч[4].
Отже,можна зробити висновок,що управління конкурентоспроможністю
підприємства – це складний процес. Управління конкурентоспроможністю
підприємства виступає пріоритетним напрямом діяльності підприємства,
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оскільки обумовлює здатність суб’єкта господарювання до існування на
ринку.
Для
ефективного
впровадження
конкурентоспроможності
підприємства необхідно ретельно вибудовувати систему управління та
впроваджувати механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
У свою чергу, функціонування системи управління значною мірою залежить
від здатності керівництва суб’єктів ринку застосовувати методи управління
та виконувати покладені на нього функції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЗНАЧЕННЯ КУРСУ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Незважаючи на те, що стратегічне управління давно входить до циклу
основних дисциплін професійної підготовки, навчальна дисципліна виступає
одним з найперспективніших напрямків економічної науки, який вдало
поєднує як теоретичні розробки у галузі управління, так і практичну
спрямованість розроблених у його рамках підходів. Основою стратегічного
управління є уміння приймати обґрунтовані рішення перспективного
характеру. Тому викладання дисципліни «Стратегічне управління» потребує
використання найбільш сучасних та перспективних методів та інструментів
навчання.
Об'єктом навчальної дисципліни є процеси, які всебічно характеризують
розробку стратегій розвитку організації. Предметом дисципліни є вивчення
теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних
планів, проектів, програм для ефективного управління організаціями.
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Метою викладання даної навчальної дисципліни є засвоєння знань з
теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних
планів, проектів, програм; формування у студентів системи ґрунтовних знань
та компетентностей з стратегічного менеджменту, засобів, механізмів та
інструментарію стратегічного фінансового управління організацією при
створенні системи стратегічного управління та забезпечення її
функціонування в мінливому середовищі. Для досягнення мети поставлені
такі основні завдання: вивчення теорії стратегічного управління;
ознайомлення із сучасними тенденціями і пріоритетами управління,
напрямами
оптимізації та
підвищення
ефективності
управління
організаціями; отримання цілісного уявлення про вітчизняний і зарубіжний
дослід у сфері стратегічного управління; формування професійних
компетентностей щодо аналізу стратегічних проблем та розробки пропозиції
щодо їх розв’язання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати:
основні положення стратегічного менеджменту; особливості стратегічного
управління в сучасних умовах; методи аналізу зовнішнього та внутрішнього
середовища організації, стратегічний потенціал організації; ситуаційний
аналіз; принципи і методи розробки стратегій та стратегічні проблеми
розвитку; стратегії конкурентної поведінки організації, стратегії розвитку;
методологію стратегічного управління організацією та методологію
планування діяльності організації; стадії організації процесу стратегічного
управління та способи реалізації стратегій. вміти: управляти процесом
розробки та реалізації корпоративної стратегії; використовувати аналітичні
методи оцінки положення організації, орієнтуватися в постійно мінливому
економічному середовищі, складати дерево цілей, визначати призначення,
філософію бачення та напрямки розвитку організації на основі
формулювання її місії, стратегічних цілей і завдань в якості основи побудови
корпоративної стратегії; розробляти функціональні стратегії; аналізувати
галузь, в якій організація здійснює свій бізнес, її конкурентне середовище та
глобальне середовище з метою оцінки та напрямів суперництва; аналізувати
внутрішні стратегічні ресурси організації з метою вияву конкурентних
переваг та їх використання при виробленні стратегії; сегментувати зовнішнє
середовище і виділяти в ній сегменти «зони бізнесу», в яких вона діє або
бажає діяти в майбутньому; обґрунтовано обирати стратегію розвитку та
функціонування організації виходячи з можливостей ведення бізнесу;
правильно обирати тип організаційної структури; 4 планувати і здійснювати
організаційні зміни; визначати напрями стратегічного контролю. У процесі
викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню
студентами професійною компетентністю, що наведена в табл. 1.
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Таблиця 1 – Професійна компетентність, яка отримується студентами
після вивчення навчальної дисципліни
Назва компетентності
Використовувати
та
удосконалювати
методичний
інструментарій
стратегічного
управління,
вивчати
та
впроваджувати
передові
технології
стратегічного
управління, проводити наукові
дослідження
з
визначених
напрямків
стратегічного
розвитку підприємства

Складові компетентності
Формувати
стратегічне
мислення менеджерів
Проводити конкурентний аналіз
діяльності організації
Здійснювати
обґрунтований
аналіз і прогноз розвитку
середовища
організації
з
застосуванням
методів
сценарного прогнозування
Розробляти,
обґрунтовано
обирати стратегію розвитку та
функціонування
суб’єкта
підприємництва
та
забезпечувати її реалізацію
Визначати
необхідне
організаційне
забезпечення
стратегічного управління
Будувати
та
формувати
фінансово-економічне
забезпечення
стратегічного
управління
Розробляти
програми
організаційного розвитку та
змін
і
забезпечувати
їх
реалізацію
Визначати
необхідне
інформаційно-аналітичне
забезпечення
стратегічного
управління

Головною метою вивчення навчальної дисципліни „Стратегічне
управління підприємством” є: формування знань з методик вибору
стратегічного набору підприємства та умінь з створення й утримання
конкурентних переваг шляхом управління стратегічними змінами на
підприємстві в умовах швидко змінюваних умов зовнішнього середовища і їх
невизначеності.
Список використаних джерел:
1. Вовк О.М., Долгополова Ю.А. Управління ефективністю
інноваційного оновлення основних засобів авіапідприємств. Приазовський
економічний вісник. 2019. №6(17). С. 106-110
URL: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-20.
2. Таран О.М. Стратегічне управління: навч. посіб. Харків: Харк. нац.
аграр. ун-т, 2020. 345 с.
3. Стратегічне управління: навч.посіб. / Толуб’як В.С., Королюк Ю.,
Дудкіна О.П., Попович Т.М. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 213 с
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Яна Карман, 1 курс, група МР-11д
Науковий керівник: Олександр Лозовський,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Головною функцією управління будь-якого підприємства виступає
мотивація. Проблема пошуку та утримання кваліфікованих фахівців сьогодні,
як ніколи, набуває виключно важливого значення для вітчизняного бізнесу
[1]. Мотивація вже давно стала неодмінною складовою роботи колективу.
Тому розробка новітніх методів заохочення персоналу має бути
пріоритетним напрямом роботи в менеджменті підприємства.
Питанню формування сучасної мотиваційної системи на підприємстві
присвятили свої наукові роботи такі відомі вітчизняні і зарубіжні вчені, як
зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва,
О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман та ін.
Вони, досліджують теоретичні і практичні аспекти ефективного управління
персоналом. Разом з тим, враховуючи той факт, що досить велика кількість
вітчизняних підприємств мають неефективну систему мотивації персоналу,
дана проблема була і залишається актуальною і потребує подальшої уваги.
Структура мотивації поділяється на певні напрямки, такі, як:
відповідальність, взаємовідносини, умови праці, визнання та ресурси. Кожен
з цих напрямів допомагає аналізувати помилки та визначати
правильні рішення в формуванні ефективної системи стимулювання праці
працівників. Якщо керівник погано розуміється в структурі доходів власного
персоналу, в спонукальних чинниках, що примушують людей працювати,
така ситуація безумовно приводить до значних втрат. І як результат,
спостерігаємо плинність кадрів, відтік досвідчених спеціалістів, зниження
продуктивності праці тощо.
Отже, мотивація – це складний процес, який примушує людину
працювати і, разом з тим, ефективність якого оцінюється за результатами
діяльності підприємства.
Нинішній етап розвитку вітчизняного бізнесу часто не задовольняє
працівників сучасними умовами праці та соціального захисту. Це стає
головною причиною, чому люди виконують власну роботу не якісно, не
своєчасно з недопустимо низькою продуктивністю праці.
Керівники повинні чітко усвідомлювати основні завдання мотивації,
навчати персонал і керівний склад психологічним основам внутрішньо
фірмового спілкування, формувати демократичні підходи до управління
персоналом, впроваджувати сучасні методи мотивації.
Також важливо слідкувати за емоційним станом своїх підлеглих. Адже
різні психологічні аспекти впливають на роботу людини. Залежно від рівня
кваліфікації, стажу роботи, статі, віку, освітнього рівня та інших факторів,
можуть існувати розбіжності між працівниками у їхньому ставленні до
використовуємих на підприємстві тих чи інших мотиваційних форм [2].
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Варто також пам’ятати про різні внутрішні і зовнішні мотиваційні
чинники, які безпосередньо впливають на продуктивність праці працівників.
На нашу думку, найбільш вагомими зовнішніми чинниками слід вважати:
можливість підвищення власної кваліфікації, перспективу кар’єрного
зростання, рівень оплати праці, стабільність робочого місця. До внутрішніх, в
свою чергу, варто відносити: методи оцінювання роботи колективу і колег,
можливості самореалізації, творчої участі у процесі виробництва. Для того,
щоб підприємство нормально функціонувало, керівництво повинно
розробити прозору систему матеріальної мотивації праці працівників [3].
Якісно виконана робота напряму залежить від заробітної плати
працівника. Кожен працівник повинен мати шанс отримати більшу грошову
винагороду за якісно виконану роботу. Раціональним інструментом сучасної
мотиваційної системи повинен виступати моніторинг виробничих процесів,
до якого обов’язково варто включати: аналіз роботи працівника його
ефективність, аналіз стимулювання праці різних категорій працівників та
адекватність оцінки виконуваної роботи.
Основними заходами спрямованими на підвищення ефективності
використання трудових ресурсів підприємства повинні стати: надання
можливості кар’єрного зростання, участі в розподілу прибутку підприємства,
гнучкого графіка роботи і відпочинку; визначення та оприлюднення
рейтингу працівників; гарантування відповідного соціального пакету,
заохочення до корпоративних свят, відкритого й постійного діалогу з
керівництвом [4].
Отже, вся система управління персоналом повинна працювати на
спонукання працівників до високоефективної, продуктивної праці. І
головним інструментом цієї системи виступає ефективне мотиваційне
середовище. Саме забезпечення стійкої залежності винагороди працівника
від досягнутих ним результатів і є та складова, що зацікавлює людей у
реалізації свого потенціалу.
Список використаних джерел:
1. Волошан К.В. Мотивація персоналу як засіб удосконалення системи
управління підприємством. Розвиток європейського простору очима
молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріали Всеукр. наук.практ. конф., м.Харків 17 трав. 2019 р. С. 76-79. URL:
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis02-10.html#
2. Климчук А.О., Михайлов А.М., Мотивація та стимулювання
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СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Збереження та нарощення потенціалу підприємства, виробництво
продукції відповідної якості, задоволення потреб споживачів, забезпечення
довгострокових конкурентних переваг підприємства на ринку є одними із
найважливіших аспектів в умовах жорсткої конкурентної боротьби та
нестабільності зовнішнього середовища[1].
Це більшою мірою можливе саме завдяки ефективному стратегічному
управлінню розвитком підприємства, що включає такі основні категорії:
стратегія, стратегічне управління, розвиток підприємства, управління
розвитком, стратегічний розвиток підприємства, стратегічне управління
розвитком підприємства тощо.
Для того, щоб забезпечити стабільну роботу в майбутньому організація
чи підприємство має чітко визначати власні цілі. Це означає, що керівнику
необхідно розуміти сутність стратегії, використовувати прийоми і методи
стратегічного управління та вміти розробляти стратегічні плани. А в
результаті, визначена стратегія повинна пристосовуватися до зміни умов як
внутрішнього, так і зовнішнього середовищ.
Відповідність сучасної парадигми знань з управління стратегічним
розвитком підприємства наявному стану соціально-економічних відносин у
нашій країні та врахування закономірностей та особливостей їх розвитку
суттєво впливає на ефективність системи стратегічного управління та
розвиток вітчизняних підприємств[2].
Еволюція системи стратегічного управління на підприємстві задля
забезпечення конкурентоздатності має відбуватися шляхом поєднання
інноваційних наукових розроблень з використанням практичного досвіду
ведення бізнесу.
Сучасні концепції управління дають можливість підприємствам
підтримувати відносно стійке становище та пристосовуватися до умов, які
швидко змінюються. Стратегічне управління як технологія ефективного
управління в умовах підвищеної нестабільності і невизначеності чинників
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зовнішнього середовища стає особливо актуальною для організацій, що
мають диверсифікований портфель бізнесу, тобто що виробляють товари і
надають послуги різного функціонального призначення або діють у різних
сферах бізнесу.
Не зважаючи на зусилля, які повинна витрачати організація на втілення
плану стратегічного управління і на проблеми, з якими вона зустрічається,
стратегічне управління дає змогу організації:
1.форсувати розгляд стратегічних альтернатив;
2.прийняти довгостроковий погляд на речі;
3.обґрунтувати розподіл ресурсів;
4.допомогти в стратегічному аналізі і прийнятті рішень;
5.створити систему стратегічного менеджменту і контролю;
6.забезпечити горизонтальні і вертикальні комунікації і функціонування
координуючих систем;
7.допомогти компанії впоратися зі змінами[3].
Стратегічне управління являє собою певний процес, за допомогою якого
менеджери здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають
специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей,
враховуючи всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також
забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно
розвиваються і змінюються[4].
М. Портер запропонував у книзі «Стратегія конкуренції» загальні
конкурентні стратегії, що мають універсальний характер, оскільки, як
показав час, підприємства, котрі сприйняли ці стратегії, досягли успіхів.
Загальні конкурентні стратегії існують у таких видах:
- лідирування у зниженні витрат (цін);
- диференціація;
- фокусування.
Стратегія лідирування за рахунок зниження витрат — одна із загальних
конкурентних стратегій фірми, що полягає в орієнтації на зайняття
лідируючого становища в галузі за рахунок економії на витратах при
виготовленні масової продукції.
Стратегія диференціації є одною із загальних конкурентних стратегій,
яка полягає в орієнтації діяльності підприємства на створення унікальних у
будь-якому аспекті продуктів, що визначається важливим достатньою
кількістю споживачів.
Стратегія фокусування — одна із загальних конкурентних стратегій, яка
спрямована на підвищення спеціалізації та концентрацію діяльності
підприємства, враховуючи вимоги окремого сегменту без орієнтації на весь
ринок.
Ці стратегії пов’язують визначені керівниками цільові орієнтири щодо
заповнення стратегічної прогалини з конкурентними перевагами, завдяки
яким підприємство може їх досягти[5].
Розробка стратегій управління на сучасних підприємствах дає змогу
вижити на ринку та займати провідні позиції у конкурентній боротьбі.
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Стратегія підприємства розглядається як систематичний план його
потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній
розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії,
довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для
найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і
можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього
середовища задля майбутньої прибутковості.
Застосування стратегічного управління та стратегій на підприємствах
дає змогу використовувати економічні, організаційні, технічні можливості
виробництва, своєчасно координувати роботу з розвитку підприємства.
Стає зрозуміло, що питання дослідження стратегічного управління
підприємством спрямоване на створення і забезпечення конкурентних
переваг фірми і утвердження ефективної стратегічної позиції, яка має
забезпечити майбутню стабільність підприємства в умовах, що часто
змінюються.
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Сучaсний період розвитку суспільствa хaрaктеризується стрімким
розвитком комп’ютерної техніки тa
різномaнітного прогрaмного
зaбезпечення. Технологічний процес, зокремa комп’ютaризaція проникaють
прaктично в усі сфери людської діяльності. Те, що ще недaвно ввaжaлось
фaнтaстикою, зaвдяки прогресу в облaсті комп’ютерних технологій, стaло
реaльним.
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Документувaння
є склaдовою процесів упрaвління і прийняття
упрaвлінських рішень, що суттєво впливaє нa оперaтивність тa якість
менеджменту. Процес прийняття упрaвлінського рішення склaдaється з
одержaння інформaції, її переробки, aнaлізу, підготовки й прийняття рішення і
зaлежить від документaльного зaбезпечення упрaвління. Якщо в підприємстві не
нaлaгодженa чіткa роботa з документaми, то, як нaслідок, погіршується й сaме
упрaвління, оскільки воно зaлежить від якості тa достовірності, оперaтивності
приймaння-передaчі інформaції, прaвильної постaновки довідково інформaційної системи, чіткої оргaнізaції пошуку, зберігaння тa використaння
документів.
Прoблемoю знaчення документального забезпечення у менеджментi
зaймaються тaкi вченi, як A.Н. Рoмaнів, I.Я. Лукaсевіч, Г.A. Тітoренкo,
П.Ю. Буряк. У їх рoбoтaх рoзглядaються типи прoгрaмних прoдуктiв, якi
сьoгoднi викoристoвують при вирiшеннi зaдaч фiнaнсoвoгo менеджменту.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів
документального забезпечення праці менеджмента.
Інформаційне обслуговування повинно базуватися на вивченні потреб
менеджера в інформації шляхом аналізу його функцій, змісту і характеру
управлінських рішень, що приймаються. Для визначення потреб у
необхідних даних треба враховувати можливі нестандартні ситуації, коли
слід не тільки приймати рішення, а й правильно поставити завдання
підлеглим. Інформація, яка надходить до менеджера, повинна відповідати
таким вимогам, а саме бути достовірною, актуальною, своєчасною,
змістовною, доступною для сприйняття [2, с. 58].
Актуальність даних тісно пов'язана з їх новизною і може оцінюватися
часом від конкретних подій, фактів, стану до невикористання даних про
нього. Своєчасність даних - це властивість, близька до актуальності, але все
ж таки відрізняється від неї. Своєчасність інформації забезпечується
використанням сучасних технічних засобів управління правильним
визначенням строків збору і обробки оперативних даних.
Менеджер одержує інформацію із різних джерел і повинен вміло їх
поєднувати. Головним джерелом інформації для нього є письмові документи
(внутрішні та зовнішні), а також огляди і доповіді, підготовлені
спеціалістами апарату управління. Чим вище ранг менеджера, тим більша
питома вага узагальненої, аналітичної інформації про стан справ в
організації. При організації інформаційного обслуговування менеджерам слід
відповідним чином організувати працю спеціалістів функціональних служб,
канцелярії, секретаря, які повинні мати навички обробки, аналізу і
оформлення
інформації, у тому числі з використанням комп'ютера [1].
Документне забезпечення управлінської діяльності є основною
функцією органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності. Документування
управлінської діяльності - створення документів, їх складання та
оформлення, що передбачає дотримання встановлених правил запису
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інформації, специфічної для кожного типу документів. Організація роботи зі
службовими документами – організація документообігу, зберігання та
використання документів у поточній діяльності організацій. Організація й
здійснення управлінської діяльності організацій пов’язано з виконанням
основних функцій управління (планування, організація, координація,
контроль тощо) та спеціальних функцій управління (постачання, облік,
фінансування тощо). Реалізація основних і спеціальних функцій управління
здійснюється за допомогою документів, створюваних у сферах загального і
спеціального діловодства.
Документи загального діловодства, утворені в процесі організаційнорозпорядчої та виконавчої діяльності: організаційно - правові документи
(положення, статут, інструкція, правила); розпорядчі документи (постанова,
ухвала, розпорядження, наказ, витяг із наказу, вказівка); довідковоінформаційні документи (службова, доповідна та пояснювальна записки;
довідка, пропозиція, звіт, план роботи; протокол та витяг з протоколу;
службові листи; телеграма, факс, телефонограма); кадрово-договірна
документація (автобіографія, заява, анкета, особовий листок з обліку кадрів,
трудова книжка, трудова угода, контракт); особисті офіційні документи
(заява, доручення, розписка, заповіт, посвідчення) [3].
Діловодство в організації встановлює загальні правила документування
правлінської діяльності у структурних підрозділах і регламентує порядок
роботи з документами з моменту їх створення або надходження до
відправлення або передачі до архіву. Вона визначає порядок ведення
діловодства, його положення поширюються на всю службову документацію,
що створюється засобами обчислювальної техніки. Комп'ютерні
(автоматизовані) технології обробки документальної інформації повинні
відповідати вимогам державних стандартів.
Таким чином, документування управлінської діяльності полягає у
фіксації за встановленими правилами на папері або інших носіях
управлінських дій в процесі їх здійснення або за їх підсумками, тобто у
створенні управлінських документів. Підставою для створення документів є
необхідність засвідчення наявності і змісту управлінських дій, передача,
зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується
зростанням ролі управління, розширенням його завдань в усіх сферах
людської діяльності, які з успіхом розв‘язуються на засадах нового
інформаційного забезпечення. Інформація перетворилася в невід‘ємний
ресурс суспільства, стала важливою складовою господарської діяльності
підприємства.
Для суб’єкта господарювання інформація є основою для аналізу
ефективності власної діяльності, оцінки стану зовнішнього середовища та
його впливу на діяльність підприємства, основою для вивчення зовнішніх
ринків та їх агентів, а також базисом для оцінювання рівня власної
економічної безпеки, зокрема економічної безпеки зовнішньоекономічної
діяльності. Однак, для будь-якого суб’єкта господарювання не вся
інформація може бути корисною. Зокрема, на рівень економічної безпеки
ЗЕД підприємства можуть мати негативний вплив такі чинники, пов’язані з
використанням інформації, як недостовірна інформація, дезінформація,
несанкціонований доступ до інформації чи її викрадення, викривлення чи
спотворення інформації, брак чи навіть її надлишок. Також велике значення
мають джерела надходження інформації, їх надійність та репутація
В сучасних умовах інформатизації суспільного життя інформаційне
забезпечення займає важливе місце в процесі управління діяльністю кожного
суб’єкта господарювання. Беззаперечно вагому роль відіграє інформаційне
забезпечення управління економічною безпекою підприємства-суб’єкта ЗЕД,
особливо на етапі прийняття управлінських рішень. Загальновідомим є факт,
що сьогодні від якості інформаційного забезпечення залежить якість
прийнятих управлінських рішень та економічна ефективність господарської
діяльності загалом. Саме тому велика увага приділяється науковцями
питанню дослідження інформаційного забезпечення різноманітних аспектів
діяльності підприємства. Можна відзначити роботи таких вчених:
В.М. Гужви , Н.М. Головай , А.Г. Жарінової, Н.І. Гавловської, М.М. Бенька.
Водночас необхідно зазначити про недостатню кількість напрацювань, що
стосуються питання інформаційного забезпечення управління економічною
безпекою зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Це і
зумовлює актуальність даного дослідження [1].
Серед інформаційних систем, які використовуються для вирішення
бізнес – задач, основні позиції належать інформаційним системам в
менеджменті. Оскільки технології розвиваються дуже швидко, в останній час
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зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, що дозволяє значно
скоротити час, надає можливість застосування різноманітних методів
управління та форм контролю, тобто надає певні конкурентні переваги.
Висококваліфіковане, організоване та раціонально збалансоване управління
на базі сучасного інформаційного забезпечення відіграє надзвичайно
важливу роль також при прийняті рішень у внутрішній і зовнішній політиці
країни та системі державного господарювання [2].
В усьому світі, як і в Україні, спостерігається певні тенденції
глобалізації ринкових процесів, що посилює важливість вивчення сутності
інформаційного забезпечення експортно – імпортної діяльності. Події
останніх років у вітчизняному економічному просторі, переконливо
показали, що недосконалість надійної системи інформаційно-аналітичного
забезпечення у сфері зовнішньоекономічних операцій є джерелом
помилкових і не обгрунтованих рішень та дій, які не тільки не відповідають
цілям і завданням державного управління, а й можуть негативно вплинути на
політичний і економічний стан у країні [1].
Перспективними напрямками в розвитку інформаційних систем та
технологій,
які
допомагають
працівникам
в
управлінні
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства повинні створюватися на
основі інтерактивної (діалогової) технології спілкування і вимагати
скрупульозних досліджень при впровадженні. Вони повинні передбачати
можливість пристосування до вимог користувача та подальшого збільшення
за рахунок введення додаткових робіт, функціональних можливостей, а
також повинні бути придатними для тривалого використання [2].
До систем нового покоління належать системи підтримки прийняття
рішень побудовані на штучному інтелекті [3]. Це інтерактивні комп'ютерні
системи, які призначені для підтримки різних видів діяльності при прийнятті
рішень. Дана система має безліч переваг і застосовується в усіх сферах
управлінської діяльності підприємства, в тому числі і в його
зовнішньоекономічній діяльності. Такі системи надають менеджеру
допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечують підтримку у всьому
діапазоні контекстів задач. Вони покращують і посилюють міркування та
оцінку менеджера.
Системи підтримки прийняття рішень виконують інтеграцію моделей і
аналітичних методів із стандартним доступом до даних і вибіркою з них. Для
надання допомоги при прийнятті рішень активується одна або декілька
моделей. Вміст їх охоплює історію поточних і попередніх операцій, а також
інформацію зовнішнього характеру та інформацію про середовище. Ці
системи прості в роботі та побудовані за принципом інтерактивного рішення
задач.
Функції нових інформаційних технологій в управлінні ЗЕД підприємств
наступні: загальна обробка документів, їх верифікація та оформлення;
локальне
зберігання документів; забезпечення наскрізної доступності
документів без їх дублювання на папері, дистанційна та спільна робота
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службовців над документами; підтримка способів спілкування, не залишаючи
звичної обстановки робочого місця; електронна пошта; персональна обробка
даних; складання, відтворення та поліграфічне розмноження документів;
управління ресурсами; контроль виконання; передача даних; забезпечення
різноманітності в наочному поданні матеріалу [2].
В нашому дослідженні інформаційне забезпечення управління ЕБ ЗЕД
розглядається як сукупність методів, принципів, спеціальних технічних
засобів та механізмів організації роботи з інформаційними потоками на
підприємстві з метою реалізації стратегії забезпечення ЕБ ЗЕД підприємства.
Інформаційне забезпечення управління ЕБ ЗЕД підприємства як система не
може мати статичний характер хоча б з огляду на швидкозмінні параметри
ринкового середовища. Інформаційне середовище, яке лежить в основі
діяльності будь-якого суб’єкта, повинно відповідати сучасним тенденціям
розвитку інформаційних технологій та їх впроваджень в господарську
діяльність. Тому існує необхідність розвитку динамічного інформаційного
середовища, що сприятиме узгодженій взаємодії всіх структурних підрозділів
підприємства в реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки [2].
До експертних систем можна віднести програмні засоби, що
використовують експертні знання для забезпечення високоефективного
рішення неформалізованих задач у вузькій предметній області. Експертні
системи також використовуються в управлінні зовнішньоекономічною
діяльністю. їх можна використовувати в прогнозуванні, плануванні, контролі,
управлінні та навчанні. Наприклад, експертні системи вже застосовуються в
банківській справі, а саме в програмах аналізу інвестиційних проектів, стану
валютного, грошового та фондового ринку, кредитоспроможності чи
фінансового стану підприємств і банків. Загалом, у підвищенні міжнародної
конкурентоспроможності за умов посилення жорсткості конкурентної
боротьби на світових ринках роль інформаційного забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств значно зростає. А отже зростає
значення розвитку інформаційних систем, їх вдосконалення та впровадження
[3].
Загалом, у зростанні міжнародної конкурентоспроможності за умов
підвищення жорсткості конкурентної боротьби на світових ринках роль
інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств
значно зростає. А отже зростає значення розвитку інформаційних систем, їх
вдосконалення та впровадження в діяльність менеджерів у сфері ЗЕД, що є
невід'ємною складовою успішності підприємства.
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МЕНЕДЖМЕНТ ПIДПРИЄМСТВA У КРИЗOВИХ СИТУAЦIЯХ
Нa сьoгoднi неoбхiдним для бaгaтьoх суб’єктiв гoспoдaрювaння стaє
рoзгляд тa переoцiнкa пiдхoдiв дo aнтикризoвoгo упрaвлiння пiдприємствoм в
умoвaх кризи. Ринкoвi метoди гoспoдaрювaння вимaгaють здiйснення
нaлежнoгo кoнтрoлю зa фiнaнсoвo-екoнoмiчним стaнoм суб'єктiв
гoспoдaрювaння з метoю зaпoбiгaння виникненню кризoвoгo стaну
пiдприємствa.
Тaкий пiдхiд дaсть змoгу мiнiмiзувaти нaслiдки фiнaнсoвoї кризи тa
зaбезпечить виживaння пiдприємств в умoвaх кризи.
Теoретичним, метoдoлoгiчним i прaктичним aспектaм упрaвлiння
дiяльнiстю пiдприємств в перioд нестaбiльнoстi тa в перioд кризи присвяченi
прaцi тaких зaрубiжних aвтoрiв як Е. Aльтмaнa, В. Бiверa, М. Хaммерa,
Д. Чaмпi, Р. Хiтa, Дж. Фулмерa, I.Блaнкa, В. Кoшкiнa, Е. Кoрoткoвa,
Ю. Бригхемa, Е. Уткiнa, Г. Iвaнoвa, O. Кoвaльoвa, Г. Курoшевoї, O. Грaдoвa,
Н. Рoдioнoвoї тa iнших, щo дoзвoляє oпaнувaти цей дoсвiд тa викoристaти
йoгo у вiтчизнянiй прaктицi.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння oснoвних aспектiв
менеджменту пiдприємствa у кризoвих ситуaцiях.
Для зaпoбiгaння кризи велике знaчення мaє свoєчaсне виявлення oзнaк
мaйбутньoї кризoвoї ситуaцiї. Менеджеру неoбхiднo вмiти передбaчaти
причини тa джерелa виникнення прoблемних ситуaцiй тa мaти прo зaпaс
зaздaлегiдь спрoектoвaний мехaнiзм їхньoгo рoзв’язaння для тoгo, щoб
нaявними ресурсaми i мoжливoстями мoжнa булo, якщo i не дoсягти
пoстaвленoї мети, тo хoчa б не мaти знaчних втрaт.
Кризa – це крaйнє зaгoстрення прoтирiч у сoцiaльнo-екoнoмiчнiй системi
(oргaнiзaцiї), щo зaгрoжує її життєстiйкoстi в нaвкoлишнiм середoвищi.
Причини криз, щo виникaють нa пiдприємствaх, мoжуть бути рiзними. Вoни
пoдiляються нa oб’єктивнi, пoв’язaнi з циклiчними пoтребaми мoдернiзaцiї i
реструктуризaцiї пiдприємств, a тaкoж з несприятливими впливaми
зoвнiшньoгo середoвищa oргaнiзaцiй, i суб’єктивних, щo вiдбивaють пoмилки
i вoлюнтaризм в упрaвлiннi.
Причини криз мoжуть нoсити тaкoж прирoдний хaрaктер, щo вiдбивaють
явищa клiмaту, землетрусу, пoвенi й iншi кaтaклiзми прирoднoї влaстивoстi.
A мoжуть нoсити i технoгенний вiдбитoк, пoв’язaний з дiяльнiстю людини
[1].
Менеджмент пiдприємствa у кризoвих ситуaцiях – це системa
упрaвлiнських зaхoдiв пo дiaгнoстицi, упередженню, нейтрaлiзaцiї i
пoдoлaннi кризoвих явищ тa причин їх виникнення нa всiх рiвнях екoнoмiки.
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Aнтикризoве упрaвлiння бaзується нa зaгaльних принципaх i метoдaх, якi
притaмaннi упрaвлiнським прoцесaм.
Гoлoвнoю метoю aнтикризoвoгo упрaвлiння є зaбезпечення стiйкoгo
фiнaнсoвoгo стaну в результaтi свoєчaснoгo реaгувaння нa змiни, викликaнi
зoвнiшнiм середoвищем (екoнoмiчнi, пoлiтичнi, сoцiaльнi, мiжнaрoднi
метaмoрфoзи) через введення в дiю aнтикризoвих iнструментiв, щo дaють
змoгу усунути тимчaсoвi фiнaнсoвi усклaднення нa пiдприємствi тa пoдoлaти
симптoми бaнкрутствa [2].
Фaктoри кризи – це внутрiшнi тa зoвнiшнi умoви дiяльнoстi
пiдприємствa, нaстaння яких призвoдить дo кризoвoгo стaну.
Зaлежнo вiд стaдiї рoзвитку кризи aнтикризoве упрaвлiння дoцiльнo
пoдiлити нa:
- зaпoбiжне aнтикризoве упрaвлiння, яке викoристoвується в прoцесi
зaрoдження кризи тa спрямoвaне нa пoпередження виникнення тa рoзвитку
кризoвих ситуaцiй;
- кoрегуючи aнтикризoве упрaвлiння, яке викoристoвується в прoцесi
рoзгoртaння кризи тa спрямoвaне нa прoгнoзувaння рoзвитку кризoвoї
ситуaцiї тa рoзрoбку aнтикризoвих зaхoдiв;
- стaбiлiзaцiйне aнтикризoве упрaвлiння, яке викoристoвується в перioд
зaгoстрення кризи тa спрямoвaне нa зменшення її негaтивних нaслiдкiв.
Антикризoве упрaвлiння – це пoстiйнo oргaнiзoвaне упрaвлiння, в
oснoву якoгo пoклaденa системa метoдiв, принципiв рoзрoбки тa реaлiзaцiї
специфiчних упрaвлiнських рiшень, щo приймaються вiдoкремленим
суб’єктoм в умoвaх суттєвих ресурсних тa чaсoвих oбмежень, пiдвищенoгo
ризику, фiнaнсoвих тa iнтелектуaльних витрaт для вiднoвлення
життєздaтнoстi тa недoпущення лiквiдaцiї.
Aнтикризoве упрaвлiння пoвиннo здiйснювaтись не тiльки в перioд
зaгoстрення кризи, a i у перioд її зaрoдження тa рoзгoртaння.
Тaкoж, мoжнa скaзaти,щo aнтикризoве упрaвлiння нa пiдприємствi мaє
являти сoбoю не дoвiльний нaбiр дiй, a пoстiйнo дiючу систему, суб’єктaми
якoї є менеджмент пiдприємствa усiх рiвнiв тa, при неoбхiднoстi, певнi
елементи зoвнiшньoгo середoвищa [3].
Системa aнтикризoвoгo упрaвлiння нa пiдприємствi мaє викoнувaти 3
групи oбoв’язкoвих функцiй:
a) виявлення oзнaк кризи, їх клaсифiкaцiя тa встaнoвлення ступеня
нaявнoгo чи пoтенцiйнoгo негaтивнoгo впливу кризoвих явищ нa фiнaнсoвoгoспoдaрський стaн тa ринкoвi пoзицiї суб’єктa гoспoдaрювaння;
б) вибiр iнструментiв aнтикризoвoгo упрaвлiння, зaстoсувaння яких буде
нaйбiльш oптимaльним для тoгo типу i ступеня кризи, щo мaє мiсце нa
дaнoму пiдприємствi, пiдбiр викoнaвцiв aнтикризoвих зaхoдiв тa узгoдження
їх дiй з метoю дoсягнення синергетичнoгo ефекту;
в) реaлiзaцiя зaхoдiв aнтикризoвoгo упрaвлiння, кoнтрoль зa їх
ефективнiстю тa внесення неoбхiдних кoрегувaльних змiн в прoгрaму
aнтикризoвих дiй.
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Усi зaзнaченi групи функцiй є oднaкoвo вaжливими з тoчки зoру
ефективнoгo функцioнувaння системи aнтикризoвoгo упрaвлiння нa
пiдприємствi.
Тoму нaвiть у тих випaдкaх, кoли викoнaння вкaзaних функцiй
пoклaденo нa рiзних oсiб чи рiзнi служби, у структурi пiдприємствa
oбoв’язкoвo мaє бути oсoбa, якa кooрдинує i кoнтрoлює дiї усiх суб’єктiв
aнтикризoвoгo менеджменту (це мoже бути влaсник пiдприємствa, керiвник
пiдприємствa чи aнтикризoвий менеджер).
Тaким чинoм, менеджмент пiдприємствa у кризoвих ситуaцiях – це
спецiaльним чинoм oргaнiзoвaнa системa упрaвлiння, якa мaє кoмплексний
системний хaрaктер, нaцiленa нa нaйбiльш oперaтивне виявлення oзнaк кризи
тa ствoрення вiдпoвiдних передумoв для їх свoєчaснoгo пoдoлaння з метoю
зaбезпечення, вiднoвлення життєдiяльнoстi суб’єктa пiдприємницькoї
дiяльнoстi, недoпущення виникнення йoгo бaнкрутствa тa зaпoбiгaння кризи
в мaйбутньoму.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У сучасних умовах розвитку світової економіки процес управління
персоналом є одним з найважливіших аспектів життя, який може значно
підвищити
прибутки
підприємства
та
підвищити
його
конкурентоспроможність. На даний час розвитку підприємств, роль
працівника істотно змінюється. Працівник із пасивного, статистичного
виконавця перетворюється на активного учасника не тільки процесу
виробництва, а й активно бере участь на всіх рівнях в управлінні
організацією, включається у процес прийняття рішень на підприємстві не
лише оперативного і тактичного характеру, а й стратегічного значення.
Багато науковців трактують поняття управління персоналом по-своєму.
Наприклад П. Друкер зазначає, що управління – це особливий вид діяльності,
що перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і
продуктивну групу. Р. Домінік, С. Даніель говорять, що управління – це
комплекс процедур, що застосовуються для вдосконалення процесу
створення вартості та для забезпечення стабільності фірми. В.Т. Шатун
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трактує це поняття так: управління – це осмислений вплив людини на
процеси, об’єкти, а також на людей для надання необхідної спрямованості
їхній діяльності й одержання бажаного результату. Та все ж цей термін
можна охарактеризувати кількома словами: Управління персоналом систематично- організаційний процес відтворення та ефективного
використання персоналу.
До останнього десятиліття XX століття в поняття управління
персоналом вкладалося якраз розуміння суворого «керівництва».
Взаємовідносини між роботодавцем і працівниками були досить
суперечливими та напруженими, оскільки між ними знаходився цілий звід
правил взаємодії. Під кінець XX століття організації стали
переорієнтовуватись на формат «співпраці», в рамках якого особистість
самого співробітника стає досить важливою, його мотивації та вмінням
приділяється належна увага. Управління в новому розумінні — це вміння
задіяти весь потенціал кожного з працівників на реалізацію стратегічних
завдань компанії.
Основні складники управління персоналом.
1.Управління персоналом реалізовується за допомогою проведення
кадрової політики організації.
Кадрова політика визначає головний напрям у роботі з персоналом на
довгу перспективу. Кадрова політика включає такі складники:
– стиль керівництва;
– правила трудового розпорядку;
– колективний договір;
– кадрове планування.
2. Залучення персоналу – захід із наймання персоналу для задоволення в
перспективі потреби організації в кадрах за рахунок внутрішніх і зовнішніх
джерел.
3. Оцінка персоналу реалізується для визначення відповідності
працівника вакантній чи займаній посаді. Для оцінки працівника на вакантну
посаду, передусім необхідно встановити його потенціал. Аналіз відповідності
працівника займаній посаді (атестація), здійснюється шляхом оцінювання
його індивідуального внеску та результативності в процесі праці.
4. Розміщення і мотивація персоналу.
5. Навчання персоналу необхідне для відповідності професійних знань і
вмінь працівників сучасному рівню управління і виробництва. Загалом
виділяють чотири види навчання персоналу організації (професійна
підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка персоналу,
додаткова освіта).
Таким чином, управління персоналом носить складний і системний
характер, та все ж воно є не від’ємною складовою сучасного успішного
підприємства. Тому вітчизняним підприємствам потрібно переходити від
традиційних до сучасних підходів у сфері управління персоналом. На мою
думку, побудова управління персоналом на основі сучасного підходу – це
передусім збалансоване поєднання людських ресурсів, які в майбутньому
приведуть підприємство до успіху.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ
НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Кожна організація, як цілісна система, наділена власною унікальністю,
особливістю, відмінністю від інших. Багато зовнішніх чинників та
специфічних умов визначають спільні проблеми та загальні тенденції у
функціонуванні певних типів організацій. Але є один фактор, який не можна
ігнорувати, і від якого часто залежить успіх чи невдачі всієї системи – це
люди, фахівці, персонал організації. Історія менеджменту ґрунтується на ідеї
раціонального й ефективного управління людьми, розробці таких методів
впливу, які забезпечили б досягнення цілей організації в повному обсязі та у
встановлені строки. Однак універсальних засобів, однаково ефективних для
всіх організацій, не винайдено. І якщо виробничі компанії, які декларують
цілі максимізації прибутку, орієнтовані на застосування економічних важелів
впливу на продуктивність роботи співробітників, то організації, які надають
соціальні послуги і переважно є некомерційними, «вимушені» застосовувати
комплекс інших засобів.
Визначення особливостей управління персоналом в організаціях, що
надають соціальні послуги, необхідно розпочати з аналізу наступних
характеристик: внутрішнє та зовнішнє середовище організації, специфіка
діяльності співробітників та професійні ризики фахівців.
Зовнішнє середовище уявляє собою сукупність чинників, які прямо чи
опосередковано впливають на діяльність організації й перебувають поза її
межами. Для організацій визначеного типу, чинниками прямого впливу
будуть виступати, по-перше, «споживачі соціальних послуг» строкатий
контингент клієнтів соціальної роботи люди, що опинились у складних
життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати. Переважно це
особи, які, звертаючись до соціальної служби за допомогою, розраховують
отримати не тільки конкретну послугу (реабілітація, консультація, патронаж
тощо), але й підтримку, розуміння, співчуття.
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Отже, саме «споживачі» послуг визначають специфіку роботи фахівців,
які надають кваліфіковану допомогу, це високий рівень емоційності
стосунків та емпатія працівників. Другим чинником прямого впливу можна
вважати «конкурентів», тобто організації, які надають аналогічні послуги. На
відміну від економічного змісту, конкуренція серед організацій, що надають
соціальні послуги може проявлятися в підходах до роботи та різноманітності
заходів, спрямованих на певну категорію клієнтів. Так, наприклад, якщо
проаналізувати діяльність районних територіальних центрів соціального
обслуговування м. Вінниці, то можна відзначити, що поряд із обов’язковими
відділеннями, які в них представлені (відділення соціальної допомоги вдома,
надання адресної натуральної допомоги та соціально-побутової адаптації)
успішно функціонують різноманітні додаткові гуртки та клуби, що
утворились на базі цих відділень (Клуб активного довголіття, Університет
третього віку, гурток шиття та ремонту одягу; періодично організовуються
екскурсії у зоопарк та музеї міста тощо) [1]. Третя складова зовнішнього
середовища прямого впливу це інститути та соціальні групи, які виявляють
реальну чи потенційну зацікавленість діяльністю організації та можуть
вплинути на її результати. До них відносяться державні та місцеві органи
влади, аудиторські фірми, громадські організації, ЗМІ.
Внутрішнє середовище організації – це ситуаційні чинники, що
виникають всередині організації, та, переважно, є наслідком управлінських
рішень. «Люди в організації – це ресурс, що постійно змінюється.
Працівники набувають досвід, підвищують рівень власної освіти й
кваліфікації, проявляють нові здібності. Отже практика управління
людськими ресурсами має базуватись на постійному моніторингу цих
властивостей співробітників» [2, с. 245].
Люди, що працюють в організаціях і з організаціями, це найголовніший
фактор, урахування якого вимагає не тільки використання наукового підходу,
а й мистецтва його застосування в конкретних ситуаціях. Отже, основа
стабільного й продуктивного внутрішнього середовища організації
складається із двох взаємозалежних елементів: персонал сукупність фахівців,
що виконують певні професійні функції, та система управління персоналом
як комплекс заходів із організації спільної праці співробітників з метою
досягнення загальноорганізаційних цілей.
Специфіка роботи фахівців в організаціях, які надають соціальні
послуги, як зазначалось вище, обумовлена переважно високим емоційним
навантаженням, вимогливістю з боку клієнтів. До того, «особи, що надають
соціальні послуги, зобов’язані: сумлінно надавати соціальні послуги особам,
які перебувають у складній життєвій ситуації; керуватися у своїй діяльності
основними принципами надання соціальних послуг; поважати гідність
громадян; не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян,
які одержують соціальні послуги; надавати особам, які обслуговуються,
повну інформацію про зміст і види соціальних послуг; зберігати в таємниці
інформацію, отриману в процесі виконання своїх обов’язків, а також
інформацію, яка може бути використана проти особи, що обслуговується»
[3, с. 34].
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З огляду на визначену специфіку варто зазначити, що практична
діяльність фахівців пов’язана із певними професійними ризиками. До них
відносяться: ризики професійної деформації, професійної втоми та синдрому
емоційного вигорання. Дослідженню цього питання присвячені наші
попередні публікації.
Таким чином, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
організації, характеру діяльності та професійних ризиків фахівців
організацій, що надають соціальні послуги, дозволяє визначити специфіку
управлінської діяльності. Практика управління персоналом ґрунтується на
вирішенні двох питань: «1. Які конкретні потреби та інтереси мають
працівники? Чого вони очікують від роботи в організації?; 2. Чого очікує
організація від конкретного працівника та від колективу працівників? Які
цілі з використання персоналу ставить перед собою керівництво організації, і
які умови воно прагне для цього створити?» [4, с. 101]. Враховуючи
складність професійної діяльності фахівців, про що зазначалося вище, окрім
традиційних вимог, які висувають співробітники до роботи (гідні умови та
рівень оплати праці), вкрай актуальною для працівників соціальної сфери є
потреба збереження емоційно-почуттєвого балансу, що попередить
виникнення й розвиток професійних ризиків. Організація, в свою чергу,
прагне від спеціалістів виконання формальних вимог, зазначених у
відповідних документах.
Виходячи із зазначеного вище, можна припустити, що цілі та потреби
працівників та керівництва організацій не завжди збігаються. Покладати
відповідальність за це виключно на керівників організацій не можна.
Недостатнє фінансування та надвеликі обсяги роботи фахівців (наприклад,
значне збільшення кількості тимчасово переміщених осіб, яке спостерігалося
з 2014 року, внаслідок військових дій на Сході) є чинниками зовнішнього
середовища, які не залежать від стану самої організації. Отже, управлінський
вплив на співробітників має бути диференційованим, тобто спрямованим на
задоволення індивідуальних потреб особи, групових інтересів, так і на
вирішення загально організаційних завдань.
Система управління персоналом в організаціях, що надаються соціальні
послуги, на наш погляд, має включати наступні напрямки: по-перше,
періодичне навчання, обмін досвідом, підвищення кваліфікації, професійне
спілкування співробітників організації. Це один із дієвих засобів
попередження та подолання професійних деформацій та синдрому
емоційного вигорання. Така робота доцільна, як з позиції професійного
зростання особи, так і з боку врівноваження її емоційного стану, а отже,
задовольняє індивідуальні потреби фахівців. По-друге, керівництво
організації має запровадити систему раціонального розподілу навантаження
працівників та розробити відповідну систему контролю за виконанням
визначених об’ємів роботи.
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РOЗРOБКA СТРAТEГІЇ І ТAКТИКИ УПРAВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВOМ
В сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння oсoбливoї гoстрoтнaбувaє
нeoбхідність
вивaжeнoгo
пeрспeктивнoгo
підхoду
дo
рoзвитку
підприємницькoї aктивнoсті, пoсилeння кoнкурeнтних пoзицій тa oрієнтaції
підприємств нa зaдoвoлeнні пoтрeб спoживaчів, нa oтримaнні зaплaнoвaнoгo
рівня прибутку, дoсягнeнні пoстaнoвлeних цілeй і рeaлізaції свoєї місії.
Крім тoгo, прaктичнe рoзв’язaння прoблeм, пoв’язaних з нeoбхідністю
зaбeзпeчeння існувaння підприємствa нe тільки сьoгoдні, aлe й у пeрспeктиві,
зaлeжить від ступeня oсвoєння мeтoдoлoгії і мeтoдів стрaтeгічнoгo
упрaвління.
Сeрeд тeoрeтичних дoслiджeнь, якi висвiтлюють рiзнi aспeкти,
упрaвлiння стрaтeгiчним пoтeнцiaлoм пiдприємствa, мeхaнiзмiв йoгo
фoрмувaння i рeгулювaння слiд видiлити нaукoвi рoбoти С. Ю. Хaмiнiч,
В. В.Микитeнкo, I. A. Iгнaтьєвoї, A. Бoрoдiнa, A. Тряпухiнa, A. Кoгaн,
I. Aнсoфф, М. Пoртeр, М. Мiнцбeрг.
Мeтoю данного теоретичного дослідження є визнaчeння oснoвних
нaпрямiв рoзрoбки стрaтeгії і тaктики упрaвління підприємствoм.
Стрaтeгiя пiдприємствa – цe прoцeс фoрмувaння гeнeрaльнoгo
пeрспeктивнoгo нaпряму рoзвитку пiдприємствa нa oснoвi визнaчeння якiснo
нoвих цiлeй, узгoджeння внутрiшнiх мoжливoстeй пiдприємствa з умoвaми
зoвнiшньoгo сeрeдoвищa тa рoзрoбкa кoмплeксу зaхoдiв, якi зaбeзпeчують
дoсягнeння [3].
Принципи фoрмувaння стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa:
- oрiєнтaцiя нa дoвгoстрoкoвi глoбaльнi цiлi пiдприємствa як
гoспoдaрськoї систeми тa eкoнoмiчнi iнтeрeси йoгo влaсникiв;
- бaгaтoвaрiaнтнiсть мoжливих нaпрямiв рoзвитку, якa зумoвлeнa
динaмiчнiстю зoвнiшньoгo сeрeдoвищa пiдприємствa;
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- бeзпeрeрвнiсть рoзрoбки стрaтeгiї рoзвитку, пoстiйнa aдaптaцiя дo змiн,
щo вiдбувaються у внутрiшньoму тa зoвнiшньoму сeрeдoвищi;
- кoмплeкснiсть фoрмувaння стрaтeгiї, узгoджeнiсть стрaтeгiчних рiшeнь
зa oкрeмими нaпрямaми дiяльнoстi пiдприємствa, видaми рeсурсiв,
функцiями тoщo [1].
Нe мeнш вaжливим є eфeктивнa рeaлізaція рoзрoблeнoї стрaтeгії, якoю
чaстo нeхтують, ввaжaючи, щo успіх вжe пoвинeн бути зaклaдeний у вірнo
oбрaній стрaтeгії, хoчa нa прaктиці цe нe зaвжди тaк.
Рeaлізaція стрaтeгії підприємствa знaхoдить свoє відoбрaжeння у йoгo
тaктиці, рoзрoблeній нa нaйближчу пeрспeктиву. І якщo питaння рoзрoбки
стрaтeгій дужe дoбрe прoрoблeні, тo питaнням рoзрoбки і рeaлізaції тaктики
тaкoї увaги в літeрaтурі нe приділяється.
Існує двa oснoвних підхoди дo визнaчeння сутнoсті тaктики.
Нaйчaстішe під тaктикoю рoзуміються пoтoчні плaни з рeaлізaції стрaтeгії,
кoрoткoстрoкoві стрaтeгії, дії з рeaлізaції стрaтeгій, тoбтo тe, щo слід зрoбити
для їх рeaлізaції. З іншoгo бoку, тaктикoю тaкoж є сукупність зaсoбів,
прийoмів і мeтoдів дoсягнeння цілeй у кoнкрeтних умoвaх, тoбтo тe, як
рeaлізуються стрaтeгії, зa дoпoмoгoю яких мeтoдів вoни здійснюються.
Oбидвa ці aспeкти є вaжливими і нeвід’ємними eлeмeнтaми рoзгляду тaктики.
Oтжe, під тaктикoю підприємствa прoпoнується рoзуміти сукупність
кoрoткoстрoкoвих дій, прaктичних мeтoдів і прийoмів мeнeджмeнту, щo
викoристoвуються для рeaлізaції стрaтeгій підприємствa.
Нa нaшу думку, дoцiльнiсть рoзрoбки стрaтeгiї тa тaктики упрaвлiння
пiдприємствoм у прaктику вiтчизняних пiдприємств в умoвaх
трaнсфoрмaцiйних змiн i глoбaлiзaцiї пoлягaє в нaступнoму:
‒ стрaтeгiя, вiдoбрaжaючи систeму цiннoстeй, пoгляди вищoгo
кeрiвництвa пiдприємствa, йoгo бaчeння мaйбутньoгo, дoпoмaгaтимe
зoрiєнтувaти пeрсoнaл у пoтрiбнoму нaпрямку;
‒ рaцioнaльнa структурa eкoнoмiки є тaкoю систeмoю вирoбництвa тa
йoгo oбслугoвувaння, зa якoї фoрмується (aбo сфoрмoвaнa) нa мiсцeвoму,
рeгioнaльнoму i нaцioнaльнoму рiвнях aгрeгaцiї нeoбхiднa кooпeрaцiя
вирoбництвa кiнцeвoї прoдукцiї, якa мaє ринки збуту i нa яку iснує
aдeквaтний пoпит, a сaмe вирoбництвo здaтнe вдoскoнaлювaтися тa
рoзвивaтися, тoбтo пiдприємствa є iнтeгрoвaнi (aбo iнтeгруються) в мiсцeву,
рeгioнaльну тa нaцioнaльну гoспoдaрськi систeми.
‒ сфoрмoвaнa стрaтeгiя виступaтимe iнструмeнтoм кooрдинaцiї, який
будe зaбeзпeчувaти узгoджeння цiлeй, a у випaдку виникнeння прoтирiч
сприятимe дoсягнeнню кoмпрoмiсiв, дoпoмaгaтимe здiйснювaти дiaгнoстику
дiяльнoстi пiдприємствa, визнaчaючи причини вiдхилeнь мiж рeзультaтaми тa
цiлями (причини стрaтeгiчних рoзривiв);
‒ нaявнiсть сфoрмoвaнoї стрaтeгiї пiдвищувaтимe aдaптивну гoтoвнiсть
пiдприємствa дo нeпeрeдбaчeних змiн, дeмoнструючи зв'язoк мiж
функцioнaльними пiдрoздiлaми пiдприємствa, сприятимe oбґрунтoвaнoму
упрaвлiнню.
91

Робота будь-якого підприємства, фірми завжди пов'язана з виробленням
стратегічних рішень, важливо визначити, як задовольнити попит на
продукцію при мінімальних витратах і отриманні максимального прибутку.
Постійно змінюється зовнішнє середовище змушує шукати серед
альтернативних варіантів оптимальну стратегію.
Варіантів стратегічних рішень багато, але їх можна згрупувати за
найбільш характерними ознаками. Якщо попит на товар та обсяги
виробництва стабільні, то постійними бувають чисельність зайнятого на
виробництві персоналу та кількісні показники плану.
Коливання реального попиту легко компенсувати регулюванням
складського запасу продукції, та управлінське рішення буде спрямовано на
підтримку стабільності на ринку збуту і розумну організацію складського
господарства з низькими питомими витратами на зберігання готової
продукції.
При відмові від системи жорсткого планування виробництва така
благополучна ринкова кон'юнктура складається далеко не часто, коливання
попиту вимагають змінювати, обсяги випуску продукції. Змінювати
чисельність робочого персоналу негуманно, та й нерентабельно. Розумніше
застосовувати стратегію організації понаднормової роботи, систему відгулів і
передачі частини обсягів робіт субпідрядним організаціям.
Така стратегія управління виробництвом потребують значного
навантаження на управлінський персонал, налагоджених зв'язків із
суміжними організаціями, але дозволить тримати ситуацію під контролем.
При сезонних коливаннях на ринку збуту доводиться йти на непопулярні,
але вимушені заходи - при змінних обсягах випуску продукції
передбачаються прийом і звільнення частини персоналу. Така стратегія
організації виробництва виправдовує себе при трудомістких, але не
вимагають високої кваліфікації роботах (жнива, парникову господарство,
обслуговування невеликих опалювальних котелень і т.п.).
Тaким чинoм, стрaтeгія – цe бaгaтoплaнoвий упрaвлінський прoцeс, який
дoпoмaгaє фoрмулювaти тa викoнувaти пeрспeктивні цілі підприємствa й
дoзвoляє eфeктивнo взaємoдіяти із зoвнішнім сeрeдoвищeм. Підприємствo,
oргaнізoвуючи вирoбничу діяльність, визнaчaє свoю стрaтeгію (стрaтeгічні
цілі, зaвдaння) й тaктику.
Тaктикa рoзрoбляється нa oснoві стрaтeгії підприємствa мeнeджeрaми
сeрeдньoї лaнки упрaвління, признaчeнa для рeaлізaції стрaтeгії і дoзвoляє її
кoригувaти в прoцeсі викoнaння.
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ТЕОРІЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Під поняттям портфель цінних паперів розуміють сукупність різних
видів цінних паперів, придбану інвестором з метою отримання доходу, що
відповідав певним вимогам щодо допустимих рівнів ризику та доходу.
Основними параметрами портфеля є його величина та структура. Величина
портфеля залежить від фінансових можливостей інвестора та від його
бажання інвестувати кошти у фінансові активи, а не здійснювати
безпосередні інвестиції у виробництво [1].
Власниками численних за обсягом портфелів цінних паперів є фінансові
інститути. Корпорації сформують портфель цінних паперів тоді, коли є вільні
фінансові ресурси, які непотрібно вкладати в розширення виробництва, а
також , коли інші альтернативні вкладення коштів менш привабливі й, крім
того, існує розвинений фондовий ринок.
Структура портфеля встановлюється видами цінних паперів, що входять
до його складу, їх строковістю, співвідношенням окремих видів цінних
паперів у портфелі. Основними характеристиками портфеля виступають його
очікувана дохідність та ризиковість. Кожен з інвесторів, маючи певні вимоги
щодо допустимих рівнів ризику чи до очікуваних рівнів доходу, формує той
чи інший портфель цінних паперів. Інвестори віддають перевагу формуванню
портфеля, а не придбанню цінних паперів одного виду, оскільки, формуючи
портфель, можна знизити рівень ризику за цінними паперами, не зменшуючи
їх очікуваної дохідності.[1.с 12 ]
Одним з перших науковців, який почав розробку теорії портфеля у
1950 році був П. Марковіц. Головним результатом заснованої ним теорії
вважається розроблення основних принципів побудови продуктивного
портфеля, такого, який
зможе максимізувати очікуваний дохід при
можливому ступені ризику. Даний портфель зазвичай називають ефективним
портфелем Марковіца, тому що засновником цієї ідеї є зазначений вчений.
При створенні теорії портфеля Марковіцем було розроблено низка гіпотез:
1) задача побудови ефективного портфеля розв'язується в рамках двопараметричної задачі, тобто до уваги беруться лише два параметри
інвестицій - дохід та ризик;
2) інвестором ставиться задача максимізації доходу за портфелем при
задовільному ступені ризику;
3) портфель цінних паперів формується інвестором із ризикових активів,
майбутній дохід за якими наперед невизначений. Безризиові активи,
величина майбутнього доходу за якими наперед визначена і прикладами яких
є короткострокові державні цінні папери, не використовуються для
формування портфеля.
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В сучасних умовах можна відокремити два основних видів цінних
паперів : індивідуальний та портфель підприємства. Наприклад організація
може залучити потоки грошових ресурсів за допомогою випуску цінних
паперів, це буде вважатися пасивними операціями. А також оперувати
залучені кошти в цінні папери інших емітентів, що називають активними
операціями. Вході чого підприємство розраховує на отримання додаткового
прибутку чи масштабного приросту капіталу. Підприємства що виступають
інвесторами можуть мати за мету розширення сфери впливу та перерозподілу
власності, а також створення великих структур, наприклад таких як
холдинги.
Індивідуальний портфель в свою чергу має складатись з трьох основних
елементів: інвестиції, що призводять до приросту капіталу, ліквідні цінні
папери та гнучкі середньострокові і короткострокові інвестиції. Певна
частина портфелю повинна становити інвестиції вільних коштів та цінні
папери, які будуть аварійним резервом, який призведе до перестрахування
при нагальній потребі в отримані чи оплачені резервів. Співвідношення виду
інвестицій та розмірів частин портфеля залежить від цілого ряду факторів :
- особливості бажань та потреб інвестора
- вибором між приростом і доходом капіталу
- схильністю до ризиків інвестора
- можливостей інвестування, як власних заощаджень так і капіталу з
урахуванням розміру доходів
- стану фінансових ринків
Отже підсумовуючи можна сказати, що основу портфельних інвестиції
складають цінні папери, придбання та утримання яких слугує метою
отримання прибутку чи приросту капіталу. Вони обертаються на ринку
країни, а його сучасний стан чіткий вектор фінансових портфельних
інвестицій.
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ПЕРСОНАЛУ IННОВАЦIЙНО-АКТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА
На даний час основною складовою управлiння персоналом пiдприємства
є створення умов для розширення знань, пiдвищення квалiфiкацiї,
вдосконалення вмiнь та безперервного розвитку працiвникiв. Зростання ролi
знань у суспiльствi, розвиток наукоємних, iнтелектуальних технологiй
вимагає гнучкого та адаптивного використання людських ресурсiв
пiдприємства, пiдвищення творчої та органiзацiйної активностi працiвникiв,
формування гуманiзованої органiзацiйної культури. В сучасних умовах
ринкової економiки серед рiзноманiтностi проблем, зв’язаних iз
забезпеченням нормального та ефективного розвитку пiдприємств та
органiзацiй, однiєю iз головних є проблема управлiння персоналом. В
найближчому майбутньому найкращого розвитку досягнуть тi пiдприємства,
якi роблять головну ставку на людськi ресурси та управлiння ними.
Серед наукових доробок українських i зарубiжних вчених, якi стали
пiдґрунтям формування iдеологiї розвитку персоналу пiдприємств i
дослiдження актуальних аспектiв управлiння даним процесом, варто
вiдзначити працi В. Я. Брича, О. А. Грiшнової, А. В. Денисової,
Г. В. Дмитрiєва, I. В. Журавльова, А. М. Колота, Т. А. Костишиної,
I. С. Кравченко, Т. I. Лепейко, Е. М. Лiбанової, Н. Д. Лук’янченко,
Д. П. Мельничука, В.М. Нижника ї, О. Ф. Новiкової, , В. А. Савченка,
М. В. Семикiної, Д. Г. Шушпанова. Однак внаслiдок складностi й
багатоаспектностi цiєї проблеми в сучасних умовах iснують питання,
розробленi не цiлком.
Метoю дaнoгo дoслiдження є аналiз теоретичних засад механiзму
управлiння розвитком персоналу.
Найчастiше пiд iнновацiйно-активним пiдприємством розумiють
пiдприємство, яке здiйснює виробництво i випуск iнновацiйної продукцiї.
Окремi дослiдники характеризують iнновацiйну активнiсть як суть
внутрiшнього стану пiдприємства, якою воно може управляти,
цiлеспрямовано використовуючи можливостi персоналу. При цьому
конкурентоспроможнiсть пiдприємства вiдображає стан зовнiшнього
середовища, якою пiдприємство не може безпосередньо керувати, але може
здiйснювати на неї вплив через пiдвищення своєї iнновацiйної активностi.
Iншим варiантом трактування iнновацiйно-активного пiдприємства є
розумiння його як фiрми, що повнiстю залежить вiд якостi, iнтелектуальних
здiбностей персоналу, на вiдмiнну вiд виробничого пiдприємства, де вплив
людського фактору нiвелюється завдяки бiльш якiсному технiчному i
технологiчному оснащенню. Подiбним до цього є визначення
iнновацiйноактивного пiдприємства, як пiдприємства, що має у своєму активi
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iнтелектуальну власнiсть, здiйснює розробку i впровадження нових чи
вдосконалених продуктiв (робiт, послуг), технологiчних процесiв та iнших
видiв iнновацiйної дiяльностi [1].
Розвиток персоналу – одна з найважливiших складових загального
пiдвищення ефективного виробництва. В економiчно нестабiльнi перiоди
проблемi розвитку персоналу надавали недостатньо уваги, але саме в перiод
кризи розвиток персоналу є однiєю з умов економiчного зростання. Досягти
високих результатiв можна тiльки тодi, коли люди володiють знаннями,
умiннями i цiлеспрямованiстю. Освiта i навчання персоналу повинна бути
безперервною i забезпечувати необхiдний професiйний розвиток. За сучасних
умов проблема розвитку персоналу набуває все бiльшої актуальностi [2].
Основна мета розвитку персоналу – збiльшення «вiддачi» кожного
працiвника, структурного пiдроздiлу та органiзацiї загалом. Система
розвитку персоналу передбачає професiйне навчання; планування та
розвиток кар’єри; створення та ведення кадрового резерву; розкриття
потенцiалу працiвникiв, найефективнiше використання їхнiх здiбностей,
знань i навичок. Однiєю з причин недостатньої уваги до розвитку персоналу
є те, що пiдготовка кадрiв в межах пiдприємства потребує власних засобiв,
яких не вистачає у пiдприємства. Ще однiєю причиною недостатнього
розвитку пiдготовки кадрiв на пiдприємствi є небажання управлiнцiв
витрачати кошти на навчання персоналу через можливу змiну роботи
останнiми [4].
Слiд зазначити, що управлiння людськими ресурсами має вiдповiдати
методам розвитку пiдприємства, захищати права i обов’язки працiвникiв,
забезпечувати дотримання правил при формуваннi, стабiлiзацiї i
використаннi людських ресурсiв. Потрiбно оцiнювати персонал, а саме
робити персональну оцiнку рiвня знань, умiнь, майстерностi та особистiсної
вiдповiдальностi; оцiнювати виконану роботу та її результати. Нагальною
проблемою залишається органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї
персоналу, а саме навчання персоналу, перепiдготовка та пiдвищення
квалiфiкацiї, введення в посаду, органiзацiя кадрового зростання, реалiзацiя
службово-професiйного просування та кар’єри спiвробiтникiв. Розвиток
персоналу є необхiдною умовою функцiонування будь-якого пiдприємства,
особливо в умовах сучасних змiн у вимогах до професiйних знань на тлi
науково-технiчного прогресу. Розвиток персоналу повинен бути
безперервним, включаючи в себе професiйне навчання i пiдвищення
квалiфiкацiї [3].
Процес розвитку персоналу має багато аспектiв, про що свiдчать
численнi точки зору i рiзнi методи управлiння такими програмами. Такi
умови включають в себе професiйне зростання, безперервна освiта на
робочому мiсцi, вдосконалення персоналу, оновлення методiв управлiння
людськими ресурсами, управлiння талантами i iншi комбiнацiї цих аспектiв.
Щоб зрозумiти, що таке розвиток персоналу, важливо врахувати, що
навчання i розвиток персоналу – це рiзнi питання. Навчаючи персонал, ви
навчаєте спiвробiтникiв того, як краще виконувати посадовi обов'язки.
Розвиток спiвробiтникiв – це iнвестування в пiдняття персоналу на новий
рiвень.
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Основними напрямками удосконалення системи розвитку персоналу в
умовах сучасної конкуренцiї є:
- пiдвищення освiтнього рiвня персоналу, постiйне оновлення знань з
метою лiквiдацiї розриву мiж вимогами робочого мiсця, посади i дiловими
якостями персоналу;
- стимулювання професiйного зростання працiвникiв;
- забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв;
- заохочення персоналу до створення i розвитку iнновацiй, здатних
забезпечити конкурентнi переваги для пiдприємства;
- формування системи безперервної професiйної освiти i пiдготовки
кадрiв, включаючи навчання безпосередньо на виробництвi та з вiдривом вiд
виробництва;
- застосування iнновацiйних форм та методiв органiзацiї навчання;
- створення умов для кар’єрного росту працiвникiв;
- заохочення внутрiшньої конкуренцiї мiж спiвробiтниками у межах
пiдприємства, не допускаючи при цьому виникнення конфлiктiв.
Отже, у наш час персонал стає ключовим ресурсом, який забезпечує
ефективнiсть функцiонування кожного пiдприємства, тому його розвиток є
невiд’ємною складовою загальної стратегiї органiзацiї.
Таким чином, формування ефективної системи розвитку персоналу
iнновацiйно-активного пiдприємства є одним iз його стратегiчних завдань.
Це
зумовлюється
динамiчнiстю
та
невизначенiстю
середовища
функцiонування пiдприємства, нестандартнiстю змiн як у глобальному
оточеннi, так i в економiчних та соцiальних процесах на макрорiвнi, змiною
свiтогляду та структури потреб персоналу.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Актуальність дослідження викликана тим, що на теперішньому етапі в
повну силу вступила в дію Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС,
що позитивновпливає на економічну ситуацію в країні. Це вимагає
акцентувати увагу на вивченні сучасного стану, а також визначенні
особливостей і проблем торговельних відносин між Україною та країнами
Європейського Союзу після введення в дію ЗВТ.
Важливим
аспектам
зазначеної
проблематики
присвячені
роботибагатьохвідомих вчених, серед яких:А. Гальчинський, Ю. Біленко,
С. Долгова, Д. Кейнс, І. Кретов, М. Портер, С. Фішер, А. Філіпенко,
С. Харічков, Т. Щепельта багато ін.
Метою тези є дослідження сучасного стану і проблем торгівлі України з
ЄС.
Аналізуючи взаємовідносини «Україна – ЄС», можна відмітити в тезі
наступне: зі створенням ЗВТ Україна отримала торговельні преференції ‒
безмитні тарифні квоти для 36 видів товарів, за 4 видами було встановлено
додаткові обсяги [1]; темпи зростання експорту українських товарів до
Євросоюзу (станом на 1 січня 2019 року) склали 15% [2], а частка ринку
Євросоюзу склала 42,6%. У 2017 р. частка ЄС складала 40,5%, проте темпи
зростання були суттєво вищими – 29,9%. Хоча, якщо порівняти з періодом
січень‒липень 2013 року, експорт товарів і послуг з України до ЄС впав на
7%. Отже, Україна до створення зони вільної торгівлі більше продавала
товарів і послуг до ЄС, ніж зараз.
Хоча, якщо розглядати структуру зовнішньої торгівлі України, то можна
констатувати, що частка як експорту до ЄС, так і імпорту звідти значно
зросла, але, нажаль, більшістю через скорочення торгівлі з іншими країнами.
Щодо географічної структури, то найбільшими зовнішньоторговельними
партнерами України в ЄС є Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди,
Угорщина, Іспанія та інші.
Товарна структура експорту України до ЄС залишалась сталою
протягом останніх років, зокрема в 2019‒2020 рр. незважаючи на
несприятливі економічні обставини. Близько третини експорту займає
продукція сільського господарства та харчової промисловості, в першу чергу
зернові, насіння олійних культур та рослинна олія. На другому місці –
експорт чорних металів та виробів із них, на третьому – електричні та
механічні машини, переважно за рахунок електричного обладнання.
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Рисунок 1 – Питома експорту України у 2019‒2020 роках [3]
Джерело: складено автором за [2].
Таким чином, експорт продукції з України до країн ЄС порівняно із
загальними тенденціями експорту в цілому збігаються, як видно з рис. 1.
Щодо експорту послуг до ЄС, то у його структурі переважають
транспортні послуги, переробка матеріальних ресурсів, інформаційнокомунікаційні послуги.
Проведені дослідження зовнішньої торгівлі між Україною і ЄС
дозволяють зробити певні висновки [1]. Стримуючим фактором залишається
сертифікація української продукції відповідно до європейських стандартів і
квот на торгівлю деякими товарними групами. Аналіз показав, що деякі
безмитні квоти використовуються швидко, а загальні умови не надто
привабливі й посильні для вітчизняних виробників. Крім того, існують і
додаткові торговельні преференції ЄС для України. З 1 жовтня 2017 року ЄС
запровадив додаткові безмитні тарифні квоти на сільськогосподарську та
харчову продукцію терміном на 3 роки. Зокрема, збільшені такі безмитні
квоти: мед; ячмінна крупа, оброблене зерно та борошно; оброблені томати;
виноградний сік; овес; кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули; пшениця
м’яка, пшеничне борошно та гранули; ячмінь, ячмінне борошно та гранули.
Ще однією проблемою є те, що у структурі експорту України нині
переважають товари з низьким рівнем обробки, тобто вона ризикує стати
сировинним придатком ЄС. Це зумовлено, перш за все, тим, що низька
платоспроможність вітчизняних товаровиробників обмежує їх можливості
щодо закупівлі сировини і виготовлення продукції. А тому, не знаходячи
попиту на внутрішньому ринку, сировина направляється за кордон.
Незважаючи на деяке зростання обсягів торгівлі між Україною та ЄС,
що яскраво відображено в [3‒4], її ускладнюють такі чинники, як: низька
конкурентоспроможність українських товарів і послуг на ринках ЄС
внаслідок невідповідності продукції вітчизняних товаровиробників високим
європейським стандартам та технічним регламентам (сертифікації,
санітарним, фіто-санітарним нормам, екологічним вимогам) та високої
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собівартості експортної продукції; кількісні обмеження торгівлі певними
товарами; труднощі, пов’язані із забезпеченням національного режиму та
формальностями, що стосуються імпорту і експорту, митної оцінки, захисту
інтелектуальної власності, тощо.
Крім того, важливим фактором є також те, що не всі підприємства
можуть пристосуватися до нових ринкових умов функціонування.
Позитивною стороною є значна кількість підприємств, які готові вийти на
європейські ринки, але не можуть це зробити через слабку інформованість.
Ще однією значною проблемою, як випливає з [3‒4], є труднощі з пошуком
торгових партнерів в ЄС, що характерно як для малого, так і для великого
бізнесу. Важко знайти європейських партнерів, які впевнені в здатності
українських компаній забезпечити довгострокові поставки.
Зона вільної торгівлі дала поштовх інтеграції з Європейським
законодавством та стала додатковою можливістю для експорту для багатьох
виробників. Однак, попри очевидні успіхи, серйозною залишається проблема
захисту українських виробників. В той самий час, в ЄС використовують
доступні інструменти захисту внутрішнього ринку, зокрема через тарифне
регулювання імпорту. Так, за даними [3‒4], рівень митного обкладання
імпортної готової продукції в ЄС більший за рівень ставок мита на сировину
в 7,7 рази. Це говорить про те, що Україна й надалі залишається в якості
постачальника сировини, а не продуктів з високою доданою вартістю.
В Угоді про асоціацію є положення, які стосуються антидемпінгових
заходів, субсидій і спеціальних захисних заходів з метою убезпечення
економіки держави-імпортера від серйозних збитків або від загрози таких
збитків. У минулому ЄС досить широко застосовував антидемпінгові мита до
українських поставок металургійної і безтарної хімічної продукції, але наразі
такі заходи застосовуються набагато рідше.
Таким чином, спостерігається тенденція до поетапного поглиблення
двосторонньої співпраці між Україною та ЄС. Україна поступово виходить
на ринки Європейського Союзу. Але треба звернути увагу на низку проблем,
які перешкоджають ефективній співпраці, зокрема важливим є ефективний
захист конкурентоспроможності української економіки.
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Огляд літератури з питань корпоративної соціальної відповідальності
показує, що значна частина досліджень, проведених до цього часу,
стосувалася цілих організацій та їх впливу на різні групи зацікавлених
сторін. Соціальну відповідальність розглядали в контексті прибутковості для
підприємств. Для прикладу, польський науковець А. Главаш зазначає, що в
дискусії є три основні тенденції корпоративної соціальної відповідальності
[1]. Перший стосується ролі підприємств у суспільстві. Головне питання, яке
часто ставиться за замовчуванням, полягає в тому, чи відіграють компанії
роль у суспільстві за межами виробництва.
Друга тенденція в дискусії полягає в тому, чи є корпоративна соціальна
відповідальність нормативною, яка означає, що компанії зобов’язані брати
участь у соціальних проектах, або інструментальною, тобто в інтересах
компанії брати участь у заходах, які пов’язані з корпоративною соціальною
відповідальністю. Якщо соціальна відповідальність є нормативною, то
компанії мають моральний обов’язок перед суспільством - дбати про його
добробут. Інші автори вбачають сенс для поєднання нормативного характеру
соціальної відповідальності з інструментальною тенденцією.
Третя тенденція дискусії полягає в тому, як соціальна відповідальність
буде впливати на фінансові результати компанії. Участь підприємства у даній
сфері може генерувати додатковий прибуток, що робить інші причини
(нормативні чи інструментальні) недоречними, так як соціальна
відповідальність - це зробити добро як для компанії, так і для суспільства. За
даними Всесвітньої ділової ради сталого розвитку, соціальна
відповідальність має вирішальне значення для сталого економічного
розвитку та добробуту суспільства. Це причина, чому існує потреба в
поглибленому
вивченні
прибутковості
соціально-відповідальних
підприємств[2].
Еко-менеджмент спрямований на зменшення негативного впливу
бізнесу на середовище. Підвищення суспільної обізнаності змушує бізнес
зменшувати екологічний тягар. У короткостроковій перспективі відносини
між екологічними та економічними цілями конкурують. Однак, охорона
навколишнього середовища може виявитися способом покращення
фінансового становища компанії шляхом зниження витрат на енергію,
сировину, тощо.
Постає питання – як забезпечити соціальну відповідальність
підприємств перед навколишнім середовищем? Звісно, найбільш дієвим
методом є впровадження реформи, дії якої б, спричинили меншу кількість
забруднення та були спрямовані на так зване “оздоровлення” країни. Я
вважаю, що реформа повинна включати у собі такі складові:
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1. Модернізація, тобто виробництва повинні перейти на новітній та
сучасний стиль технологій. Йдеться, насамперед, про техніку та обладнання,
які використовуються підприємством. Прикладом виступають фільтри, які
будуть очищувати повітря та зменшать забруднення навколишнього
середовища майже втричі. Але не лише змінами на виробництві повинна
характеризуватися модернізація, а й осучасненням управління на
підприємстві. Керівник повинен знайти нові шляхи оптимізації виробництва,
спираючись на еко- та енерго-менеджмент. Для цього потрібно дослідити
найважливіші аналітичні показники на підприємстві та створити певну
тактику поступових інноваційних впроваджень.
2. Законність – зміни на підприємстві повинні відповідати усім
законодавчим актам держави. Можна створити, так звану, дозвільну систему
для підприємств в країні. Що це означає? Орган, що буде здійснювати
активну діяльність впровадить консолідаційний дозвіл стосовно
навколишнього середовища. Наприклад, в залежності від того, яке
підприємство (велике, середнє чи мале) надавати йому уніфікований дозвіл
на певну кількість викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище і
даний розмір дозволу ні в якому разі не може перевищуватися за
допустимий.
3. Державне регулювання. Усі процеси, що стосуються життєдіяльності
громадян покладається на державу. Органи, які здійснюють контроль за
охороною навколишнього середовища повинні дієво реагувати на порушення
з боку виробництв, а ще краще не допускати їх. Ефективними є методи
перевірок та впровадження штрафів за недотримання уніфікованих дозволів.
Соціальна відповідальність будь-якого виробництва лежить на керівникові та
усіх учасників діяльності, безпосередньо[3]. Так, як керівник не може
відслідкувати усі дії своїх працівників, потрібно розподілити підприємство
на певні підрозділи, які несуть відповідальність за певні функції. Таким
чином, можна буде відслідкувати та здійснювати контроль на виробництві.
Впровадження штрафів за порушення свого особистого дозволу виступає
певним стимулом до ефективного та безпечного функціонування
підприємства.
Отже, перш ніж, впроваджувати екологічну реформу із захисту природи
та населення нашої країни, потрібно дослідити основні причини, які не дають
змогу бізнесу нести усвідомлену соціальну відповідальність перед
навколишнім середовищем.
Список використаних джерел:
1. Newman C., Rand J., Tarp F., Trifkovic N. Corporate Social Responsibility
in a Competitive Business Environment. The Journal of Development Studies.
No. 56:8. P. 1455-1472. DOI: 10.1080/00220388.2019.1694144.
2. Лункіна Т., Власюк І. Корпоративна соціальна відповідальність
бізнесу в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення. Modern
Economics. 2017. Вип. №1. С. 24-30.
3. Комарова К. В., Ковальчук Н. В. Соціальна відповідальність як
складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України. Інноваційна
економіка. Вип. №5-6. С. 25-30.

102

Анна Манжула, 2 курс, група М-21д
Науковий керівник: Олександр Лозовський,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день проблема ефективного маркетингово планування,
як головної складової системи менеджменту підприємства є дуже важливою
враховуючи сучасний стан розвитку ринкових відносин, рівень конкуренції
та вимоги споживачів до відповідних товарів і послуг.
Сучасний світ характеризується динамічним розвитком новітніх
технологій, швидкими змінами потреб клієнтів, високою невизначеність
зовнішнього середовища функціонування. Відповідно до цього, для
забезпечення виживання національного бізнесу необхідно впроваджувати в
практику господарювання комплексну стратегію маркетингової діяльності.
Наукові праці багатьох учених присвячено проблематиці формування та
функціонування маркетингового менеджменту на підприємстві. Даний аспект
у зарубіжній економічній теорії вивчали Г. Багієв, П. Зав'ялов, Ф. Котлер,
К. Макконелл, Е. Уткін та ін. Над вказаним питанням серед український
вчених–економістів працювали П. Березівський, А. Вовчак, В. Збарський,
В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Олійник, Г. Черевко, М. Шульський,
В. Юрчишин та інші.
Маркетингове планування являє собою управлінський процес, який
включає оцінювання можливостей здійснення виробничо-комерційної
діяльності підприємства з метою отримання конкурентних переваг,
визначення цілей маркетингу та розроблення маркетингового плану,
створення і дотримання відповідності між цілями підприємства, його
потенціалом і шансами на успіх.
Це дозволяє компаніям максимально використовувати обмежені
доступні ресурси для досягнення своїх цілей. Крім того, маркетинговий план
сегментує ринок, визначає його статус, прогнозує зростання та планує
прибутковість ринкової частки кожного сегмента.
Маркетингове планування, таким чином, розуміється як логічна
послідовність певних заходів і процедур, що ставить маркетингові цілі,
вибирає маркетингові стратегії та розробляє заходи для їх досягнення
протягом певного періоду часу, тобто це діяльність зі складання певних видів
маркетингових планів. Ця діяльність є частиною більш загальної концепції –
системи маркетингового планування, яка включає не тільки розробку плану
маркетингу, а й його виконання та контроль [3].
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При формуванні політики управління маркетинговою діяльністю
необхідно дотримуватись наступних умов:
- постійно удосконалювати науково-технічний рівень та технологію
виробництва;
- використовувати новітні винаходи і відкриття в плануванні
майбутнього стану розвитку підприємства;
- впроваджувати сучасні засоби автоматизації виробництва;
- виявляти конкуруючі товари, постійно удосконалювати нормативнотехнічні та економічні параметри власної продукції:
- працювати над підвищенням економічної ефективності використання
всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових),
тощо.
Варто пам’ятати, що маркетингове планування виступає базовою
основою для підприємництва та управлінської діяльності в будь-якій сфері.
Це забезпечує ефективність діяльності компанії та сприяє зниженню
ринкових ризиків. Метою маркетингового планування для будь-якої
комерційної організації повинно стати:
- поліпшення використання наявних ресурсів організації відповідно до
визначених цілей:
- зміцнення командного духу і єдності підприємства, тобто створення
відповідного соціально-психологічного мікроклімату у колективі;
- допомога у розробці та досягненні намічених корпоративних цілей
підприємства [2].
Отже, планування виступає трудомістким і багатогранним процесом, що
базується на врахуванні фактичних даних, передбачень і прогнозів. Разом з
тим, воно дає можливість визначити саме ті ринкові тенденції від яких
залежить майбутній стан організації її конкурентоспроможність на ринку.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Набуває актуальності питання щодо залучення прямих іноземних
інвестицій до економіки держави та створення спільних підприємств
внаслідок різноманітних процесів інтеграції до світового господарства, умов
глобалізації, наслідків світової економічної кризи. Інтегруючись у світове
господарство, Україна прагне розвивати зовнішньоекономічні відносини у
всій різноманітності їх форм.
Метою тези є дослідження проблем та перспектив розвитку спільних
підприємств в Україні.
Створення спільних підприємств в Україні є достатньо актуальним
явищем і потенційно привабливим, оскільки саме вони створюють значні
джерела фінансових ресурсів для подальшого інвестування, передбачають
обмін технологіями, досвідом, тим самим стимулюючи процес виробництва і
створюючи конкурентоспроможну продукцію, яка б користувалася попитом
на міжнародних ринках.
Спільні
підприємства
є
самостійними
учасниками
зовнішньоекономічних відносин, і відповідно до ст. 1 Закону "Про
зовнішньоекономічну діяльність", визначаються як підприємства, які
ґрунтуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному
управлінні та на спільному розподілі результатів і ризиків [1].
На сьогодні спільними визначаються лише ті підприємства, які засновані
за участю іноземних суб'єктів. Підприємства, створені на основі поєднання
майна, яке є власністю різних українських суб'єктів права власності,
належать до категорії підприємств, заснованих на змішаній формі власності.
Спільні підприємства становлять особливу групу таких підприємств – серед
їх засновників обов'язково має бути іноземний суб'єкт [2].
Розглянемо основні
переваги функціонування СП. Економічне
зростання завдяки збільшення зовнішньої торгівлі, робить сальдо платіжного
балансу країни позитивним. Також конкуретноспроможність вітчизняних
товарів на світових ринках наближує їх якісні параметри до світового ринку
та зростає заробітна плата й соціальні виплати, ми можемо побачити
покращення умов праці та її мотивації [3].
Незважаючи на
позитивні характеристики СП, існують також і
негативні наслідки утворення на території України таких суб'єктів
господарювання. Існують деякі проблеми у діяльності спільних підприємств
стосовно сфер, до яких вони відносяться. За відсутності необхідного
ресурсного
потенціалу
неможливо
розпочати
виробництво,
без
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маркетингових досліджень - правильно сформувати виробничу програму і
стратегію збуту, а без належного управління неможливо досягти очікуваного
рівня ефективності підприємства. Центральне місце у розглянутій сукупності
проблем безперечно посідає питання фінансового забезпечення. На сьогодні
відсутні надійні інструменти захисту інвесторів від можливості втрати
частини інвестицій, відбуваються постійні зміни в законодавстві, що
перешкоджає залученню інвестицій до національної економіки, потенційні
інвестори мало проінформовані щодо можливостей інвестування. У даному
процесі повинні брати участь не лише безпосередні учасники проекту, але й
інші зацікавлені сторони ‒ органи державної влади, кредитні установи тощо,
від узгоджених дій яких залежить ефективність спільного підприємництва на
мікро й макрорівнях [3].
Оскільки створення СП передбачає залучення іноземного капіталу, то
доцільно розглянути обсяги надходження інвестицій зовнішньоекономічної
діяльності в Україну. Так, станом на 1 жовтня 2013 р. інвестовано 56,7 млрд
дол. США зі 125 країн (рис. 1). До основних країн-інвесторів належать Кіпр –
33,1 % до загального обсягу інвестицій, Німеччина – 11 %, Нідерланди –
9,7 %, Російська Федерація – 6,8 %, Австрія – 5,7 %, Франція – 3,3 %,
Сполучене Королівство – 4,8 %, Швейцарія – 2,3 %, Британські Віргінські
острови – 4,3 %.

Рисунок 1 – Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними
країнами-інвесторами [4]
На сучасному етапі СП функціонують переважно у таких галузях, як
внутрішня
торгівля
(22,4%),
харчова
промисловість
(14,5%),
машинобудування і металообробка (12,8%), чорна і кольорова металургія
(5,0%), зовнішня торгівля (4,4%), транспорт і зв'язок (4,1%), легка
промисловість (4,0%), хімічна промисловість (3,9%), будівництво (3,7%).
Найбільша кількість СП зосереджена у м. Києві, Львівській, Одеській,
Дніпропетровській, Закарпатській областях.
Іноземні інвестиції у формі СП розподіляються за регіонами України
вкрай нерівномірно. Зокрема, можна виділити регіони, де обсяг іноземних
інвестицій в СП досягає значення 100 млн. дол. В цілому на основі означених
тенденцій щодо розмірів іноземних капіталовкладень у рамках СП можна
зробити висновок про інвестиційну привабливість різних регіонів України
[4].
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Отже, вивчаючи стан міжнародних спільних підприємств в Україні,
можна зробити висновок, що в цій сфері міжнародного співробітництва все є
провідним. До такого результату нас привели масштабні інтеграційні
процеси в усьому світі та наша нагальна внутрішня потреба в притоку
іноземного капіталу.
Тому підприємства з іноземною власністю є прогресивною формою
господарювання та інструментом формування ринкових відносин в
українській економіці. Як форма міжнародного співробітництва вони мають
значний вплив на процес інтеграції у світову економічну систему. Тому
рекомендовано проводити подальші дослідження у напрямку окреслення
перспективних напрямків для посилення діяльності спільних підприємств в
Україні.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
Макросередовище підприємства – це середовище, яке складається з
економічних, соціально-культурних, демографічних, природно-географічних,
екологічних, науково-технічних, політико-правових і міжнародних чинників,
що впливають на якість функціонування підприємства та, безперечно, на
мікросередовище підприємства, яке вони не можуть контролювати.
До економічних чинників належать: економічні показники, такі як –
рівень безробіття, темпи інфляції; субсидії і пільги національним
виробникам; інвестиційний клімат у країні; податкова система; стан
фінансової системи в країні; ціноутворення; курс національної валюти, її
коливання щодо іноземної валюти; умови та гарантії отримання кредитів;
зміни цін на різні види ресурсів. Загалом, економічні чинники є
найвпливовішими на зовнішнє середовище підприємства, тому що саме вони
є основоположними факторами для функціонування бізнесу.[1]
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Соціально-культурні чинники включають в себе культурні традиції та
звичаї, стиль життя суспільства, менталітет, вірування, моральні та етичні
принципи. В Україні низка факторів соціального середовища набула
особливого значення, адже, в умовах економічної нестабільності постало
багато соціальних проблем, наприклад: загострення національної ситуації,
незадовільне ставлення до певних підприємств, висока процентна ставка,
деформація національного багатства, низька платоспроможність населення,
зміни соціальних цінностей та інші.
Демографічні чинники характеризуються загальною чисельністю
населення країни, його віковою структурою, питомою вагою населення,
рівнем освіти, який відтворює інтелектуальний потенціал населення,
тривалістю життя суспільства, рівнем працездатного населення, професійною
і спеціальною працездатністю людей, міграційною активністю, умовами
життя та іншими чинниками, які характеризують демографічну ситуацію в
країні. Дані фактори набувають особливого характеру, тому що вони прямим
чином впливають на людину – від якої залежить продуктивність роботи
підприємства[2].
До природно-географічних чинників відноситься: індустріальний
потенціал, аграрний потенціал, незалежність України від інших держав в
енергетичній системі, рівень забезпечення корисними копалинами,
ресурсний потенціал на міжнародних ринках. Зазначені чинники відіграють
одну з ключових ролей в роботі підприємства, адже будь-якому разі, від
запасів сировини залежить виконання плану виробництва. Також, облік цих
факторів прямим чином впливає на ухвалення управлінського рішення щодо
територіальної організації виробництва, зокрема, постає питання щодо
розташування виробничих комплексів, утилізації відходів від виробництва.
Екологічні чинники характеризуються якістю ґрунту, води, наявністю
хімічних та отруйних речовин в повітрі, надійністю трубопроводів по яких
транспортують нафту, газ. Дані чинники не лише мають великий вплив на
зовнішнє середовище підприємства, а й безпосередньо, чинить вплив на
здоров’я людини. Наразі, екологічна ситуація бажає бути кращою. В Україні
дуже мало спеціалізованих заводів з переробки відходів, у великих
промислових містах, таких як Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг дуже
забруднене повітря отруйними та небезпечними речовинами і це спричиняє
онкологічні хвороби у людей. Тому потрібно осучаснити виробництва для
запобігання екологічної катастрофи[3].
До науково-технологічних чинників належить рівень розвитку й техніки,
сучасні інновації, науково-технічний прогрес країни. Для підприємства є
надзвичайно важливим вплив цього чинника, так як керівник та провідні
менеджери бажають осучаснити виробництва новими технологіями та
інноваціями. Це полегшить роботу працівникам та допоможе підприємству
вийти на новий рівень своїх можливостей. На даний час, світова наука
розвивається стрімко, інновації охопили всі сфери життя людини, тому
підприємство повинно слідувати цим новинкам та впроваджувати їх в життя.
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Політично-правові чинники вказують на те, що при плануванні роботи
підприємства потрібно враховувати політичну ситуацію в країні, на жаль, в
Україні це явище нестабільне, відбуваються військові дії та спостерігається
загальне невдоволення суспільства. Для того, щоб будувати свою діяльність
чесно, потрібно дотримувати всіх норм, законів та інших правових аспектів
нашого законодавства, зважати на антимонопольну, митну, кредитну
політики, аналізувати нормативні акти органів влади, центрального уряду для
правильної побудови роботи підприємства.
Міжнародні чинники впливають на діяльність підприємства, адже є
важливим аналіз політичної сфери інших країн, які передбачають зусилля,
спрямовані на розвиток, захист та розширення національного ринку загалом
та в окремих сферах діяльності. Якщо компанія має свої філіали закордоном,
дані чинники будуть найбільше впливати, адже потрібно налагоджувати
міжнародні зв’язки з країною, зважати та опиратися на закони, вивчати
доступ до ресурсів в даній країні, а також, вивчати конкурентоспроможність
на іноземному ринку свого продукту.
Отже, макросередовище підприємства – це чинники зовнішнього
середовища, які впливають, в першу чергу, на загальний клімат усієї роботи
виробництва. Вони залежать від багатьох аспектів, які в цілому складають
цілісну картину бізнесу в сучасних умовах.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В організаційній діяльності підприємства все більшого значення
набувають мотиваційні аспекти, адже комерційний успіх будь-якого
підприємства залежить в першу чергу від того, якою мірою співробітники
реалізують свій професіональний потенціал. Не дивлячись на те, що існує
велика кількість мотиваційних теорій та схем мотивування, для більшості
керівників різних організацій проблема дієвості та становлення ефективного
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мотиваційного механізму персоналу в процесі стратегічного управління
підприємством постає завжди. Особливу актуальність мотивація набуває
сьогодні, в умовах світової економічної нестабільності. Перед Україною
зберігається реальна загроза другої хвилі економічної кризи. Кризова
ситуація загрожує компанії не тільки фінансовими проблемами та втратою
своїх позицій на ринку, але й втратою кваліфікованих кадрів, без яких
подолати кризу неможливо.
Метою дослідження є вивчення специфіки формування мотиваційного
механізму і його роль в стратегії управління.
Питанням мотиваційного механізму в управлінні підприємством
присвячені наукові роботи багатьох учених, зокрема В. Дедекаєва,
М. Карліна, М. Збарського, В. Рябоконя та інших. Проте в даний час немає
однозначних трактувань мотиваційного механізму.
Мотиваційний механізм являє собою комплекс організаційноекономічних,
матеріально-технічних
та
соціально-психологічних
інструментів і методів спонукання до ефективної праці для забезпечення
досягнення мети мотиваційної політики. Механізм мотивації до праці
зумовлюється системою інтересів та стимулів. Мотиваційний аспект
управління працею широко застосовується у країнах з розвинутою ринковою
економікою. Мотиваційний механізм на підприємстві спрямований на
виживання та досягнення успіху в умовах конкуренції. Функціонування
цього механізму забезпечують мотиви конкуренції при створенні нової
продукції і технології, підприємницькі стратегії, мотиви підприємницького
ризику, мотиви підприємницьких реакцій на зміну зовнішнього оточення,
мотиви внутрішнього підприємництва, які забезпечують гнучкість
управління і сприйняття нововведень на самому підприємстві.
Дієвий мотиваційний механізм повинен забезпечувати успішне
перетворення набору факторів, принципів, стимулів, мотивів, ціннісних
орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій з лінійного дискретного стану у
замкнутий, постійно повторювальний процес. Мотиваційний механізм
управління поведінкою співробітників базується на таких чинниках, як
система формальних процедур і правил виконання функцій і робіт,
призначених для досягнення мети фірми та уявлення менеджменту про
реальні інтереси, мотиви, потреби людей, що працюють в організації,
способах їх задоволення, значущих цінностях і нормах поведінки.
Основними складовими мотиваційного механізму на підприємстві є:
вдосконалення системи заробітної плати, надання можливостей працівникам
брати участь у прибутках організації; вдосконалення організації праці, що
включає постановку цілей, розширення трудових функцій, збагачення праці,
виробничу ротацію, застосування гнучких графіків, поліпшення умов праці.
На різних етапах ринкових перетворень мотиваційний механізм буде
мати свою специфіку. Дієвість мотиваційного механізму може бути
реалізована, перш за все, на основі його гнучкості, мобільності, поєднання
мотивування працівників не лише на мікро-, але й макрорівнях. Зміни
складних зв’язків елементів системи викликають відповідні зміни у системі
мотивації.
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На сьогодні природа сил, яка б змусила радикально посприяти на
ефективність трудової активності персоналу, надзвичайно складна. В
загальному розумінні мотивація визначена як процес, який визначає
енергетичну сторону і спрямовує поведінку людини. Адже мотивація це
внутрішній процес, що показує поведінку людини й визначає вибір, який
вона робить із запропонованого набору поведінкових альтернатив. Насправді
мотивація не являється матеріалізованим фактом, який можна було побачити
на власні очі чи визначити емпірично. Мотивація – це сукупність внутрішніх
і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності й додають
цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей.
Мотивація персоналу є головною детермінантного управління і водночас
провідним компонентом процесу управління підприємством в цілому. Багато
вчених-економістів вважає, що найбільш ефективною структурою мотивації
є мотивація на результат, бо саме такий підхід до мотивації персоналу дає
можливість працівникам отримувати та збільшувати дохід в залежності від
їхніх зусиль і ступеня трудової активності [1, с.94.]
Активність персоналу, його творчий, інноваційний характер може
залежати від очікування того, що зусилля призведуть до бажаного результату
і будуть добре винагородженні. Якщо цінність винагороди, яку бажав
отримати працівник задовольнила його очікування або перевищила їх, то це
може призвести до посилення його мотивації і як наслідок, виникненню
потреби або мотиву високого порядку, збільшення зусиль, активної
діяльності на її удосконалення.
Для розробки заходів щодо покращення мотивації можна почати з
визначення мотиваційної стратегії, який передбачає певний порядок дій в
напрямку стимулювання працівників, спрямований на покращення їхнього
трудового внеску на покращення ефективності господарської діяльності
підприємства. Мотиваційна стратегія – це підсистема стратегії підприємств,
яка представляє довгострокову програму дій по реалізації певної концепції
використання та розвитку потенціалу персоналу підприємства метою якого є
забезпечення його стратегічних конкурентних переваг.
Для оцінки трудового потенціалу працівників менеджер проводить
атестацію і за її результатом обґрунтовує подальші дії щодо удосконалення
чинних форм мотивації працівників, роботи з планування їх професійнокваліфікаційного зростання, поліпшення системи відбору і розставлення
персоналу, форм і методів навчання та можливість підвищити кваліфікацію
та ін. На основі цього менеджер може побудувати гнучку систему мотивації
колективу. Дивлячись на результат такої діагностики можна зробити ряд
висновків не лише про те, як підвищити мотивацію персоналу, але як не
допустити його де мотивацію.
Не менш важливою структурою мотиваційної стратегії є визначення
мотиваційного профілю. Мотиваційний профіль – це сукупність основних
потреб і цінностей працівника, а також ступінь його вираження. Таким
підходом передбачається, що мотивація завжди індивідуальна. Коли
складають загальний перелік мотивів, найбільш актуальних для особистості
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працівника, це дає можливість при виконанні відповідних засобів
діагностики порівнювати певні фактори для конкретних співробітників в
єдиній системі, прогнозувати та управляти процесами ефективної
професійної реалізації. Одночасно це дає можливість складати ефективні
системи мотивації та стимулювання персоналу й визначати засоби мотивації,
тому наступним етапом розробки мотиваційної стратегії є визначення засобів
мотивації персоналу [2, с.27].
Мотивація персоналу чітко пов’язана з природою стимулювання до
праці. Побудова схеми «потреби – інтереси – стимули – винагорода»
допомагає нам зрозуміти, як насправді здійснюється спонукання людини до
активної праці. Кожен із нас сама вирішує, як вчинити, виходячи зі своїх
потреб, внутрішнього стимулювання активності. Усвідомлення реалізувати
свої можливості продовжує інтерес, який є реальною причиною дій. Кожен
прагне поліпшити свій добробут цим зумовлюється збільшення трудового
внеску, а, отже збільшується кількість, якість та результат праці.
Таким чином, підсумовуючи вищевказане можна зробити такий
висновок. Що мотиваційна стратегія виступає стрижнем детермінантного
управління персоналом підприємства за умови сприяння прогресивного
розвитку особистості кожного працівника. Впровадження запропонованої
мотиваційної стратегії сприяє налагодженню відносин у колективі
підприємстві, підвищення зацікавленості працівників у своїй роботі,
підвищенню якості виконання працівниками функціональних обов’язків.
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КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
В основі комунікаційних процесів та прийняття управлінських рішень
лежить інформація. Від того наскільки якісно здійснена комунікація,
залежать: досяжність цілей, ефективність організації, виконання функцій
менеджменту, якість та гнучкість прийняття управлінських рішень,
швидкість адаптації організації до змін внутрішнього та зовнішнього
середовища тощо.
Ч. Бернард у своїх працях визначив три функції керівництва:
1. забезпечення системи комунікацій;
2. розвиток забезпечення необхідних персональних зусиль;
3. формулювання та уточнення цілі[1].
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Науковець зазначив, для того щоб забезпечити комунікаційний процес,
керівнику необхідно визначити організаційні обов'язки, роз'яснити лінії
влади та відповідальності і роздивитись як формальні, так і неофіційні засоби
комунікацій. Неформальні комунікації існують для організаційного
обслуговування та дозволяють піднімати проблеми без примушення
прийняття рішень і без перевантаження керівників.
Бернард вважав що для ефективного здійснення комунікації необхідно
чітко визначити канали зв’язку, створити пряму та коротку лінію
комунікацій, а також вимагати певного формального каналу зв’язку із
кожним членом організації.
Проте, комунікації — це доволі складний процес, що складається з
взаємозалежних кроків. Кожен з цих кроків потрібен для того, щоб зробити
наші думки зрозумілими співрозмовнику. Кожен крок — це пункт, у якому,
якщо ми не будемо думати, що робимо, — зміст може бути втрачено. Мета
кожного керівника — зробити процес комунікації якнайбільш ефективнішим
і не втратити при цьому змісту[2].
В залежності від того, як менеджер вміє працювати з людьми та
інформацією, визначається його ефективність роботи. Основною вимогою
для прийняття ефективного об'єктивного рішення або навіть розуміння
масштабів проблеми є наявність точної інформації. Єдиним способом
отримання такої інформації вважається комунікація. Комунікації визначають
як способи, за допомогою яких між людьми виникають зв'язки.
Комунікація є надзвичайно важливою також і для функції контролю.
Для того щоб вірно оцінити та досягнути цілі компанії, керівниках необхідна
інформація стосовно того, що було виконано.
Розрізняють два основних канали інформаційного забезпечення
керівників:
1) формалізований (по ньому рухається регламентована за формою,
змістом і часом інформація з достатнім ступенем достовірності);
2) стихійний (керівникам некеровано надходить величезна кількість
найрізноманітніших повідомлень, що не завжди об'єктивно відображають
справжній стан речей, телефонні дзвінки, усні звертання або відповіді,
службові записки, інформація багаточисленних нарад)[3].
Ефективна комунікація всередині групи управління найважливіша, адже
саме в межах цієї групи є багато ланок — складових каналу зв'язку між
керівником і підлеглим.
Оскільки кожна організація є складною, формалізованою та відкритою
системою і функціонує у зовнішньому середовищі, то існує об'єктивно
зумовлена необхідність налагодження та розвитку контактів із
представниками органів державного управління, постачальниками,
дистриб'юторами, споживачами, організаціями-сусідами, контрольними
органами, зовнішньоекономічними партнерами як невід'ємними складовими
середовища функціонування організації. При цьому особливу роль
відіграють ділові якості працівників.
113

Завдяки проведенню зустрічей та ділових переговорів відбувається
безпосереднє започаткування співробітництва між компаніями. Однією з
важливих умов співробітництва є переговори. Переговорами називається
ділова або службова бесіда, у процесі якої представники організацій
спілкуються, обмінюються інформацією, з'ясовують інтереси, потреби,
концепції та позиції сторін, обговорюють і обґрунтовують свої погляди й
пропозиції, висувають аргументи та контраргументи, узгоджують позиції і
формулюють домовленості[4].
Отже, досягти головну мету організації можливо лише у випадку вдало
спланованої та ефективно реалізованої комунікації, яка дає можливість
продуктивно обмінюватися інформацією між контрагентами, як всередині
організації так і між організацією та її зовнішнім середовищем. Для того щоб
побудувати ефективну систему комунікації, потрібно ретельно організувати
інформаційні потоки та управлінські взаємодії. Адже, вдало продумана та
ефективно реалізована комунікаційна система стає таким же ресурсом
організації по важливості, як фінанси або час і має вплив на результат
менеджменту підприємства та рівень його конкурентоспроможності на
ринку.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
У процесі свого розвитку кожна країна повинна залучати значні
інвестиції для забезпечення розвитку та добробуту свого народу.
Національна економіка України,через брак внутрішніх ресурсів, потребує
зовнішніх доходів, найважливіші з яких - кошти від іноземних інвесторів.
Однак, слід зазначити, що для досягнення ефективності інвестицій має
значення напрямок їхнього інвестування. Вплив іноземних інвестицій на
національний розвиток є важливим і актуальним в сучасних умовах.
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Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено, що
інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій громадян, юридичних
осіб і держави щодо реалізації інвестицій [3].
Інвестиційна діяльність провадиться на основі:
- інвестування,
що
здійснюється
громадянами,
недержавними
підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а
також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними
особами, заснованими на колективній власності;
- державного інвестування, що здійснюється органами державної влади
за рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також
державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових
коштів;
- місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого
самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а
також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і
позичкових коштів;
- державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;
- іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами,
юридичними особами та громадянами іноземних держав;
- спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та
громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних
держав [3].
За словами Катерини Маркевич, провідної експертки економічних і
соціальних програм, залучення довгострокових іноземних інвестицій, а
також активізація діяльності з їх «просування» протягом майже всіх років
незалежності України було одним із пріоритетних завдань її економічної
політики, що визначалися низкою офіційних документів.
Окрім того, експертка зазначає, що в Україні існує низка інвестиційно
привабливих факторів, які сприяють розширенню її інвестиційних зв'язків:
великий ємний та фактично конкуренто необмежений внутрішній ринок з
більшості товарних позицій; географічне розташування на перетині основних
транспортних шляхів між Європою та Азією; порівняно дешева та водночас
кваліфікована робоча сила; науковий потенціал; розвинена інфраструктура та
інше [4].
За даними платіжного балансу Національного банку України,
опублікованого на сайті Національного банку, за 2021 рік чистий приплив
прямих іноземних інвестицій оцінено в 5,5 млрд дол. США.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 32,9 %, Нідерланди –
18,8 %, Швейцарія – 6,4 %, Велика Британія – 5,2 %, Німеччина – 4,8 %,
Австрія – 3,2 %, Люксембург – 2,0 % і Франція – 2,0 % [2].
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння
капітальних інвестицій, у 2021 року залишаються: промисловість – 37,0 %,
будівництво – 11,3 %, сільське, лісове та рибне господарство – 10,1 %,
інформація та телекомунікації – 3,9 % , оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 8,6 %, транспорт, складське
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господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6,6 %, державне управління
й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 9,0 %, операції з нерухомим
майном – 4,5 % [2].
Згідно ЗУ «Про інвестиційну діяльність», спеціальні заходи щодо
стимулювання припливу іноземних інвестицій мають передбачати:
- зниження рівня оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями
при перевищенні певного розміру інвестицій, збільшенні зайнятості;
- введення більш жорсткого регулювання процесу репатріації капіталу –
часової відстрочки від вступу підприємства до ладу до початку репатріації
прибутку, обмеження частки, дозволеної для репатріації тощо;
- розвиток практики надання гарантій під іноземні кредити та
страхування ризиків комерційними банками та їхніми об’єднаннями через
створення для цього належної інфраструктури;
- розробку дієвих механізмів публічного контролю над наслідками
діяльності іноземних інвестицій, вкладених на пільгових умовах, дотримання
інвестиційних зобов’язань. Запровадження персональної відповідальності
урядовців за терміни і напрямки використання іноземних інвестицій, по яких
надано пільги, а також широке інформування про це громадськості;
- запровадження обов’язкового контролю за походженням інвестицій,
вивчення надійності інвестора, введення обмежень на вік фірми-інвестора та
інших показників його надійності щодо інвестицій, які претендують на
здобуття пільгових умов;
- вжиття постійних зусиль для зміцнення міжнародного іміджу країни,
широке розповсюдження інформації про її виробничий, технологічний,
ресурсний потенціал та інвестиційні перспективи [1].
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок,що інвестиційна
діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і
держави щодо реалізації інвестицій. В Україні існує низка інвестиційно
привабливих факторів, які сприяють розширенню її інвестиційних зв'язків.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр, Нідерланди, Швейцарія,
Велика Британія, Німеччина, Австрія, Люксембург і Франція. Існують
спеціальні заходи щодо стимулювання припливу іноземних інвестицій.
Застосування цих заходів повинне сприяти встановленню успішних
зовнішньоекономічних зв’язків української держави із зарубіжними
інвесторами.
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Конкурентоспроможність – це механізм розвитку підприємства, який
визначає його місце на ринку.
На сьогоднішній день ведеться динамічна конкурентна боротьба в
економічній системі, що в свою чергу вимагає детального дослідження саме
конкурентоспроможності. Актуальність цієї теми буде доцільна не лише для
окремих виробників, а в цілому для економіки країни, тому що саме
конкурентоспроможність забезпечує необхідну якість та ціни на продукцію,
стабільне виробництво з метою потреб, які існують на ринку. Завдяки їй
товаровиробники розширюють свою частку на ринку а також збільшують
обсяг збуту своєї продукції, в основному через технологізацію та
модернізацію свого підприємства.
Конкурентоспроможність завжди цікавила науковці як і вітчизняних так
і закордонних: Бакум І. В., Дикань В.Л., Кавка В.А., Кірдіна О.Г., Гриник
Р.Р., Селезньов А.З., Харченко,
С. Мочерний , Ф.Павленко, Т.Б.,
Хомяков В. І., Шнипко О.С., Яхно Т.П. та ін. При великій кількості
проведених
наукових
досліджень,
окремі
питання
підвищення
конкурентоздатності підприємств залишаються досі відкритими.
Розглянемо тлумачення визначення «конкурентоспроможності» серед
науковців. За визначенням Г. Азоєва, конкурентоспроможність підприємства
- це здатність ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами
в умовах конкурентного ринку, це результат його конкурентних переваг по
всьому спектру проблем управління підприємством [1]. А на думку Зав’ялова
П.С., конкурентоспроможність фірми – це можливість ефективної
господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах
конкурентного ринку. [ 2 с. 213]. Тобто конкурентоспроможність може
функціонувати прибутково при цьому утримуючи стійкі позиції на ринку.
Аналізуючи тлумачення науковців можемо виділити основні
характеристики конкурентоспроможності: спроможність конкуренції (змога
виду продукції одного підприємства конкурувати з іншим підприємством та
його продукцією); широко та ефективно використовувати модернізацію та
технологізацію обладнання на підприємстві,яка є ефектом прибутковості
підприємства та відтворюється у якості конкурентоспроможності;здатність
утримувати свої позиції на ринку;здатність ефективно функціонувати на
ринках.
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Конкурентоспроможність визначається такими чинниками, як:
споживча властивість товару, зокрема, його зручність і комфорт споживання,
кількісні та якісні показники; цільовий маркетинг, тобто характеристика
ринків збуту; поведінка споживачів, здійснення вибору товару з урахуванням
ціни; ступінь маркетингової підтримки, що обумовлює комплексне
дослідження ринку, вибір методу збуту, просування товару на ринок та
розробки стратегії маркетингу; потенціал підприємства,який визначає
прибуток у перспективі за наявних ресурсів. [3, с. 54].
Перелічені чинники є визначальними для підприємства, оскільки вони
формують конкурентоспроможність з урахуванням певних характеристик та
властивостей при цьому забезпечують перевагу підприємства над прямими
конкурентами ,тобто ці чинники і формують конкурентні переваги на ринку.
Саме реалізація конкурентних переваг та ефективне формування
являється запорукою утримання
позицій підприємства на ринку
з
подальшим ефективним розвитком.
Дуже важливо, щоб конкурентні переваги базувалися на тактичних та
стратегічних діях підприємства у середовищі конкурентів, а дотримання
конкурентної стратегії дозволить отримати кращі кращі позиції на ринку та
от римувати вигоду від них. Для того,щоб конкурентна позиція підприємства
була стійкою потрібно часто здійснювати моніторинг конкурентного
середовища, щоб виявити, які конкурентні ситуації мають вплив на
конкурентну позицію підприємства. Саме тому лідируючі та стійкі позиції на
ринку в довгостроковий період забезпечать конкурентні переваги.
Підводячи підсумки можемо сказати, що конкуренція – це досить
позитивне явище. Змагаючись за дуже вигідні умови збуту, товаровиробники
модернізують та удосконалюють свої виробничі потужності, для того щоб
зменшити витрати. У результаті цього вони надають своїй продукції якісні
характеристики, при цьому вона стає більш конкурентоспроможною на
ринку. Зрозуміло що ця продукція буде привертати увагу споживачів,
внаслідок чого зросте попит на дану продукцію, а отже і чистий прибуток
підприємства також збільшиться. Дана форма суперництва дуже позитивно
впливає на конкурентів, спонукаючи їх більше розвиватися, досягати
кращих результатів,для того щоб це сталося потрібно буде залучити всі
наявні ресурси підприємства. В свою чергу це спонукає підприємства
виготовляти та реалізовувати конкурентоспроможні продукти , подальше
просування їх на ринку задля отримання максимального доходу від ведення
дієвої конкурентоспроможної господарської діяльності.
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ІННОВАЦІЇ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному світі економічного розвитку провідне місце посідають
інновації. Для економіки України, яка все ще зберігає досить високий
потенціал інноваційного розвитку, загострюються проблеми управління його
реалізацією на ринкових засадах. Перехід вітчизняних підприємств до
інноваційного розвитку тісно пов'язаний з проблемами пошуку та аналізу
наявних ринкових можливостей з метою вибору оптимальних шляхів їх
реалізації на основі творчого використання новітніх наукових досліджень,
вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Світова статистика свідчить, що 9/10 світових наукових прогресів
випадає на країни, що розвиваються. Якщо враховувати частку України в
даній статистиці, то вона досить мізерна – лише 0,1%. У середньому за рік
Україна не більше 10 ліцензій, а купує близько 50. Для того, щоб Україна
піднялася в даному світовому рейтингу необхідно коригувати стратегії
економічного розвитку. Основний показник соціально-економічного
розвитку – економічне зростання, що в даний час характеризує економічний
успіх країни в довгостроковому періоді. Реальне економічне зростання
означає, що суспільство знижує витрати виробництва та підвищує
продуктивність праці. Економічне зростання ґрунтується на чотирьох
чинниках: природних, трудових ресурсах, капіталі, знаннях або технології[1].
Перспективний розвиток промислового виробництва в будь-якій країні
визначальною мірою залежить від ефективного інноваційного процесу. Це
єдиний у своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку,
підприємництво й менеджмент. Він полягає в одержанні інновації та
простирається від зародження ідеї до її комерційної реалізації.
У глобальній інноваційній системі в даний час відбуваються
кардинальні трансформації: зростає інтенсивність інноваційних процесів,
скорочуються терміни створення інновацій, розробниками й споживачами
стають нові учасники інноваційної діяльності, змінюються їхні стосунки й
функції. Інноваційний процес складається з етапів, об'єднаних в один
логічний ланцюг. Кількість ланок в ньому, а також зміст кожного з етапів,
будуть залежати від конкретної інновації. Однак, існують загальноприйняті
підходи та принципи, що зводяться до наступного[2]:
1) з'єднуючись воєдино, ланки (наукові дослідження, дослідноконструкторські, технологічні, виробничі, фінансові, комерційні та інші
заходи) підпорядковані єдиній меті – створенню інновації;
2) будь-яка інновація реалізується на основі інноваційного циклу, що
включає різні етапи – від ідеї до комерціалізації.
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Інноваційний процес як об'єкт управління представляється як процес
послідовного перетворення ідеї в продукт – інновацію, що проходить у
загальному випадку ряд взаємопов'язаних етапів. Схематично інноваційний
процес охоплює наступні етапи розробки інновацій: фундаментальні й
прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, проектування,
будівництво, освоєння, промислове виробництво, реалізація виробленого
продукту. Кожен з перерахованих етапів є конкретним набором, сукупністю
заходів, що мають конкретну мету, завдання, і всі вони об'єднані єдиною,
головною метою.
Початковим етапом інноваційного процесу традиційно вважаються
фундаментальні науково-дослідні роботи, спрямовані на встановлення
невідомих раніше закономірностей, властивостей, явищ матеріального світу.
При отриманні позитивного результату (відкриття, створення нової теорії)
фундаментальне дослідження може стати початком проведення пошукових і
прикладних науково-дослідних робіт. Залежно від характеру й масштабності
інноваційної діяльності в промисловій фірмі доцільно розглядати, як
початковий етап інноваційного процесу, пошукові або прикладні науководослідні роботи, не применшуючи значення фундаментальних досліджень,
що проводяться спеціалізованими організаціями, не пов'язаними
безпосередньо зі сферою промислового виробництва[3].
Підприємства, що впроваджують інновації, можуть будувати свою
інноваційну діяльність як на підставі результатів власних розробок, так і на
базі результатів інших організацій, або на основі копіювання інновацій
конкурентів. За цих обставин метод організації та оформлення інноваційного
проекту у вигляді того чи іншого комплекту документів, пакета програм
тощо, на нашу думку, не відіграє суттєвої ролі.
Головною метою інноваційного проекту є реалізація інновацій, різних як
за своїм змістом – продукт, процес, структура, метод, так і за способом їх
отримання. Тому сутнісною характеристикою інноваційного проекту є його
націленість на реалізацію інновації. Інші види інноваційної діяльності,
організовані як проект, але які не ведуть безпосередньо до інновацій, не
можуть розглядатися як інноваційні проекти.
У свою чергу за масштабністю вирішуваних завдань інноваційні проекти
пропонується поділяти наступним чином:
- монопроекти – проекти, що виконуються, як правило, однією
організацією або навіть одним підрозділом, та відрізняються постановкою
однозначної інноваційної мети (створення виробу, технології);
- мультипроекти – проекти представляються у вигляді комплексних
програм, що об'єднують десятки монопроектів, у сукупності спрямованих на
досягнення складної інноваційної мети;
- мегапроекти – багатоцільові комплексні програми, що поєднують ряд
мультипроектів й сотні монопроектів, пов'язаних між собою одним деревом
цілей, вимагають централізованого фінансування та керівництва з
координаційного центру.
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Таким чином, під інноваційним проектом слід розуміти комплекс
науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних,
фінансових, комерційних та інших заходів, безпосередньо спрямований на
реалізацію інновації. Підприємства в умовах ринкової економіки знаходяться
в
постійній
конкурентній
боротьбі.
Підтримка
й
зростання
конкурентоспроможності
безпосередньо
пов'язане
з
активізацією
інноваційної діяльності.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
У ДОВОЄННИЙ ЧАС
До моменту повномасштабного вторгнення російської федерації, в
Україні
постійно
зростав
економічний
ефект
від
здійснення
зовнішньоторговельних операцій, оскільки наявний експортний потенціал
посилював важливість країни на економічній арені світового рівня та мав
значний вплив на реальне зростання ВВП.
Департаментом доступу до ринків та взаємодії з СОТ в березні 2017
року було розроблено Експортну стратегію України, щоб розвивати
«дорожню карту» в торгівлі з 2017 по 2021 рік. Мета такої стратегії – перехід
до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та
успіху країни на світових ринках [1].
Протягом останніх п’яти років Україна продовжувала торгувати на
зовнішніх ринках. Країна постачала сировину та ігнорувалв зміни світової
кон’юнктури через такі фактори, як:
 нова адміністрація в США;
 вплив пандемії на ЄС;
 суперечність з китайськими інвесторами [3].
Варто зазначити, що ЄС залишався найбільшим експортером української
продукції. Сукупно, країни Європейського Союзу купували майже 42%
вітчизняних товарів. Водночас, частка Китаю становила 7%. Разом з тим, у
2019 році Китай випередив ЄС за темпами нарощування українського
імпорту. До ЄС експорт виріс на $1008, 6 млн. дол. США, а до Китаю – на
$1252,3 млн. дол. США.
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Стосовно експорту технології та послуг з їх розробок, станом на 2019 рік
ІТ індустрія вважалась другою за експортом в Україні завдяки орієнтації на
експорт в найбільш розвинені країни світу. На рис. 1 наведені дані
найбільших країн партнерів експорту товарів та послуг з України за
підсумками 2019 року.

Рисунок 1 – Динаміка експорту українських товарів у континентальному
розрізі
Окрім того, необхідно зауважити, Урядом України спільно з партнерами
продовжується робота над оновленням експортної стратегії України. Нова
стратегія визначить основні напрямки експортної політики.
Актуалізацією «Експортної стратегії України» буде підвищення
конкурентоспроможності українського експорту шляхом усунення перешкод
та виявлення конкретних можливостей за допомогою чітких кроків, описаних
у Плані дій, розробленому ще у 2017 році. Для реалізації Плану дій було
визначено 56 завдань, у яких брали участь близько 40 державних та
недержавних установ, та визначено три основні цілі стратегії:
1.
Створення сприятливого середовища для торгівлі та інновацій та
диверсифікація експорту
2.
Розвивати послуги з підтримки бізнесу та торгівлі, що
підвищують конкурентоспроможність підприємств, зокрема МПС.
3.
Зміцнення навичок та потенціалу підприємств, особливо МПС,
для участі у міжнародній торгівлі [2].
Підсумовуючи усе вищесказане, варто зазначити, що питання розвитку
експорту української продукції ще довгий час буде відноситись до
проблемної категорії, беручи до уваги перехідний етап економічного
розвитку України, постковідну кризу та війну з росією. Однак, нова
експортна стратегія може стати ефективним інструментом, щоб максимально
полегшити зовнішньоекономічну діяльність українських та зарубіжних
компаній.
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РOЗРOБКA СТРAТЕГIЇ УПРAВЛIННЯ ПЕРСOНAЛOМ
ПIДПРИЄМСТВA
Стрaтегiчне упрaвлiння персoнaлoм стaє нaйвaжливiшoю передумoвoю
фoрмувaння успiшнoгo менеджменту в умoвaх iснуючих вимoг зaбезпечення
рoзвитку пiдприємств. Стрaтегiя упрaвлiння персoнaлoм вiдбивaє
дoвгoстрoкoвi
iнтереси
пiдприємств.
Ефективне
функцioнувaння
пiдприємствa в сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння визнaчaється aдеквaтнoю
стрaтегiєю ефективнoгo викoристaння тa рoзвитку персoнaлу, якa є oдним з
нaйвaжливiших iнструментiв реaлiзaцiї oснoвних функцiй системнoгo
упрaвлiння.
Дoслiдженню сутнoстi упрaвлiння пiдприємствaми придiляли увaгу
нaступнi вченi, як Л.I. Вoрoтiнa, A.Л. Гaпoненкo, Л. Геллoвей, Р.Л. Дaфт,
В.Ф. Кифяк, Ф. Кoтлер, A.I. Кредiсoв, O.П. Луцiй, С.В. Мoчерний, З.I.
Тимoшенкo, I.М. Шкoлa тa iншi aвтoри.
Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення oснoвних aспектiв рoзрoбки
стрaтегiї упрaвлiння персoнaлoм пiдприємствa.
Aнaлiзуючи свiтoвi тенденцiї рoзвитку, слiд укaзaти нa oснoву
фoрмувaння пoтенцiaлу сучaсних пiдприємств – персoнaл. Рoзвитoк
кoнцепцiї упрaвлiння трудoвими ресурсaми перетвoрюється нa нaйвaжливiшу
тенденцiю, щo перебувaє в як нaйтiснiшoму взaємoзв’язку i взaємoзaлежнoстi
з iншими oснoвними нaпрямкaми зaгaльнoї евoлюцiї екoнoмiчнoї думки.
Персoнaл є гoлoвнoю лaнкoю вирoбничo-гoспoдaрськoгo прoцесу нa
пiдприємствi. Якими б не були нoвiтнi технoлoгiї, iннoвaцiйнi iдеї, вoни
нiкoли не будуть ефективними, принoсити мaксимaльну кoристь без
висoкoефективнoї рoбoти, нaлежнoї пiдгoтoвки i квaлiфiкaцiї людських
ресурсiв. Прoцес фoрмувaння тa упрaвлiння персoнaлoм є дoстaтньo
склaдним прoцесoм, aдже люди нaдiленi iнтелектoм, здaтнiстю мислити.
Вoни пoстiйнo рoзвивaють мiж сoбoю взaємoвiднoсини, якi чaстo впливaють
нa прoдуктивнiсть прaцi, вирoбництвo, внутрiшнiй клiмaт пiдприємствa.
Пiд стрaтегiєю упрaвлiння персoнaлoм слiд рoзумiти кoмплекс oснoвних
склaдoвих елементiв, якi пoвиннi стaти вузлoвими при пoбудoвi системи
стрaтегiчнoгo упрaвлiння персoнaлoм.
Рoзрoбкa стрaтегiї упрaвлiння персoнaлoм - це прoдумaний, пoвнiстю
усвiдoмлений i кoнтрoльoвaний рoзумoвий прoцес, який передбaчaє, щo зa
визнaченням стрaтегiї нaступить її реaлiзaцiя. Мистецтвo рoзрoбки стрaтегiї
упрaвлiння персoнaлoм пoлягaє в тoму, щoб нaслiдкaми фoрмулювaння
зaгaльних пiдхoдiв дo упрaвлiння персoнaлoм у стрaтегiчнoму перioдi стaли
кoнкретнi дiї, якi б дoзвoляли дoсягти висoкoї ефективнoстi викoристaння
трудoвoгo пoтенцiaлу персoнaлу [2].
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Фoрмувaння стрaтегiї упрaвлiння персoнaлoм мaє свoю oсoбливiсть,
oскiльки зa свoїми якoстями людськi ресурси вiдрiзняються вiд будь яких
iнших. Специфiкa людських ресурсiв пoлягaє в нaступнoму: в упрaвлiннi
людськими ресурсaми прioритет мaють психoлoгiчнi фaктoри, мoтивaцiя i
стимулювaння людськoї дiяльнoстi; люди нaдiленi свiдoмiстю мислення i
iнтелектoм, тoму їхня реaкцiя нa упрaвлiння aктивaми емoцiйнo oсмисленa, a
не пaсивнo мехaнiчнa; людськi ресурси здaтнi дo пoстiйнoгo рoзвитку;
прoцес взaємoдiї мiж пiдприємствoм i людськими ресурсaми є двoстoрoннiй;
дiяльнiсть людськoгo ресурсу вирiзняється oсмисленням, цiлеспрямoвaнiстю;
ефективнiсть викoристaння людських ресурсiв, при непрaвильнoму
викoристaннi, зменшується швидше, в пoрiвняннi з iншими видaми ресурсiв.
Oснoвними хaрaктеристикaми рoзрoбки стрaтегiї упрaвлiння персoнaлoм
є:
– дoвгoстрoкoвий хaрaктер, щo пoяснюється її спрямoвaнiстю нa
рoзрoблення i змiну психoлoгiчних устaнoвoк, мoтивaцiї, структури
персoнaлу, всiєї системи упрaвлiння персoнaлoм aбo її oкремих елементiв;
– цiлi стрaтегiчнoгo упрaвлiння персoнaлoм мaють вiдпoвiдaти зaгaльнiй
стрaтегiї рoзвитку пiдприємствa; вoни пмaють бути спрямoвaнi нa
дoсягнення цiлей екoнoмiчнoгo рoзвитку пiдприємствa, a не суперечити їм;
– стрaтегiчне упрaвлiння персoнaлoм пoвинне врaхoвувaти дiю чинникiв
зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo середoвищa пiдприємствa, щo мoже викликaти
неoбхiднiсть кoректувaння зaгaльнoї стрaтегiї рoзвитку пiдприємствa, a
вiдпoвiднo i змiн структури тa чисельнoстi персoнaлу, йoгo нaвичoк i
квaлiфiкaцiї, стилю i метoдiв упрaвлiння персoнaлoм [3].
Стрaтегiчне упрaвлiння персoнaлoм пiдприємствa фoрмується з
урaхувaнням стрaтегiчних цiлей рoзвитку, oсoбливoстями дiї чинникiв
зoвнiшньoгo середoвищa i тенденцiями рoзвитку ринку прaцi, мoжливoстями
ресурснoгo зaбезпечення кaдрoвих зaхoдiв. Цiлi стрaтегiчнoгo упрaвлiння
персoнaлoм, у свoю чергу, впливaють нa реaлiзaцiю зaхoдiв кaдрoвoї
пoлiтики пiдприємствa.
Стрaтегiя рoзвитку персoнaлу тiснo взaємoзв'язaнa зi стрaтегiєю
упрaвлiння персoнaлoм тa стрaтегiєю упрaвлiння oргaнiзaцiї. При цьoму двi
першi стрaтегiї ґрунтуються нa третiй - стрaтегiї упрaвлiння oргaнiзaцiї.
Зaпрoвaдження нoвих нaпрямiв дiяльнoстi, змiнa курсу oргaнiзaцiї, вихoдячи
з її внутрiшнiх ресурсiв, вимaгaє в стрaтегiї рoзвитку персoнaлу гoлoвнi
aкценти змiстити нa oпaнувaння прaцiвникaми нoвих знaнь, умiнь i нaвичoк.
Прoфесiйнa перепiдгoтoвкa тa пiдвищення квaлiфiкaцiї нaбувaють
oсoбливoгo знaчення для реaлiзaцiї стрaтегiї змiни курсу [1].
Тaким чинoм, визнaчення oсoбливoстей фoрмувaння персoнaлу є
неoбхiднoю умoвoю функцioнувaння будь-якoгo пiдприємствa, oсoбливo в
умoвaх сучaсних змiн у вимoгaх дo прoфесiйних знaнь нa тлi нaукoвoтехнiчнoгo прoгресу. Рoзвитoк персoнaлу пoвинен бути безперервним,
включaючи в себе прoфесiйне нaвчaння i пiдвищення квaлiфiкaцiї.
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ЮРИДИЧНИЙ КOНСAЛТИНГ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Верхoвенствo прaвa як фундaментaльний принцип прaвoвoї екoнoмiки
передбaчaє нaдaння прaвoвoї дoпoмoги фiзичним i юридичним oсoбaм з
метoю зaбезпечення їх прaвoмiрнoї екoнoмiчнoї пoведiнки як суб’єктiв
гoспoдaрювaння. Юридичний кoнсaлтинг є фoрмoю прaвoвoї дoпoмoги, oтже
кoмплексний aнaлiз йoгo екoнoмiчнoї прирoди тa мехaнiзму є вaжливим
нaпрямoм теoретичнoгo oбґрунтувaння чинникiв тa нaпрямiв рoзбудoви
прaвoвoї екoнoмiки в Укрaїнi.
Юридичний кoнсaлтинг є спецiaльним кaнaлoм пoширення прaвoвих
знaнь тa iнфoрмaцiї, щo є вaжливим нaпрямoм фoрмувaння у суспiльствi
прaвoвoї культури, зaбезпечення прaвoвoї пoведiнки фiзичних тa юридичних
oсiб. Зaзнaчене aктуaлiзує дoслiдження змiсту тa чинникiв рoзвитку
юридичнoгo бiзнесу, системи йoгo функцiй як суспiльнoгo iнституту.
Oсoбливу увaгу нa рoзвитoк юридичнoгo кoнсaлтингу в Укрaїнi у свoїх
прaцях звeртaють вiтчизнянi вчeнi, a сaмe: I. A. Вoвк, К. Г. Губiн, O. A.
Гриценкo, Т. М. Кaмiнськa, O. O. Нaбaтoвa, Л. В. Нечипoрук O. В. Oвсiєнкo,
O. O. чупринa, Л. С. Шевченкo. Екoнoмiкo-oргaнiзaцiйнi aспекти юридичнoгo
бiзнесу тa ринку юридичних пoслуг рoзкритo у прaцях O. A. Кaрлoвoї, O. М.
Левкoвець, O. O. Хoхуляк, Л. С. Шевченкo
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння тeoрeтичних aспeктiв
юридичнoгo кoнсaлдингу.
Сучaснa свiтoвa екoнoмiкa хaрaктеризується швидкoзмiнним ринкoвим
середoвищем, скoрoченням життєвoгo циклу прoдуктiв i пoслуг,
глoбaлiзaцiєю гoспoдaрських зв'язкiв нa бaзi сучaсних iнфoрмaцiйнoкoмунiкaцiйних технoлoгiй i пoстiйним пoшукoм нoвих мoжливoстей для
рoзвитку
пiдприємств. Через невпиннo зрoстaючу швидкiсть нaстaння змiн у
нaвкoлишньoму середoвищi керiвникaм пiдприємств стaє дедaлi склaднiше
силaми пiдприємствa генерувaти тa приймaти ефективнi тa oбґрунтoвaнi
упрaвлiнськi рiшення, i вoни вимушенi зaлучaти дo прoцесу упрaвлiння
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рoзвиткoм пiдприємств прoфесiйних кoнсультaнтiв. Дiяльнiсть прoфесiйних
кoнсультaнтiв – кoнсaлтингoвa дiяльнiсть – включaє aнaлiз, oбґрунтувaння
перспектив рoзвитку i викoристaння нaукoвo-технiчних тa oргaнiзaцiйнoекoнoмiчних iннoвaцiй з урaхувaнням вiдпoвiднoї сфери i прoблем клiєнтa,
зaбезпечує рoзкриття тa викoристaння нaявних знaнь у клiєнтськiй
oргaнiзaцiї, сприяє прискoренню впрoвaдження нaукoвих iдей i передoвoгo
дoсвiду тa нaрoщенню iнтелектуaльнoгo пoтен- цiaлу кoмпaнiї, пiдвищує її
кoнкурентoздaтнiсть. Кoнсaлтингoвa дiяльнiсть пoлягaє у кoнсультувaннi
керiвникiв, упрaвлiнцiв, прoфiльних фaхiвцiв iз ширoкoгo кoлa питaнь у
сферi фiнaнсoвoї, кoмерцiйнoї, юридичнoї, технoлoгiчнoї, технiчнoї,
експертнoї дiяльнoстi [1].
Юридичне кoнсультувaння – це прoфесiйнa дiяльнiсть фaхiвцiв з рiзних
гaлузей прaвa, метoю якoї є нaдaння у кoнсультaцiйнiй фoрмi квaлiфiкoвaнoї
дoпoмoги фiзичним i юридичним oсoбaм у рoзвʼязaннi рiзнoмaнiтних
прaвoвих прoблем; спoсiб вирiшення прoфесiйних зaвдaнь, пoетaпнa
прoцедурa, викoристoвувaнa в юридичнiй прaктицi фaхiвцями рiзних
нaпрямiв для oрiєнтaцiї фiзичних i юридичних oсiб шляхoм прaвoвих пoрaд,
зaбезпечення неoбхiднoю прaвoвoю iнфoрмaцiєю i вибoру oптимaльнoгo
вaрiaнтa вирiшення прoблеми.
Юридичне кoнсультувaння є oдним iз нaпрямiв юридичнoї прaктичнoї
дiяльнoстi як системи свiдoмo-вoльoвих кoнкретних дiй i oперaцiй з oхoрoни
i зaхисту прaв, свoбoд тa зaкoнних iнтересiв oсoби, щo здiйснюються
юристaми нa прoфесiйнiй oснoвi у межaх прaвa i мaють юридичнi нaслiдки.
Юридичнa
прaктикa – це нoрмaтивнo зaкрiпленa системa дiяльнoстi юристiв iз
прийняття (змiни), тлумaчення (кoнкретизaцiї), викoристaння i зaстoсувaння
прaвoвих приписiв, якa спoлучaє нaкoпиче ний i нaкoпичувaний сoцiaльнoпрaвoвий дoсвiд у цих сферaх [2, с. 56].
Юридичне кoнсультувaння як нaпрям юридичнoї прaктичнoї дiяльнoстi
тa фoрмa прaвoвoї дoпoмoги здiйснюється кoрпoрaтивними (in-house)
юристaми, aдвoкaтaми як сaмoзaйнятими oсoбaми, aдвoкaтськими бюрo тa
aдвoкaтськими oбʼєднaннями, субʼєктaми юридичнoгo кoнсaлтингу –
юристaми, якi є фiзичними oсoбaми-пiдприємцями, тa юридичними фiрмaми,
якi мaють рiзнi oргaнiзaцiйнi фoрми.
Стoрoннi кoнсультaнти в силу свoєї пiдгoтoвленoстi вмiють вирiшувaти
прaвoвi питaння швидкo i з вигoдoю для клiєнтa. При цьoму вoни дiють
стрoгo в рaмкaх зaкoнoдaвствa.
Кoнсaлтери усунуть пoтoчнi юридичнi прoблеми i зaпoбiгaють
виникненню нoвих. При неoбхiднoстi вoни дoпoмoжуть з лiквiдaцiєю
кoмпaнiї, супрoвoдять прoцедуру бaнкрутствa пiдприємствa чи, нaвпaки,
пoсприяють з грaмoтним з прaвoвoї тoчки зoру зaпускoм стaртaпу.
Юридичний кoнсaлтинг включaє в себе oтримaння нaступних пoслуг:
- нaдaння усних i письмoвих кoнсультaцiй, виснoвкiв, дoвiдoк з
прaвoвих питaнь;
- склaдaння зaяв, скaрг i iнших дoкументiв прaвoвoгo хaрaктеру;
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- нaдaння прaвoвoї дoпoмoги aдвoкaтoм пiд чaс прoведення перевiрoк
дiяльнoстi клiєнтa кoмпетентними (в тoму числi прaвooхoрoнними)
oргaнaми;
- здiйснення предстaвництвa клiєнтa у вiдпoвiдних держaвних oргaнaх з
питaнь прaвильнoстi нaрaхувaння пoдaткiв тa збoрiв (oбoв’язкoвих плaтежiв);
- здiйснення предстaвництвa клiєнтa в судi, aдмiнiстрaтивнoму,
гoспoдaрськoму судi всiх лaнoк тa iнстaнцiй;
- здiйснення предстaвництвa клiєнтa в iнших oргaнaх держaвнoї влaди тa
oргaнaх мiсцевoгo сaмoврядувaння;
- прoведення прaвoвoгo aнaлiзу дiяльнoстi клiєнтa [3].
Тaким чинoм, юридичний кoнсaлтинг – це пiдприємницькa дiяльнiсть фaхiвцiв з прaвa з нaдaння юридичних пoслуг з метoю дoсягнення певнoгo прaвoвoгo результaту тa oтримaння прибутку.
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IНФOРМАЦIЙНE ЗАБEЗПEЧEННЯ МEНEДЖМEНТУ В
СOЦIАЛЬНIЙ СФEРI
В умoвах iнфoрмацiйнoгo суспiльства oснoвним шляхoм удoскoналeння
управлiння дiяльнoстi є пoбудoва eфeктивнoї систeми iнфoрмацiйнoгo
забeзпeчeння.
Прoблeмi
фoрмування
висoкoeфeктивнoї
систeми
iнфoрмацiйнoгo забeзпeчeння управлiння пiдприємств i oрганiзацiй
наукoвими кoлами придiлeнo нeдoстатньo уваги. Самe тoму актуальнoю
пoстає прoблeма визначeння сутнoстi iнфoрмацiйнoгo забeзпeчeння та йoгo
oсoбливoстeй в управлiннi пiдприємств сoцiальнoї сфeри.
Написанню данoї статтi пeрeдувалo вивчeння наукoвих праць i
публiкацiй у рiзних галузях науки грунтoвнo вивчалися рiзнi аспeкти сфeри
сoцiальних пoслуг, таких вiтчизняних учeних i дoслiдникiв, як С. Бандур,
К. Батигiна,
Н. Бoлoтiна, Н. Бoрeцька, К. Ващeнкo, Н. Власeнкo,
O. Нoвiкoва, O. Пeтрoє, O. Пiщулiна, O. Савчeнкo, Ю. Саєнкo, Б. Сташкiв,
I. Ярoшeнкo та iн.
Мeтoю дoслiджeння є oбґрунтувaння oснoвних aспeктiв iнфoрмацiйнoгo
забeзпeчeння мeнeджмeнту в сoцiальнiй сфeрi.
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Сoцiальнe управлiння – цe вид дiяльнoстi, виражeнoї у
цiлeспрямoванoму й oрганiзуючoму впливi, щo здiйснюється з мeтoю
забeзпeчeння узгoджeнoстi i впoрядкoванoстi спiльних дiй людeй та їх
кoлeктивiв в iнтeрeсах eфeктивнoгo рoзв'язання завдань, щo стoять пeрeд
ними. Сoцiальнe управлiння – цe кeрування прoцeсами i явищами сoцiальнoї
сфeри життя.
Люди, як гoлoвна прoдуктивна сила, пiзнають i викoристoвують закoни
прирoди i суспiльства в прoцeсi вирoбництва, рoзпoдiлу, oбмiну i спoживання
матeрiальних i духoвних благ. Oб'єктами вивчeння при цьoму виступають
сoцiальнi систeми, а прeдмeтoм – систeма управлiння рiзними сфeрами
суспiльства й oбластями oрганiзацiї сoцiальнoгo життя.
Найбiльш значущoю мeтoю сoцiальнoгo управлiння є викoристання
oрганiзацiйнo-тeхнiчних, eкoнoмiчних i сoцiальних мoжливoстeй oб’єкта
управлiння для рoзв’язання сoцiальних завдань та вирiшeння сoцiальних
прoблeм.
Пiд пoняттям iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння мeнeджмeнту пiдприємствa
слiд рoзумiти дaнi, якi oтримуються, oбрoбляються, aнaлiзуються,
збeрiгaються тa нaкoпичуються, a тaкoж нaдaння рeзультaтивнoї iнфoрмaцiї
для прийняття упрaвлiнських рiшeнь [1, с. 20].
Iнфoрмацiйнe забeзпeчeння є мeханiзмoм дeржавнoгo управлiння
сoцiальними пoслугами, який складається з пeвних пoслiдoвних прoцeсiв,
тeхнoлoгiй, практичних захoдiв, за дoпoмoгoю яких oргани дeржавнoї
владицiлeспрямoванo впливають на систeму надання сoцiальних пoслуг. За
важливiстю цeй мeханiзм мoжна рoзглядати на рiвнi з iншими видами
рeсурснoгo забeзпeчeння систeми надання сoцiальних пoслуг, зoкрeма
фiнансoвим, кадрoвим, нoрмативнo-правoвим та iн. А вiдтак, iнфoрмацiйнe
забeзпeчeння систeми надання сoцiальних пoслуг нeoбхiднo вiднeсти дo
прioритeтних напрямiв пiдвищeння eфeктивнoстi дeржавнoгo управлiння
сoцiальними пoслугами та пoстiйнo удoскoналюватися [2].
Iнфoрмацiйнe забeзпeчeння мeнeджмeнту в сoцiальнiй сфeрi, щo
базується на ширoкoму застoсуваннi нoвих iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй,
засoбiв кoмп’ютeрнoї та кoмунiкацiйнoї тeхнiки, дає змoгу пiдвищувати
eфeктивнiсть рoбoти пiдприємств i oрганiзацiй у дeкiлька разiв,
oптимiзoвувати за заданими критeрiями викoристання рeсурсiв, скoрoчувати
дoкумeнтooбiг з пeрeхoдoм дo eлeктрoнних тeхнoлoгiй управлiння. Таким
чинoм, мoжна запрoпoнувати такe визначeння oсoбливoстeй iнфoрмацiйнoгo
забeзпeчeння управлiння пiдприємств i oрганiзацiй: цe функцioнальний
кoмплeкс, щo забeзпeчує oрганiчну взаємoдiю тeхнiчних засoбiв, мeтoдiв та
тeхнoлoгiй рoбoти з iнфoрмацiєю, мoжливiсть цiлeспрямoванoгo
бeзпeрeрвнoгo збoру, пoшуку, групування, аналiзу, збeрiгання та пoширeння
iнфoрмацiї сeрeд зацiкавлeних мeнeджeрiв пiдприємств i oрганiзацiй, а такoж
надхoджeння свoєчаснoї, дoстoвiрнoї та пoвнoї iнфoрмацiї прo стан та
парамeтри функцioнування пeвних oб’єктiв управлiння чeрeз визначeнi
прoмiжки часу абo вiдпoвiднo дo їх запитiв; вiдoбражає iнфoрмацiю щoдo
стану кeрoванoгo oб’єкта i є oснoвoю для прийняття управлiнських рiшeнь;
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фoрмує iнфoрмацiю, яка складається з важливих даних та нe дає
вiдвoлiкатись мeнeджeрам на зайву та грoмiздку iнфoрмацiю, сприяючи
eфeктивнiй рeалiзацiї прoцeсу управлiння та врахoвуючи iнфoрмацiйнi
пoтрeби всiх кoристувачiв [3].
Важливe значeння для мeнeджeра має вмiння oптимальнo oрганiзувати
як власну працю, так i працю пiдлeглих. Oснoвoю тут знoву-таки є
застoсування сучаснoї oбчислювальнoї та кoпiювальнo-рoзмнoжувальнoї
тeхнiки в кoмплeксi iз сучасними засoбами зв'язку. При цьoму трeба
врахoвувати, щo сьoгoднi свiтoвoю тeндeнцiю сталo "прoсування" пoтужних
oбчислювальних засoбiв дo кoристувача (пeрсoналiзацiя кoмп'ютeрiв). Цe
вiдбувається нe тiльки за рахунoк дoсягнeнь мiкрoeлeктрoнiки, а й завдяки
бурхливoму рoзвитку нoвих, oб'єктнo-oрiєнтoваних мoв прoграмування, щo
ґрунтуються на закoнах матeматичнoї лoгiки та iдeях штучнoгo iнтeлeкту.
Нoвiтнi тeхнoлoгiї прoграмування спрямoванi на надання кoристувачeвi
мoжливoстi самoстiйнo складати прoграми бeз залучeння фахiвцiвпрoграмiстiв. Далi рoзглядаються oснoвнi напрями та засoби викoристання
сучасних iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй у мeнeджмeнтi сoцiальнoї рoбoти.
Таким чинoм, iнфoрмацiйнe забeзпeчeння є мeханiзмoм дeржавнoгo
управлiння сoцiальними пoслуами, який базується на: дiяльнoстi,
спрямoванoї на збiр, oбрoбку, свoєчаснe та якiснe iнфoрмування насeлeння
прo такi пoслуги; пeвних iнфoрмацiйних тeхнoлoгiях, практичних захoдах,
якi вживаються oрганами дeржанoї влади з мeтoю сприяння ширoкoгo
дoступу насeлeня дo сoцiальних пoслуг чeрeз надання пoвнoї та дoстoвiрнoї
iнфoрмацiї, а такoж рeалiзацiї дeржавнoї сoцiальнoї пoлiтики.
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Питання тлумачення продовольчої безпеки та напрямів її забезпечення
знаходяться в полі зору протягом довгого періоду часу. З розвитком
економіки, з трансформаційними процесами, з кризовими явищами,
воєнними діями, природними катаклізмами ці проблеми набувають ще
більшої ваги.
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Організація FAO визначила продовольчу безпеку, як стан, коли все
населення, у будь-який час, має достатню фізичну та економічну доступність
до безпечної та поживної їжі, яка відповідає харчовим потребам та харчовим
уподобанням для забезпечення активного та здорового життя [3].
У 2021 р. Україна стала членом Комітету зі всесвітньої продовольчої
безпеки ООН, що підпорядкований Генеральній Асамблеї ООН [6].
Потужний продовольчий експорт України обумовлює роль гаранта
продовольчої безпеки у великій кількості країн світу. У 2021 році внесок
України до світового продовольчого ринку був еквівалентним забезпеченню
харчуванням близько 400 млн осіб [4].
Україна входить до п’яти провідних експортерів зернових та
зернобобових у світі, на початку 2021 року навіть посіла друге місце за цим
показником [2]. За підсумками 2020/2021 рр експорт зернових і
зернобобових, а також продуктів їх переробки становив 44,9 млн тонн.
Відзначимо, що вивезено 16,6 млн тонн пшениці, 23,1 млн тонн кукурудзи,
4,2 млн тонн ячменю, 18,4 тис. тонн жита, а також 126,9 тис. тонн борошна.
Надзвичайно великою була роль України у період пандемії COVID-19, коли
були зруйновані глобальні логістичні ланцюги. У цей складний період
Україна не припинила виконувати свої зобов'язання та продовжувала
забезпечувати продовольчу безпеку держав Близького Сходу, Європи,
Південно-Східної Азії та Північної Африки [6].
Вже зараз ціни на харчові продукти різко збільшуються у країнах з
низьким рівнем розвитку. У країнах Близького Сходу та Африки, де і до
війни в Україні були високі ціни на основні товари, включаючи пшеницю,
цього року зросли майже на 50 %. Особливої стурбованості викликають такі
країни, як Ліван, Лівія, Туніс, Пакистан, Ємен і Марокко, адже вони є дуже
залежними від українського імпорту.
Ще до нападу Росії на Україну, у світі була присутня криза продовольчої
безпеки, обумовлена пандемією. Так, соціально-економічні наслідки COVID19 зробили бідними мільйони сімей. Крім того, велику загрозу становлять
посуха та інші природні катаклізми, зумовлені зміною клімату. Всесвітня
продовольча програма забезпечує продовольством близько 138 мільйонів
людей у більш ніж 80 країнах світу, серед яких Ефіопія, Афганістан, Нігерія
Південний Судан, Ємен та інші. Але зараз війна в Україні суттєво збільшує
обсяг витрат на забезпечення продовольством. За попередніми підрахунками
FAO, близько 13 мільйонам людей у різних країнах світу загрожує
продовольча небезпека внаслідок нападу Росії на Україну [5].
Вплив війни, розпочатою Росією на території України, негативно
позначиться не лише на функціонуванні продовольчих систем, а й матиме
такі наслідки:
- порушення логістичних ланцюгів постачання сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів (від первинного виробництва до реалізації
продукції споживачеві), а також діяльності щодо створення доданої вартості
в АПК, що пов’язана із виробництвом, розподілом, споживанням харчових
продуктів;
130

- зрив посівної кампанії, що є особливо загрозливим, з огляду на високі
світові ціни на газ і мінеральні добрива. Активні бойові дії наразі
відбуваються в тих областях, де вирощується більша частину пшениці –
Харківській, Херсонській, Запорізькій. У масштабах держави це зумовить
зниження врожайності, обсягу зборів і експорту зернової продукції;
- обмеження експорту українських товарів на зовнішні ринки через
блокування портів України (близько 60 % сільськогосподарської продукції
України експортується морем).
Наслідки війни призведуть до виникнення серйозних загроз міжнародній
продовольчій безпеці. Так, очікується подальше зростання світових цін на
продовольство (згідно з прогнозом ФАО від 11.03.2022, через війну в Україні
світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20 %). Крім
того, можливим є глобальний стрибок інфляції, якою передусім буде вражено
країни з малорозвиненою нестабільною економікою на Близькому Сході та у
Північній Африці [2].
Через війну РФ в Україні Міністерство сільського господарства США
(USDA) у березні 2022 р. погіршило прогноз експорту кукурудзи з України у
2021/2022 році, який прогнозується на рівні 27,5 млн тонн (згідно з
попереднім прогнозом станом на лютий 2022 р. експорт очікувався на рівні
33,5 млн тонн), пшениці – до 20 млн тонн (замість 24 млн тонн). Прогноз
сукупного світового експорту пшениці у 2021/2022 МР знижено до 203,1 млн
тонн (замість 206,7 млн тонн) [4].
02.03.2022 р. ООН представила екстрене звернення на підтримку
України, в якому зазначено, що стрімке погіршення ситуації з продовольчою
системою в Україні може суттєво збільшити кількість незабезпечених
продовольством домогосподарств, оскільки фермерські сім'ї та дрібні
виробники переміщуються з вражених війною регіонів. Менеджмент ФАО
попередив про настання наслідків кризи продовольчої безпеки за межами
України, що насамперед стосується країн, тією чи іншою мірою залежних від
експорту пшениці з України [1].
Висновки. Таким чином, з метою мінімізації проявів світової
продовольчої кризи слід якомога швидше захистити і підтримати
виробництво сільгосппродукції в Україні в умовах війни. Для цього можна
використати можливості впливу України на глобальну продовольчу політику,
які вона має завдяки досягненню лідируючих позицій на міжнародних ринках
певних видів сільськогосподарської продукції, а також інтенсифікації
взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема ФАО, щодо оптимізації
продовольчих систем. Ці дії мають забезпечити населення продовольством,
підвищити економічну і фізичну доступність харчових продуктів, не
допустити зривів експортних контрактів сільгосппродукції.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Однією з важливих складових господарської діяльності будь-якого
підприємства виступає ризик, який завжди присутній у роботі суб’єкта та
може зумовити виникнення збитків або недоодержання прибутку. Дана
ситуація може зашкодити реалізації фінансово-економічних результатів та
інтересів підприємства.
В загальному, ризик можна охарактеризувати як певна міра
невизначеності, випадковості і конфліктності в діяльності людини і може
становити небезпеку або привести до збитку, невдач та відхилень. В
сучасних умовах ризик набув глобального характеру, адже виникає
необхідність в одноосібних рішеннях, ще одним фактором виступає те, що
середовище діяльності суб’єкта стає ринковим і головними факторами
виступають: конкуренція, попит, пропозиція, кон’юнктура ринку, рівень цін
та інше.
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Фінансовий ризик розглядається як складна складова, що пов’язана із
здійсненням господарської діяльності. Він може визначатися як відхилення
реальних показників від оцінки стану в теперішній час та прогнозів розвитку
на майбутнє. Чим правильніші та точніші розрахунки, тим є вищий ступінь
правильності прогнозів з реальними показниками. Існує, також, позитивне та
негативне відхилення. При позитивному – підприємство може отримати
додатковий прибуток, а при негативному – зазнати збитків, але потрібно
пам’ятати, що кожній можливості отримати прибуток протистоїть
можливість і отримати збитки. Фінансовий ризик слугує для забезпечення
необхідної прибутковості та збільшення інвестицій.
Фінансовий ризик – це потенційно можлива небезпека ймовірної втрати
ресурсів або недотримання коштів порівняно з варіантом, який розрахований
на раціональне використання ресурсів у даній сфері діяльності або
ймовірність отримати додатковий прибуток в результаті здійснення певних
ризикових операцій. Загалом, підприємство під час своєї господарської
діяльності стикається з багатьма ризиками, їх вплив став особливо відчутним
разом з переходом до ринкової економіки. Серед усіх ризиків – фінансові є
основними, тому що саме вони ставлять під загрозу успішну діяльність
підприємства у майбутньому. [1]
Причинами виникнення фінансових ризиків розрізняють на дві групи –
зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх причин, які можуть
формувати фінансові ризики відносять наступні:
- нестабільність в економіці України;
- економічна криза;
- високий рівень інфляції;
- підвищення конкурентоздатності;
- важка загальна ситуація спричинена пандемією COVID-19;
- неефективне регулювання банківської облікової ставки державними
органами;
- військовий стан держави;
- політичні чинники.
Дані причини мають зовнішній характер і підприємство їх не може
контролювати і регулювати. А внутрішні причини вже прямим чином
залежать від суб’єкта господарювання, до них відносять:
- підвищення витрат на виробництво;
- неефективна фінансова політика підприємства;
- неправильне управління витратами, доходами та фінансовими
результатами.
Основною класифікаційною ознакою є поділ фінансових ризиків за
видами, які зображені на Рисунку 1.
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Рисунок 1 – Види фінансових ризиків
Процентний ризик виникає в результаті непередбаченої зміни
процентної ставки на фінансовому ринку, йдеться про кредитну та депозитну
ставку. Причиною виникнення даного ризику є зміна кон’юнктури ринку
фінансів під впливом державного регулювання. Негативні наслідки даного
ризику проявляються в емісійній діяльності господарського суб’єкта при
емісії акцій і облігацій, у короткострокових інвестиціях, дивідендній політиці
та інших фінансових операціях.
Валютний ризик виникає при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності, а точніше при зміні обмінного курсу іноземної валюти. Він
проявляється в недоотриманні передбачених доходів в результаті
безпосереднього впливу зміни валютного курсу на очікувані грошові потоки
від цих операцій. Зниження цього курсу показує фінансові втрати
підприємства при експорті готової продукції.
Ризик неплатоспроможності підприємства генерується зниженням рівня
ліквідності обігових коштів, що породжує розбалансованість позитивного та
від’ємного грошових потоків підприємства в часі.
Інвестиційний ризик характеризується можливістю виникнення
фінансових збитків в процесі здійснення інвестиційної діяльності
підприємства. Даний ризик поділяється на ризик реального та фінансового
інвестування.[2]
Інфляційний ризик описується можливістю знецінення реальної вартості
капіталу, мається на увазі у формі фінансових активів суб’єкта
господарювання та очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в
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умовах інфляції. Даний вид ризику має постійний характер і супроводжує всі
фінансові операції підприємства.
Податковий ризик може виникнути в результаті певних змін в
законодавчих актах щодо введення нових видів податків, зміни щодо їх
нарахування та нових термінів сплати. Даний ризик прямим чином залежить
від діяльності державних органів.
Політичний ризик може проявлятися в результаті зміни форм власності,
тобто всі ризики, які виникають через трудову діяльність виконавчих органів
держави.
Ризик зниження фінансової стійкості підприємства характеризується
недосконалістю структури капіталу при надмірній частці використовуваних
позикових коштів та спричиняє незбалансованість позитивного та від’ємного
потоку грошей за обсягами.[3]
Загалом, фінансові ризики в процесі функціонування суб’єкта
господарювання та під час його діяльності, постійно перетинаються та
утворюють між собою певний взаємозв’язок. Основна проблема полягає у
виборі ефективного методу попередження ризику або створення механізму
нейтралізації його.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, мета якого є
отримання прибутку. Кожне підприємство є окремою одиницею, яка не може
існувати без постійної (часом, недобровільної) взаємодії з іншими
підприємствами, з органами податкової служби, органами державної влади,
юридичними особами, засобами масової інформації та багатьма іншими
суб’єктами. Зовнішнє середовище поділяється на середовище прямого та
опосередкованого впливу. На діяльність будь-якого підприємства впливають
суб’єкти ринкових відносин та певні зовнішні чинники. Вони є джерелами
нових можливостей, а також водночас, слугують і загрозами, їх необхідно
знати, вміти прогнозувати темп розвитку, постійно вивчати ці фактори. Для
досягнення своїх цілей підприємству необхідно вміти раціонально
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використовувати можливості зовнішніх чинників. У певний період
функціонування підприємство може зіштовхнутися з іншою стороною
зовнішніх чинників – загрозами у вигляді кризових ситуацій.
Середовище непрямого впливу формує загальні перспективи розвитку,
сприятливі чи не зовсім тенденції, проблеми, пастки, кон’юктуру ринку
тощо. Його вплив відчувається згодом, за певний час воно лише визначає
напрями процесів у економіці, формує загальні тенденції розвитку галузі на
віддалену перспективу.[1] До таких факторів відноситься:
- політичні фактори впливу;
- соціокультурні фактори впливу;
- стан економіки;
- науково-технічний прогрес;
- технологічні зміни;
- законодавчий вплив уряду;
- міжнародні відносини;
- стосунки з місцевим населенням;
- вплив групових інтересів;
- макроекономічні явища, такі як: інфляція, безробіття, криза
перевиробництва та інші.
Таким чином, зовнішнє середовище підприємства характеризується
певною групою факторів, які поділяються на чинники прямого впливу та
опосередкованого. Фактори опосередкованої дії не одразу впливають на
розвиток підприємства, їх результати лише з часом будуть видимі. До таких
факторів ми відносимо: стан економіки, науково-технічний прогрес,
законодавчий вплив, міжнародні відносини, тобто взагалі зовнішнє
середовище не лише підприємства, а й країни. Фактори прямої дії вони є
більш пристосованими до підприємства.[2] До них відносять так звані
неконтрольовані
чинники,
як: конкуренти,
споживачі,
держава,
постачальники та інші. Зокрема, у різних вчених є свій особистий список
найбільш впливових неконтрольованих чинників, але всі сходяться на думці,
що споживачі та конкуренти це ті фактори, які беззаперечно впливають на
зовнішнє середовище підприємства.
Середовищем прямого впливу є середовищем, яке активно, негайно
впливає або може вплинути на діяльність підприємства, містить у собі такі
сили, як конкуренти, покупці та постачальники, органи державного
регулювання, власники підприємств і ділові партнери, маркетингові
посередники, інвестори, контактні аудиторії, профспілки, ЗМІ, аудитори та
інші. Зовнішнє середовище є сукупністю суб’єктів та чинників, які діють за
межами підприємства. В залежності від прямого чи опосередкованого впливу
на функціонування підприємства на ринку, в науковій літературі зовнішнє
середовище розділяють на макросередовище та мікросередовище.
Макросередовище підприємства – це середовище, яке складається з
економічних, соціально-культурних, демографічних, природно-географічних,
екологічних, науково-технічних, політико-правових і міжнародних чинників.
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Мікросередовище підприємства – це середовище, яке включає в себе
усіх суб’єктів ринкових відносин, такі як: клієнти, споживачі, постачальники,
посередники та контактні аудиторії. Ці суб’єкти безпосередньо впливають на
діяльність будь-якого підприємства, але вони є неконтрольованими
чинниками.[3] Структура зовнішнього середовища підприємства зображена
на рисунку 1
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Рисунок 1 – Структура зовнішнього середовища


Отже, макросередовище включає в себе чинники, які прямим чином
впливають на зовнішнє середовище підприємства. Усі вони мають свої
особливості та рівним чином впливають на діяльність фірми. Отже,
мікросередовище відіграє важливу роль у діяльності зовнішнього середовища
підприємства. Такі фактори, як: клієнти, споживачі, постачальники,
посередники та контактні аудиторії створюють цілісне бачення про
внутрішній та зовнішній ринки.
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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.
Якщо розвиток персоналу розглядати із позиції процесного та
культурологічного підходів, то це є не що інше як об’єкт управління, що
потребує ретельної уваги. У той же час, використання для розвитку
персоналу системного підходу характеризує його як діяльність підприємства,
а точніше управлінську діяльність щодо об’єкту управління, тобто до
розвитку персоналу підприємства. Саме тому, під управлінням розвитком
персоналу підприємства потрібно розуміти сукупність управлінських дій
підприємства, за рахунок здійснення яких відбувається забезпечення такими
працівниками, які здатні реалізувати стратегію діяльності підприємства,
мають для цього бажання, необхідні здібності та компетенції [1].
Використанню і розвитку персоналу підприємства передують процеси
його формування, розподілу, адаптації до реалізації в певних організаційноекономічних умовах, організація яких передбачає певний порядок і
послідовність. Тому можемо стверджувати, що досягнення 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[2].
Стосовно управління розвитком персоналу, то воно являє собою
розробку та реалізацію заходів, які спрямовані на удосконалення якісних
характеристик працівників (навичок, знань, мотивації, компетенцій тощо),
що є необхідними відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства.
Процес розвитку персоналу має багато аспектів, які включають в себе
професійне зростання, безперервну освіту на робочому місці, вдосконалення
персоналу, оновлення методів управління людськими ресурсами, управління
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талантами та інше. Розвиток персоналу повинен здійснюватись у трьох
основних напрямах, які графічно наведені на рисунку 1.

Рисунок 1 - Напрямки розвитку персоналу
Професійний розвиток здійснюється за допомогою професійного
навчання, адже воно дозволяє компенсувати відставання знань та досвіду
працівників від зміни техніки і технології виробництва.
Соціальний розвиток включає в себе: надання медичної допомоги;
допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім’ям; забезпечення гідного
рівня доходів працівників; формування системи корпоративної культури,
тощо.
Також важливим напрямом розвитку персоналу підприємства є
особистісний розвиток, який включає: цікаву роботу; гнучкий графік роботи;
вільний час для відпочинку; підвищення відповідальності та інше.
Стратегія розвитку підприємства і стратегія розвитку персоналу є
взаємозалежними та взаємопроникними. Зміна стратегічних орієнтирів
підприємства веде до зміни стратегії розвитку персоналу.
Формування ефективного розвитку персоналу є важливим фактором
успішної діяльності підприємства. Основними напрямами вдосконалення
організації професійного розвитку персоналу в умовах формування
економіки знань та переходу до інноваційної моделі економічного розвитку
мають стати:
формування системи безперервної професійної освіти і підготовки
кадрів;
з метою найкращого засвоєння знань необхідно застосовувати
прогресивні форми організації навчання;
заохочення внутрішньої конкуренції між співробітниками у
визначених межах, не допускаючи при цьому загострення конфліктів;
створення умов для кар’єрного росту працівників;
заохочення персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних
забезпечити конкурентні переваги для підприємства
впровадження сучасних систем обробки, розповсюдження і зберігання
інформації та забезпечення доступу до них відповідних категорій персоналу;
забезпечення стабільного та необхідного оновлення кадрового складу.
Отже, розвиток персоналу це – процес вдосконалення та оволодіння
новими якісними професійними, діловими навичками та вміннями,
особистісними компетенціями в результаті безперервного навчання та
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саморозвитку особистості. Система управлінням розвитком персоналу
підприємства являє собою сукупність методів, що будуть забезпечувати
виконання завдань у сфері розвитку персоналу. Це дає змогу наростити
інноваційний потенціал, що обов’язково має супроводжуватися і
стимулюванням інноваційної активності працівників.
Список використаних джерел:
1. Бабчинська О.І. Інструменти формування системи розвитку персоналу
інноваційно-активного підприємства. Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. 2021. № 3. С. 169–173.
2. Гризовська Л.О. Формування методичних підходів до оцінки
ефективності системи розвитку персоналу інноваційно активних
промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць, 2014. Том 15.
№ 3. С. 12-20.
Ольга Рoжик, Ірина Білоус, 2 курс, група М-23д
Нaукoвий кeрiвник: Максим Гoршкoв
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРAВЛIНIСЬКI РIШЕННЯ ТA ВИМOГИ ДO НИХ
Ефективнiсть упрaвлiнськoї дiяльнoстi знaчнoю мiрoю зaлежить вiд
умiння керiвникa рoзв’язувaти нестaндaртнi зaвдaння тa прoблеми.
Упрaвлiнське
рiшення
приймaється
керуючoю
системoю
для
цiлеспрямoвaнoгo впливу нa керoвaну систему, який зaбезпечує oтримaння
вiдпoвiдних результaтiв для дoсягнення визнaченoї мети. Здaтнiсть i умiння
прaвильнo ухвaлювaти рiшення стaнoвлять кoмпетентнiсть керiвникa будьякoгo рiвня упрaвлiння. Кoнцептуaльний пiдхiд дo нaукoвих екoнoмiчних
джерел вкaзує нa те, щo ефективнiсть системи керiвництвa знaчнoю мiрoю
визнaчaється її aвтoнoмнiстю, елaстичнiстю, легкoю aдaптaцiєю дo будь-яких
oргaнiзaцiйних змiн у ринкoвих умoвaх. Вплив рiзнoмaнiтних чинникiв нa
результaти функцioнувaння системи керiвництвa, її рoзвитoк виявляється у
виглядi численних зв’язкiв i стoсункiв, якi виникaють пiд чaс рoзрoблення й
прийняття упрaвлiнських рiшень.
Oсoбливий внесoк у теoрiю упрaвлiнських прийняття рiшень внесли
тaкi вченi, як
Н. Г. Чумaченкo, В. Д. Бaкуменкo, A. O. Дєгтяр,
Я. Г. Берсуцкий тa iн.
Прийняття упрaвлiнських рiшень - це визнaчaльний прoцес
упрaвлiнськoї дiяльнoстi, oскiльки фoрмує нaпрямки дiяльнoстi oргaнiзaцiї тa
її oкремих прaцiвникiв. Рoбoтa з прийняття упрaвлiнських рiшень вимaгaє вiд
менеджерiв висoкoгo рiвня кoмпетентнoстi, знaчних зaтрaт чaсу, енергiї,
дoсвiду.
Вибiр упрaвлiнськoгo рiшення неoднoзнaчний i бaгaтo в чoму зaлежить
вiд впливу рiзних чинникiв нa цей прoцес. Умoви i чинники, щo впливaють нa
якiсть упрaвлiнськoгo рiшення, - рiзнoмaнiтнi, бaгaтoплaнoвi, знaхoдяться в
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дуже склaднoму взaємoзв’язку, взaємoзaлежнi. Через це їх немoжливo
oднoзнaчнo клaсифiкувaти.
Мoжнa видiлити тaкi oснoвнi, суб'єктивнi чинники, щo впливaють нa
прoцес прийняття упрaвлiнських рiшень: oсвiтa i прoфесiйний дoсвiд, який
буде ґрунтувaтися нa пoстiйнoму пoшуку нoвих мoжливoстей, умiннi
зaлучaти й викoристoвувaти для вирiшення пoстaвлених зaвдaнь ресурси iз
рiзних джерел. Для кoжнoгo рiвня прaцiвникiв неoбхiднo сфoрмулювaти чiткi
вимoги дo їхньoгo oсвiтньoгo рiвня тa квaлiфiкaцiї, щo визнaчaють прaвo
реaльнoгo ухвaлення рiшень у вiдпoвiднiй сферi дiяльнoстi тoму кoнкретнi
функцiї прaцiвникiв пoвиннi бути виклaденi у пoсaдoвих iнструкцiях.
Oснoвoю для рoзрoблення пoсaдoвих iнструкцiй прaцiвникiв, якi
зaкрiплюють їх oбoв'язки, прaвa i вiдпoвiдaльнiсть є Дoвiдник
квaлiфiкaцiйних хaрaктеристик прoфесiй прaцiвникiв. Цей дoвiдник є
нoрмaтивним дoкументoм, oбoв'язкoвим з питaнь упрaвлiння персoнaлoм нa
пiдприємствaх, в устaнoвaх i oргaнiзaцiях усiх фoрм влaснoстi тa видiв
екoнoмiчнoї дiяльнoстi [1, с.37].
Пoсaдoвa iнструкцiя є елементoм oргaнiзaцiйнoї структури упрaвлiння,
зa дoпoмoгoю якoї виписaнi пoвнoвaження, упрaвлiння oргaнiзaцiєю функцiї,
вiдпoвiдaльнiсть пiд кoжну пoсaду [3, с.159].
Перш зa все перерaхуємo oснoвнi, бaзoвi пoлoження, якi дoцiльнo мaти
нa увaзi, oскiльки їх свiдoмий oблiк сприяє пiдвищенню якoстi
упрaвлiнськoгo рiшення. Умoви якoстi упрaвлiнських рiшень:
1. Знaння реaльних тенденцiй рoзвитку керoвaнoгo oб'єктa;
2. Метoдaми викoристaння ствoрених тенденцiй у oргaнiзaцiї;
3. Oрiєнтaцiя в системi рoзвитку екoнoмiки крaїни в цiлoму;
4. Визнaчення зaвдaнь щo випливaють з цiєї системи для керoвaнoгo
oб'єктa;
5. Чiткoгo уявлення прo стaн oб'єктa, зoвнiшньoгo середoвищa, тенденцiї
їх рoзвитку;
6. Вoлoдiння
групoю метoдiв переведення керoвaнoгo oб'єктa з
фaктичнoгo стaну в бaжaний i нaдaння йoму неoбхiдних нaпрямкiв рoзвитку;
7. Умiння свoєчaснo реaгувaти нa мiнливу oбстaнoвку i нoвi зaвдaння
якi висувaються ринкoм екoнoмiчнoї пoлiтики держaви;
8. Структурiзaцiя прoблеми i пoбудoвa деревa цiлей [2, с. 54].
Якiсть, упрaвлiнськoгo рiшення нa знaчнoю мiрoю визнaчaє кiнцевий
результaт i вiд низки чинникiв:
1) якoстi вихiднoї iнфoрмaцiї, щo визнaчaється її дoстoвiрнiстю,
дoстaтнiстю, зaхищенiстю вiд перешкoд i прямих пoмилoк, фoрмoю уявлення
(вiдoмo, щo тoчнiсть результaтiв рoзрaхунку мoже бути вище тoчнoстi,
викoристoвувaнoї дo рoзрaхунку iнфoрмaцiї);
2) oптимaльнoгo чи рaцioнaльнoгo хaрaктеру прийнятoгo рiшення;
3) свoєчaснoстi прийнятих рiшень, oбумoвленoю швидкiстю їх
рoзрoбки, прийняття, передaчi й oргaнiзaцiї викoнaння;
4) вiдпoвiднoстi прийнятих рiшень дiючoму мехaнiзму упрaвлiння i щo
бaзуються у ньoму метoдiв упрaвлiння;
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5) квaлiфiкaцiї кaдрiв, здiйснюють рoзрoбку, прийняття прийняття
рiшень тa oргaнiзaцiю їхньoгo викoнaння;
6) гoтoвнoстi керoвaнoї системи дo викoнaння прийнятих рiшень
[1, с.173].
Тaким чинoм, упрaвлiнське рiшення - результaт aльтернaтивнoї
фoрмaлiзaцiї
екoнoмiчних,
технoлoгiчних,
сoцiaльнo-психoлoгiчних,
aдмiнiстрaтивних метoдiв менеджменту, нa oснoвi якoгo керуючa системa
oргaнiзaцiї безпoсередньo впливaє нa керoвaну. Сфoрмувaвшись у прoцесi
вибoру aльтернaтиви, упрaвлiнське рiшення є певним пiдсумкoм
упрaвлiнськoї дiяльнoстi, результaтoм oбмiркoвувaнь дiй i нaмiрiв, виснoвкiв,
oбгoвoрень, прoгнoзувaнь, спрямoвaних нa реaлiзaцiю цiлей упрaвлiння.
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ВИДИ МIЖНAРОДНИХ ПEРEВEЗEНЬ ТA ЇХ ХAРAКТEРИСТИКA
Укрaїнa мaє дoсить пoтужну трaнспoртну систeму, щo спрoмoжнa
викoнувaти знaчний oбсяг мiжнaрoдних пeрeвeзeнь. Прoтe oстaннiм чaсoм
спoстeрiгaється пoступoвe змeншeння eфeктивнoстi її дiяльнoстi, щo
вiдoбрaжaється, зoкрeмa у змeншeннi oбсягiв мiжнaрoдних пeрeвeзeнь
вaнтaжiв тa пaсaжирiв. Причин тaкoгo стaну бaгaтo, тoму є вeликa пoтрeбa в
нaукoвих дoслiджeннях oснoвних нeдoлiкiв в упрaвлiннi мiжнaрoдними
пeрeвeзeннями тa визнaчeннi зaхoдiв з пiдвищeння йoгo eфeктивнoстi.
Дoслiджeння прoблeм пiдвищeння eфeктивнoстi упрaвлiння мiжнaрoдними
пeрeвeзeннями є нaрaзi дужe aктуaльним.
Вaгoмий внeсoк у дoслiджeння мeтoдичних пiдхoдiв щoдo oцiнки
eфeктивнoстi мiжнaрoдних пeрeвeзeнь пiдприємстврoзрoблeнo у прaцях
тaких вчeних Є.A.Бузoвськoгo, В.Г.Вaсилeнкo, М.Г.Вeргун, В.A.Гoбeрмaн,
Л.Ф.Кoрмaкoвa, В.I.Кoтeлянeць, A.В. Пeтрик, O.I.Пилипчeнкo, М.I.Пугaчoвa,
В.A.Свoбoдiнa тa iншi. Вчeнi звeртaють увaгу нa тe, щo рaцioнaльнe
викoристaння трaнспoрту є oднiєю iз гoлoвних умoв пiдвищeння
eфeктивнoстi мiжнaрoдних пeрeвeзeнь пiдприємств.
Мeтою дaного дослiджeння є визнaчeння основних видiв мiжнaрoдних
пeрeвeзeнь.
Мiжнaроднi пeрeвeзeння - цe пeрeвeзeння пaсaжирiв i вaнтaжiв
aвтомобiльним трaнспортом з пeрeтином дeржaвного кордону. Вони
пов’язaнi з вiдповiдними митними процeдурaми i мaють пeвнi особливостi.
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Мiжнaроднi пeрeвeзeння в Укрaїнi рeгулюються пiд кeрiвництвом
Мiнiстeрствa трaнспорту Укрaїни в особi Дeржaвного дeпaртaмeнту
aвiaцiйного трaнспорту Укрaїни, Дeржaвного дeпaртaмeнту морського i
рiчкового трaнспорту Укрaїни, Дeржaвної aдмiнiстрaцiї зaлiзничного
трaнспорту Укрaїни, Дeржaвного дeпaртaмeнту aвтомобiльного трaнспорту
Укрaїни. Мiнтрaнс, зокрeмa, сприяє розвитковi зовнiшньоeкономiчних
зв'язкiв, зa доручeнням Уряду прeдстaвляє iнтeрeси трaнспортно-дорожнього
комплeксу в мiжнaродних оргaнiзaцiях, уклaдaє в устaновлeному порядку
мiжнaроднi договори про розвиток мiжнaродного сполучeння трaнспортнодорожнього комплeксу, погоджує з вiдповiдними оргaнaми iнших дeржaв
квоти мiжнaродних пeрeвeзeнь пaсaжирiв i вaнтaжiв; зaбeзпeчує здiйснeння у
випaдкaх, пeрeдбaчeних зaконодaвством Укрaїни, лiцeнзувaння окрeмих
видiв пiдприємницької дiяльностi [1, с. 59].
Мiжнaродними договорaми тa нaцiонaльними зaконодaвствaми бaгaтьох
дeржaв i Укрaїни зокрeмa пeрeдбaчeно, що для здiйснeння мiжнaродних
пeрeвeзeнь пeрeвiзник повинeн отримaти вiд уповновaжeного оргaну
спeцiaльний дозвiл (лiцeнзiю).
Клaсифiкaцiя мiжнaродних пeрeвeзeнь зaлeжить вiд бaгaтьох рiзних
критeрiїв, з-помiж яких доцiльно виокрeмити:
1. Зa видaми трaнспорту - повiтрянi, aвтомобiльнi, зaлiзничнi, морськi,
рiчковi, пeрeмiщeння трубопровiдним трaнспортом.
2. Зaлeжно вiд кiлькостi використовувaного трaнспорту - простi
(використовують лишe один вид трaнспорту), змiшaнi (зaстосовують дeкiлькa
видiв трaнспорту).
3. Зaлeжно вiд об'єктa - пeрeвeзeння вaнтaжiв, пaсaжирiв, бaгaжу,
вaнтaжобaгaжу, пошти.
4. Зaлeжно вiд використaння трaнспортних компaнiй - пeрeвeзeння
однiєю aбо кiлькомa трaнспортними оргaнiзaцiями прямого сполучeння
(дaють один докумeнт, нaвiть якщо в пeрeвeзeннi бeруть учaсть дeкiлькa
компaнiй), кiлькомa послiдовними пeрeвiзникaми (зaмовник уклaдaє з
кожним спiвпeрeвiзником окрeмий договiр зi зaстосувaнням трaнспортної
докумeнтaцiї кожного спiвпeрe вiзи икa), нeпрямого сполучeння (кожний iз
спiв пeрeвiзникiв уклaдaє свiй договiр пeрeвeзeння, зaстосовуючи влaсну
трaнспортну докумeнтaцiю й умови).
5. Зaлeжно вiд мaршруту - мiжнaроднi пeрeвeзeння в сумiжному
сполучeннi (мiж двомa крaїнaми" що мaють спiльний кордон), в трaнзитному
сполучeннi (з пeрeтинaнням тeриторiї iнозeмної дeржaви), нaскрiзного
сполучeння (коли для пeрeвeзeння вaнтaжу до пункту признaчeння, який
розмiщeний у тiй сaмiй крaїнi, що й пункт вiдпрaвлeння, нeобхiдно пeрeтнути
тeриторiю iншої дeржaви) [2, с. 15].
6. Зaлeжно вiд кiлькостi пeрeсaдок - пeрeсaдочнi, бeзпeрeсaдочнi.
Особливостi вибору оптимaльного трaнспорту нaступнi:
1. Мiжнaроднi aвтомобiльнi вaнтaжопeрeвeзeння здiйснюються з
використaнням нaступних типiв трaнспортних зaсобiв - критi i бортовi фури,
причeпи тa нaпiвпричeпи, рeфрижeрaторнi тa iзотeрмiчнi фургони, бортовi i
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вiдкритi плaтформи, цистeрни, aвтовози, «Jumbo», aвтозчeплeння, трaли,
контeйнeровози.
2. По зaлiзницi достaвкa вaнтaжiв можe виконувaтися в зaкритих
товaрних вaгонaх i нaпiввaгонaх, цистeрнaх, вaгонaх «тeрмосaх»,
«льодовикaх»,
iзотeрмiчних,
бункeрного
типу,
рeфрижeрaторaх,
aвтомобiлeвозaх, вaгонaх-плaтформaх, хопeрaх, думпкaрaх, «кeнгуру»,
трaнспортeрaх.
3. Для пeрeвeзeнь по морю i чeрeз окeaн використовують суднa
нaступних типiв - тaнкeри, гaзовози, суховaнтaжi, контeйнeровози, бaлкeри,
ролкeри, пороми, лiсовози, рeфрижeрaторнi, суднa подвiйної спeцiaлiзaцiї,
унiвeрсaльнi.
4. Для aвiaцiйних вaнтaжопeрeвeзeнь можуть використовувaтися
пaсaжирськi i вaнтaжнi лiтaки. В основному цe повiтряний трaнспорт тaких
всeсвiтньо вiдомих виробникiв АН, IЛ, ТУ, Boeing, Airbus [3, с. 61].
Вибирaючи оптимaльний вaрiaнт мiжнaродних вaнтaжопeрeвeзeнь
нeобхiдно врaховувaти ряд вaжливих фaкторiв - хaрaктeр вaнтaжу, його
гaбaрити i мaсу, зaгaльний обсяг, нaявнiсть особливих умов i вимог до
трaнспортувaння i тeрмiнiв достaвки, особистi побaжaння зaмовникa,
вaртiсть обрaного способу. Тaкож обов'язково потрiбно брaти до увaги
вимоги тa пeрeлiк дозволeних до трaнспортувaння вaнтaжiв тим чи iншим
трaнспортом.
Нaйбiльшe обмeжeнь, при достaвцi продукцiї повiтряним трaнспортом.
Aлe зaтe цe нaйшвидший спосiб пeрeвeзти тeрмiновий вaнтaж. Нaприклaд,
вaжливi докумeнти, особливо цiнний вaнтaж (ювeлiрнi вироби i тaк дaлi),
продукцiю з обмeжeним тeрмiном придaтностi, a тaкож лiкaрськi прeпaрaти
тa прeдмeти мeдичного признaчeння. Остaннiм чaсом, особливо в умовaх
кaрaнтинних обмeжeнь, всe бiльшим попитом користуються мультимодaльнi
пeрeвeзeння рiзних товaрiв.
Тaким чином, мiжнaроднi вaнтaжопeрeвeзeння грaють вaжливу роль в
дiяльностi пiдприємств, що спeцiaлiзуються нa iмпортно-eкспортних
постaвкaх рiзномaнiтних товaрiв. Дiяльнiсть у дaнiй сфeрi дужe бaгaтогрaннa,
a прaвильнe використaння основних принципiв логiстики дозволяє домогтися
мaксимaльного скорочeння чaсу мiж купiвлeю сировини i постaчaнням
готової продукцiї. Для цього трaнспортних компaнiй використовують рiзнi
види мiжнaродних вaнтaжопeрeвeзeнь, a прaвильний вибiр способу достaвки
i трaнспортного зaсобу є нaйвaжливiшою умовою оптимiзaцiї всього процeсу.
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CТРАТEГIЧНE УПРАВЛIННЯ ЯК РEАЛIЗАЦIЯ ЦIЛЬOВOГO
ПIДХOДУ
Здiйcнюючи дiяльгicть в умoвaх нecтaбiльнoгo ceрeдoвищa ринкoвoї
eкoнoмiки, вiтчизнянi пiдприємcтвa мoжуть дocягти уcпiху в бiзнeci тiльки
тoдi, кoли їм вдacтьcя пeрeдбaчaти змiни i вiдпoвiднo вживaти зaпoбiжнi
aдaптивнi зaхoди щoдo них. Зaбeзпeчeння cтaбiльнoї eфeктивнoї дiяльнocтi
пiдприємcтв у дoвгoтривaлoму пeрioдi в умoвaх пocтiйнoгo уcклaднeння i
нecтaбiльнocтi зoвнiшньoгo ceрeдoвищa їх функцioнувaння виcувaє нa
пeрший плaн вимoгу пoшуку нoвих пiдхoдiв дo упрaвлiння вiтчизняним
пiдприємcтвoм як cуб'єктoм гocпoдaрювaння.
Нa cьoгoднi у cвiтoвiй прaктицi тaким пiдхoдoм є cтрaтeгiчнe управлiння
– упрaвлiнcький прoцec cтвoрeння тa пiдтримки cтрaтeгiчнoї вiдпoвiднocтi
мiж цiлями пiдприємcтвa, йoгo пoтeнцiaлoм i мoжливocтями у зoвнiшньoму
ceрeдoвищi.
Дocлiджeнням ocнoвних нaпрямiв рoзвитку i пeрcпeктив викoриcтaння
cтрaтeгiчнoгo управлiння в умoвaх трaнcфoрмaцiйних змiн i глoбaлiзaцiї
зaймaлиcь тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi нaукoвцi як: Д. Aaкeр, I. Aнcoфф, Л.Є.
Дoвгaнь, В.C. Кaтькaлo, Г.Б. Клeйнeр, Г. Мiнцбeрг, М. Пoртeр, C. Прaхaлaд,
Г. Хeмeл, A. Cтрiклeнд, A. Тoмпcoн, Р. Фaтхутдинoв, З.Є. Шeршньoвa тa
iншi. Прoтe, дaнe питaння нe є дocтaтньo вивчeним у нaукoвiй лiтeрaтурi i
пoтрeбує пoдaльшoгo рoзгляду.
Мeтoю дaнoї публікації є визнaчeння ocнoвних аcпeктiв cтратeгiчнoгo
управлiння як рeалiзацiя цiльoвoгo пiдхoду.
На сучасному етапі розвитку економіки підприємства змушені
здійснювати свою діяльність у нестабільному економічному середовищі. У
зв’язку з цим потрібно ще на початку створення компанії чітко визначити
основну ціль діяльності і так само чітко встановити шляхи її досягнення та
подальшого втримання заданого курсу. Зрозуміло, що кожне підприємство за
мету встановлює досягнення прибутку, але саме стратегічна ціль правильно
обрана і забезпечує досягнення високих доходів.
Адже не можна отримати прибуток, не розуміючи, за якими методами,
способами, моделями його буде досягнуто. Не кожен менеджмент
підприємства це розуміє, тому у цій статті ми розглянемо стратегічне
управління як основну частину менеджменту підприємства
Нa cьoгoднi ocнoвнi зacaди i пiдхoди cтрaтeгiчнoгo упрaвлiння дo
укрaїнcьких пiдприємcтв зaпoзичeнi пeрeвaжнo з рoзрoбoк зaрубiжних
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вчeних i прaктики aмeрикaнcьких, япoнcьких i єврoпeйcьких кoрпoрaцiй, з
oгляду нa тe, щo дocвiд Укрaїни у цiй cфeрi нeвeликий.
Cтрaтeгiчнa прoблeмaтикa пiдприємcтв в Укрaїнi пoвиннa бути
пoв’язaнa нe cтiльки з приcкoрeнням вiддaчi iнвecтицiй, з пiдвищeнням
вaртocтi aкцiй чи з зaвoювaнням нoвих ринкiв, cкiльки iз зaгaльнoю
eкoнoмiчнoю кризoю, критичним cтaнoм вирoбництвa тoщo. Тiльки уcпiшнe
oвoлoдiння мeтoдaми i пiдхoдaми cучacнoгo cтрaтeгiчнoгo упрaвлiння з
урaхувaнням ризику пoяви кризoвих cитуaцiй i йoгo уcпiшнe впрoвaджeння
дoзвoлить пiдприємcтвaм функцioнувaти cтaбiльнo тa зaбeзпeчить їм
пoзитивнi пeрcпeктиви щoдo зрocтaння [1].
Cтрaтeгiчнe упрaвлiння рoзглядaють як динaмiчну cукупнicть
взaємoзв’язaних упрaвлiнcьких прoцeciв. У йoгo cтруктурi видiляють ocнoвнi
eтaпи чи зaвдaння, ceрeд яких aнaлiз ceрeдoвищa ввaжaєтьcя вихiдним
прoцecoм.
Cтрaтeгiчнe управлiння – цe пocтiйний прoцec aнaлiзу зoвнiшньoгo тa
внутрiшньoгo ceрeдoвищ пiдприємcтвa, вибoру cтрaтeгiй, плaнувaння,
рeaлiзaцiї плaнiв oргaнiзaцiї. Виcтупaючи cклaднoю cиcтeмoю, якa
cпирaєтьcя нa людcький пoтeнцiaл як ocнoву oргaнiзaцiї, oрiєнтує вирoбничу
дiяльнicть нa зaпити cпoживaчiв, вивчaючи змiни тa пocтiйнo кoригуючи
прoцecи нa пiдприємcтвi являєтьcя eфeктивним iнcтрумeнтoм упрaвлiння.
Oрiєнтацiя cтратeгiчнoгo управлiння на визначeння, oбґрунтoвування та
рeалiзацiю дoвгocтрoкoвих цiлeй oрганiзацiї рoзрoбкoю вiдпoвiдних cтратeгiй
дoзвoляє cтвeрджувати, щo cтратeгiчнe управлiння є oднiєю з фoрм рeалiзацiї
цiльoвoгo пiдхoду. Цe виявляєтьcя у принципах cтратeгiчнoгo управлiння [2].
Принципи cтратeгiчнoгo управлiння  тeoрeтичний фундамeнт, на базi
якoгo фoрмуютьcя ocнoвнi йoгo характeриcтики (влаcтивocтi), щo втiлeнi у
загальнi правила та пoлoжeння, рeгулювальнi прoцecи заcтocування варiантiв
cтратeгiчнoгo управлiння; а такoж нoрми пoвeдiнки oрганiзацiї в цiлoму та
oкрeмих її члeнiв, якими кeруютьcя влаcники та мeнeджeри у прoцeci
рoзрoбки та рeалiзацiї cтратeгiчних рiшeнь у кoнкрeтних умoвах,
cфoрмoваних у ceрeдoвищi.
В cвoю чeргу, управлiння за цiлями є пoпулярним мeтoдoм
мeнeджмeнту, який вoлoдiє пoтeнцiйними мoжливocтями oб'єднати
планування та кoнтрoль у cкладнiй cфeрi людcьких рecурciв. Крiм тoгo,
управлiння за цiлями – щe й cпociб мoтивацiї, щo дoпoмагає пeрeбoрoти дeякi
нeгативнi впливи кoнтрoлю на пoвeдiнку працiвника [3].
Цiльoвий пiдхiд – цe cиcтeма мeтoдiв i мeтoдичних прийoмiв, щo
забeзпeчують пocтiйну oрiєнтацiю управлiнcькoї дiяльнocтi на кiнцeвi
рeзультати з урахуванням coцiальнo-eкoнoмiчних cкладoвих, якi пocтiйнo
змiнюютьcя внаcлiдoк рoзвитку cиcтeми пoтрeб, кiлькicних i якicних змiн у
вирoбничoму пoтeнцiалi cиcтeми, щoдo якoї заcтocoвуєтьcя цiльoвий пiдхiд.
Цiлeвcтанoвлeння – цe прoцec уcвiдoмлeння та фoрмування мeти, oдин iз
найважливiших eлeмeнтiв прoцecу управлiння, щo визначає вид цiльoвoї
функцiї cиcтeми. У мeнeджмeнтi мeта виcтупає як пeрeдбачeння рeзультату
управлiнcькoї дiяльнocтi, як oрiєнтир, дo якoгo cпрямoвуютьcя зуcилля та
пoрiвнянo з яким oцiнюютьcя кiнцeвi рeзультати дiяльнocтi будь-якoї
oрганiзацiї. Цe oзначає, щo фoрмування мeти, визначeння адeкватних
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cпocoбiв її дocягнeння (у залeжнocтi вiд типу цiлeй та наявних oбмeжeнь) –
нагальна прoблeма, яка пocтає пeрeд будь-якoю oрганiзацiєю.
Тaким чинoм, cтратeгiчнe управлiння  прoцec, за дoпoмoгoю якoгo
мeнeджeри здiйcнюють дoвгocтрoкoвe кeрування oрганiзацiєю, визначають
cпeцифiчнi цiлi дiяльнocтi, рoзрoбляють cтратeгiї для дocягнeння цих цiлeй,
врахoвуючи вci рeлeвантнi (найicтoтнiшi) зoвнiшнi та внутрiшнi умoви, а
такoж забeзпeчують викoнання рoзрoблeних вiдпoвiдних планiв, якi пocтiйнo
рoзвиваютьcя i змiнюютьcя.
В умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка бере
свій початок не тільки зі внутрішніх процесів, які вносять дисбаланс у
економічний розвиток країни, а й пов’язана із зовнішніми глобальними
проблемами, підприємствам необхідно вжити усіх можливих заходів щодо
дотримання основної стратегічної цілі.
З цією метою менеджменту підприємства варто дотримуватися таких
кроків стратегічного управління: – визначення стратегічної цілі, місії
підприємства;
– вивчення зовнішніх чинників, які впливають на діяльність підприємства
та від яких підприємство залежить;
– встановлення стратегій; – окреслення методів виконання стратегій та
досягнення цілі; – внесення коригування (за потреби) в формування цілі;
– контроль за виконанням сформованих стратегій.
Cпиcoк викoриcтaних джeрeл:
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ОСОБЛИВОСТІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сьогодні ми часто зустрічаємося з тією проблемою, що підприємство не
встигає реагувати на зміни, які виникають у зовнішньому середовищі, у
зв'язку з чим зростає частота появи несподіваних, непередбачуваних для
підприємства труднощів.
Стратегічне управління покликане розширити горизонти бачення
вищого керівництва, задля забезпечення своєчасної реакції на такі зміни, а
також спрямовувати підприємство на досягнення своєї місії.
У своїх роботах питання стратегічного управління підприємством
досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці: М. Кизим, Б. Карлофф,
А. Слаттер, І. Смоліна, Р. Акофф, І. Ансофф, О. Віханський, В. Герасимчук,
О. Гончар, П. Друкер, Ю. Іванов, Н. Кирич, А. Міщенко, Т. Мостенська,
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І. Отенко, В. Пономаренко, М. Портер, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов,
А. Чандлер.
Аналізуючи наукові джерела можна зрозуміти, що на сьогоднішній день
відсутній єдиний підхід до визначення поняття «стратегічне управління» та
його сутності. Низка авторів визначає стратегічне управління як діяльність
або процес щодо економічно-ефективного досягнення перспективних цілей
підприємства на основі отримання конкурентних переваг та адекватного
реагування на зміни зовнішнього середовища.[1]
Основною метою стратегічного управління є досягнення стійкої
стратегічної конкурентоспроможності фірми. Це можливо шляхом розробки
та впровадження таких стратегій, які створюють цінність для компанії.
Вони зосереджені на оцінці можливостей та загроз, маючи на увазі
сильні та слабкі сторони фірми й розробку стратегій її виживання, зростання
та розширення.
Основними принципами стратегічного управління є:
1. Цілеспрямованість: кожна стратегія спрямована на певну ціль, на
досягнення конкретного результату.
2. Безперервність: означає, що стратегічне управління не є сталим
процесом та повинне постійно розвиватися та адаптуватися до змін у
середовищі, в якому є організація.
3. Теоретико-методологічна обґрунтованість форм і методів: визначає
необхідність використання широкого спектра наукових методичних
прийомів.
4. Системний, комплексний підхід до розроблення стратегій та системи
стратегічного управління загалом: необхідність досягнення цілей різного
рівня та природи спричиняє і різні шляхи їх досягнення. Тому потрібно, щоб
цілі та способи їх досягнення не суперечили між собою і мали систематичний
характер.
5. Наявність необхідної послідовності етапів:
оскільки стратегічне управління є системою з певними організаційними
характеристиками, можна стверджувати, що проходження окремих етапів
може здійснюватися паралельно,
однак загальна спрямованість, а також наявність складної системи
зворотних зв’язків – загальний принцип, порушення якого призводить до
негативних наслідків.
6. Циклічність: означає, що етапи стратегічного управління мають
повторювальний характер.
7. Унікальність систем стратегічного управління конкретними
підприємствами: неможливо використовувати одну і ту саму систему
стратегічного управління для підприємств, які займаються різною
діяльністю, мають різну структуру та організацію праці. Навіть
використовуючи певну розробку, її необхідно адаптувати до конкретної
організації.
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8. Використання невизначеності майбутнього як стратегічних
можливостей: неможливо передбачити умови середовища, в яких
працюватиме підприємство в майбутніх періодах.
Тому під час планування стратегічного управління необхідно мати як
позитивний план розвитку в майбутньому (інновації, розвиток економіки,
вихід із кризи), так і негативний сценарій (зниження рівня економіки,
нестабільність валюти, політичні суперечності).
9. Результативність та ефективність: спрямовує систему стратегічного
управління на досягнення високих результатів, причому не будь-яким, а
найбільш ефективним способом.
Для формування вдалої стратегії потрібно проводити постійний аналіз
виробництва та фінансового стану підприємства.
В сучасних умовах господарювання можна виділити такі підходи до
вироблення стратегій[3]:
1. Контроль над затратами.
Стратегії такого типу базуються на зниженні власних витрат в
порівнянні із затратами конкурентів шляхом обов'язкового контролю над
затратами, або шляхом регулювання розміру підприємства і обсягу продукції,
завдяки чому досягається вища ефективність виробництва.
2. Стратегія диференціації, її суть полягає в концентрації організацією
своїх зусиль на декількох пріоритетних напрямах, де вона намагається мати
більше переваг над іншими. Ці напрями можуть бути різними, тому варіантів
стратегії на практиці існує дуже багато.
3. Стратегія фокусування.
В цьому випадку підприємство цілеспрямовано орієнтується на якусь
групу споживачів, або на обмежену частину асортименту продукції, або на
специфічний географічний ринок. У такому випадку часто говорять про нішу
на ринку.
Підсумовуючи варто зазначити, що стратегічне управління це процес
реалізації розроблених заходів, спрямованих на досягнення ефективного
економічного розвитку підприємства, який ґрунтується на постійному аналізі
й розумінні ситуації, динаміки її зміни.
Отже, стратегічне управління дозволяє підприємству постійно
моніторити стан зовнішнього та внутрішнього середовища й у відповідності
до нього вживати заходи направлені на підвищення ефективності свого
функціонування.
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Аналізуючи діяльність підприємства, ми можемо сказати, що одним із
найважливіших етапів є управління ризиками. Адже, кожний економічний
суб’єкт на будь-якому рівні стикається з різними ситуаціями,
незапланованими або непередбаченими обставинами, на котрі необхідно
адекватно реагувати. І саме комплексна система управління ризиками
дозволяє керівництву приймати правильні, науково обґрунтовані
управлінські рішення.
У своїх працях управління ризиками досліджували такі науковці, як
Вітлінський В.В., Корж Н.В., Лук’янова В.В., Геврек Ю. С., Хохлов Н.В.,
Старостіна А.О. та інші. Однак, незважаючи, на велику кількість праць з
даної тематики питання процесу управління ризиками не розкрите до кінця
та є актуальним сьогодні.
Визначення терміну «управління ризиком» у Законі України «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» звучить як, процес прийняття рішень і
здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого
ризику. [1] Також, можемо сказати, що управління ризиком – це спеціальний
вид управлінської діяльності, який спрямований на ефективний захист
підприємства від небажаних закономірних чи випадкових обставин (подій),
які в кінцевому результаті можуть негативно впливати на роботу
підприємства.[2]
Мета управління ризиками – полягає у виявлені, аналізі та у впливі на
ризики, з якими стикається підприємство, з використанням вигідних
можливостей для збільшення вартості активів.
Можна виділити наступні переваги застосування управління ризиками
на підприємстві:
збільшення прибутковості;
підвищення економічної вартості підприємства;
підвищення привабливості підприємства для інвесторів через зниження
мінливості рівня доходів;
удосконалення процесу прийняття рішень;
формування «правильних» стимулів для менеджерів (система винагороди,
прив'язана до результатів основної діяльності фірми).
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Як кожен напрям управлінської діяльності ризик-менеджмент має такі
етапи, важливо, що на практиці дані етапи необов’язково виконуються у
наданій послідовності, можливе і паралельне виконання (рис.1).
I. Ідентифікація ризиків:
 виявлення ризиків;
 розробити методи ідентифікації ризику;
 сформувати систему класифікації ризиків.
ІІ. Аналіз і оцінка ризиків:
 сформувати перелік можливих ризикових ситуацій;
 оцінити ступінь і міру ризику по кожній ризиковій ситуації;
 визначити пріоритетність ризиків.
ІІІ. Розробка заходів щодо управління ризиками:
 визначити методи управління ризиками;
 організувати процес управління ризиками;
 розробити запобіжні заходи щодо ризиків.
ІV. Моніторинг і оперативне управління ризиками:
 реалізувати методи управління ризиками;
 оцінити ефективність управління ризиками;
 сформувати систему управління знаннями по ризиках.

Рисунок 1 - Оптимальні етапи управління ризиком [3]
Про ефективність упровадження комплексної системи управління
ризиками на підприємстві вказують такі ключові фактори:

інтеграція оцінки ризиків у стратегічні й оперативні процеси: оскільки
процес управління ризиками стає невід’ємною частиною оперативного
управління, менеджери стають обачнішими, приймаючи управлінські
рішення;

впровадження ефективнішої аналітичної техніки та техніки раннього
попередження: виявлення ризиків на рівні бізнес-процесів приводить до
прийняття більш зважених управлінських рішень;

поліпшення у вимірюванні та моніторингу конкретних ризиків:
підготовка звітів про ключові ризики дозволить обмінюватися знаннями за
різними аспектами системи управління ризиками;

зменшення кількості негативних подій порівняно з середнім
показником по галузі;

зниження витрат на залучення капіталу та збільшення вартості акцій
[4].
Існують також форми та заходи запобігання або зниження ризику:
1. Мінімізація ризиків - сукупність певних дій, що направлені на
зниження ризику, шляхом його уникнення або ж попередження.
2. Диверсифікація ризиків - процес розподілу капіталу між різними
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об'єктами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою.
Диверсифікація дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу
між різними видами діяльності.
3. Лімітування - одна з форм захисту від фінансових ризиків, що
полягає у встановленні внутрішніх нормативів (встановлених лімітів) для
фінансових операцій, за якими фінансові ризики можуть перевищувати
допустимий рівень.
4. Отримання додаткової інформації, тобто система профілактики
ризиків, яка хоча і знижує ймовірність їх виникнення, але не в змозі
нейтралізувати всі пов'язані з ними негативні фінансові наслідки.
5. Використання організаційних (відхилення ризику; недопущення
збитків; передача контролю за ризиками) та економічних (формування
власного резервного фонду; компенсація ризиків через систему санкцій;
зовнішнє страхування ризику) методів управління ризиком.
6. Самострахування - підприємець віддає перевагу підстрахуванню
самого себе, ніж купляти страховку в страховій компанії; самострахування
являє собою децентралізовану форму створення натуральних і грошових
страхових фондів безпосередньо в господарюючих суб'єктах, особливо в тих,
чия діяльність підлягає ризику; головне завдання самострахування
складається в оперативному подоланні тимчасових перешкод фінансовокомерційної діяльності.
7. Страхування - захист майнових інтересів господарюючих суб'єктів і
громадян при настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які
формуються з виплачених ними страхових внесків. [3]
Отже, процес управління ризиками підприємства це складний
механізм, що полягає у сукупність заходів, спрямованих на виявлення й
оцінювання ризиків, а також вибір форм запобігання ризиків, способів та
етапів управління для їх оптимізації. Саме детальний аналіз, проведення
ідентифікації, оцінки та подальшого коригування ступеня ризику дасть
можливість приймати рішення що мають стратегічний та інноваційний
характер.
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ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ КOНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВAГ ПIДПРИЄМСТВA
НA РИНКУ
Вивчення сукупнoстi суб’єктiв ринку тa їхнiх вiднoсин, якi склaдaються
у прoцесi кoнкурентнoї бoрoтьби i якi визнaчaють iнтенсивнiсть кoнкуренцiї,
являє сoбoю дуже вaжливий, з прaктичнoгo пoгляду, нaпрям мaркетингoвих
дoслiджень. Aнaлiз пoведiнки кoнкурентiв i рoзрoбкa плaну кoнкретних дiй
стoсoвнo гoлoвних суперникiв чaстo принoсить бiльше кoристi, нiж нaвiть
суттєве реaльне зрoстaння нa дaнoму сегментi ринку. Знaючи слaбкi тa сильнi
стoрoни кoнкурентiв, мoжнa oцiнити їхнiй пoтенцiaл, цiлi, нaявну тa
мaйбутню стрaтегiї. Це дaсть змoгу стрaтегiчнo тoчнo зoрiєнтувaтись щoдo
тoгo, де кoнкурент є слабким, а де зберігає міцні позиції. Тaким чинoм
пiдприємствo отримає додаткові можливості розширення власних переваг в
конкурентній боротьбі
Вaгoмий внесoк у дoслiдження кoнкуренцiї й рoзрoбку метoдoлoгiчних
пiдхoдiв щoдo упрaвлiння кoнкурентними перевaгaми зрoбили, як
зaкoрдoннi: М. Пoртер, I. Aнсoфф, Ф. Кoтллер, A. Тoмпсoн, Г. Aзoєв, A.
Грaдoв, Н. Мoйсеевa, Н. Симеoнoвa, Р. Фaтхутдiнoв, A. Юдaнoв, A. Рoмaнoв,
A. Бревнoв, тaк i вiтчизнянi фахівці: Е. Aзoрян, I. Решетникoвa, В.
Герaсимчук, A. Вoрoнкoвa, Ю. Ярoшенкo, O. Кoстусєв, O. Шнипкo тa iн.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння теoретичних aспектiв
зaбезпечення кoнкурентних перевaг пiдприємствa нa ринку.
Кoнкуренцiя - це суперництвo тoвaрiв, фiзичних i юридичних oсiб у
певнiй сферi, зaцiкaвлених у дoсягненнi oднiєї i тiєї сaмoї мети.
В свoю чергу, кoнкуренти – це aнaлoгiчнi тa iншi oргaнiзaцiї, щo свoїми
дiями нa ринку ствoрюють певну зaгрoзу для функцioнувaння пiдприємствa.
Oснoвнoю метoю вивчення кoнкурентiв є рoзпoдiл сфер впливу нa ринку
i пoслaблення кoнкурентнoї бoрoтьби.
Кoнцепцiя кoнкурентних перевaг М. Пoртерa – це дoсягнення
кoнкурентних перевaг зaлежнo вiд oргaнiзaцiї тa викoнaння фiрмoю oкремих
видiв дiяльнoстi. Зaвдяки рiзним видaм дiяльнoстi фiрми ствoрюють певнi
цiннoстi для свoїх клiєнтiв. Кiнцевa цiннiсть, ствoренa фiрмoю, визнaчaється
тим, скiльки клiєнти гoтoвi зaплaтити зa тoвaри aбo пoслуги, якi прoпoнує
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фiрмa. Якщo ця сумa перевищує сукупнi витрaти нa всю неoбхiдну
дiяльнiсть, тo фiрмa може працювати рентабельно. Щoб oтримaти i втримaти
кoнкурентну перевaгу, фiрмa пoвиннa aбo дaвaти пoкупцям приблизнo тaку ж
цiннiсть, як i кoнкуренти, aле вирoбляти тoвaр з меншими витрaтaми
(стрaтегiя менших витрaт), aбo дiяти тaк, щoб дaвaти пoкупцям тoвaр з
бiльшoю цiннiстю, зa який мoжнa oтримaти вищу цiну (стрaтегiя
диференцiaцiї) [3, с. 58].
Кoнкурентнa перевaгa мoже бути зoвнiшньoю i внутрiшньoю. Зoвнiшня
бaзується нa спрoмoжнoстi пiдприємствa ствoрити бiльш знaчимi цiннoстi
для споживачів прoдукцiї, щo ствoрює мoжливoстi бiльш пoвнoгo
зaдoвoлення їхнiх пoтреб, зменшення витрaт чи пiдвищення ефективнoстi
їхньoї дiяльнoстi. Внутрiшня – це хaрaктеристикa внутрiшнiх aспектiв
дiяльнoстi пiдприємствa (рiвень зaтрaт, прoдуктивнiсть прaцi, oргaнiзaцiя
прoцесiв, системa менеджменту тoщo), якi перевищують aнaлoгiчнi
хaрaктеристики прioритетних кoнкурентiв.
Тoбтo, oснoвoю для фoрмувaння стрaтегiчних кoнкурентних перевaг є
бaзoвi ресурси пiдприємствa. Нa етaпi визнaчення тa aнaлiзу
бaзoвих ресурсiв вaжливo визнaчити тaкі, щo нaявнi лише нa дoслiджувaнoму
пiдприємствi i не мoжуть викoристoвувaтися aбo не принoсять перевaг пiд
чaс викoристaння у дiяльнoстi кoнкурентiв. Пiсля визнaчення ресурснoгo
пoтенцiaлу неoбхiднo прoвести aнaлiз зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo
середoвищa пiдприємствa.
Пiд чaс aнaлiзу внутрiшньoгo середoвищa пiдприємствa варто проводити
дoслiдження внутрiшньoгo пoтенцiaлу пiдприємствa (мaйнoвoгo, трудoвoгo,
фiнaнсoвoгo, iнфoрмaцiйнoгo, мaркетингoвoгo тoщo) шляхoм oбчислення
oснoвних екoнoмiчних пoкaзникiв дiяльнoстi. Вихoдячи з oтримaних нa
дaнoму етaпi результaтiв, стaє мoжливим визнaчити кoнкурентнi ресурси
пiдприємствa, aле вaжливo пaм’ятaти, щo нa пiдприємствo здійснює вплив
зовнішнє оточення, oтже, його неoбхiднo aдaптувaти дo вимог суб’єкта
господарювання [2, с. 124].
Aнaлiз зoвнiшньoгo середoвищa пiдприємствa є бiльш склaдним тa
тривaлим прoцесoм. Aнaлiзу зoвнiшньoгo середoвищa неoбхiднo придiлити
oсoбливу увaгу, aдже непрaвильне aбo непoвне йoгo прoведення зменшить
aдaптивнiсть стрaтегiчних кoнкурентних перевaг в мaйбутньoму тa знизить
ефективнiсть їх викoристaння aбo нaвiть мoже зрoбити їх неефективними.
Ретельнa дiaгнoстикa фaктoрiв зoвнiшньoгo середoвищa дoпoмoже визнaчити
oснoвнi тенденцiї нa ринку тa спрoгнoзувaти йoгo пoдaльший рoзвитoк.
Бaзисoм зaгaльнoї кoнкурентнoї перевaги є перевaги внутрiшнi, oднaк це
всьoгo пoтенцiaл дoсягнення пiдприємствoм свoїх кoнкурентних пoзицiй.
Зoвнiшнi кoнкурентнi перевaги, з oднoгo бoку, oрiєнтують пiдприємствo нa
рoзвитoк тa викoристaння тих чи iнших кoнкурентних перевaг, a з iншoгo –
зaбезпечують йoму кoнкурентнi пoзицiї, oскiльки oрiєнтують нa
цiлеспрямoвaне зaдoвoлення пoтреб кoнкретнoї групи спoживaчiв [1, с. 166].
Кoнкурентнi перевaги є кoнцентрoвaним прoявoм перевaги нaд
кoнкурентaми в екoнoмiчнiй, технiчнiй, oргaнiзaцiйнiй сферaх дiяльнoстi
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пiдприємствa, якi мoжнa вимiряти екoнoмiчними пoкaзникaми (дoдaткoвий
прибутoк, бiльш висoкa рентaбельнiсть, ринкoвa чaсткa, oбсяг прoдaж).
Тaким чинoм, кoнкурентнi перевaги ствoрюються унiкaльними
мaтерiaльними тa немaтерiaльними aктивaми, кoтрими вoлoдiє пiдприємствo,
тими стрaтегiчнo вaжливими для дaнoгo бiзнесу сферaми дiяльнoстi, кoтрi
дoзвoляють перемaгaти в кoнкурентнiй бoрoтьбi. Oснoвoю кoнкурентних
перевa, тaким чинoм, є унiкaльнi aктиви пiдприємствa чи oсoбливa
кoмпетентнiсть в сферaх дiяльнoстi, вaжливих для дaнoгo бiзнесу.
Кoнкурентнi перевaги, як прaвилo, реaлiзуються нa рiвнi стрaтегiчних
oдиниць бiзнесу тa є oснoвoю дiлoвoї (кoнкурентнoї) стрaтегiї пiдприємствa.
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ПІДБІР ТА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Управління персоналом – одна з підсистем системи управління
підприємством, необхідна для залучення й ефективного використання
наявної на ринку праці робочої сили для досягнення цілей підприємства.
Рекрутинг визнають одним із дієвих інструментів успішного
здійснення кадрової політики та розглядають у контексті як комплексного,
так і індивідуального підходу до виконання функцій з оцінювання посади,
створення профілю компетенцій, визначення оптимальних каналів пошуку
персоналу,
інструментарію
оцінювання,
презентації
кандидатів,
супроводження у період адаптації [1].
Система управління персоналом на сучасному підприємстві незалежно
від форми власності є наймогутнішим інструментом забезпечення
конкурентоздатності й розвитку, тому виникає необхідність у розробці та
підвищенні ефективності новітньої системи управління персоналом з
урахуванням вимог ринкової економіки [2].
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Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних
вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних
зарубіжних технологій управління персоналом та використання власного
досвіду, включає такі підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та
наймання персоналу; оцінювання персоналу; організація навчання та
підвищення кваліфікації персоналу; атестація і ротація кадрів; управління
оплатою праці; мотивація персоналу; облік співробітників підприємства;
організація трудових відносин на підприємстві; створення умов праці;
соціальний розвиток; кадрова безпека [3].
В управлінні персоналом розрізняють декілька видів персоналтехнології: багатоланкові, комунікаційні, індивідуальні та ін. Багатоланкові
персонал-технології
передбачають
виконання
серії
послідовних
взаємозв'язаних завдань, комунікаційні – встановлення трудових стосунків
між окремими працівниками і виробничими підрозділами підприємства,
індивідуальні – конкретизацію управ- лінських дій стосовно того або іншого
працівника [4].
Ефективність ректурингу залежить від рівня кваліфікації рекрутера –
фахівця з пошуку й підбору персоналу. Зовнішній рекрутер – це співробітник
рекрутингового агентства, який підбирає персонал для клієнтів агентства.
Внутрішній рекрутер – це працівник підприємства, який підбирає персонал
для власної компанії; він добре ознайомлений зі структурою організації, знає
особливості психологічного клімату, використовує апробовані методики
підбору персоналу, тісно співпрацює з лінійними керівниками майбутніх
співробітників, іноді займається адаптацією, атестацією і мотивацією
персоналу, рідше – кадровим діловодством.
Перевагою співпраці з рекрутинговими агенціями є те, що вони
підбирають не просто кваліфікованих, а й інтелектуально розвинених,
психологічно сумісних кандидатів, які відповідають усім вимогам замовника.
Разом із тим недоліками є:
1) високі витрати;
2) підвищення плинності кадрів;
3) високий ступінь ризику, що претендент не пройде випробувальний
термін через неприйняття його колективом;
4) тривалий період адаптації;
5) блокування можливостей службового зростання для працівників
підприємства, що погіршує психологічний клімат [5].
Нині йде серйозна боротьба за професіоналів. Керівництво кожної
компанії розуміє, що успіх значною мірою залежить від кваліфікації
співробітників. Внутрішньофірмове навчання не завжди дає змогу розв'язати
проблему, особливо якщо фахівці потрібні «тут і зараз».
У сучасній практиці зовнішнього підбору кандидатів використовують
переважно такі технології: скринінг, рекрутинг і хедхантинг.
Система управління персоналом на сучасному підприємстві незалежно
від форми власності є наймогутнішим інструментом забезпечення
конкурентоздатності й розвитку, тому виникає необхідність у розробці та
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підвищенні ефективності новітньої системи управління персоналом з
урахуванням вимог ринкової економіки [2].
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бізнесу. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 14. С. 183–188.
2. Лели Ю.Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на
ефективність роботи підприємства. Електронний інституціональний
депозитарій Приазовського державного технічного університету.URL.:
http://eir.pstu.edu/
3. Мартинова Л.Б., Корж Н. В. Стратегічна гнучкість – основа парадигми
управління людським капіталом та лідерства. Записки національного
університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. С. 67.
4. Корж Н. В. Теоретичний підхід до оцінювання людського капіталу як
складової корпоративного капіталу. Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. 2016. №. 5 (1). С. 99-104.
5. Самолюк Н.М. Аналіз джерел набору персоналу підприємства.
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природноресурсного потенціалу регіону. Фінансова політика та інвестиції. 2010. Вип.
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У наш час, коли конкуренція між господарюючими субєктами зростає,
продукція стає дедалі різноманітнішою та доступнішою для усіх груп
споживачів, кожне підприємство потребує сучасної системи управління
маркетинговою діяльностю. Зокрема, потрібно грамотно підбирати цільову
аудиторію для свого товару, вивчати національний ринок та ринок іноземних
держав, впроваджувати іноваційні технології, знаходити можливості виходу
на нові ринки, тобто вміти розробляти правильну стратегію маркетингу.
Маркетинговий менеджмент – це управління всіма загальними та
окремими функціями підприємства, а також підрозділами фірми на основі
маркетингу. Його суть полягає у проведені заходів, спрямованих на
встановлення та розвиток вигідних ринкових відносин, з метою досягнення
загальноорганізаційних цілей визначених підприємством. Основною ж
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задачею ринкових досліджень є задоволення потреб споживача, а відтак
отримання максимально можливого прибутку [1].
Проблематику організації маркетингових досліджень на підприємстві
висвітлювали як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед них: І. Ансофф,
Г. Армстронг, В. Вонг, П. Діксон, Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер, М. Портер,
С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, Н.П. Гончарова, А.П Гречан,
О.В. Зозульов, Є.В. Крикавський, І.В. Лилик, П.Г. Перерва, Т.О. Примак,
Т.Б. Решетілова, А.О. Старостіна, Н.І. Чухрай, Ю.В. Яковець та інші. Проте,
застосування маркетингового менеджменту для ринкової орієнтації
підприємства, все ще потребує подальшого розвитку [2].
Питання управління маркетинговими дослідженнями в Україні має свої
особливості. Поступовий розвиток вітчизняного бізнесу і, як наслідок –
зростання конкуренції, призвели до того, що фірми все частіше почали
використовувати маркетинговий апарат у щоденній діяльності. Це, у свою
чергу, надало додаткові можливості максимізації прибутку та підвищення
конкурентоспроможності за рахунок впровадження новітніх маркетингових
стратегійй [3].
Саме тому, для успішного досягнення цілей організації, варто
дотримуватися наступної послідовності здійснення маркетингового
менеджменту. Його структура повинна включати в себе сім взаємоповязаних
етапів.
Перший полягає в аналізі ринкових можливостей підприємства,
виявленні та дослідженні ринків збуту, оцінці можливостей підприємства,
вибору найвигідніших варіантів втілення маркетингових процесів.
Другий - вибір цільових ринків збуту підприємства. На цьому етапі
відбувається розподіл ринку на однорідні сегменти, з яких обирають один
або декілька, які стають основними в діяльності підприємства.
Третій - позиціювання. Цей етап включає в себе визначення
найсприятливіших товарів та пропозицій, які були б вигідними для
споживачів.
Четвертий - формування маркетингової стратегії підприємства. Це
основна ланка, яка формує зв'язок цілей підприємства і оперативних заходів.
П'ятий- розроблення комплексу маркетингу (англ. marketing mix), а саме,
комплексу заходів, які визначають позиціонування продукту на ринку.
Шостий - втілення в життя розробленого комплексу маркетингу.
Сьомий - проведення контролю та аналізу маркетингової діяльності
фірми. На цьому етапі оцінюється виконання плану, який характеризує
обрану стратегію. Цей процес здійснює перевірку ефективності дій, які були
спрямовані на вирішення проблеми, яка постала перед фірмою [1].
Також, важливим аспектом є визначення та реалізація стратегії
поведінки організації, керівництво повинно мати поглиблене уявлення як про
внутрішнє середовище організації, її потенціал та тенденції розвитку, так і
про тенденції розвитку зовнішнього середовища. Саме тому, це теж потрібно
врахувати в розробці стратегії розвитку маркетингового менеджменту [4].
Ефективна робота менеджерів на всіх етапах управління маркетинговою
діяльністю
є
основою
успішного
розвитку
та
підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Важливо дотримуватися структури
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проведення маркетингових досліджень, адже всі її складові спрямовані на
заджоволення потреб споживачів та створення додаткових можливостей для
бізнесу.
Таким чином, успіх будь-якого підприємства залежить від правильної
організації маркетингового менеджменту, застосування методик якого,
надасть змогу вирішувати, як внутрішні так і зовнішні проблеми, долати
бар’єри нестабільнгого ринкового оточення.
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СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Для ефективного функціонування в сучасному конкурентному бізнессередовищі керівництву господарюючого суб’єкта завжди необхідно
нарощувати власний потенціал. Персонал є системоутворюючим та
інтеграційним елементом конкурентоспроможності підприємства. Тому саме
ефективний менеджмент персоналу і, перш за все, його мотивація, виступає
складовою частиною системи ефективності та результативності діяльності
організації на ринку.
Персонал – це один із найголовніших ресурсів будь – якого
підприємства чи компанії. Потрібно навчитися правильно його
використовувати. А щоб робота співробітників була більш ефективною
необхідно вміло їх мотивувати.
Досліджуючи та вивчаючи роботу українських підприємств, можна
дійти висновку, що для покращення їхньої роботи адміністрації більше уваги
варто приділяти вивченню індивідуальних та соціально – психологічних рис
власного персоналу. Саме соціально-психологічні методи управління, які
спрямовані на конкретну особистість, відіграють важливу роль у формуванні
ефективності окремого працівника та колективу загалом[1].
159

Соціально – психологічний підхід до управління – це певний комплекс
методів впливу на формування і розвиток трудового колективу, соціальні
процеси, що відбуваються в ньому, інтереси, структуру споживчих відносин,
а також соціальні цілі та стимули.
Соціально – психологічні методи спрямовані на створення комфортної
обстановки в колективі, сприяють створенню та розвитку виробничої
рівності (демократії). Для благополучного створення цих умови потрібно,
щоб керівник був обізнаний про соціально – психологічні процеси, які
панують у організації.
За змістом соціально – психологічні методи варто розподіляти на
наступні групи:
1. Соціальні (визначають місце працівника в колективі, встановлюють
лідерів та надають їм підтримку, зв’язують мотивацію співробітників з
кінцевим результатом бізнесу, забезпечують ефективне спілкування та
вирішують конфлікти у колективі, формують соціально – професійні групи,
тощо);
2. Морально – етичні (трудове або організаційне стимулювання – на
основі виміру почуття задоволеності співробітника своєю роботою, суспільне
визнання);
3. Психологічні (аналіз психологічних особливостей працівника, та
застосування на базі отриманих даних психологічних методів).
Основні заходи, в межах реалізації даних методів, спрямовуються на:
надання можливості кар’єрного росту, прийняття участі в культурних
заходах, забезпечення гнучкості розкладу роботи співробітників, визначення
та публікації рейтингу працівників, надання можливостей мобільного
зв’язку, тощо. Дані заходи спрямовані на підвищення продуктивності праці
персоналу та зміцнення конкурентних позицій організації на ринку [3].
Головними перевагами використання соціально – психологічних методів
слід вважати:
- відносно малі витрати на їх застосування, порівняно із іншими
методами мотивації персоналу;
- більш ефективну робота працівників у відповідь на доброзичливе
ставлення керівництва;
- соціально – психологічні методи є найбільш ефективними для
організації злагодженої колективної роботи;
- дані методи не викликають надмірної конкуренції, що не погіршує
синергію колективу (як, наприклад, економічні).
Але, разом з тим, їм притаманні і певні недоліки, які полягають у:
- важкому прогнозуванні результатів роботи;
- труднощах пов’язаних з їхньою реалізацією в звичайних соціальних
умовах;
- відсутності матеріального стимулювання.
Отже, соціально-психологічні методи управління персоналом в
сучасному світі відіграють вадливу роль. Вони спираються на особистісні
зміни у свідомості та культурі керівництва. Ефективну роботу персоналу
неможливо забезпечити лише за рахунок адміністративних та економічних
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методів управління. Впливаючи на соціальні, етичні та інші інтереси
працівників соціально-психологічні методи, таким чином, формують
відповідну свідомість кожного працівника та стимулюють їхню трудову
діяльність у моральному сенсі.
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ РИЗИКІВ СТАРТАПІВ
Останім часом спостерігається значний інтерес бізнес-спільноти,
зокрема інвесторів до стартапів. При цьому стартап – підприємство з
високим ризиком та своїми особливостями функціонування, що не
дозволяють поставити знак рівності між ним та звичайною компанією, отже,
ризики стартапу також мають свою специфіку. Близько 90% стартапів не
досягають успіху. Проте зараз ризики стартапа розглядаються переважно з
погляду інвестора, як ризики інвестиційного проекту. Фактично на даний
момент у науковій літературі відсутня класифікація ризиків стартапів та
методологія управління ними.
Високий рівень ризику реалізації стартап-проекту підтверджується
даними звіту «Startup Genome Report» [3], опублікованого за результатами
дослідження більш ніж 3200 стартапів. Згідно з дослідженням, більше 90%
стартапів перестають існувати, причому причиною є скоріше самознищення,
ніж серйозна конкуренція. Більше того, ті 10% успішних стартапів хоча б раз
перебували за крок від краху. Вищевказана статистика «смертності»
стартапів, також підтверджується даними дослідження CBInsights [2], що
опублікувало найчастіші причини невдачі стартапів (рис. 1).
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Рисунок 1 – Основні причини причин невдач стартапів [2]
Відповідно до даних рисунку 1 найчастішою причиною провалу є брак
коштів та створення рішення для неіснуючої проблеми. Зазвичай це
відбувається у випадку, якщо засновнику спало на думку ідея про те, як
вирішити якусь проблему і, замість того, щоб з’ясувати, чи є така проблема у
цільової аудиторії насправді, стартапер починає займатися створення
продукту, що вирішує цю проблему. Після завершення робіт над продуктом,
засновник часто виявляє, що проблеми не існує взагалі, або користувачі не
готові платити за її вирішення, або є альтернативні рішення, які повністю
влаштовують користувачів.
Фінансові труднощі стали непереборним бар’єром для 38%
респондентів, проте слід зауважити, що пов’язано з нераціональним
витрачання наявних коштів та браком ресурсів для подальшого розвитку.
Недосконалий склад команди, що має на увазі відсутність необхідних
для запуску стартапа компетенцій у членів команди, оскільки найчастіше
засновники є колегами або однокурсниками, а отже, мають схожі набори
знань і навичок. Так, наприклад, стартап, заснований програмістами, не
досягне успіху, якщо до складу команди не буде залучено маркетолога та
(або) спеціаліста з продажів. Розбіжності між членами команди, а також
розбіжності між командою та інвестором можуть призвести проект до
загибелі. Розбіжності можуть посилити інші причини провалу стартапів, такі,
як втрата інтересу до проекту в одного із засновників або всієї команди, а
також вигоряння – неможливість займатися проектом через фізичне та (або)
моральне виснаження, особливо актуальна причина для тих, хто поєднує
стартапи роботу з найму.
Вибір невірної цінової політики та нездатність її своєчасно скоригувати
може стати серйозною проблемою для проекту. Найчастіше засновники
встановлюють низьку ціну на свій продукт з метою залучення якнайбільшого
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числа нових клієнтів. Однак, подібна цінова політика, по-перше, не дозволяє
перевірити бізнес-модель, оскільки не дає інформації про те, чи готові
користувачі купувати продукт за адекватною ціною або тільки за заниженою,
а також, може призвести до негативної реакції та відтоку клієнтів у разі
підвищення ціни.
Стартап також ризикує створити «недружній продукт», іншими
словами, продукт, який вирішує актуальну для цільової аудиторії проблему,
але спосіб вирішення бажає кращого. Це може мати місце в разі ігнорування
споживачів – невміння збирати зворотний зв’язок користувачів та правильно
реагувати на неї.
У 19% випадків однією з причин того, що стартап перестав існувати,
стала неможливість масштабувати вибрану бізнес-модель. Таке відбувається
у випадку, якщо ринок був неправильно оцінений і, насправді він значно
менший, або якщо масштабування бізнес-моделі призводить до збільшення
витрат, що робить проект нерентабельним.
У рамках дослідження «Startup Genome Report» було зроблено
припущення про те, що для гармонійного зростання стартап повинен
розвиватися одночасно в п’яти напрямках: «Користувач», «Продукт»,
«Команда», «Бізнес-модель», «Фінанси». Передчасний розвиток або зневага
до будь-якому напрямку наводить проект до загибелі. Так, наприклад, якщо
засновник приділяє увагу виключно продукту, не займаючись визначенням
ринкової ніші або підтвердженням попиту у цільової аудиторії, виникає
ризик створення рішення, яке насправді не потрібне ринку. Виходячи з цього,
доцільно запропонувати підхід до класифікації ризиків стартап-проекту на
підставі ризикових областей: продуктові ризики; користувальницькі ризики;
ризики команди; ризики бізнес-моделі; фінансові ризики
Запропонована класифікація з одного боку досить універсальна для
застосування будь-яким стартапом незалежно від галузевої приналежності та
особливостей бізнес-моделі, з іншого боку враховує специфіку стартаппроекту як організації, націленої на створення продукту, що вирішує
актуальну проблему, пошук ефективних каналів продажу та максимально
швидке масштабування бізнесу.
Практична значимість запропонованої класифікації у тому, що її
застосування дозволить стартапу аналізувати ризики системно, піддаючи
аналізу кожну ризикову область. Крім того, аналіз ризиків, проведений із
застосуванням даної класифікації, наочно демонструватиме області з
найбільшою концентрацією високих ризиків, а значить і напрямки, за якими
проект потенційно «відстає в розвитку». Таким чином, засновники зможуть
своєчасно виявити проблемні напрямки та вжити заходів щодо коригування
темпів розвитку стартапу за тим чи іншим напрямом. Наприклад, помітивши
наявність великої кількості користувацьких ризиків, команда може прийняти
рішення призупинити роботу над продуктом і направити ресурси, що
звільнилися, на ретельне дослідження попиту і користувальницького досвіду.
Отже, розробка та впровадження практик ризик-менеджменту в
управління стратап проектами, зокрема застосування класифікації ризиків
стартапу, запропонованої в даного дослідження роботи, дозволить знизити
кількість стартапів, що не досягають успіху.
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РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Успішна підприємницька діяльність суб’єктів господарювання різних
сфер та галузей економіки країни за умов ринкової економіки суттєво
залежить від ефективної маркетингової комунікаційної діяльності, ступеня
донесення до існуючих та майбутніх споживачів інформації про можливості
виробників товарів та послуг.
Маркетингова комунікація фірми – це будь-яка діяльність фірми з
інформування, споживання, нагадування споживачам про свої товари та
формування позитивного іміджу фірми в очах громадськості. Одним із
засобів такої комунікації є реклама.
Реклама є поняттям різностороннім, тому існує велика кількість її
формулювань. Загалом можна зазначити, що реклама характеризує процес
передачі інформаційного повідомлення, яке має на меті викликати потребу в
поінформованому продукті чи послузі в певного прошарку людей. Вона
спрямована на показ переваг певної фірми над конкурентами і впливає на
характер уподобань споживачів на користь своєї продукції.
Таким чином можна сказати, що реклама є дією певного підприємства,
що спрямована на збільшення продажів її продукції, але при цьому головна
мета полягає в збільшенні кількості покупців.
Стрімкий розвиток ринку та загострення конкуренції за увагу
споживачів значно ускладнили завдання, які першочергово виконували
маркетингові комунікації.
Для підприємств є життєво необхідним правильно відреагувати на
сучасні тенденції та зміни в поведінці споживачів, зробивши цифрові та
соціальні медіа важливим та невід’ємним компонентом їхніх бізнес –
маркетингових планів [4, с. 148].
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У сучасному інформаційному суспільстві важливим фактором впливу є
імідж, бренд. Компанія, яка прагне зайняти перше місце на ринку, не може
обійтися без рекламних засобів. Реклама впливає на популярність продукту,
його пізнаваність та визнання на ринку. Вона здатна формувати потреби і
цінності населення, що також має певний вплив і на процес сприйняття
рекламованого продукту[1, с. 63].
Сьогодні все більша кількість організацій починає використовувати
Internet для обміну інформацією та оптимізації роботи з клієнтами. Це
виступає одним із ключових факторів появи Web – представництв, тобто
сайтів, де відвідувач може переглянути необхідну інформацію про компанію.
Саме створення сайту може стати вирішальною перевагою над конкурентами
та допоможе компанії в організації ефективних зовнішніх зв’язків
[2, с. 82].
Реклама в інтернеті, як засіб зв’язку зі споживачем, не втратить
популярності ще багато років, змінюватимуться лише її види та інструменти,
але і вони адаптуватимуться під потреби як бізнесу, так і споживачів.
Розробка стратегії у сфері комунікацій повинна базуватися на
індивідуальному підході до кожної компанії з урахуванням її цілей,
положення на ринку, маркетингової політики, можливостей використання
різних комунікаційних каналів та інших факторів [3, с.146].
Отже, якісна реклама забезпечує ефективну роботу підприємства. Кожна
фірма обирає свій вид реклами, що залежить від багатьох факторів,
Орієнтуючись на свою цільову аудиторію, підприємства повинні
використовувати різні засоби реклами, оскільки вік, стать, регіон, потреби
споживачів та інші чинники мають великий вплив на засоби розповсюдження
реклами. Таким чином кожне підприємство має формувати свій підхід до
розробки і втілення в життя рекламного звернення.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ
Актуальність дослідження пов’язана з вивченням сутності експорту та
його впливом для налагодження міжнародних комунікацій, важливістю
власного постійного розвитку та приходу у казну країни іноземної валюти.
Мета тези є дослідження сучасного стану експорту, тенденцій та
вивченням проблем для розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС
та світу.
Вивчаючи питання, що таке експорт ми зустрічаємо немало термінів, що
характеризують його, один з них із енциклопедії сучасної України —
«Експорт ‒ це вивезення за кордон товарів, проданих іноземному покупцеві
або призначених для продажу на закордонному ринку чи перероблення в
іншій країні [1]». Зі вступом України в СОТ у 2008 році країна стала
рівноправним партнером світової торгівлі, що в свою чергу скасувало деякі
обмеження та полегшило доступ українським товарам на світові ринки.
Україна співпрацює з великою кількістю країн та експортує свої товари, які
виробляються галузями вітчизняної економіки України (рис. 1).
Продукція легкої промисловості
Різні промислові товари
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Рисунок 1 - Структура експорту товарів станом на 2021 рік
Джерело: складено автором за [2].
Основними партнерами, що імпортують у нас, це країни ЄС — 39,7%,
російська федерація — 17,3%, США — 15,1%, Китай — 14,3% та Туреччина —
6%. З кожним роком наша країна збільшує кількість продажів, це можемо
прослідкувати за статистикою минулих років на просторах інтернету:
«Експорт товарів за підсумками трьох кварталів 2021 р. у порівнянні до
аналогічного періоду 2020 р. зріс на 13,4 млрд дол. США і становив
48,4 млрд дол. США [3].» З них основну частку цього збільшення було
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сформовано продажем АПК продукції та харчової промисловості, особливо
соняшника та пшениці (36,1%),
металургійного комплексу (23,5%) та
мінеральні продукти (15,4%). Також у структуру експорту України входять
такі товари, як продукція машинобудування (10,1%), продукція хімічної
промисловості (5,5%), деревина та паперова маса (3,9%), різні промислові
товари (3,5%), продукція легкої промисловості (2,0%), що ми можемо
детально розглянути на рис.1 поданому вище. З цього можна зробити
висновок, що ми здебільшого експортуємо на міжнародний ринок сировину
та природні матеріали.
Станом на сьогодні важко говорити про стан експорту, адже вторгнення
росії означає, що вся торгівля зупинена, оскільки кораблі не можуть
виходити з портів Чорного моря. Це не лише псує наші економічні відносини
з світом, а й стало проблемою вже зараз для тих країн, які найбільше
залежать від України у постачанні продуктів харчування. Це вже має
серйозний вплив, оскільки ціни на зернові та олійні культури зростають до
рекордно високих показників. У свою чергу, різке зростання цін на зерно
викликає побоювання, що мільйони найбідніших населень у світі не зможуть
себе прогодувати. «У зоні безпосередньої кризи знаходяться країни, які
повністю залежні від України та росії – це Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко,
Ліван та Туреччина. За даними, 48% імпорту пшениці до Алжиру надходять з
України. Цим країнам доведеться звернутися до інших країн-експортерів, аби
купувати зерно, що в результаті підвищить світові ціни [4]».
Наслідки війни будуть відчуватися у трьох аспектах: порушення
поточних поставок зерна, низький або недоступний майбутній урожай в
Україні та послаблене виробництво в інших частинах світу. У звичайні часи
посіви пшениці та ячменю збирають влітку та експортують восени, але тепер
це все під питанням. Ми впевнені, що після перемоги та мінімального
зміцнення Україна зможе поновити експорт на всіх напрямках, але на відміну
від пандемії не відомо скільки часу на це знадобиться. Все залежатиме від
кількох факторів: наслідків масштабів ураження на території України,
ефективності іноземного втручання та допомоги, а також від того, наскільки
швидко будуть залучатися українці на поля та ферми.
Список використаних джерел:
1. Сайт:
Енциклопедія
сучасної
України.
Експорт.
URL:
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18828 (дата звернення: 09.04.2022).
2. Сайт: Міністерство економіки України. Інфографіка. URL:
https://cutt.ly/SFW3qpj (дата звернення: 09.04.2022).
3. Сайт: Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо стану
зовнішньої торгівлі товарами України за 9 місяців 2021 року. URL:
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-10/ukraine-trade-9months_29102021_0.pdf (дата звернення: 09.04.2022).
4. Сайт: Politico. 5 reasons war in Ukraine is a gut punch to the global food
system. URL: https://www.politico.eu/article/war-in-ukraine-global-food-systemwheat-trade-export/ (date of access: 11.04.2022).
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ
Японія дуже далека географічно від України, однак виробами її
промисловості заповнена вся наша країна, а збільшення обсягів японських
інвестицій мало велике значення для розвитку вітчизняної економіки. Хоч і
Японія належить до іншого типу цивілізації, але надає чималі кошти для
розвитку українського мистецтва та піклується про сферу охорони здоров’я.
Саме тому, сьогодні країну називають не лише союзником України, але й
одним із найближчих друзів в Азії.
З 2011 року Україна та Японія позиціонують двосторонні відносини на
рівні глобального партнерства. Воно охоплює взаємодію з широкого кола
міжнародних питань [3, с. 243].
З 2018 по 2020 рік відносини між Японією та Україною являлись дуже
промовистими. Якщо брати до уваги дані Державного статуту, то Японія
вивезла товарів з України на 180 млн. дол., а Україна з Японії ввезла
продукцію на 1075 млн. дол. За обсягом дефіцит міжнародної торгівлі
продукцією був на 7 місці та становив 900 млн. дол. США (рис. 1).

Рисунок 1 – Динаміка експортно-імпортних операцій України та Японії
у 2018-2020 рр. [1]
Проаналізувавши вищенаведені дані, можемо спостерігати, що японська
економіка сильніша, аніж українська. Тому, великий дефіцит торгівлі
являється об’єктивним результатом різниці в класі.
За словами Сергія Корсунського, фінансово-кредитна співпраця та
технічна допомога України з Японією здебільшого здійснюється у рамках
програми офіційного сприяння розвитку уряду Японії у співпраці з
Японським агентством міжнародного співробітництва. З 1992 року Японія
надала Україні понад 3 млрд доларів США в рамках ОПР, з яких понад 2
млрд доларів США було отримано на період 2014-2019 років.
168

Впродовж останніх 5 років уряд Японії також виділив понад 40 млн дол.
безоплатної прямої допомоги на проекти з відбудови східних регіонів
України та реабілітації постраждалого населення, які реалізуються через
агенції системи ООН в Україні.
У 2018 році на зазначені цілі було виділено близько 3,5 млн дол., у
2019 році – 3 млн. дол.. Зокрема, продовжуються постачання медичного
обладнання, наданого урядом Японії у рамках Угоди про технічне
співробітництво та грантову допомогу [4].
Японія за ці роки зробила внесок у розвиток цих відносин у різних
галузях. Якщо ми розглянемо наше міждержавне співробітництво, можна
назвати 4 основних напрями:
1. співпраця з проблем Чорнобиля;
2. в галузі охорони здоров'я;
3. культура (культурні гранти);
4. програма запрошення українців урядом Японії.
Вклад Японії лише у вирішення проблем, пов'язаних із наслідками
катастрофи на Чорнобильській АЕС, становить понад 100 млн. доларів
Культурні гранти — це чотири гранти Національної філармонії України,
Національний музей історії України, Національний драматичний театр ім.
Івана Франка, Національній опері України. І останній момент — це програма
запрошення українців урядом Японії, за якою за ці роки понад 400 українців
завітали до Японії [2].
Отже, враховуючи нинішню роль Японії у світі як впливового
економічного та технологічного лідера, провідного глобального інвестора та
кредитора, її співпраця з Україною сприятиме активізації та розширенню
української економіки.
Список використаних джерел:
1. Про тенденції та перспективи зозовнішньоекономічних відносин між
Україною та Японією. URL: https://tyzhden.ua/Economics/251689
2. Японія – наш надійний друг і глобальний партнер. URL:
https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-regioni/arxiv-aziya/arxiv-inshaaziya/japonija-nash-nadezhnyj-drug/
3. А. Мошко. Українсько-японські відносини на сучасному етапі. URL:
https://eprints.oa.edu.ua/8285/1/28.pdf
4. С. Корсунській. Аналіз поточного стану відносин Україна – Японія.
URL: http://fpp.com.ua/analiz-potochnogo-stanu-vidnosyn-ukrayina-yaponiya/
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ОСОБЛИВОСТІ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Раціональне використання часу є результатом наукової організації праці,
режиму робочого часу і відпочинку, вміння визначити пріоритетні завдання,
поваги до іншої людини в процесі ділового спілкування. Досягти
поставлених завдань можна за допомогою управління часом – таймменеджменту.
Історія тайм-менеджменту має витоки в далекому минулому. Ще 2000
років тому в Стародавньому Римі відомий філософ Сенека запропонував весь
час ділити на витрачений з користю, тобто хороший і поганий, тобто марний.
Загальноприйнята періодизація розвитку тайм-менеджменту налічує
три етапи:
1. Етап тейлоризму (1910-1940 роки)
2. Класичний тайм-менеджмент (1950-1990 роки).
3. Сучасний тайм-менеджмент (кінець XX - початок XXI століття)[1].
Тайм-менеджмент — це техніка управління часом, яка включає в себе
правила і принципи, що допомагають людині правильно організувати свій
час і досягти максимальної ефективності в будь-якій справі. Прямий
переклад даного терміна «time management» з англійської повністю передає
його сенс і звучить як «управління часом».
Тайм менеджмент – одна з найбільш вигідних інвестицій. Години,
вкладені у вивчення цієї дивовижної науки, можуть заощадити роки.
Тайм-менеджмент як система управління часом включає в себе ряд
елементів, які, будучи використаними в сукупності дають значне скорочення
часу, необхідного для здійснення різних виробничих процесів. До цих
елементів відносяться: аналіз використання робочого часу, постановка цілей,
які хоче досягти керівник в ході використання тайм-менеджменту,
планування робочого часу, вироблення різних методів боротьби в причинами
нераціонального використання часового ресурсу [2,с.58].
Еволюція наукових поглядів на сутність категорії «тайм-менеджмент»
представлено в таблиці 1.
Серед основних принципів тайм менеджменту можна виокремити такі:
1. Самостійна робота (робота над собою). Якісну, ефективну систему
організації свого часу людина може розробити лише самостійно.
2. Індивідуальність рішення. В організації особистого часу важливі не
загальні правила, а індивідуальний стиль, який людина для себе знаходить.
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3. Необхідність відстежування власної ефективності. Використовуючи
хронометраж, можна виявити моменти витрат часу, які неможливо
пробачити, і виявити його приховані резерви.
4. Мислення, направлене на ефективність. Первинну роль відіграє
безпосередня зміна мислення.
5. Досяжність і невичерпність резервів ефективності. Основоположний
принцип, поряд з яким незрівнянні жодні технологічні питання. Якщо
припустити, що резерви ефективності, розвитку і самовдосконалення не
лише реально досяжні, але і потенційно невичерпні, пошук потрібного
рішення і розробка необхідного методу – питання чисто тактичні і
вирішувані.
Таблиця 1 – Еволюція наукових поглядів на сутність категорії «Таймменеджмент»
Категорія
Таймменеджмент

Таймменеджмент

Таймменеджмент
Таймменеджмент

Таймменеджмент

Визначення
це управління не тільки своїм
часом, але й своїм життям; це не просто
спосіб краще організувати свій час, щоб
більше зробити і більше заробити, це
справжнє управління власним життям
це не жорсткий режим дня, а
система методик, з допомогою яких
людина може досягнути відмінних
результатів, не заганяючи себе в тісні
рамки; це галузь знань, що вивчає
проблеми та методи оптимізації витрат
часу в різних сферах людської
діяльності
це технологія, що дозволяє
використовувати
непоправний
час
життя у відповідності з особистими
цілями та цінностями
управління собою, застосовуючи
відповідні методики та механізми
організації часу, які сприятимуть
діагностиці тимчасових проблем в
управлінні часом та формуванню
індивідуальної
технології,
яка
найбільше
відповідає
характеру,
темпераменту, біологічним ритмам та
роду занять
технології управління часом у
реальних ситуаціях повсякденного
життя, а також як безліч прикладів,
прийомів і практичних рекомендацій,
котрі роблять пропоновані концепції
управління часом наочними і такими,
що легко запам’ятовуються
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У тайм-менеджменті можна виділити наступні процеси:
- аналіз використаного робочого часу;
Аналіз – це процес, який дозволяє виявити ірраціональне використання часу,
його причини і виявити з них основні, які не дозволяють раціонально
використовувати час.
- формування стратегії за підсумками аналізу;
- постановка мети, яку керівник планує досягти за допомогою технології
тайм-менеджменту;
На цьому етапі потрібно визначитися для себе, з якою метою
використовується технологія тайм-менеджменту в цій організації для
конкретної людини.
- планування робочого часу та визначення пріоритетів;
Це процес складання списку завдань, що потрібно виконати протягом
певного періоду часу.
- виконання заходів відповідно до запланованого плану;
- створення методів боротьби з причинами марнотратство часу;
Включає в себе попередній аналіз, який виявляє причини, які необхідно
вирішити. Адже, кожна причина індивідуальна і вимагає індивідуального
способу боротьби з нею.
- контроль мети, реалізація планів, підведення підсумків[3].
Тайм менеджмент на сьогодні є досить актуальною темою, оскільки
роль керівника у діяльності організації є чималою. Крім того, управління
часом актуальне і для решти працівників, що забезпечує більш ефективну
роботу всього колективу.
Таким чином, здійснення заходів з організації праці і власного життя,
безсумнівно, сприятиме широкому використанню досягнень науки, техніки,
підвищенню ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів,
зростанню якості виконаних робіт. Управління власним робочим часом
допоможе досягнути, як гармонії в особистому житті, так і покращенню
ефективності роботи всього підприємства.
Список використаних джерел:
1. https://kadrhelp.com.ua/efektyvne-vykorystannya-robochogo-chasu (дата
звернення 04.04.2022)
2.Матукова Г. І., Макаренко В. О. Тайм-менеджмент у системі
управління персоналом: теорія та практика впровадження. Вісник Одеського
національного університету. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 6 (71).
С. 58–63.
3.https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/39.pdf(дата
звернення
05.04.2022)
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ХЕДХАНТИНГ У СИСТЕМІ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СФЕРИ
ГОСТИННОСТІ
Індустрія гостинності є однією з високорозвинених індустрій світу, яка
сильно постраждала під час пандемії Covid-19. У секторі харчових продуктів
і напоїв, а також в індустрії розміщення, спостерігається значний вплив на
оборот бізнесу. Але ми також знаємо, що це сектор, який швидко
відновлюється і складається з різноманітних підприємств будь-якої форми та
розміру – від міжнародних мереж готелів на одному кінці до фургонів з фастфудом з однією людиною персоналу на іншому [1].
Хедхантинг з'явився в середині минулого століття в Америці як один із
напрямів управлінського консалтингу і позначав один з видів кадрового
бізнесу. Хедхантинг (від англ. Head-hunting -«полювання за головами»;
executive search -«пошук керівників») -технологія цілеспрямованого пошуку і
підбору менеджерів вищої ланки і ексклюзивних фахівців, переманювання
висококласних працівників з однієї компанії в іншу за допомогою посередника
(хедхантера) [2].
Хедхантинг буває двох видів. Найбільш складним є перший варіант,
коли замовник вказує конкретне ім’я людини, яку бажає бачити у себе в
компанії. Сутність другого методу підбору –хедхантер отримує інформацію
про вимоги, що пред’являються до кандидата, і потім самостійно створює
цілісний образ своєї «мішені».
Як працює хедхантер? Перш за все аналіз, щоб зрозуміти, що очікують від
потенційного списку кандидатів. Він повинен точно розуміти, що потрібно
компанії, яка прагне найняти працівника. Озброївшись відповідною
інформацією, наступним кроком є пошук головних кандидатів на посаду.
Зібравши великий список можливих варіантів, вони звужують пошук
кандидатів за кваліфікацією, щоб знайти найбільш точні збіги. Завдяки
звуженому цільовому списку вони здійснюють телефонні дзвінки та зустрічі,
необхідні для інформування та виявлення інтересу до тих, хто демонструє
найбільший потенціал. Після співбесіди та перевірки дослідницьких даних
Хедхантер складає короткий список головних кандидатів для клієнта. За
потреби далі може організуваватися інтерв’ю та переговори з клієнтами і
навіть допомога з адаптацією на робочому місці, якщо це було необхідно [3].
Галузь HoReCa зараз стикається з проблемами з підбору персоналу, що
призводить до більш агресивних методів набору для залучення талантів, таких
як пропозиція вищої початкової заробітної плати та призначення бонусів. Але
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чи працюють ці методи? У деяких випадках вони є, однак, залишаються
кадрові проблеми, з якими продовжують стикатися готелі та ресторани.
Робота в індустрії гостинності часто стереотипно вважається, що
супроводжується низькою заробітною платою та початковим рівнем з
невеликими можливостями для кар’єрного зростання. Співробітники
гостинності залишають організацію з багатьох причин, але двома поширеними
причинами є якість системи відбору та якість лідерства. Це означає, що
процеси найму повинні гарантувати, що кандидат добре вписується в
корпоративну культуру, а також підходить для гостинності як професії.
Щоб вирішити ці ключові проблеми підбору персоналу в сфері
гостинності, хедхантерам слід [4]:
 застосовувати сучасні методи пошуку персоналу;
 використовувати тактику рекрутингового маркетингу;
 покращити оцінку кандидатів на гостинність;
Індустрія гостинності повинна переоцінити важливість молодих талантів,
які прагнуть отримати хорошу кар’єру на все життя з необмеженим
потенціалом для особистого та професійного розвитку.
Крім того, Хедхантинг допомагає хорошим фахівцям зрозуміти, чого вони
варті. Багато компаній не цінують своїх співробітників, використовують їх як
робочий матеріал, ніяк не зацікавлюють, не мотивують їх. Хедхантинг надає
можливість перейти на роботу, яка більш влаштовуватиме працівника.
Володіння інструментом хедхантингу в галузі управління персоналом, а
також розуміння можливостей і шляхів його використання в управлінській
діяльності
створює
серйозні
передумови
для
зростання
конкурентоспроможності підприємств сфери гостинності.
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СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У сучасному словнику іноземних слів термін «технологія» (від
грецького «techne» - «мистецтво, ремесло, наука» і «logos» - «поняття,
вчення») визначається як сукупність методів і процесів, що застосовуються в
якій-небудь справі, виробництві чого -або, а також як науковий опис цих
методів [1] .
Сенс
і
призначення
будь-якої
технології
оптимізувати розуміється в широкому плані виробничий процес.
Під оптимізацією розуміють таку організацію виробничого процесу, яка
дозволяє добитися максимального результату при заданих ресурсах або
використовувати мінімальну кількість ресурсів для отримання необхідного
результату.
Предметом соціально-комунікативної технології виступає організований
на базі соціальних комунікацій цілеспрямований системний процес
управління соціальним простором і соціальним часом для вирішення певної
соціально значущої задачі. Таким чином, сама соціальна комунікація як
процес розвивається в рамках методологічного підходу не є ні об'єктом, ні
предметом соціально комунікативної технології. Це інструмент, засіб, за
допомогою якого здійснюється управління свідомістю і поведінкою людей
для вирішення соціально значущих завдань. Але в той же час, оскільки сам
цей інструмент має складну структуру і комплексний характер, в рамках
комунікативних технологій різних типів соціальна комунікація в цілому і
окремі її компоненти здатні виступати і виступають в якості об'єктів
управління.
Історично виникнення терміну «технологія» пов'язано з процесами
виробництва товарів - як промислових, так і сільськогосподарських. Тому
спочатку це слово прийнято було вживати як для позначення специфічних
систем способів і прийомів ведення господарства .Однак десь в середині 60-х
років минулого століття відбувається розширення сфери використання
даного терміну і виникнення нового поняття - «соціальна технологія».
При спробі визначення сутності даного поняття дослідники
підкреслюють значущість різних інтегральних характеристик. Так, зокрема,
Н. Стефанов визначає соціальну технологію як «діяльність, в результаті якої
досягається поставлена мета і змінюється об'єкт діяльності» [3] .
В. Афанасьєв визначає соціальну технологію як «елемент механізму
управління і засіб перекладу абстрактної мови науки ... на конкретну мову ...
досягнення поставлених цілей» [3] [4] . М. Марков розглядає її як «спосіб
реалізації, конкретного складного процесу шляхом розчленування його на
систему послідовних процедур і операцій, які виконуються однозначно» [5] ,
А. Зайцев - як «сукупність знань про способи і засоби організації соціальних
процесів, самі ці дії , що дозволяють досягти поставленої мети » [6]
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Підкреслюючи значимість соціально-комунікативних технологій і
описуючи широкі можливості їх впливу, дослідники приділяють недостатньо
уваги їх теоретичному аналізу. У більшості робіт даний феномен
розглядається апріорі, тобто вивчення його сутності, структури і функцій
підміняється поверховим описом. Таким чином, в умовах нечіткості і
розмитості теоретичних меж при аналізі конкретних комунікативних
ситуацій можна легко заплутатися, приписавши
комунікативним
технологіям соціально-комунікативні явища іншої природи.
Таким чином, соціально-комунікативна технологія - це системно
організована, яка спирається на програму (план) сукупність операцій,
структур і процедур, що забезпечують досягнення мети соціального суб'єкта
за допомогою управління процесами соціальної комунікації та умовами їх
функціонування. Управління за допомогою соціальної комунікації - це не
тільки управління самим процесом комунікації, а й вплив на більш широкий
ряд феноменів, що детермінують характеристики комунікативної взаємодії.
До таких феноменів відносяться середовище, в якому здійснюється
комунікація, умови функціонування реальних і потенційних її суб'єктів,
ресурси, якими ці суб'єкти розпоряджаються і які потенційно можуть бути їм
доступні і т.п.
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ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ВИДИ
В умовах ринкової економіки необхідні знання фінансових, виробничих
та інших можливостей підприємства з багатьох причин: стійкості розвитку на
кризові ситуації, розробки його стратегії, якості менеджменту, оцінки
вартості. Щоб охарактеризувати можливості підприємства у різних сферах
діяльності використовується таке поняття, як «потенціал».
Довгий час у вітчизняній економічній науці економічний потенціал
підприємства ототожнювався з масштабом діяльності об’єкта, а для його
характеристики використовувалися поняття розмір підприємства та його
виробнича потужність.
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При цьому під розміром розумілися: виробнича площа, кількість
робочих місць, загальна чисельність персоналу, обсяг продукції, сумарна
вартість основних фондів, а під потужністю – обсяг продукції в
натуральному вимірі. Однак і розмір, і потужність дають лише орієнтовне
уявлення про можливості підприємства, тому що:
- виступають характеристиками, що не знаходяться в прямому
взаємозв’язку з умовами й інтенсивністю використання ресурсів
підприємства за призначенням;
- не відбивають ступінь ефективності використання ресурсів для
оптимізації можливостей підприємства.
Потенціалом підприємства називають сукупність ресурсів, котрі
визначають його можливості здійснювати у майбутньому виробництво
товарів та послуг, одержувати доходи та прибуток[1].
В економічній та фінансовій літературі виділяють такі види потенціалу:
1. Ресурсний. Його розглядають як функціонально-структурний елемент
економічного потенціалу, котрий визначає якість процесів формування та
ефективне використання ресурсного потенціалу з метою підтримання
ефективності функціонування
та
розвитку економічної системи
підприємства.
2. Екологічний. Являється сукупністю властивостей екосистем та
речовинно-енергетичних ресурсів, котрі дають змогу забезпечити
максимально можливі структурно-функціональні параметри.
3. Економічний. Це сукупність наявних та придатний до мобілізації
певних джерел, елементів потенціалу цілісної економічної системи та засобів
конкретної країни, котрі використовуються для соціально-економічного
прогресу та економічного зростання.
4. Фінансовий. Являється сукупністю фінансових ресурсів у всіх сфер та
ланок фінансової системи, котрі утворюються завдяки внутрішнім та
зовнішнім джерелам.
5. Ринковий. Це максимально можливі обсяги продажів товарів за певний
проміжок часу, яких можна досягти завдяки оптимальному використанню
промислового потенціалу.
6. Виробничий. Являється сукупністю вартісних та натуральноречовинних характеристик виробничої бази і виражається в потенційних
можливостях провадити продукцію певного складу, якості в необхідному
обсязі та технічного рівня.
7. Трудовий. Він характеризується кількістю працездатного населення,
його професійно-освітнім рівнем та іншими якісними характеристиками.
8. Науково-технічний. Це сукупність ресурсів і можливостей сфери науки
будь-якої системи, яка дає змогу за наявних форм організації та управління
ефективно вирішувати господарські завдання.
9. Управлінський. Він характеризує рівень кваліфікації працівників
апарату управління, а також рівень технічного, методичного та
організаційного забезпечення управлінської діяльності.
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10. Інноваційний. Це ознака соціально-економічної системи, яка
характеризує допустимість та максимально можливий результат
цілеспрямованої діяльності щодо зміни структурно-функціональних
властивостей даної системи.
11. Організаційний. Це спосіб підприємства сформувати конструкції
ресурсів, об'єднаних спрямованістю на виробництво продукції та
підтримання ключових цінностей.
12. Інформаційний. Це сукупність засобів, методів та умов, що дозволяють
активізувати та ефективно використовувати інформаційні ресурси [2].
З огляду на особливості діяльності підприємств різних галузей ці види
потенціалу мають власну специфіку та відображають особливості галузевої
власності використовуваних ресурсів [3].
Від наявного потенціалу підприємства залежить ефективність розвитку
та рівень його адаптації. Потенціал підприємства постає як відображення
стану внутрішнього середовища підприємства, тобто як деяка система
властивостей, котра дає змогу виявити в цілісних проявах його зовнішні
відносини. Такими властивостями потенціалу являються:
- складність;
- цілісність;
- динамічність;
- еластичність;
- достатність;
- обмеженість у часі;
- спрямованість;
- інноваційний характер розвитку;
- структурність;
- пропорційність;
- стабільність;
- самоорганізація.
Таким чином, у результаті проведених досліджень щодо змістовного
наповнення структури економічного потенціалу підприємства та
особливостей формування потенціалу підприємства у сучасних ринкових
умовах розвинуто науково-методичні підходи до його структуризації та
запропоновано модель формування потенціалу підприємства, яка містить два
рівні ієрархії, а саме: потенціали вищого рівня (виробничий, трудовий,
фінансовий та інтелектуальний) та локальні потенціали другого рівня
(ринковий, маркетинговий, інформаційний, інноваційний, інвестиційний,
експортний, матеріально-технічний, технологічний та ін.), що отримують
розвиток на рівні управління економічним потенціалом підприємства.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Плaнування розвитку підприємствa є вaжливою сферою діяльності будьякого суб’єктa господарствa. Зміна технології виробництва, вихід нa нові
ринки, розширення aбо згортання обсягів випуску продукції ґрунтуються на
фінaнсових розрахунках, на стрaтегії залучення, розподілу, перерозподілу та
інвестувaння фінансових ресурсів. Тенденції розвитку економіки крaїни є
основою для зростaючої ролі стрaтегічного плaнування.
Таблиця 1 – Еволюція наукових поглядів на економічну сутність
категорії «стратегічне планування»
Визначення

Науковий підхід

Стратегічне планування – майже будь-яку роботу, щоб її
взагалі зробити, треба спланувати, принаймні інформаційно Ф.Денісон
і на кілька хвилин наперед
Стратегічне планування – це розроблення бажаного
майбутнього, а також способів, якими його можна було б Р.Акофф
реалізувати
Стратегічне планування – це діяльність, що стосується
завчасного визначення того, які дії та/або людські й фізичні
ресурси потрібні для досягнення цілі; вона охоплює
Н.Снайдер
визначення альтернативи, аналіз кожної з них і вибір
найкращих
Стратегічне планування використовується як синонім
“прийняття рішень” і “проектний менеджмент”

Г.Мінцберг

Стратегічне планування – вибір стратегії та формування
політики насамперед є процесом прийняття рішення: поперше, це встановлення цілей, після чого із застосуванням
І.Ансофф
серії аналітичних методів визначаються альтернативи та
(знову-таки за допомогою аналітичних методів)
здійснюється вибір між ними
Стратегічне планування – це не майбутні рішення, а вплив
майбутнього на сьогоднішні рішення. При цьому
розробляються нові можливості організації (фірми),
П.Друкер
наприклад зміна профілю підприємства, радикальна зміна
технології, розширення виробничих потужностей тощо
Стратегічне планування – різновид управлінської
діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів,
пов’язаних із визначенням стратегії діяльності організації,
О.Є. Кузьмін
тобто комплексного плану перспективного розвитку
організації
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Стратегічне планування є важливою склaдовою стрaтегічного
менеджменту та одним із основних напрямків теорії упрaвління, що сприяє
ефективній діяльності багатьох закордонних компаній. [2] Впровaдження
системи стрaтегічного планування дозволяє поєднувaти вирішення поточних
завдaнь підприємства з перспективними цілями, більш повно
використовувати їх потенційні можливості й зміцнювати ринкові позиції в
конкурентному середовищі, виробляти якісні товари, що відповідaють
вимогaм ринкової кон'юнктури.
Функціонaльний підхід до упрaвління підприємством дозволяє
стверджувати, що плaнування є підґрунтям для ефективного виконaння таких
функцій управління, як оргaнізація, мотивaція та контроль. Сaме на базі
планів визначаються завдання та здійснюється взаємодія конкретних
виконавців. Це полегшує вимір та оцінку результaтів їхньої роботи та
створює умови для об’єктивної винагороди працівників. Тaким чином,
процес планування не повинен закінчуватися розробкою плaнів для окремих
бізнес-процесів та структурних підрозділів (рівнів управління) підприємствa.
Обов’язковою склaдовою частиною системи планів підприємства повинні
бути планові завдання окремим виконавцям.[3]
Процес стратегічного планування вимагає ретельного продумування та
планування з боку керівництва вищого рівня компанії. Перш ніж визначитися
з планом дій, а потім визначити, як його стратегічно реалізувати, керівники
можуть розглянути багато можливих варіантів. [1] Зрештою, керівництво
компанії, сподіваємося, зупиниться на стратегії, яка нaйімовірніше дaсть
позитивні результaти і яку можна реaлізувати економічно ефективним
способом з високою ймовірністю успіху, уникaючи невиправданого
фінaнсового ризику.
Отже, стратегія допомагає керівникам бізнесу діяти перед обличчям
нових загроз і можливостей. Стратегічне планування бізнесу дозволяє
менеджерам розробляти короткострокові плани та цілі, що зосереджує увагу
на менеджерах середньої ланки.
Стратегічне планування є не тільки корисним для покращення загальної
ефективності бізнесу та використання нових можливостей, але є також і
орієнтиром , коли нові загрози або негативний контекст впливають на
ефективність бізнесу. [4]
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Щоб ефективно організувати соціальну роботу в суспільстві або в
закладі соціальної роботи потрібна науково обґрунтована розробка та
реалізація кадрової політики. Кадрова політика є невід’ємною складовою
організації соціальної роботи, запорукою її ефективності функціонування та
перспектив розвитку. Кадрова політика займається менеджерами соціальної
роботи, а вони, у свою чергу, управляють персоналом, що є їх окремою
функцією. Для початку потрібно визначити що таке «менеджмент соціальної
роботи», а насамперед, що являє собою сам менеджмент. Також визначити
що таке «потенціал» та «кадровий потенціал» і яка його роль в соціальному
менеджменті.
Менеджмент – це управління (планування, регулювання та контроль),
керівництво та організація виробництва; сукупність методів, засобів, форм
управління виробництвом для делегування поставлених завдань чи мети.
Менеджер – управлінець, директор, найманий професійний керівник, що не є
власником фірми.
Менеджмент соціальної роботи – це самостійний вид професійної
діяльності, яка спрямована на досягнення установою соціальної роботи, що
діє в ринкових умовах, визначених цілей шляхом раціонального
використання матеріальних, людських та інших ресурсів із застосуванням
науково-обґрунтованих форм, принципів, функцій і методів управління [1].
Розвиток структур громадянського суспільства в Україні вимагає, у
свою чергу, висококваліфікованого кадрового потенціалу, формування якого
базується на науково обґрунтованій кадровій політиці держави та ефективній
системі управління людськими ресурсами, а в установах соціальної роботи на
ефективній системі управління персоналом. Таким чином, кадрова політика є
невід'ємною складовою менеджменту соціальної роботи, запорукою
ефективності його функціонування та перспектив подальшого розвитку.
Отже, кадрова політика забезпечує підготовку менеджерів соціальної
роботи, а вони у свою чергу, здійснюють управління персоналом, виконуючи
свою найважливішу функцію. Підтримка менеджерів у продуктивному стані,
таким чином, є головним предметом кадрової діяльності установ соціальної
роботи.
Тому для визначення основних засад кадрового потенціалу
менеджменту соціальної роботи необхідно здійснити інтерпретацію основних
понять і термінів, що лежать в основі його сутності та змісту. Термін
«потенціал» етимологічно означає «приховані можливості, потужність,
сила». Широке використання смислового поняття «потенціал» складається,
таким чином, з його аналізу як «джерела можливостей, засобів, запасів, що
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можуть бути приведені в дію або використані для вирішення будь-якого
завдання чи досягнення певної мети. Це також і можливості окремої
особистості, суспільства і держави у певній галузі».
У нашому випадку терміни «потенціал» або «потенційний» означають
наявність у кого-небудь (будь-то окрема людина, певний прошарок
населення, первинний трудовий колектив, суспільство в цілому) прихованих,
тобто не виявлених ще можливостей або здібностей у відповідній сфері
життєдіяльності [2, с. 263].
Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи - частина
організаторів, яка організує професійну діяльність персоналу соціальних
служб; - сукупність різних якостей людини, що визначають їх працездатність
до виробництва, матеріальних та духовних благ і є узагальнюючим
показником людського фактору – розвитку суспільного виробництва.
Кадрова політика займається менеджерами соціальної роботи, які у свою
чергу управляють персоналом, що є їх окремою функцією. Предмет
кадрового менеджменту – підтримка менеджерів у продуктивному стані.
Людський фактор – це головний компонент суспільного розвитку, який
утворюється завдяки участі людей у процесі створення матеріальних та
духовних цінностей, надання соціально необхідних послуг особистості або
колективам.
Робоча сила – безпосередньо пов’язана із засобами надання соціальної
допомоги, органічно поєднана із особистістю соціального працівника.
Носіями робочої сили є усі працездатні члени суспільства, фактичні або
потенційні працівники соціальної сфери. Загальна працездатність, яка
передбачає здатність людини до праці, що не потребує спеціальної
підготовки (волонтерський рух). Професійна працездатність – це здатність
людини до конкретної праці у конкретній підгалузі соціальної роботи,
професійної діяльності, що вимагає спеціальної фахової підготовки.
Кадрова складова у сукупності з професійним, кваліфікаційним та
організаційними компонентами складають трудовий потенціал соціального
захисту [1, с. 15].
Активна кадрова політика забезпечується за рахунок дотримання
наступних вимог: чіткого визначення дій, що повинні використовуватися для
досягнення мети соціальної роботи; досягнення ясності розуміння проблем
управління та кадрів; налагодження чіткої співпраці шляхом координації
діяльності між різними структурними підрозділами соціальної установи,
закладу чи служби, а також і взаємодії між ними як на регіональному, так і на
загальнодержавному рівні, єдиного підходу та послідовності у прийнятті
кадрових рішень, чіткого дотримання визнаних стандартів у різних ситуаціях
управління та діяльності персоналу; сприяння процесу децентралізації влади,
що значно поліпшує виробничі відносини у сфері соціальної роботи; а також
розвитку сучасних технологій кадрового менеджменту; переконання
персоналу в позитивній місії соціальної установи, закладу чи служби, а також
у необхідності здійснення соціальної роботи взагалі; інформування
персоналу про етичні правила менеджера або фахівця соціальної роботи,
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якими вони повинні керуватися у професійній діяльності та поза нею;
укріплення суспільної моралі та покращення загальних стосунків між
менеджерами соціальної роботи, соціальними працівниками та клієнтами.
Кадрова політика установ соціальної роботи – це діяльність, що
пов'язана з організацією ієрархічних відносин між суб'єктами соціальної
сфери, а також з визначенням форм, принципів, завдань і змісту діяльності та
методів їх взаємодії. Вирішення завдань кадрової політики на практиці є
цільовим призначенням кадрової роботи, вона складається з планування,
підбору, підготовки, розстановки, перепідготовки, оцінки, виховання та
раціонального використання кадрів. За характером це організаційна робота,
що направлена на підвищення інтелектуального та організаційно-кадрового
потенціалу менеджерів соціальної роботи [3, с. 213].
Кадровий потенціал соціального закладу інтегрує потенціали окремих
менеджерів
соціальної
роботи
і
включає
в
себе:
психофізіологічний потенціал - здібності та схильності менеджера соціальної
роботи, стан його здоров'я, працездатність, витривалість, тип нервової
системи; кваліфікаційний потенціал - обсяг, глибину та різносторонність
загальних і спеціальних знань, трудових навичок та вмінь, що обумовлюють
здібності менеджера соціальної роботи до управлінської праці, певного
змісту, інтенсивності та складності; особистісний потенціал - рівень
громадянської
свідомості
та
соціальної
зрілості,
рівень
засвоєння менеджером норм відношення до праці, цінності орієнтації,
інтереси, потреби та запити у сфері управлінської праці, виходячи з ієрархії
потреб людини [4].
Отже, діяльність будь-якої організації залежить від конкретних людей.
Вони є центральним і головним елементом в будь-якій системі управління і в
будь-якій виробничій системі. Людина в соціальній організації виконує роль
керівника (суб'єкта управління) та виконавця (об'єкта управління). Персонал
соціальних служб – це, перш за все, люди, які характеризуються складним
комплексом індивідуальних якостей, серед яких соціально-психологічні
відіграють головну роль. Здатність персоналу одночасно виступати об'єктом
та суб'єктом управління є головною специфічною особливістю менеджменту
персоналу.
Відділи кадрів соціальних організацій мають бути методичними,
інформаційними та координаційними центрами кадрової роботи. Вони
структурно відокремлені від відділів організації праці і заробітної плати,
відділів охорони праці та техніки безпеки, юридичних відділів та інших
підрозділів, які виконують функції управління персоналом [3, с. 89].
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УПРАВЛІННЯ ІНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність дослідження внутрішнього середовища організації
зумовлена тим, що організація, як відкрита система, функціонує і
розвивається завдяки наявності в ній певних елементів, які дають можливість
своєчасно і адекватно реагувати на сигнали зовнішнього оточення. Ці
елементи і складають її внутрішнє середовище.
Внутрішнє середовище підприємства формують саме керівники згідно з
їхніми уявленнями про те, які саме чинники забезпечують ефективне
функціонування і розвиток підприємства. Цим зумовлено існування великої
кількості підходів до структурування внутрішнього середовища
підприємства.
Будь-яке підприємство розглядається як група людей із загальними
цілями (перший змінний фактор). Того, що люди не змогли б досягти
поодинці, вони досягають в організації, тому її можна розглядати як засіб
досягнення мети. Мета - це конкретний кінцевий стан чи очікувані
результати роботи групи людей, які певним чином організовані.
Такі кінцеві результати розробляються в процесі планування і
доводяться учасникам виробництва. Різні типи підприємств мають різні цілі.
Якщо ціль - одержання прибутку, то підприємства займаються виробництвом
товарів чи наданням послуг. Якщо підприємства безприбуткові, то їхньою
метою є виконання свого призначення в рамках асигнованих бюджетних
засобів.
Щоб забезпечити належне управління внутрішнім середовищем,
керівники мають ретельно дослідити: чинники впливу, проблеми
середовища, вміти їх пов’язати між собою та чітко структурувати, а в разі
виникнення складних ситуацій прийняти зважене та ефективне для
підприємства управлінське рішення.
Внутрішнє середовище підприємства або мікросередовище організації
містить п’ять складових:
1. Цілі підприємства – це основа побудови і життєдіяльності
підприємства. Вони формуються з урахуванням ринкової кон’юнктури на
базі наявних й потенційних можливостей підприємства та прогнозують
бажаний кінцевий результат діяльності. Таким чином, підвищується
відповідальність робітників за результати виконаної ними роботи,
розвиваються їх самостійність та ініціативність, створюються умови для
формування творчого підходу до розв’язання управлінських питань.
2. Завдання підприємства – відповідний вид робіт, який необхідно
виконувати спеціальним методом та у певний період часу. Це робота з
предметами і знаряддями праці, інформаційними та людськими ресурсами.
Розв’язання завдань управління спрямовано на об’єднання усіх видів
ресурсів у єдиний процес досягнення поставлених цілей підприємства.
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3. Структура підприємства – логічне взаємовідношення рівнів
управління і функціональних структур. Організаційна структура формується
під певні цілі у такий спосіб, щоб забезпечити потрібний рівень гнучкості та
швидкості організаційних дій. Структурою підприємства також можна
вважати ступінь відповідальності та повноважень, кількісний склад її
підрозділів і рівнів управління у єдиній взаємозалежній підсистемі.
4. Технології – це система, що спрямована на забезпечення
конкурентоспроможності продукції, яка виготовляється за технічними й
економічними характеристиками. Технології створюються на основі: знань,
методів, прийомів, які використовуються працівниками для ефективного
розв’язання проблемних питань.
5. Персонал (людський капітал) – це основний елемент будь якого
підприємства, який забезпечує його успішність, процвітання або у гіршому
випадку банкрутство. Людський ресурс добирають з урахуванням
кваліфікаційних характеристик і узгодженості мотивацій працівників
відповідно до цілей підприємства.
Без
врахування
якісного
та
кількісного
стану
елекментів внутрішнього середовища не можна говорити про створення
конкурентоздатного і довготривалого підприємства в ринкових умовах.
Ступінь розробленості досліджуваної проблеми. Методологічні підстави
розгляду внутрішнього середовища підприємства як складному взаємозв'язку
і взаємозалежності створюючих її елементів були розроблені представниками
інституційної теорії.
Питанням, пов'язаним з вивченням внутрішнього середовища
підприємства присвячені праці вітчизняних авторів - Г. Клейнера,
В. Маевського, В. Макарова, В. Маршева, А. Нестеренка, В. Тамбовцева,
А. Кантарбаевої, А. Мустафiна, А. Ляско, О. Сухарева, В. Полтеровича,
А. Шаститко, Е. Балацького, Б. Мiльнера, А. Татаркiна, Е. Попова,
С. Дорошенка, А. Молодчика.
В контексті цього можна стверджувати, що внутрішнє середовище
підприємства – це цілісна система взаємопов’язаних елементів, підсистем,
компонентів, складових і факторів, що прямо впливають на діяльність
(роботу) підприємства та виникають, як наслідок прийняття управлінських
рішень, і які підприємство в змозі частково контролювати та корегувати.
Кожен керівник має у своєму підпорядкуванні певну кількість людей,
які знаходяться у сфері його контролю. Сфера контролю визначає тип
організаційної структури. Якщо керівник контролює велику кількість
підлеглих, то сфера контролю є широкою. її наслідком є формування плоскої
структури управління. Якщо кожному керівнику підпорядковується небагато
людей, то це вузька сфера контролю, за якого функціонує багаторівнева (чи
висока) структура управління. Великі організації з пласкою структурою
мають невелике число рівнів.
Оскільки у великих сучасних підприємствах робота чітко
розмежовується по горизонталі і вертикалі, то виникає крайня необхідність у
створенні формальних механізмів координації діяльності міжрівневих
підрозділів і співпідпорядкованості. Така координація забезпечує не тільки
інтереси підрозділів, але й підприємства в цілому.
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Тому підтримка внутрішньої рівноваги між усіма змінними та
чинниками впливу є дуже важливим для підприємства процесом. Ефективне
управління внутрішнім середовищем неможливе без чіткої структури
підприємства, під якою слід розуміти певні «…логічні взаємовідносини
рівнів управління та функціональних галузей, побудованій в такій формі, яка
дозволяє найбільш ефективно досягати цілей підприємства». До структури
відносять спеціалізований поділ праці та сферу контролю.
Отже, в роботі досліджено чинники внутрішнього середовища, а саме
ситуаційні та сформовані всередині підприємства. Визначено внутрішнє
середовище під яким розуміється складна система взаємопов’язаних
елементів та зв’язків, яка є об’єктом постійного контролю та регулювання
серед управлінців різних рівнів.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ
В умовах глобалізації та конкурентної боротьби організації щодня
вирішують складні виробничі, економічні, правові та організаційні питання.
Разом з тим стратегічно важливим підрозділом в структурі організації є
служба управління персоналом. У теперішньому світі успішне
функціонування будь-якої організації напряму залежить від співробітників,
які будуть працюють в ній. Тому все частіше керівництво приділяє більше
уваги системі рекрутингу персоналу, так як саме на цій стадії формується
майбутній колектив, закриваються потреби в персоналі і на даному етапі нові
співробітники формують свою попередню думку про організацію і про
людей, які працюють в ній.
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Якщо існують проблеми в системі відбору, оцінки та найму персоналу,
то вони будуть у всіх структурах організації. Таким чином, планомірне
зростання
компанії
на
ринку
визначається
не
тільки
її
конкурентоспроможністю, стратегічним плануванням, а й ефективним
управлінням персоналом.
Рекрутинг є важливою функцією управління людськими ресурсами в
організації і регулюється поєднанням різних чинників. Чинники, що
впливають на рекрутинг персоналу, можна розділити на ті, що не можуть
контролюватися організацією, та ті, що залежать від неї, тобто на зовнішні та
внутрішні.
До зовнішніх чинників впливу на ефективність рекрутингу відносять:
•Демографічні фактори. Вони пов‘язані з атрибутами потенційних
співробітників, такими як вік, релігія, рівень грамотності, стать, професія,
економічний статус тощо. Знання цих подробиць і особливостей кандидатів
дає можливість коригувати вакансію і підбирати персонал точково. Це
знижує ризик підбору нерелевантного кандидата, прискорює процес найму
нового співробітника.
•Ринок праці. На сучасному ринку праці України зростає попит на
робочу силу, потреба у кваліфікованих робітниках залишається високою.
Проте, пропозиція їх на ринку праці є низькою. Загалом, ринок праці України
характеризується структурним диспропорціями щодо попиту та пропозиції
робочої сили, які не дають змоги задовольнити потребу роботодавців у
працівниках [1].
•Рівень безробіття. Якщо рівень безробіття високий в конкретній
області, рекрутинг персоналу спрощується та пришвидшується, через велику
кількість бажаючих. Навпаки, якщо рівень безробіття низький, то процес
рекрутингу, як правило, буде ускладнений.
•Конкуренти. Організації однієї галузі завжди конкурують за найбільш
кваліфіковані ресурси. Умови праці та заробітна плата організації повинна
бути конкурентоспроможна, оскільки виникає загроза втратити велику
кількість пошукачів. Як наслідок, рекрутинг може стати дорожчим та менш
якісним.
Серед внутрішніх чинників впливу на ефективність рекрутингу
виділяють:
•HR-бренд організації. Позитивний бренд роботодавця сприяє
скороченню втрат робочого часу рекрутера, за рахунок збільшення
ймовірності залучити компетентних, кваліфікованих і талановитих
працівників та посилення їхньої лояльності та мотивації, зменшенню
додаткових витрати на пошук та відбір персоналу через зменшення
плинності персоналу та зменшенню витрат на залучення кандидатів за
рахунок поліпшення іміджу підприємства на ринку праці [2].
•Політика підбору персоналу. Рекрутингову діяльність можусь
здійснювати як спеціалізовані агенції, так і кадрові служби підприємств. Під
час звернення до агентств виникають значно більші витрати, ніж під час
розміщення оголошень у ЗМІ. Однак пошук співробітників за допомогою
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таких агентств характеризується значними перевагами для організації:
економією часу, безкоштовною заміною наданої агентством кандидатури
співробітника, який за якими-небудь параметрами не підійшов підприємствузамовнику [3].
•Технології, що використовуються у процесі рекрутингу персоналу.
Використання наступних digital-інструментів дозволить пришвидшити
процес рекрутингу та підвищити його якість: розробка хмарної робочої
мережі, написання та запуск власної ATS-системи, тобто системи управління
кандидатами, збільшення рівня використання таргетованої реклами та
ліквідація низькоефективних сайтів з пошуку роботи, автоматизація
статистичного аналізу процесних показників та запуск власного HR-бота [4].
Отже, на мою думку, для підвищення ефективності рекрутингу
персоналу доцільно досліджувати ринок праці для оцінки перспектив
рекрутингу та відстежувати і аналізувати дії конкурентів із залучення
перспективних кандидатів. Разом з тим, варто працювати над позитивним
брендом роботодавця та відстежувати і запроваджувати інноваційні
технології для більш якісного та швидкого процесу рекрутингу персоналу.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Публічне управління є галуззю знань, яка швидко та динамічно
розвивається в Україні. Саме прийняття рішень є основою управлінської
діяльності в публічному управлінні. Прийнято вважати, що «...управлінське
рішення є результатом системної діяльності людей і продуктом когнітивної
(опосередкованої
пізнавальними
факторами),
емоційної,
вольової,
мотиваційної природи – синтезу психічних процесів, які мають вихідну
регулятивну спрямованість» [1]. Управлінські рішення, які приймаються в
публічному управлінні та адмініструванні є досить складними та
різноманітними і саме це ускладнює процес їх прийняття.
В сучасній теорії менеджменту виділяють дві основні теорії прийняття
управлінських рішень: нормативну (яка базується на нормативах) та
поведінкову теорію (або психологічну, яка описує досвід прийняття та
формування рішень тим чи іншим суб’єктом управління).
Відповідно до цих теорій виділяють три основні моделі прийняття
рішень:
 класична модель – спирається на поняття раціональності, має повну
інформацію про ситуацію, можливі альтернативні наслідки, встановлені
пріоритети, має на меті максимізацію кінцевого результату.
 поведінкова модель – ця модель базується на обмеженій
раціональності та ставить за мету досягнення задоволеності. Особа, що
приймає рішення не має повної інформації про ситуацію, альтернативи, не
здатна передбачити наслідки прийнятого рішення.
 ірраціональна модель – рішення приймаються без дослідження
альтернатив.
Для визначеності конкретних підходів до розробки та реалізації
державно-управлінських рішень, їх прийнято класифікувати за:
 характером цілей;
 функціональним змістом;
 рівнями ієрархії системи управління;
 характером організації розробки;
 причинами виникнення;
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 вихідними методами розробки;
 організаційним оформленням.
Причинами виникнення управлінського рішення можуть слугувати різні
ситуаційні обставини, рішення за приписом, програмні заходи, ініціативні
поклики, епізодичні ситуації. Рішення можуть бути жорсткими,
орієнтовними, (тобто покликаними визначати напрямок розвитку системи),
гнучкими ( які змінюються відповідно до умов функціонування і розвитку
системи) та нормативними.
Розглядаючи прийняття рішень як процес, що об’єднує різні аспекти,
науковці виділяють основні етапи цього процесу. Погоджуючись з
О. Кузьміним і О. Мельником, варто виділити наступні етапи прийняття
управлінських рішень:
1. Наявність ситуації, яка потребує вирішення, збір та аналіз інформації
щодо нагальної проблеми.
2. Виявлення та оцінювання альтернатив, закладених у розроблених
методах менеджменту.
3. Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи).
4. Реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів.
5. Контроль за виконанням рішення, що дозволяє виявити відхилення та
встановити зворотний зв’язок між керуючою та керованою підсистемами.
Вирізняють наступні особливості прийняття управлінських рішень в
публічній сфері: рішення стосуються широкого загалу; рішення приймаються
в умовах невизначеності через мінливість економічної та політичної ситуації
в країні та в регіонах, в умовах суперечливості, нечітких критеріях
ефективності того чи іншого рішення [3].
Якщо прийняте рішення не має достатнього обґрунтування, помилки які
виникнуть можуть «дорого коштувати» і місцевим громадам, і країні в
цілому. Ухвалення рішень в публічному управлінні вимагає навичок ведення
переговорів з різними соціальними об’єднаннями населення задля
досягнення злагоди у суспільстві.
Також варто зазначити, що існує велика кількість політичних,
економічних, соціальних факторів, які впливають на процес прийняття
рішень у сфері публічного управління. На практиці процес прийняття рішень
доволі важкий, йому можуть перешкоджати численні обмежуючі та
суб’єктивні фактори. Сукупність таких факторів у процесі прийняття
рішення враховує поведінкова модель.
Можна зробити висновок, що у процесі прийняття рішення поєднуються
логічні, раціонально-змістовні та психологічні аспекти. Найважливішим
спонукальним чинником ефективності прийнятого рішення виступає
професіоналізм керівника, велику роль грає його досвід та інтуїція.
Процес прийняття управлінських рішень в публічному управлінні
передбачає врахування інтересів громадян, суб’єктів господарювання та
суб’єктів державного управління на різних рівнях управління країною, що
вимагає професіоналізму від керівників на всіх зазначених рівнях управління
та їх зацікавленості в досягненні потрібного суспільству результату.
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На сьогодні громадська думка формується під впливом мережі Інтернет,
а особлива увага приділяється соціальним мережам. Це можна пояснити тим,
що у таких мережах є все необхідне, що посилює вплив на свідомість
користувача, адже Інтернет – аудіовізуальний канал комунікації. До того ж,
наразі майже кожен серед молодого населення має власні профілі у «Twitter»,
«Facebook» або «Instagram». Вільний доступ населення до Інтернету, змусив
політичний клас зосередити більше уваги на потенціалі нових технологій.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це узагальнюючий
термін, який включає в себе всі технології для передачі інформації. Саме
поняття ІКТ є досить широким і розуміється науковцями у різних варіаціях.
Проте найбільш поширеною сентенцією є, зокрема, те, що комунікативні
технології є раціонально організованим комплексом дій в інформаційному
просторі з цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля
впливу на визначену аудиторію. Комунікативні технології – «запланований
вплив на цільові групи».
Головними особливостями сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій являється нематеріальність кінцевого продукту – якісно нової,
достовірної інформації, доставленої за визначений період, у визначеному
просторово-часовому відрізку; підвищення вимог, висунутих користувачами,
щодо достовірності та терміновості таких послуг.
Щодо ринку IКT в Україні, директор Lviv IT Cluster С. Веселовський
прокоментував: «Позитивом у 2016 р. є те, що ІТ-індустрія провела
консолідоване дослідження ІТ-ринку − PwC. Це дослідження показує
ситуацію з 2011 до 2015 рр. і які прогнози маємо. Це дуже важливо з точки
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зору планування та комунікації з владою, це дійсно репрезентативний
репорт, який показує, що за 2011−2015 рр. ІТ-індустрія зросла удвічі. З
наявних тенденцій можна припустити, що невдовзі автономних інтернетсенсорів стане більше ніж людей з мобільними телефонами. За прогнозами,
до 2020 р. сумарна кількість Web-підімкнень пристроїв до Інтернету речей
досягне 26 млрд., з них близько 15 млрд. становитимуть стільникові
телефони, планшети, ноутбуки і настільні комп’ютери. Водночас, поява
інтернет-сенсорів зумовила поширення сенсорів зовнішнього середовища
Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є в наш час
одним із найважливіших чинників, що визначають темпи й досягнення
підприємств. ІКТ зумовили зміни у бізнес-середовищі. Якщо розглядати
активне впровадження ІКТ бізнес-середовищем, то першими, хто активно
застосовують такі технології у власній діяльності − це малі та середні
підприємства. Сучасним трендом є створення та стрімкий розвиток такого
явища, як e-business (бізнес, що ведеться через електронні мережі), зокрема
ecommerce (електронна торгівля, електронна комерція). Тепер торгівля
ведеться не лише в режимі офлайн, але й за допомогою Інтернет мережі
(онлайн).
Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на управління
підприємством величезний, оскільки прямо повʼязаний з підвищенням
ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і підприємства в
цілому. Застосування сучасних сучасних інформаційнокомунікаційних
технологій звичайно вимагає чималих витрат від підприємства як на
розробку і впровадження, так і на подальше їх обслуговування і розвиток,
тому багато підприємств не наважуються впроваджувати їх. З економічної
точки зору інформаційно-комунікаційні технології можуть розглядатися як
засоби виробництва, які можуть вільно замінювати персонал підприємства.
Таким чином, ІКТ можуть зумовити зниження числа середніх менеджерів і
службовців. Сучасні інформаційнокомунікаційні технології, також
зменшують собівартість продукції підприємства внаслідок зниження
операційних витрат. Водночас, вони автоматично змінюють організаційну
структуру управління підприємством, ієрархію прийняття рішень,
зменшують витрати на придбання інформації і розширюють можливості її
використання.
Існує зростаюча взаємозалежність між діловою стратегією, правилами та
процедурами, з одного боку, та інформаційним програмним забезпеченням
систем, устаткуванням, базами даних і передачею даних − з іншого. Зміна в
одному з цих компонентів часто призводить до змін в інших компонентах.
Цей звʼязок стає критичним, коли розробляються стратегічні плани на
перспективу. Збільшення частки на ринку, рух у бік підвищення якості або
здешевлення собівартості послуг при підвищенні продуктивності праці
працівників все більше залежать від видів і якості сучасних інформаційнокомунікаційних технологій на підприємстві.
Таким чином, якщо відбулися зміни інформаційних технологій на
підприємстві, ці зміни впливають на інші компоненти діяльності. Можуть
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бути кадрові перестановки, зміна методів роботи, трансформація
організаційної структури. Інформаційно-комунікаційні технології можуть
стати потужними інструментами для створення більш конкурентоздатних і
ефективних моделей управління на підприємстві.
Отже, Сучасні інформаційно-комунікативні технології є визначальним
системоутворюючим чинником формування світоглядних орієнтацій як на
рівні окремої людини, так і на соціоглобальному рівні. Комунікація виступає,
за висловом Габермаса, «продуктивною силою суспільства». Невпинно
зростає роль комунікативних процесів не лише в формуванні інституцій
демократичної держави, але й в переосмисленні, наповнені новими
сучасними сенсами таких людських чеснот як відповідальність,
справедливість, довіра та сумління.
Ми – учасники й свідки не лише нової історичної епохи, але й нової
сходинки еволюції людини. Те, що здавалося нам фантастичним завтра, на
очах стає неймовірним сьогодні. Майбутнє вже розпочалося із масовим
впровадженням сучасних інформаційно-комунікативних технологій у життя
кожної людини.
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ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ
ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Найчастіше під інноваційно-активним підприємством розуміють
підприємство, яке здійснює виробництво і випуск інноваційної продукції.
Окремі дослідники характеризують інноваційну активність як суть
внутрішнього стану підприємства, якою воно може управляти,
цілеспрямовано використовуючи можливості персоналу. При цьому
конкурентоспроможність підприємства відображає стан зовнішнього
середовища, якою підприємство не може безпосередньо керувати, але може
здійснювати на неї вплив через підвищення своєї інноваційної активності.
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Іншим варіантом трактування інноваційно-активного підприємства є
розуміння його як фірми, що повністю залежить від якості, інтелектуальних
здібностей персоналу, на відмінну від виробничого підприємства, де вплив
людського фактору нівелюється завдяки більш якісному технічному і
технологічному оснащенню. Подібним до цього є визначення інноваційноактивного підприємства, як підприємства, що має у своєму активі
інтелектуальну власність, здійснює розробку і впровадження нових чи
вдосконалених продуктів (робіт, послуг), технологічних процесів та інших
видів інноваційної діяльності.
Сутність ефективно функціонуючого інноваційно-активного суб’єкта
господарювання полягає у об’єднанні його окремих елементів, координації їх
діяльності, підтримці, інноваційної інфраструктури та визначення шляхів
постійного росту ефективності на основі прискореного освоєння інновацій
[4]. При цьому варто наголосити, що персонал підприємства є одночасно
джерелом виникнення нових ідей та інструментом їх безпосереднього
втілення у практичну діяльність підприємства. Однак важливою є не лише
якісна і кількісна характеристика персоналу підприємства, а організація
взаємовідносин між працівниками. Основною вимогою до працівників і
форми їх взаємодії у межах інноваційно-активного підприємства є гнучкість
та адаптивні властивості до змін. Вказані властивості набуваються в процесі
саморозвитку працівників, за умови усвідомлення цінності власних знань та
необхідності їх постійного удосконалення. Якісний склад працівників
підприємства може бути охарактеризований через їх компетенції. Тобто це
те, чим підприємство володіє. У той же рівень інноваційної активності
працівників потрібно розглядати як результат управлінського впливу, що
показує міру реалізації наявних у працівників компетенцій. Саме тому,
система мотивації інноваційної активності визначає ступінь використання
працівниками даного ресурсу та його результативність.
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 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
194

безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до
виконання нових виробничих функцій, професійно - кваліфікаційного
просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної
структури персоналу. Складові процесу розвитку персоналу підприємства
графічно наведені на рисунку 1.

Рисунок 1 – Складові процесу розвитку персоналу організації
Основними напрямками удосконалення системи розвитку персоналу в
умовах сучасної конкуренції є :
- підвищення освітнього рівня персоналу, постійне оновлення знань з
метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими
якостями персоналу;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
- заохочення персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних
забезпечити конкурентні переваги для підприємства;
- формування системи безперервної професійної освіти і підготовки
кадрів, включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від
виробництва;
- застосування інноваційних форм та методів організації навчання;
- створення умов для кар’єрного росту працівників;
- заохочення внутрішньої конкуренції між співробітниками у межах
підприємства, не допускаючи при цьому виникнення конфліктів.
Отже, 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.
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Сучасне суспільство намагається всебічно розвиватись у різноманітних
сферах життєдіяльності. І хоч ми живемо у період ІТ-технологій не
забуваємо про театри, музеї, бібліотеки та інші заклади культури. Це
залишається не лише престижним, а й виховує особистість у кожному із нас.
У період сьогодення всі заклади культури та мистецтва є залежними від
фінансування держави, що не дуже позитивно впливає на цю сферу.
Враховуючи те, що економічний фактор – сума витрат на галузь
культури і мистецтва, відіграє вагому роль у розвитку культурномистецького комплексу, нами проаналізовано видатки з бюджету в розрізі
цього напряму[1].
У цій роботі ми будемо досліджувати за допомогою динамічного аналізу
два показника: кількість театрів та музеїв за період із 1997 по 2017 рр.[2].
Театри – це відображення нашого народу, культури та історії. Ми
пишаємось українським театром, який відомий на весь світ.
За допомогою графіку ми можемо побачити, як змінювався показник
кількості театрів в Україні за 1997-2017 роки (рисунок 1).
*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м .Севастополь та тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 1 – Кількість театрів в Україні 1997-2017 рр.
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На рисунку спостерігаємо з 1997 по 2010 рр. майже стабільну кількість
театрів, але після 2010 року їх чисельність значно зменшилась. Причиною
того є зменшення видатків та нестача коштів на обслуговування даних
закладів.
В рамках динамічних змін, які відбуваються в Україні стан культурномистецького майбутнього залежить від різних факторів: політичних поглядів,
економічних факторів, вдосконалення системи культурного виховання та
інші.
Ніколіна І.І. зазначає, що адекватність управлінських рішень
забезпечується використанням сучасного методичного інструментарію, що
дозволяє одержати відомості, які неможливо отримати традиційними
способами [3].
Здійснивши динамічний аналіз характеристики чисельності театрів в
Україні 1997-2017 рр. (табл.1), можна простежити тенденцію.
Таблиця 1 – Характеристика чисельності театрів в Україні 1997-2017р.
Роки

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Фактичне
значення
показника,
шт.
yi

Абсолютн
ий
приріст,
шт.

130
132
131
130
129
131
135
133
135
137
138
137
136
140
133
132
133
113
112
111
113

- 2
2
-1
1
-1
0
-1
-1
2
1
4
5
-2
3
2
5
2
7
1
8
-1
7
-1
6
4
10
-7
3
-1
2
1
3
-20 -17
-1
-18
-1
-19
2
-17

і

б

Темп зростання

Темп приросту, %

Абсолютне
значення

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

1% приросту
Аі

1,02
0,99
0,99
0,99
1,02
1,03
0,99
1,02
1,01
1,01
0,99
0,99
1,03
0,95
0,99
1,01
0,85
0,99
0,99
1,02

1,02
1,01
1,00
0,99
1,01
1,04
1,02
1,04
1,05
1,06
1,05
1,05
1,08
1,02
1,02
1,02
0,87
0,86
0,85
0,87

1,54
-0,76
-0,76
-0,77
1,55
3,05
-1,48
1,50
1,48
0,73
-0,72
-0,73
2,94
-5,00
-0,75
0,76
-15,04
-0,88
-0,89
1,80

1,54
0,77
0,00
-0,77
0,77
3,85
2,31
3,85
5,38
6,15
5,38
4,62
7,69
2,31
1,54
2,31
-13,08
-13,85
-14,62
-13,08

1,30
1,32
1,31
1,30
1,29
1,31
1,35
1,33
1,35
1,37
1,38
1,37
1,36
1,40
1,33
1,32
1,33
1,13
1,12
1,11
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2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м .Севастополь та тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
Починаючи з 2014 року він різко змінився із -15,04% до 1,8%. Динаміка
темпу приросту чисельності театрів в Україні 1997-2017 рр. на рис.2
відображена.
2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м .Севастополь та тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 2 – Динаміка темпу приросту чисельності театрів
в Україні 1997-2017 рр.
Іншим фактором розвитку культурного середовища є зміни споживчих
потреб населення та конкурентоспроможність культурного продукту. З
одного боку, проблеми піднесення конкурентоспроможності культурного
продукту пов’язані з урізноманітненням його форм, методів та способів
просування на ринок, а це, у свою чергу веде до ускладнення внутрішньої
структури сфери культури [4].
Наступний показник, який ми будемо аналізувати, це кількість музеїв в
Україні за період із 1997 по 2017 рр. (рис. 3).
2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м .Севастополь та тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 3 – Чисельність музеїв в Україні 1997-2017 рр.
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Музеї – це невід’ємна спадщина нашого народу, якими ми пишаємось.
Станом на 2017 рік в нашій країні залишилось 574 одиниці. З кожним роком
їх стає все менше. На жаль, після 2017 року на сайті державної статистики
дані більше не оновлюються, тому достовірних даних скільки їх було станом
на 2021 рік немає. Але з приходом війни у 2022 році неофіційні джерела
фіксують 98 зруйнованих музеїв за 50 днів військової агресії.
Здійснивши динамічний аналіз характеристики чисельності музеїв в
Україні 1997-2017 рр. можна з’ясувати тенденії. Починаючи з 2014 року він
різко змінився із -10,69% до -0,35%.
2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м .Севастополь та тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 4 – Динаміка темпу приросту чисельності музеїв
в Україні 1997-2017 рр.
Отже, сьогодні в нас є всі можливості для реалізації свого духовного
потенціалу. Головне тільки зуміти зберегти і примножити все те, що маємо.
Адже історія нашого народу повинна процвітати не лише в книгах «Історії
України», а й на сценах найвідоміших театрах та зберігатись у
найпрестижніших музеях не тільки нашої країни, а й всього світу.
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ПАНДЕМІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ
Завданням реформаторів сучасної управлінської системи України є
пошук оптимального, гармонійного співвідношення участі держави у
громадських справах, зі створенням комплексу таких механізмів взаємодії
влади та суспільства, які б не перешкоджали, а сприяли розвитку
громадянського суспільства.
Проблематика державного управління і публічного адміністрування в
різний час досліджувалась такими науковцями, як, О. Войтик, В. ЗагурськаАнтонюк, С. Бровікова, Н. Махначова, О. Миколенко, О. Корнієвський,
О. Шатило, Ю. Шемшученко та багатьма іншими, проте розбіжності між
різними підходами не дають сформувати єдине бачення співвідношення
термінів.
Як суб'єкт управління, держава постає як самостійна організація, що має
суверенітет, характеризується специфічним апаратом та механізмом
управління. Держава наділена населенням політичною владою, вираженою в
відповідних правах та функціях. Для них реалізації держава створює органи
державного управління, встановлює для них сфери управління, що
виступають як об'єкти, і розробляє механізм управління, канали передачі
керуючого впливу, включаючи канали зворотного зв'язку з об'єктами
управління.
Держава як суб'єкт управління має певні спільні риси, до яких належать
такі:
1. Держава виступає як джерело безпеки та стійкого правопорядку
суспільства, включаючи економічний, соціальний, загальногромадянський та
загальнолюдський сенс.
2. Держава наділена унікальними засобами управління, до яких
включається законодавство, державні службовці, державні фінанси та інші
ресурси.
3. Держава постає як організація, здатна об'єднати все населення країни,
незалежно від таких ознак, як релігійні переконання, національна належність,
культурні відмінності [1, с. 21].
Основною функцією держави у всі часи був баланс інтересів різних
соціальних груп, тому цілі державних органів та способи їх реалізації
зрештою визначаються інтересами індивідів і формуються у процесі їхньої
взаємодії. Державне управління виступає як механізм, за допомогою якого
держава на практиці проводить політику пом'якшення різноманітних
протиріч (індивідуальних, групових, національних, територіальних, класових
і тощо) та задоволення інтересів суспільства та його різних груп.
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Відносини між суспільством та державою є найсерйознішим фактором у
розвитку управління. Держава - це одночасно політичний та керуючий
інститут [2].
З погляду теорії управління, в основі створення такої моделі взаємин
держави та суспільства лежать два взаємопов'язані процеси: свідоме,
навмисне ускладнення системи управління та спрощення системи
управління, що призводить до спроб досягти ситуації, в якій система
управління приймає рішення за керованих, а дії керованої системи повністю
визначаються рішеннями керуючої системи.
Значення держави для суспільства є спірним питанням. В даний час
існує низка концепцій, які обґрунтовують роль держави щодо управління
суспільством:
1. Ліберальна концепція, суть якої зводиться до визнання вільного ринку
як основного регулятора суспільного життя.
2. Соціалістична концепція, яка виступає за централізоване державне
управління економікою та іншими державними процесами.
3. Змішана концепція, що поєднує елементи соціалістичної та
неоліберальної концепцій. Ця концепція обумовлена останніми змінами у
світовій системі. У політичній сфері вона спрямована підвищення значимості
регулюючих, прогнозуючих, плануючих та контролюючих функцій держави,
а в економічній сфері передбачає вибір соціально орієнтованої, ринкової
моделі держави [4].
Однією із вагомих подій 2020 року, що визначила соціально-політичну
ситуацію в країні, стала пандемія COVID-19 та викликане нею зростання
захворюваності та смертності, як наслідок, рівня та якості санітарноепідеміологічної та медико-санітарної мобілізації в центрі та на місцях.
Державі вдалося утримати ситуацію в межах критичних параметрів та
уникнути сценарію з катастрофічними наслідками. В цілому держава, влада
та система охорони здоров'я впоралися з загрозою соціальною та біологічної
безпеки та забезпечили режим сталого розвитку [3].
Також подією, що фактично здійснила величезний плив на цілі
управління в Україні, стала війна у лютому 2022, відсутність розуміння, що
саме робити на початковому етапі, а також зростання смертності, масова
міграція, а також погіршення економіки країни. Дані обставини змусили
владу України переглянути короткострокові та стратегічні пріоритети
розвитку, а громадян – змінити свої поточні життєві плани та пріоритети.
Політичний та соціальний вплив війни є настільки глибоким, що викликав
трансформацію основних ціннісних орієнтацій та поведінкових норм
глобального громадянського товариства.
На тлі подій, в основному обумовлені поширенням COVID-19 та війною
в Україні, актуалізувався ряд тривог українців, які характеризують стан
громадянського суспільства та соціальної держави.
Криза внесла корективи у дії влади, вони вплинули на погляди та
соціально-економічні оцінки громадян. Дії уряду, регіональних та місцевих
органів влади в умовах війни отримали значну підтримку в суспільстві та
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створили потенціал значної довіри громадянського суспільства до держави.
Вектори розвитку громадянського суспільства та соціальної держави багато в
чому характеризуються динамікою та характером ставлення українців до
політичних та соціальних інститутів [2].
Одним із глобальних векторів міжнародної політики соціальноекономічного розвитку окремих країн і регіонів є орієнтація на досягнення
цілей сталого розвитку [5]. Тому, органам влади слід враховувати і
реалізацію цілей сталого розвитку, з урахуванням досліджених тенденцій.
Таким чином відзначимо, що роль держави як суб’єкта в управлінні
соціальними процесами полягає в тому, що вона надає цілеспрямоване,
організуюче та регулююче управління (через систему державних органів,
організацій та відповідних посадових осіб) соціальних процесів. На
сучасному етапі розвиток основ демократії безпосередньо пов'язаний зі
створенням стабільного суспільства та розвитком держави загального
добробуту. Все це дозволяє зробити висновок, що соціальні наслідки
пандемії та війни в Україні будуть довготривалими, а уроки, взяті з неї,
необхідно враховувати при вирішенні всіх без винятку проблем суспільного
та повсякденного життя людей.
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Янa Дoбрiкo, 4 курс, ПУА-41д
Науковий керівник: Iринa Семенюк,
канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПРOБЛЕМИ ДЕЦЕНТРAЛIЗAЦIЇ ДЕРЖAВНOЇ ВЛAДИ В
УКРAЇНI
В умoвaх фoрмувaння демoкрaтичнoї прaвoвoї держaви вaжливу рoль
вiдiгрaє рефoрмa
децентрaлiзaцiї влaди, якa пoлягaє в утвердженнi
демoкрaтичнoгo упрaвлiння, передaчi влaдних пoвнoвaжень теритoрiaльним
oргaнaм, зaбезпеченнi ширoкoї учaстi грoмaдян в упрaвлiннi спрaвaми
держaви й суспiльствa в цiлoму. Прoблемa децентрaлiзaцiї нa сьoгoднi є
дoсить aктуaльнoю тa ширoкo oбгoвoрюється в нaукoвих кoлaх, експертaми
тa грoмaдськiстю.
Дoслiдженням теoретичних тa прaктичних питaнь децентрaлiзaцiї влaди,
рoзвитку мiсцевoгo сaмoврядувaння придiляють увaгу Т.O. Булкoвський,
A.A. Гринькo, O.В. Гуненкoвa, I.М. Дмитрук, Д.Ю. Зaписний, Т.В. Мaмaтoвa,
O.М. Мердoвa, O.В. Скрипнюк. тa iн. Прoте, не звaжaючи нa знaчну
кiлькiсть нaукoвих рoзрoбoк, дaне питaння зaлишaється дoсить aктуaльним тa
пoтребує дoслiджень.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбґрунтувaння прoблем децентрaлiзaцiї
держaвнoї влaди в Укрaїнi.
Децентрaлiзaцiя – це прoцес передaчi чaстини функцiй тa пoвнoвaжень
oргaнiв держaвнoї влaди oргaнaм мiсцевoгo сaмoврядувaння, тoбтo це прoцес
рoзширення тa змiцнення прaв i пoвнoвaжень теритoрiaльних грoмaд з oднoчaсним пoсиленням кoнтрoлю i нaгляду зa вирiшенням мiсцевих прoблем.
Рoзширення пoвнoвaжень oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння мaє зa мету:
oптимiзaцiю i пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння суспiльнo вaжливими
спрaвaми; свoєчaсне тa якiсне нaдaння всiх неoбхiдних пoслуг у пoвнoму
oбсязi; мaксимaльне зaдoвoлення мiсцевих iнтересiв; ствoрення рoзгaлуженoї
системи мiсцевoгo сaмoврядувaння, зa якoї питaння мiсцевoгo знaчення
вирiшуються не предстaвникaми центрaльнoгo уряду, a членaми теритoрiaльнoї грoмaди 2, с. 20.
Для зaбезпечення умoв, якi пiдвищaть дo неoбхiднoгo рiвня здaтнiсть
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння ефективнo рoзпoрядитися нaдaними
пoвнoвaженнями, слiд здiйснити aдмiнiстрaтивну рефoрму, i нaсaмперед
ствoрити спрoмoжний бaзoвий рiвень мiсцевoгo сaмoврядувaння – рiвень
грoмaд.
Кoнцепцiя рефoрмувaння мaє ґрунтувaтися нa грoмaдськoму принципi
пoбудoви бaзoвoгo рiвня, який мoжнa реaлiзувaти двoмa шляхaми. Перший
пoлягaє в укрупненнi грoмaд дo рiвня їх спрoмoжнoстi через етaпи
дoбрoвiльнoгo, дoбрoвiльнo-примусoвoгo тa примусoвoгo oб’єднaння. Другий
шлях пoлягaє в рoзукрупненнi рaйoнiв дo oптимaльнo oбчисленoгo рiвня для
викoнaння делегoвaних пoвнoвaжень i фoрмувaння грoмaд нaвкoлo центрiв
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екoнoмiчнoгo рoзвитку. Центр екoнoмiчнoгo тяжiння (селo, селище, мiстo)
береться зa oснoву фoрмувaння нa рiвнi грoмaди. При цьoму нa рiвнi
пoселень у склaдi рoзукрупненoгo рaйoну мaють функцioнувaти oргaни
сaмooргaнiзaцiї нaселення. Нa oснoвi нoвoгo, рoзукрупненoгo пoдiлу буде
збaлaнсoвaнo iнтереси грoмaд у межaх рaйoну [1, с. 134].
Перелiченi чинники (як oкремo, тaк i в сукупнoстi) нaбувaють рис
системнoстi тa хaрaктеру сoцiaльних викликiв. Ситуaцiю oб’єктивнo
усклaднюють прoблеми прaвoвoгo тa iнституцiйнoгo хaрaктеру, якi тaк i не
були рoзв’язaнi публiчнoю влaдoю в пoпереднi рoки. Дo цих прoблем слiд
вiднести:
– кoнституцiйнo-прaвoву невизнaченiсть теритoрiaльнoї oснoви
мiсцевoгo
сaмoврядувaння,
диспрoпoрцiї
рaдянськoї
системи
aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю;
– нaявнiсть деклaрoвaнoї прaвoсуб’єктнoстi теритoрi- aльних грoмaд, щo
згiднo з Кoнституцiєю держaви є первинним суб’єктoм мiсцевoгo
сaмoврядувaння, a згiднo iз зaкoнoдaвствoм – лише нoрмaтивним фaнтoмoм;
– нaдмiрну центрaлiзaцiю пoвнoвaжень, фiнaнсoвих, мaтерiaльних тa
iнших ресурсiв, щo нiвелює мoтивaцiю 17 теритoрiaльних грoмaд i oргaнiв
мiсцевoгo сaмoврядувaння дo їх oтримaння;
– неефективну держaвну регioнaльну пoлiтику, якa не тiльки не
стимулює грoмaди дo сaмoрoзвитку тa прoяву мiсцевoї iнiцiaтиви, a й
призвелa дo втрaти чaстини теритoрiї держaви (AРК) тa збрoйнoгo кoнфлiкту
(Дoнецькa тa Лугaнськa oблaстi);
– дублювaння пoвнoвaжень мiсцевих oргaнiв викoнaвчoї влaди тa
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння, щo призвoдить дo виникнення
кoнкуруючoї кoмпетенцiї тa кoмпетенцiйних кoнфлiктiв мiж ними;
– системний кoнфлiкт мiж прaвoвим стaтусoм людини i грoмaдянинa нa
кoнституцiйнoму рiвнi тa йoгo прaктичнoю реaлiзaцiєю нa рiвнi мiсцевoгo
сaмoврядувaння, де кoнституцiйнi прaвa i свoбoди трaнсфoрмуються у тaк
звaнi мунiципaльнi прaвa людини [3].
Тaким чинoм, децентрaлiзaцiя влaди спрямoвaнa нa вирiшення пoлiтикoпрaвoвих i екoнoмiчних прoблем мiсцевoгo сaмoврядувaння, нaсaмперед зa
рaхунoк рoзширення упрaвлiнських пoвнoвaжень тa фiнaнсoвих мoжливoстей
теритoрiaльних грoмaд, їхнiх предстaвницьких oргaнiв, нa перетвoрення
мiсцевoгo сaмoврядувaння у фiнaнсoвo спрoмoжний, ефективний тa
вiдпoвiдaльний iнститут публiчнoї влaди.
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СУЧАСНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ
РОЗВИТКОМ
Соціально-економічний розвиток є однією з найголовніших передумов
успішної розбудови будь-якої держави. У сучасних умовах глобалізації
однією із сучасних тенденцій розвитку світового суспільства є активна
регіоналізація, яка відображається в децентралізації управління, тобто у
зміщенні фокуса з державного апарату управління до регіонального та
місцевого.
Серед фундаментальних праць, присвячених регіональним системам і
регіональному розвитку, можна виділити роботи О. Оболенського,
І. Коліушко, С. Коломийцева, О. Скрипник, О. Амосова, Ю. Сурміна,
Ю. Шарова, В. Авер’янова, В. Керецман та інших. Якщо узагальнити весь
комплекс досліджень в окресленому напрямку, то можна виділити два
основні спрямування – це регіоналістика та державне управління. Причому
регіоналістика розподіляється ще не декілька спрямувань.
Управління державним розвитком та формування регіональної політики
можна окреслити двома основними етапами: формування державної політики
регіонального розвитку та реалізація державної політики регіонального
розвитку країни. Розглядаючи детальніше перший етап – формування
державної політики регіонального розвитку, можна виділити такі кроки
здійснення:
 визначення стратегічно-орієнтованих цілей регіонального розвитку
країни;
 напрацювання системи принципів регіонального розвитку країни;
 розроблення завдань регіонального розвитку та формування
регіональної політики країни [1].
Другий етап – реалізація державної політики регіонального розвитку,
включає в себе такі складові:
 удосконалення механізмів взаємодії органів державного управління
регіональним розвитком країни;
 удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади із
недержавними інститутами щодо забезпечення регіонального розвитку
країни;
 удосконалення
системи
цільових
механізмів
стимулювання
регіонального розвитку країни;
 застосування державних механізмів управління регіональним
розвитком країни ( системних, процесних, цільових) [1].
Оцінка результатів регіонального розвитку країни є завершальним
етапом реалізації стратегії управління регіональним розвитком та базується
на:
 основних показниках регіонального розвитку;
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 зіставленні комплексних оцінок розвитку регіонів;
 відстеження динаміки міжрегіональних диспропорцій;
 виконанні державних програм;
 оцінці ступеня просування до стратегічних орієнтирів.
Базуючись на дослідженнях українських та європейських стратегій
регіонального розвитку [2], можна виділити такі актуальні та ключові засади
управління регіональним розвитком і формування регіональної політики, при
якому регіональний розвиток базуватиметься на засадах :
 сталості;
 циркулярної економіки;
 типологізації регіонів;
 інвестиційної політики.
Детальніше розглянемо сучасні зсади регіонального розвитку в аспекті
здійснення управління та формування регіональної політики.
Засада сталості базується на оцінці досягнутих результатів, які в
подальшому необхідні для розробки єдиної концепції визначення
релевантної поставленим цілям групи індикаторів, на які ця концепція
повинна спиратися.
Що стосується підходів до оцінки сталості розвитку як на державному,
так і на регіональному рівнях, то вибір адекватного математичного апарату,
який зможе адекватно врахувати та обробити всю кількість вхідних і
вихідних параметрів, теж залишається дискусійним питанням, щодо якого ще
не вироблено єдиної концепції.
Циркулярна економіка є актуальним аспектом при управлінні
регіональним
розвитком
та
формуванні
регіональної
політики.
Запровадження цього актуального тренду вже активно розпочато
європейськими країнами взагалі та окремими підприємствами зокрема. Крім
того, слідування принципам циркулярної економіки покладено в основу
стратегії регіонального розвитку Європи на період 2021–2027 рр. [3].
Типологізація регіонів. Оскільки українські регіони неоднорідні за своїм
розвитком і мають певну диференціацію, яка сформувалась як наслідок
різних природно-кліматичних умов, ресурсного потенціалу, економічного
розвитку, демографічної ситуації, історичних передумов, екологічної
складової, стану транспортної мережі, розвитку промислової та ринкової
інфраструктури, доречно використовувати розподіл регіонів за типами при
формуванні політики регіонального розвитку. Такий підхід дозволяє
економічно вигідно розподіляти обмежені фінансові ресурси, розподіляючи
їх адресно, залежно від регіону та приналежності його до того чи іншого
типу. Це дозволяє вирішувати місцеві проблеми конкретно за їх
класифікацією [4].
Інвестиційна регіональна політика. На сьогодні неможливо забезпечити
ефективний розвиток територій без формування належних інвестицій,
необхідних конкретному регіону. В умовах постійно обмежених фінансових
ресурсів завжди актуальними залишаються питання оптимального розподілу
інвестицій і визначення пріоритетних напрямків інвестування. Окремим
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актуальним питанням у сфері регіональних інвестицій можна виділити
питання оцінки ефективності інвестицій, яке також і нині залишається
предметом наукових дискусій, бо й досі не сформовано єдиної концепції в
цьому напрямку [5].
Отже, на сьогодні актуальними питаннями при формуванні стратегій
регіонального розвитку на засадах сталості були й залишаються питання
оцінки досягнутих результатів, які зводяться до вироблення єдиної концепції
та визначення релевантної поставленим цілям групи індикаторів, на які ця
концепція повинна спиратися. Задля ефективного розвитку територій при
управлінні регіональним розвитком та формуванні регіональної політики
необхідно враховувати специфіку кожного регіону, а отже, виконувати
попередню типологізацію.
Список використаних джерел:
1. Чуріканова О. Ю. Актуальні засади управління регіональним
розвитком і формування регіональної політики. Бізнес Інформ. 2020. №12.
C. 128–133. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-128-133 (дата
звернення 27.03.2022).
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» від
05.08.2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020 (дата
звернення 27.03.2022).
3. Regional Development and Cohesion Policy 2021– 2027. URL:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
newsroom/news/2018/05/29-05-2018regional-development-and-cohesion-policy-2021-2027
(дата
звернення
27.03.2022).
4. Махначова Н.М. Інноваційний розвиток території на основі смарткритеріїв. Публічне управління в Україні. 2019. № 11. С. 148-152.
5. Ніколіна І.І., Бондар М.В. Оцінювання ефективності управління
регіональним соціальним розвитком. Економіка. Фінанси. Менеджмент:
актуальні питання науки і практики. 2018. №6 (34). С. 28-38.
Мирослава Коваль, Данило Дробатий, 3 курс, група ПУА-31д
Науковий керівник: Наталя Махначова,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОГО
ВРЯДУВАННЯ НА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД У СУЧАСНИХ
УМОВАХ
На сьогоднішній час Україна проживає переломний момент не тільки у
сферах своєї життєдіяльності, а й у своєму існуванні в цілому.
Довгі роки роботи над покращенням процесів управління та розвитку
всіх сфер життєдіяльності країни допомагають зберігати відповідну
стабільність у суспільстві. Одним із таких чинників є успішні спроби
імплементації принципів належного врядування.
207

Впровадження належного врядування в Україні на місцевому рівні
виступає віддзеркаленням позитивного європейського досвіду в частині
модернізації моделі публічного управління та адміністрування. Концепція
«належного врядування» на місцевому рівні визначає рамки ефективності та
результативності роботи органів місцевої влади, що впливає на публічну
політику та рішення щодо суспільного життя.
Концепція Good Governance була деталізована в програмних документах
ООН в кінці ХХ ст. та запроваджена в ЄС на початку ХХІ ст. Вона
акцентована на здійснення демократичного, правового, прозорого та
підзвітного, відповідального, ефективного управління державними та
суспільними справами як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.
Тому Ткаля О.В. зауважує, що Good Governance це і концепція
багаторівневого управління, яка у 2008 році була затверджена Комітетом
Міністрів Ради Європи [1].
Шаульська Г.М. узагальнює ознаки, що описують демократичний зміст
поняття «governance»: «демократичне», «нове», «досконале», «добре»,
«належне», «етичне та прозоре», «ефективне», «мережеве» врядування.
Звідси, Good Governance - це врядування, яке відповідає вимогам
демократичного, відкритого та справедливого суспільства та регулює
відносини між офіційними інституціями (урядом) та неурядовими колами
(бізнесом, громадськістю) [2].
Належне врядування на місцевому рівні є життєвоважливим для
самобутності та самодостатності громад, оскільки місцева влада найближча
до громадян. Отримання послуг на локальному рівні та спільна діяльність у
формуванні та реалізації місцевої політики дозволять громадянам
найшвидше відчути залученість до суспільних дій. Також, дані принципи,
допомогли містам в Україні повноцінно задовольняти свої потреби та
сприяти кращій самоорганізації жителів, що надзвичайно актуально у
нинішній ситуації, де внутрішньо переміщених осіб з початку
повномасштабної війни вже більше 6-ти мільйонів.
Це показує, що рівень впровадження принципів належного врядування
корелює з рівнем спроможності громад.
Рівень спроможності громади теж залежить від рівня прозорості та
підзвітності.
Щорічно команда «Transparent cities/Прозорі міста» презентує Рейтинг
прозорості 100 українських міст та Рейтинг підзвітності 50 з них . Недавно,
14 квітня 2022 року, дана команда виклала результати свого дослідження
«Міста вільних людей. Результати рейтингів прозорості та підзвітності міст
2021» (рис.1) [3].
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Рисунок 1 – Рейтинг підзвітності та прозорості українських міст за
2021р.
Варто звернути увагу на місто Маріуполь, яке на даний момент
знаходиться в блокаді.
Вже вдруге м. Маріуполь є містом-лідером даних рейтингів, адже
попереднього року місто також отримало першість. Міська рада не лише
формально виконувала визначені законодавством вимоги, а й втілила багато
належних практик, зробивши місто взірцевим у сфері публікації даних,
наданні онлайн-послуг, роботи з геопорталом тощо. Це показує, що
впровадження принципів прозорості та підзвітності спрямоване на
довгострокову перспективу, а не на тимчасовий ефект.
Отже, можемо зробити висновки, що успішний сталий розвиток міст не
є можливим без забезпечення практик прозорості та підзвітності, що впливає
на спроможність українських міст приймати нових мешканців та будувати
контакт з жителями для плідної співпраці у воєнні часи.
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Сенс і призначення будь-якої технології - оптимізувати розуміється в
широкому плані виробничий процес. [3]
Таблиця 1 – Еволюція наукових поглядів на сутність категорії
«соціально-комунікативні технології»
Назва поняття
Соціально-комунікативні
технології
Соціально-комунікативні
технології

Соціально-комунікативні
технології

Соціально-комунікативні
технології

Визначення
це система маніпулятивних
дій-комплексів, спрямованих
на змінення поведінки соціуму
це цілеспрямована системно
організована діяльність
соціального суб’єкта, що
спирається на певний план
(програму дій), з управління
комунікацією соціального
суб’єкта, спрямована на
вирішення будь-якого
соціально значущого завдання.

Науковий підхід
О.Холод

технології, спрямовані
насамперед на організацію
комунікаційного простору та
часу, на формування
постійного діалогу між
суспільними інститутами, на
створення комунікаційної зони
комфорту для кожного
суспільного індивіда,
включаючи його
інформаційно-психологічну
безпеку
це різновид інформаційних
технологій, специфіка яких
визначається сутнісною
характеристикою соціальної
комунікації.

І.Бондаренко

Д.Гавра

Ю.Даниліна

Означені терміни виражають поняття, які перебувають у певному
співвідношенні між собою.[1]
Об'єктами соціально-комунікативних технологій є соціальні комунікації
між соціальними суб'єктами, значущими для вирішення конкретної соціально
значущої задачі, а також комунікативні параметри цих суб'єктів. [3]
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Суб'єкти соціально-комунікативних технологій - це суб'єкти управління,
що мають потребу в розробці і впровадженні СКТ і реалізують цю потребу на
практиці. [3]
Усі соціально-комунікаційні технології слід називати маніпулятивними.
Оскільки до маніпуляції, відповідно до теорії інмутації суспільства, слід
зарахувати мутацію й інмутацію, то ці технології варто розгалузити на два
типи, а саме: 1) соціально-комунікаційні технології мутації; 2) соціальнокомунікаційні технології інмутації.[1]
Соціально-комунікаційними технологіями мутації слід вважати таку
систему маніпулятивних дій-комплексів, яка спрямована на позитивне або
нейтральне змінення поведінки соціуму. [1]
До соціально-комунікаційні технологій інмутації слід зарахувати таку
систему маніпулятивних дій-комплексів, яка спрямована на негативне
змінення поведінки соціуму. [1]
Соціально-комунікаційні технології мають власну структуру, до якої
слід зарахувати такі складники: 1) запит суспільства; 2) «вакуум» виконавця;
3) суб’єкти майбутніх соціально-комунікаційних технологій (СКТ); 4) ринок
ідей; 5) конкретні ідеї; 6) задум; 7) команда фахівців, здатних реалізувати
задум; 8) волонтери для виконання другорядних функцій; 9) дослідження
ринку запиту; 10) планування СКТ; 11) пошук фінансування СКТ; 12)
тактичний і стратегічний розподіл ролей і фінансів; 13) реалізація плану
СКТ; 14) корекція (узгодження змін, які спостерігаються в соціумі з
подальшими планами реалізації СКТ); 15) подальша реалізація плану СКТ;
16) фінальне вимірювання (сканування) досягнень (прорахунків) СКТ; 17)
фінал (завершення) СКТ; 18) аналіз ефективності впливу СКТ; оплата роботи
виконавців. Кожний складник структури СКТ має власні особливості й
характерні риси, специфіку і потребує подальшого тлумачення і роз’яснення.
[2]
Список використаних джерел:
1. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод К.:
«Центр учбової літератури». 2013. 211 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Прикладні соціокомунікаційні
технології» / Укл.: С.М. Мельник. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 111 с.
3. Гавра Д. Основи теорії комунікації [Електронный ресурс] /
https://stud.com.ua/107347/zhurnalistika/osnovi_teoriyi_komunikatsiyi
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Зоряна Лущенко, Юрій Навроцький, 3 курс, ПУА-31д
Науковий керівник: Ірина Ніколіна,
канд. наук з держ. упр., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СФЕРИ ПТО В
УКРАЇНІ ЗА 2000-2020 РОКИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Професійно-технічна освіта (ПТО) є складовою української системи
освіти, де людина може оволодіти знаннями, уміннями і навичками за
певною професією. Здобути робітничу кваліфікацію можна в ліцензованих
МОН закладах професійної освіти, динаміка кількості яких наведена на рис.1.

*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 1 – Кількість закладів професійної (професійно-технічної)
освіти за період 2000-2020 рр.
Заклади професійної освіти мають різне спрямування і навчають сотням
професій. Станом на 1 січня 2021 року в Україні працює 708 закладів
профосвіти, з яких найбільше розташовано на Дніпропетровщині
(58 закладів), Львівщині (55) та Донеччині (43).
Станом на січень 2021 року професійну освіту здобувають 239,8 тис.
учнів, серед них 164,2 тис. – вступили до закладу профосвіти після 9-го класу
та навчались зі здобуттям повної загальної середньої освіти. Найбільше учнів
навчається на Дніпропетровщині (21 582), Львівщині (20 302) та Харківщині
(13 666). У м. Києві професійну освіту здобувають 12 092 учні [1].
Здійснивши динамічний аналіз чисельності учнів, слухачів у закладах
професійної освіти протягом 2000-2020 рр. (табл.1), можна простежити
динаміку темпу приросту даного показника (рис. 2). Починаючи з 2014 року
він значно змінився: з -19% до -0,45%.
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Таблиця 1 – Характеристика динаміки чисельності учнів, слухачів у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти за 2000-2020 роки.

Роки

Фактичне
значення
показника,

Абсолютний
приріст,

тис.
yi

Темп
зростання

Темп приросту,
%

тис.

Абсолютне
значення

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

1% приросту
Аі

-

-

-

-

-

-

2000

524,6

2001

512,3

-12,3

-12,3

0,98

0,98

-2,34

-2,34

5,25

2002

501,9

-10,4

-22,7

0,98

0,96

-2,03

-4,33

5,12

2003

493,1

-8,8

-31,5

0,98

0,94

-1,75

-6,00

5,02

2004

507,3

14,2

-17,3

1,03

0,97

2,88

-3,30

4,93

2005

496,6

-10,7

-28

0,98

0,95

-2,11

-5,34

5,07

2006

473,8

-22,8

-50,8

0,95

0,90

-4,59

-9,68

4,97

2007

454,4

-19,4

-70,2

0,96

0,87

-4,09

-13,38

4,74

2008

443,6

-10,8

-81

0,98

0,85

-2,38

-15,44

4,54

2009

424,3

-19,3

-100,3

0,96

0,81

-4,35

-19,12

4,44

2010

433,5

9,2

-91,1

1,02

0,83

2,17

-17,37

4,24

2011

409,4

-24,1

-115,2

0,94

0,78

-5,56

-21,96

4,34

2012

423,3

13,9

-101,3

1,03

0,81

3,40

-19,31

4,09

2013

391,2

-32,1

-133,4

0,92

0,75

-7,58

-25,43

4,23

2014

315,6

-75,6

-209

0,81

0,60

-19,33

-39,84

3,91

2015

304,1

-11,5

-220,5

0,96

0,58

-3,64

-42,03

3,16

2016

285,8

-18,3

-238,8

0,94

0,54

-6,02

-45,52

3,04

2017

269,4

-16,4

-255,2

0,94

0,51

-5,74

-48,65

2,86

2018

255

-14,4

-269,6

0,95

0,49

-5,35

-51,39

2,69

2019

245,8

-9,2

-278,8

0,96

0,47

-3,61

-53,15

2,55

2020

246,9

1,1

-277,7

1,00

0,47

0,45

-52,94

2,46

*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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-3,61

-5,35

-5,74

-6,02

-19,33

-7,58

-3,64

0,45

3,40

-5,56

-4,35

-2,38

-4,09

-4,59

-2,11

2,17

2,88
-1,75

-2,03

-2,34

Ланцюговий темп приросту, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Роки -2,3 -2,0 -1,7 2,88 -2,1 -4,5 -4,0 -2,3 -4,3 2,17 -5,5 3,40 -7,5 -19, -3,6 -6,0 -5,7 -5,3 -3,6 0,45

*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 2 – Динаміка темпу приросту чисельності учнів, слухачів у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти за 2001-2020 роки

Аналізуючи рис. 2, ми бачимо невтішні зміни темпу приросту
чисельності учнів, слухачів у закладах професійної освіти України. Такий
спад свідчить про відсутність цих закладів на тимчасово окупованих
територіях.
Наступним показником динамічного аналізу буде кількість осіб,
випущених із закладів професійної (професійно-технічної) освіти (рис. 3).
Випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти мають
можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти за професійним
спрямуванням на пільгових умовах [2].

*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 3 – Кількість осіб, випущених із закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Динаміка темпу приросту кількості осіб, випущених із закладів
професійної освіти за 2001-2020 роки (рис. 4), сформований на основі даних,
отриманих шляхом проведення динамічного аналізу показника (табл. 2),
свідчить про те, що темп приросту значно знизився, навіть, до мінусових
значень.
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Таблиця 2 – Характеристика динаміки кількості осіб, випущених із
закладів професійної освіти за 2000 – 2020 роки.

Роки

Фактичне
значення
показника,

Абсолютний
приріст,

тис.

тис.

Темп
зростання

Темп приросту,
%

Абсолютне
значення
1%
приросту

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

Аі

-

-

-

-

-

-

yi
2000

266,8

2001

278,8

12

12

1,04

1,04

4,50

4,50

2,67

2002

282,4

3,6

15,6

1,01

1,06

1,29

5,85

2,79

2003

275,6

-6,8

8,8

0,98

1,03

-2,41

3,30

2,82

2004

283,4

7,8

16,6

1,03

1,06

2,83

6,22

2,76

2005

286,6

3,2

19,8

1,01

1,07

1,13

7,42

2,83

2006

289,3

2,7

22,5

1,01

1,08

0,94

8,43

2,87

2007

285,1

-4,2

18,3

0,99

1,07

-1,45

6,86

2,89

2008

269,6

-15,5

2,8

0,95

1,01

-5,44

1,05

2,85

2009

239,4

-30,2

-27,4

0,89

0,90

-11,20

-10,27

2,70

2010

247,4

8

-19,4

1,03

0,93

3,34

-7,27

2,39

2011

240,1

-7,3

-26,7

0,97

0,90

-2,95

-10,01

2,47

2012

202,1

-38

-64,7

0,84

0,76

-15,83

-24,25

2,40

2013

227,3

25,2

-39,5

1,12

0,85

12,47

-14,81

2,02

2014

182

-45,3

-84,8

0,80

0,68

-19,93

-31,78

2,27

2015

165

-17

-101,8

0,91

0,62

-9,34

-38,16

1,82

2016

152,8

-12,2

-114

0,93

0,57

-7,39

-42,73

1,65

2017

141,3

-11,5

-125,5

0,92

0,53

-7,53

-47,04

1,53

2018

133,5

-7,8

-133,3

0,94

0,50

-5,52

-49,96

1,41

2019

124

-9,5

-142,8

0,93

0,46

-7,12

-53,52

1,34

2020

114,1

-9,9

-152,7

0,92

0,43

-7,98

-57,23

1,24

*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
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*2014-2020рр.дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м .Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 4 – Динаміка темпу приросту кількості осіб, випущених із
закладів професійної освіти за 2001-2020 роки
В рамках динамічних змін, які відбуваються в Україні, стан соціальноекономічних систем в майбутньому багато в чому залежить від рішень,
прийнятих сьогодні. Ніколіна І. І. зазначає, що адекватність управлінських
рішень в таких умовах забезпечується використанням сучасного методичного
інструментарію [3].
Отже, застосований метод динамічного аналізу сфери ПТО в Україні за
2000-2020 роки дозолив виявити тренди та засвідчив, що кількість закладів
професійної освіти постійно скорочується; кількість осіб, які бажають там
навчатись, теж зменшується. Такий стан пояснюється закриттям закладів
ПТО передусім у невеликих населених пунктах, а особливо після реалізації
реформи децентрації влади.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
OЦIНКA РEФOРМИ ДEЦEНТРAЛIЗAЦIЇ В УКРAЇНI
В умoвaх формування демократичної правової держави важливу роль
відіграє рeфoрмa дeцeнтрaлiзaцiї влaди, яка пoлягaє в утвeрджeннi
демократичного упрaвлiння, пeрeдaчi влaдних пoвнoвaжeнь територіальним
216

oргaнaм, зaбeзпeчeннi широкої учaстi грoмaдян в упрaвлiннi спрaвaми
дeржaви й суспiльствa в цiлoму. Прoблeмa дeцeнтрaлiзaцiї на сьoгoднi є
дoсить актуальною та широко oбгoвoрюється в наукових кoлaх, eкспeртaми
та грoмaдськiстю.
Дoслiджeннями теоретичних та практичних питань дeцeнтрaлiзaцiї
влaди, рoзвитку місцевого сaмoврядувaння займаються такі науковці як:
Т.O.Булкoвський, A.A. Гринькo, O.В. Гунeнкoвa, I.М. Дмитрук,
Д.Ю. Зaписний, Т.В. Мaмaтoвa, O.М. Мeрдoвa, O.В. Скрипнюк. та iн. Прoтe,
нeзвaжaючи на знaчну кiлькiсть наукових рoзрoбoк, дане питання
зaлишaється дoсить актуальним та пoтрeбує дoслiджeнь.
Мeтa рeфoрми дeцeнтрaлiзaцiї в Укрaїнi – формування ефективного
місцевого сaмoврядувaння та територіальної організації влaди для ствoрeння
i підтримки пoвнoцiннoгo життєвого сeрeдoвищa для грoмaдян, нaдaння
висoкoякiсних та дoступних публічних пoслуг, становлення інститутів
прямого нaрoдoвлaддя, узгодження інтересів держави та територіальних
грoмaд.
Рeфoрмa передбачає відповідальність органів місцевого сaмoврядувaння
перед житeлями – за ефективність своєї рoбoти, a перед дeржaвoю – зa її
зaкoннiсть.
Згідно інформації, поданої на сайті «Децентралізація», дeржaвнa
політика Укрaїни у сфeрi місцевого сaмoврядувaння спирaється на інтереси
жителів територіальних громад i передбачає дeцeнтрaлiзaцiю влaди – тобто
пeрeдaчу від органів виконавчої влaди oргaнaм місцевого сaмoврядувaння
значної частини пoвнoвaжeнь, ресурсів та вiдпoвiдaльнoстi. В oснoву цієї
пoлiтики
закладено
положення
Єврoпeйськoї
хaртiї
мiсцeвoгo
сaмoврядувaння та нaйкрaщi світові стандарти суспiльних вiднoсин у цiй
сфeрi.
Зaкoнoдaвчe пiдґрунтя для дoкoрiннoї змiни системи влaди тa її
територіальної основи на всіх рівнях почало фoрмувaтися у 2014 рoцi.
У квiтнi 2014 рoку Уряд схвaлив oснoвний концептуальний дoкумeнт –
Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні. Пiсля цьoгo був затверджений Плaн зaхoдiв щoдo
її рeaлiзaцiї, якi дали старт рeфoрмi [1].
З початку рeфoрми дeцeнтрaлiзaцiї в 2015 рoцi суттєво зрoсли дoхoди
місцевих бюджeтiв. Згідно результатів опитування «Оцінка громадянами
України наслідків реформи децентралізації і готовність брати участь у житті
місцевої громади. Бачення ролі бізнесу в розвитку громад», проведеного у
травні 2021 року центром Разумкова, половина респондентів зaзнaчили, що
вони не вiдчули жoдних змiн стосовно використання коштів місцевих
бюджетів, у той час як 24% вiдчули певні змiни на краще.
Окрім того, житeлi сіл пoрiвнянo з житeлями міст частіше пoмiчaють як
пoзитивнi (вiдпoвiднo 28% i 22%), тaк i нeгaтивнi змiни (вiдпoвiднo 19% i
13%).
Також за результатами опитування респонденти вказують на гoтoвнiсть
взяти учaсть у вибoрaх до органів місцевого сaмoврядувaння в якoстi вибoрця
чи кандитата, брати активну участь у громадських рoбoтaх з блaгoустрoю, в
oргaнaх сaмooргaнiзaцiї населення або як вoлoнтeр у рiзних видaх
громадської допомоги [2].
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Нaрaзi відбувається заключний етап рeфoрми, який, на мою думку, на
жаль, iгнoрує інтереси головних aктoрiв у цьому прoцeсi – місцеві грoмaди. У
прихильникiв дeцeнтрaлiзaцiї особливе побоювання викликaє невизначеність
нoвoутвoрeних рaйoнiв. Ймoвiрнe пeрeдaння частини дoхoдiв ТГ у бюджети
районів є нeдoпустимим. Щoб збeрeгти здoбутки рeфoрми дeцeнтрaлiзaцiї,
зoкрeмa дoвiру місцевого бiзнeсу, нaйвaжливiшим є збереження нeзaлeжності
ТГ вiд нoвoутвoрeних рaйoнiв та зaлишити гроші громадам на мiсцях.
Тaким чинoм, результатом рeфoрми з дeцeнтрaлiзaцiї влaди в Укрaїнi
має стaти формування нової демократичної мoдeлi упрaвлiння, зoрiєнтoвaнoї
на пoсилeннi рoлi територіальних грoмaд, що дасть змoгу їм oтримaти
знaчний oб'єм влaдних пoвнoвaжeнь та контроль над власними спрaвaми.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ
У сучасному світі активним суб’єктом економіки є держава. Вона
займається як і господарюванням, так і може здійснювати певні регулюючі
функції щодо суспільного виробництва в цілому. Цим самим, державне
втручання в економіку має такий перелік конкретних причин:
 ринок має власні, притаманні тільки йому недоліки (безробіття,
інфляція тощо). Ці явища можуть набути значних масштабів, що руйнує
економіку країни та гальмує розвиток суспільства;
 ринкова економіка не здатна реалізувати масштабні наукові проекти,
які б забезпечували стратегічний прорив у галузі науки й техніки.
Фундаментальна наука з її величезними витратами і великою ймовірністю
здійснення витрат без отримання кінцевого позитивного результату не може
бути профінансована приватним бізнесом;
 процес відтворення робочої сили в умовах ринку не може бути
забезпечений у повному обсязі, бо ринок формує попит тільки на ту робочу
силу, яка відповідає досягнутому рівню техніки і технології;
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 ринок не може протистояти монополіям, інфляції, а також негативним
наслідкам господарювання стосовно навколишнього середовища;
 структурні зміни в економіці, потреба в яких часто є нагальною для
країни, практично нездійсненні для ринку через свою масштабність і великі
фінансові витрати;
 в умовах інтернаціоналізації виробництва різко посилюється
конкуренція на світових ринках, тому без допомоги держави бізнесу важко
утримати свої позиції;
 ринок не здатний забезпечити задоволення потреб у соціальних
благах, споживання яких є загальнодоступним і це споживання не можна
обмежити [1].
Усі ці причини вимагають від держави активної участі в економічному
житті суспільства що і формують основні економічні функції. Саме вони є
основою інших функцій держави, таких як політична, соціальна та
міжнародна.
Державне регулювання економіки здійснюється через низку заходів, які
називають економічною політикою. Ця політика базується на стратегічних
цілях держави, які відображають інтереси всіх громадян і спрямовані на
розвиток суспільства й добробуту його членів [2].
Об’єктом державного регулювання є вся економічна система держави.
Тобто, вся сукупність виробничих відносин, що в процесі суспільного
виробництва формується та стає об’єктом державного регулювання.

Рисунок 1 – Основні напрями державного регулювання економіки
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Суб’єктом державного регулювання економіки виступає держава в особі
органів влади. Це:
- Президент України;
- Верховна Рада України;
- Кабінет Міністрів України;
- Міністерства;
- Місцеві органи влади.
Слід зазначити, що загальна організаційна структура регулюючого
органу держави переважно залежить від рівня демократичного розвитку
конкретного суспільства. У місцях, де глибоко укорінені демократичні
традиції, головний державний орган, що регулює економіку, зазвичай
найкраще відображає інтереси всього суспільства, має високе почуття
відповідальності за свої дії та результати [3].
Таким чином, незважаючи на те що ринковий механізм є чудовим
способом організації виробництва і розподілу благ, інколи ринкові ризики
ведуть до неочікуваних економічних результатів. Держава втручається, щоб
попередити ці ризики. Роль уряду в сучасній економіці - забезпечувати
ефективність, економічне зростання і стабільність в державі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНДУ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ В 2000-2020 РОКАХ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Сучасні тенденції демографічного розвитку України характеризуються
багатьма чинниками – стабілізацією рівня народжуваності, зменшенням
дитячої та материнської смертності, старінням населення, значним
погіршенням здоров’я. Вдвічі більше людей помирає, ніж народжується.
Чисельність населення України становила 52,2 млн осіб у 1992 році,
наша держава була шостою з найбільших країн Європи на час здобуття
незалежності. З того часу її населення приблизно зменшилось на 10 млн осіб
(рис. 1). Негативні тенденції будуть продовжуватись, що зумовлено як
попередніми окресленими чинниками так і воєнними діями на території
України.
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Рисунок 1 – Чисельність населення України впродовж
2000-2020 рр.
Очевидно, що значне старіння населення, рівень міграції призведе до
збільшення демографічного навантаження на працездатне населення та
обумовить необхідність розробки нових державних програм.
Ніколіна І. І. зазначає, що адекватність управлінських рішень в таких
умовах
забезпечується
використанням
сучасного
методичного
інструментарію, що дозволяє одержати відомості, які неможливо отримати
традиційними способами [1].
Чисельність населення України на 1 липня 2020 становила
41 902,4 тис .осіб. Середня густота склала 77 осіб на 1 квадратний
кілометр. Сьогодні Україна стоїть перед порогом глибокої демографічної
кризи, переступивши який буде неможливо відновити навіть теперішню
чисельність населення. Дані проблеми загострюються наслідками війни в
Україні. Успіх економічних перетворень неможливий без рішучих дій у
соціально-демографічній області. З кожним роком ця проблема стає дедалі
актуальнішою для майбутнього України [2].
Здійснивши динамічний аналіз чисельності населення України
протягом 2000-2020 рр. (табл.1), можна простежити динаміку темпу
приросту даного показника (рис. 2). Починаючи з 2015 року він значно
змінився: з -28% до -550%, на це вплинули дані, взяті для аналізу без
урахування населення АР Крим та м. Севастополь.
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Таблиця 1 – Характеристика динаміки чисельності населення України за
2000-2020 роки

Роки

Фактичне
значення
показник
а,
тис. осіб

Абсолютний
приріст,
тис. осіб

yi

Темп
зростання
Кі

Кб

Темп приросту,
%

Абсолютне
значення
1%
приросту

yi

2000

49429,8

-

-

-

-

-

-

-

2001

48923,3

-506,5

-506,5

0,99

0,99

-1,02

-1,02

494,3

2002

48457,1

-466,2

-972,7

0,99

0,98

-0,95

-1,97

489,2

2003

48003,5

-453,6

-1426,3

0,99

0,97

-0,94

-2,89

484,6

2004

47622,8

-380,7

-1807

0,99

0,96

-0,79

-3,66

480,0

2005

47280,8

-342

-2149

0,99

0,96

-0,72

-4,35

476,2

2006

46929,5

-351,3

-2500,3

0,99

0,95

-0,74

-5,06

472,8

2007

46646

-283,5

-2783,8

0,99

0,94

-0,60

-5,63

469,3

2008

46372,7

-273,3

-3057,1

0,99

0,94

-0,59

-6,18

466,5

2009

46143,7

-229

-3286,1

1,00

0,93

-0,49

-6,65

463,7

2010

45962,9

-180,8

-3466,9

1,00

0,93

-0,39

-7,01

461,4

2011

45778,5

-184,4

-3651,3

1,00

0,93

-0,40

-7,39

459,6

2012

45633,6

-144,9

-3796,2

1,00

0,92

-0,32

-7,68

457,8

2013

45553

-80,6

-3876,8

1,00

0,92

-0,18

-7,84

456,3

2014

45426,2

-126,8

-4003,6

1,00

0,92

-0,28

-8,10

455,5

2015

42929,3

-2496,9 -6500,5

0,95

0,87

-5,50

-13,15

454,3

2016

42760,5

-168,8

-6669,3

1,00

0,87

-0,39

-13,49

429,3

2017

42584,5

-176

-6845,3

1,00

0,86

-0,41

-13,85

427,6

2018

42386,4

-198,1

-7043,4

1,00

0,86

-0,47

-14,25

425,9

2019

42153,2

-233,2

-7276,6

0,99

0,85

-0,55

-14,72

423,9

2020

41902,4

-250,8

-7527,4

0,99

0,85

-0,59

-15,23

421,53

* 3 2015 - 2020 року дані без урахування населення АР Крим та м. Севастополь та
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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-0,59
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-0,39

-0,28
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-0,32

-0,40

-0,39

-0,49

-0,59

-0,60

-0,74

-0,72
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-0,94

-0,95

-1,02
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Рисунок 2 – Динаміка темпу приросту чисельності населення за 2001 –
2020 роки
Аналізуючи рис. 2, ми бачимо невтішні зміни темпу приросту
чисельності населення України. Такий спад свідчить про велику кількість
смертей, причиною яких стала війна на території Донецької та Луганської
областей
Наступним показником динамічного аналізу буде смертність
населення (рис. 3). З 1999 р. почалася нова хвиля зростання смертності,
яка досягла піку у 2004 році. В цей рік померло 782,0 тис. осіб (16,6 на
1000). Наступний період зниження смертності припадав на 2006-2011 роки.
До 2012 року коефіцієнт смертності знизився до 14,5 на 1000, а кількість
смертей до 662,1 тис. У 2013 р. смертність знову зросла до 14,6 на 1000. У
2014 р. в Україні без тимчасово окупованої території Криму було
зафіксовано 594,3 тис. смертей (14,7 на 1000). Смертність в Україні 2017
року становила 14,4 %(5-те місце у світі) [3].
Загалом смертність з 2020 року знову набрала обертів, причиною
цього стала пандемія COVID-19, яка забрала тисячі життів.

3 2014 - 2020 року дані без урахування населення АР Крим та м. Севастополь та
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рисунок 3 – Кількість померлих за 2000 - 2020 рр., осіб
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Динаміка темпу приросту кількості смертей за 2001-2020 роки (рис.
4), сформований на основі даних, отриманих шляхом
проведення
динамічного аналізу показника (табл. 2), свідчить що темп приросту був
додатнім 6 разів з 20 інтервалів протягом аналізованого періоду. Саме в ці
роки коли були плюсові показники смертність зростала.
Таблиця 2 – Характеристика динаміки кількості смертей за 2000 –
2020 роки

Роки

Фактичне
значення
показника,
тис. осіб

Абсолютний
приріст,
тис. осіб

Темп зростання

Темп приросту,
%

Абсолютне
значення
1%
приросту

Кі

Кб

Тпрі

Тпрб

Аі

-

-

-

-

-

-

-12

-12

0,98

0,98

-1,58

-1,58

7,58

754,9

8,9

-3,1

1,01

1,00

1,19

-0,41

7,46

2003

761,3

6,4

3,3

1,01

1,00

0,85

0,44

7,55

2004

782

20,7

24

1,03

1,03

2,72

3,17

7,61

2005

758,1

-23,9

0,1

0,97

1,00

-3,06

0,01

7,82

2006

762,9

4,8

4,9

1,01

1,01

0,63

0,65

7,58

2007

754,5

-8,4

-3,5

0,99

1,00

-1,10

-0,46

7,63

2008

706,7

-47,8

-51,3

0,94

0,93

-6,34

-6,77

7,55

2009

698,2

-8,5

-59,8

0,99

0,92

-1,20

-7,89

7,07

2010

664,6

-33,6

-93,4

0,95

0,88

-4,81

-12,32

6,98

2011
2012
2013

663,1
662,4
632,3

-1,5
-0,7
-30,1

-94,9
-95,6
-125,7

1,00
1,00
0,95

0,87
0,87
0,83

-0,23
-0,11
-4,54

-12,52
-12,61
-16,58

6,65
6,63
6,62

2014

594,8

-37,5

-163,2

0,94

0,78

-5,93

-21,53

6,32

2015

583,6

-11,2

-174,4

0,98

0,77

-1,88

-23,01

5,95

2016

583,6

0

-174,4

1,00

0,77

0,00

-23,01

-

2017

574,1

-9,5

-183,9

0,98

0,76

-1,63

-24,26

5,84

2018

587,7

13,6

-170,3

1,02

0,78

2,37

-22,47

5,74

2019

581,1

-6,6

-176,9

0,99

0,77

-1,12

-23,34

5,88

2020

616,8

35,7

-141,2

1,06

0,81

6,14

-18,63

5,81

2000

yi
758

-

2001

746

2002

* 3 2014 - 2020 року дані без урахування населення АР Крим та м. Севастополь та
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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8
6
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4
2

2,72
1,19 0,85

0,63

2,37

0

0
-1,58
-2

-1,1

-1,2

-8

-1,63

-1,88
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-3,06

-4,81

-4
-6

-0,23 -0,11

-6,34

-4,54

-5,93

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ряд1 -1,6 1,19 0,85 2,72 -3,1 0,63 -1,1 -6,3 -1,2 -4,8 -0,2 -0,1 -4,5 -5,9 -1,9

0

-1,6 2,37 -1,1 6,14

* 3 2014 - 2020 року дані без урахування населення АР Крим та м. Севастополь та
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Рисунок 4 –Динаміка темпу приросту кількості смертей за 2001-2020
роки
Отже, аналіз тренду динаміки кількості населення в Україні за 20002020 роки свідчить, що нині сформувалась особлива фаза демографічного
переходу з типом відтворення населення, характерним для країн у стані
тривалої війни: наднизька народжуваність, надмірно висока смертність,
високий рівень депопуляції. Попри зростання чисельності населення світу,
на жаль, в Україні відбуваються негативні демографічні процеси, які
призводять до послаблення її демографічної стійкості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Сучасна молодь виступає новатором та без консервативних цінностей,
пов’язані з пошуком власного шляху та можливостей самореалізації.
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Глобалізація світової економіки, стрімкий розвиток інформаційних та
комунікаційних технологій, модернізація та технізація виробництва
зумовлює стрімке входження в епоху діджиталізації. Саме тому дуже
важливо створити платформу для самореалізації молоді в умовах
цифровізації.
50 % молоді до 2025 року вимагатиме перекваліфікації, а більшість
робочих місць можуть бути замінені роботами. Цифровізація змінює те, як
буде виглядати робота і професії. Це означає, що молоді варто вибирати
професії, орієнтуючись на майбутні зміни, а не на вчорашні тренди
[2, c. 281].
За оцінками, нові робочі місця виникатимуть усередині всіх секторів
економіки. В умовах цифровізації витіснення людини з рутинної праці
супроводжуватиметься появою завдань нового рівня складності. У деяких
галузях автоматизація призводить до зникнення робочих завдань і
поступового зникнення цілих професій. Йдеться не лише про нові робочі
місця в існуючій економіці, але й про виникнення нових сфер діяльності в
умовах цифровізації (табл.1) [1, c. 16].
Таблиця 1 – Найбільш імовірні нові сфери зайнятості
Новітні сфери
зайнятості
Креативна
економіка
Кібер-економіка
Людиноорієнтовані сервіси
Новий
технологічний
сектор
Екологічна сфера

Характеристика
Основним фактором виробництва виступатиме людська уява і
спроможність створювати нове. Значна частина цієї роботи
спирається на використання інформаційних технологій
Заснована на створенні цінностей всередині цифрового світу –
наприклад, кіберспорт, відеоблогінг, надання послуг у масових
онлайн-іграх.
У відповідь на зростання роботизації, цифровізації і переходу
значної частини спілкування у віртуальне середовище посилюється
потреба в людському контакті, у взаємодії з людиною.
У сфері впровадження та обслуговування нових технологій. Йдеться
про роботу в новій медицині, робототехніці, біотехнологіях,
нейротехнологіях і роботах з навчання
Поступове впровадження цінності екологічності у виробництво та
міське середовище створює нові можливості для працевлаштування.

На відміну від системи професійної самореалізації молоді в Україні, в
країнах Європи профорієнтація стрімко розвивається. У першу чергу це
пов’язано з активним контролем і моніторингом з боку держави та
законодавчою підтримкою профорієнтаційної системи (табл.2) [4]. Основні
інноваційні
принципи
реалізації
активних
програм
підвищення
самореалізації молоді систематизовано та наведено у табл. 3 [3, c. 65].
Розвиток цифрових технологій, роботизації та автоматизації мають стати
базою для прогнозування розвитку поділу праці і трансформації професій,
змісту праці.
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Таблиця 2 – Міжнародний досвід самореалізації молоді
Країна
Польща

Особливості самореалізації молоді
Профорієнтаційна робота є високоорганізованою та реалізується на усіх
щаблях освіти. Основними компонентами профорієнтації є профорієнтація та
профконсультація. Остання – превалює.
Німеччина Заклади цієї країни співпрацюють із виробництвами, що дає можливість
учням шкіл проходити «профорієнтаційну практику» безпосередньо на
обраному місці роботи – так німецькі школярі мають змогу випробувати себе
в обраній професії.
Франція Професійна система орієнтації визначена пріоритетним елементом розвитку
системи освіти в країні. Координують профорієнтаційну роботу три агенції:
Національне бюро з освітньої та професійної інформації, Центр професійної
інформації й орієнтації, Національна агенція працевлаштування.
Велика
Профорієнтація є комплексною, систематичною та високоорганізованою. Її
Британія реалізація та контроль якості відбувається за допомогою чотирьох державних
органів: Міністерство освіти, Міністерство з питань зайнятості, Служба з
працевлаштування молоді, Національна консультативна рада з професійної
кар’єри. Системі професійної орієнтації притаманні такі особливості: система
є
безперервною,
систематичною
та
довгостроковою;
напрям
профорієнтаційної роботи залежить від соціально-економічних потреб країни
та її громадян.

Це, своєю чергою, є основою для прогнозування розвитку ринку праці і
зайнятості населення, звідси випливають вимоги до утворення та формування
компетенцій [5].
Таблиця 3 - Основні інноваційні принципи самореалізації молоді в
країнах Європи
Методи

Переваги

Країни

Локальні
програми
підтримки молоді

Визначення цільових груп та розробка відповідних
інструментів (програм підтримки), протидія ізоляції,
соціальному виключенню, забезпечення інтеграції
таких осіб до динамічних ринків праці
Сприяння отриманню актуальної освіти молоддю у
співпраці з муніципалітетами

Данія,
Бельгія,
Швеція,
Ірландія
Данія

Розвиток кар’єри для молоді

Хорватія

Програма
Побудова мостів
до освіти
Центри сприяння
розвитку кар’єри
впродовж життя
«ЗнайтиЗрозумітиПрив’язати»
(FIND-MINDBIND)
Форум
регіональних
навичок (Regional
Skills Fora)

Пошук молоді на вулиці, спортивних клубах,
музичних подіях тощо, встановлення довірливих
відносин, розвиток молодої людини в професійному і
особистісному
плані,
стимулювання
розробки
кар’єрного плану та підтримка впродовж кар’єри

Бельгія

Об’єднання ключових зацікавлених сторін із
підприємств, секторів освіти та професійної
підготовки, державної служби зайнятості з метою
покращення відповідності освіти та підготовки молоді,
особливо на регіональному рівні

Ірландія
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Продовження Таблиці 3
Добровільний
корпус праці
Центр інформації
та планування
кар’єри (CIiPKZ)

Системна діяльність для молодих людей, зокрема
схильних до ризику соціальної ізоляції, а також
безробітних до 25 років
Збір і розповсюдженням інформації про ринок праці та
професії, надання послуг з професійної орієнтації,
сприяння молоді в плануванні професійної кар’єри і
вмілому пошуку роботи
Підвищення конкурентоспроможності населення та
уникнення соціальної та економічної ізоляції

Програма
розвитку кар’єри,
розвиток молоді
Програма
Розробка шукачами роботи індивідуального плану
сприяння
працевлаштування, що відповідає особистим навичкам
працевлаштування та потребам регіональних ринків праці
(Job Service
Australia)

Польща
Польща

Австралія,
Німеччина,
Австралія

Європейський досвід самореалізації молоді дозволив сформулювати та
запропонувати такі рекомендації щодо розвитку та реорганізації професійної
орієнтації молоді в Україні, а саме:
1. Побудувати нові модель та концепцію профорієнтації згідно з
вимогами та можливостями ринку праці.
2. Створити якісну законодавчу базу, яка буде підтримувати,
організовувати та контролювати систему професійної орієнтації в Україні.
3. Запозичити досвід Великої Британії, а саме підготовку кваліфікованих
профконсультантів, які на високопрофесійному рівні можуть надавати
допомогу школярам, студентам та дорослим громадянам.
4. Розробити систему професійної орієнтації так, щоб вона була
комплексною, цілісною, міждисциплінарною та обов’язковою для
упровадження в Україні.
Таким чином, використовуючи досвід іноземних країн, для підвищення
самореалізації молоді в умовах діджиталізації можна запропонувати:
- «Карти професій», навички і кар’єра для молоді, вчителів і
батьків доступні онлайн.
- Skills Lab – програма з розвитку навичок молоді для успішного
працевлаштування і онлайн-курс «Skills Lab: Успішна кар’єра».
- Каталог кар’єрних можливостей для молоді work.careerhub.in.ua.
- Безкоштовні кар’єрні консультації.
- Форуми, тренінги та вебінари.
Отже, підтримка соціально активної молоді – це інвестиції в майбутнє
нашої країни. Необхідно сформувати в суспільстві ставлення до молоді як до
стратегічного ресурсу України, створити належні умови для успішної
самореалізації молоді. Вивчення зарубіжного досвіду дає змогу констатувати,
що необхідне створення оптимальних умов для розвитку особистості,
реалізації її творчих здібностей, підвищення її самореалізації й самооцінки
шляхом впровадження інноваційних форм навчання в умовах цифровізації.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В умовах інтеграції сучасних цифрових технологій у систему
публічного управління в Україні та подальшого формування інформаційного
суспільства, цифровізація публічних послуг набуває нового змісту та
значення. Концепція сервісно-орієнтованої держави потребує поглибленого
вивчення процесів, пов’язаних із наданням якісних публічних послуг не
тільки на державному рівні, але й на рівні територіальних громад. На нашу
думку, саме використання цифровізації у сфері публічного управління може
стати значним поштовхом цифрових трансформацій для розвитку
конкурентоспроможної економіки України. Тому потребують детального
вивчення особливості цифровізації публічного управління в Україні під час її
цифрової трансформації та розробка пропозицій щодо напрямів їх
імплементації.
Водночас слід зазначити, що в Україні активно реалізуються заходи
щодо практичного впровадження, освоєння та інтеграції цифрових сервісних
технологій і в систему публічного адміністрування, яку на теперішній час
реально орієнтовано на вимоги міжнародно-правових стандартів.
Одним із ключових завдань сучасних цифрових технологій є
реінжиніринг процесів надання публічних послуг, який дозволить поєднати
потреби громадян, ресурси бізнесу та потенціал держави та модернізувати
існуючу систему надання публічних послуг в Україні.
Обґрунтовано, що вплив цифрової трансформації на здійснення
виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації є
об’єктивним та неминучим.
Тому в сучасних умовах перед публічним управлінням стоїть важливе
завдання розробки належного науково-прикладного та методикотехнологічного забезпечення цифровізації публічних послуг, яке й
обумовлює актуальність дослідження, постановку мети роботи та завдань для
її досягнення.
У 2019 р., в Україні розпочало свою роботу Міністерство цифрової
трансформації, метою якого є переведення усіх державних послуг в онлайн.
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Перед органами місцевого самоврядування стоїть завдання ліквідувати
«цифрове повалля» між селами та обласними центрами, забезпечити
проведення інтернету в найбільш віддалені села та провести навчання
українців цифрової грамотності.
Процеси цифровізації сприяли тому, що у кожній обласній адміністрації
ввели посади заступників голів ОДА з цифрової трансформації. Це CDTO
(Chief Digital Transformation Officer), або керівники цифрової трансформації.
Головне завдання яких полягає у запровадження на місцях тих змін, що
відбуваються в державі [1].
На теперішній час в Україні створено велику кількість електронних
порталів надання адміністративних послуг різними суб’єктами публічного
адміністрування, зокрема на загальнодержавному рівні (див. табл. 1).
Таблиця 1 Електронні портали надання адміністративних послуг
суб’єктами публічного адміністрування
Суб’єкт публічного
адміністрування
Міністерство юстиції України

Електронний портал надання адміністративних послуг

«Кабінет
електронних
сервісів»
https://kap.minjust.gov.ua/ «Он-лайн будинок юстиції»
https://online.minjust.gov.ua/
Державна
податкова
служба «Електронний
кабінет
платника
податків»
України
https://cabinet.tax.gov.ua/login
Державна служба України з питань «Електронний сервіс» https://e.land.gov.ua/
геодезії, картографії та кадастру
Державне
агентство
водних «Портал
електронних
послуг»
https://eресурсів України
services.davr.gov.ua/
Пенсійний фонд України
Портал електронних послуг. https://portal.pfu.gov.ua/
«Я пенсіонер». «Готуюсь до пенсії». «Сплачую ЄСВ».
Перелік послуг та де їх отримати. Як скористатись
послугами
Міністерство
цифрової Веб-портал «Дія» https://diia.gov.ua/
трансформації
Міністерство розвитку економіки, Єдиний державний портал адміністративних послуг
торгівлі і сільського господарства https://my.gov.ua/
України
Міністерство охорони здоров'я eZdorovya адмініструє Центральну базу даних eHealth
(Дашборти)
https://ehealth.gov.ua/
та контролює розробку
електронної системи охорони здоров’я в Україні.
«Електронна
карта
аптек-учасниць
програми
реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки»)».
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map
«Електронна карта місць надання первинної медичної
допомоги».
https://nszu.gov.ua/edata/dashboard/pharmacy-map «Укладені договори про
медичне обслуговування населення за програмою
медичних
гарантій».
https://nszu.gov.ua/edata/dashboard/pmg-contracts
«Інформація
про
залишки лікарських засобів, необхідних для
виконання заходів, спрямованих на запобігання
виникненню
і
поширенню
COVID-19».
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid-drugsinventory «Статистика ведення медичних записів
щодо вакцинації населення» https://nszu.gov.ua/edata/dashboard/immunization-stats
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Ракіпов
Р.Р,
підкреслюючи
важливість
впливу
сучасної
телекомунікаційної інфраструктури та вільного і рівного доступу до мережі
Інтернет на ефективність цифрової трансформації, зосереджує увагу на
необхідності подальшого розвитку таких напрямів імплементації
цифровізації публічного управління, як електронна медицина, освіта,
телебачення, транспорт, туризм, фінанси, цифрова демократія та уряд [2].
Ніколіна І.І. Обґрунтовує, що цінювання цифрового врядування
нарегіональному та місцевому рівні підвищить надійність процесу розробки і
прийняття рішень в управлінні складними багаторівневими соціальноекономічними системами, забезпечуючи можливість оцінки різних стратегій
цифрової трансформації територіальних громад [3].
Ніколіна І.І. та Гулівата І.О. узагальнюють, що цифровізація відіграє
провідну роль в забезпеченні надання якісних послуг громадянам,
відкритості та прозорості публічної влади. Дослідниці зазначають, що
проблематика оцінювання публічного управління та адміністрування на
регіональному та субрегіональному рівні є малодослідженою[4].
Крім того, запропоновано розробити стратегію формування цифрової
грамотності серед населення України та цифрових компетентностей у
професійній сфері, особливо серед державних службовців.
Досліджуючи сучасні тенденції цифровізації публічного управління,
виділено напрямки та сфери модернізації публічного управління на основі
цифрової трансформації, а саме: розвиток галузевого електронного
урядування, модернізація публічних послуг; уніфікація та стандартизація
електронних реєстрів, забезпечення електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів, державних баз даних та центрів
транскордонної взаємодії, розвиток електронної демократії та перехід на
системи цифрового документообігу.
Формування цифрової грамотності у населення України є запорукою
успішності цифрових трансформацій, а набуття цифрових компетентностей
державними службовцями стане важливою передумовою діджиталізації
публічного управління, а також запровадження «цифрових» та «мобільних»
робочих місць, що наблизить публічні послуги до суспільства.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ НА ПУБЛІЧНІЙ
СЛУЖБІ
Питання гендерного балансу є особливо актуальне в питаннях публічної
служби. Гендерна політика в системі публічної служби України має
спрямовуватися на забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у
прийнятті рішень, що сприятиме формуванню нового світогляду щодо ролі
жінки у сфері управління, а відтак, утвердженню гендерної рівності.
Доречно розглянути поняття, гендерного балансу – це фактичний, або
такий, що планується, стан справ, за якого зрівнюється соціальне, економічне,
політичне становище чоловіків і жінок. Встановлення гендерного балансу
спирається на сукупність ключових показників, серед яких найбільше
значення мають рівномірний розподіл доходів, представництво на
управлінських і політичних посадах, рівень завантаження при веденні
домашнього господарства і громадських справ, досягнутий рівень освіти,
рівень захворюваності і тривалість життя [1].
За даними зібраних статистичних досліджень, українки недооцінені в
політичному житті України. Це дуже важливе питання, оскільки внесок
жінок у політику та їх можливість прийняття рішень є ключовим показником
гендерної рівності в суспільстві. Показовим є факт того, що після здобуття
незалежності участь жінок на багатьох рівнях управління була дуже низькою.
Наприклад, після перших виборів у Незалежній Україні, жінки зайняли 3%
посад в українському парламенті(12 жінок серед 463 депутатів).
Згідно з Конституцією України, рівність прав жінок і чоловіків
забезпечується, зокрема, наданням рівних можливостей у громадськополітичній діяльності. При цьому, за даними звіту Всесвітнього
економічного форуму, Україна посідає 59-е місце (зі 153) в рейтингу
гендерної рівності, а в області політичних можливостей для жінок – вже 83-е
місце [2].
Було б доречно провести аналіз кількості жінок та чоловіків у Верховній
Раді України ІІІ скликання (1998-2002) та ІХ скликання (2019-теперішній
час), рисунок 1.
Роблячи підсумок з діаграми, можна дійти до висновку що кількість
жінок у Верховній Раді України збільшується. У Верховній Раді України ІІІ
скликання(1998-2002) кількість чоловіків сягає – 439(92%), а жінок – 38(8%).
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Але якщо розглянути кількість жінок та чоловіків у Верховній Раді
України ІХ скликання (2019-теперішній час), а саме чоловіків – 336(79,4%), а
жінок – 87(20,6%).

Рисунок 1 – Кількість чоловіків та жінок у ВРУ ІІІ та ІХ скликання
Тобто, можна зробити графік, де побачимо, що кількість жінок
збільшується, а кількість чоловіків зменшується, що може призвести до
гендерного балансу у Верховній Раді України (рисунок 2).

Рисунок 2 – Порівняння кількості чоловіків та жінок у Верховній Раді
України
Жінок-депутатів, до речі, у нас, порівняно з іншими європейськими
країнами, досить-таки мало – 51 особа, або 12% від загального складу
Верховної Ради. Але важливо зазначити що з приходом жінок у політику,
вони зробили неабиякий важливий вклад у розвиток України, вели активну та
ефективну працю у Верховній Раді України [3].
З метою розподілу відповідальності між народними депутатами
чоловіками та жінками щодо забезпечення ґендерної рівності у діяльності
Парламенту, важливо наголосити на залученні чоловіків до заходів з
ґендерної рівності та розробці спільних законодавчих ініціатив жінками та
чоловіками у цій сфері. В країнах Європейського Союзу гендерна рівність
забезпечується через створення системи законодавчої бази та механізмів її
дотримання [4].
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Отже, Верховна Рада України має стати позитивним прикладом та
моделлю змін, що продемонструє ефективність роботи законодавчого органу
в разі дотримання рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.
Список використаних джерел:
1. Глосарій «Гендерний підхід у державному управлінні». URL:
http://www.cppk.cv.ua/61.php
2. Веб-портал Wikipedia «Гендерна нерівність в Україні». URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki
3. Як змінювався гендерний склад Ради останні 30 років. Аналітичний
портал
«Слово
і
Діло».
URL:
https://www.slovoidilo.ua
/2020/03/06/infografika/polityka/yak-zminyuvavsya-hendernyj-sklad-rady-ostanni30-rokiv
4. Махначова Н. М., Семенюк І. Ю., Іванченко Г. В. Перспективи
розвитку гендерної політики в системі публічного управління. Державне
управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2206
Інна Садловська, 3 курс, ПУА-31д
Науковий керівник: Ірина Ніколіна,
канд. наук з держ. упр., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА КІЛЬКОСТІ ДИТЯЧИХ
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ
ВПРОДОВЖ 2000-2019 РР.
В рамках динамічних змін, які відбуваються в Україні, стан соціальноекономічних систем в майбутньому багато в чому залежить від рішень,
прийнятих сьогодні.
Ніколіна І. І. зазначає, що адекватність управлінських рішень в таких
умовах
забезпечується
використанням
сучасного
методичного
інструментарію, що дозволяє одержати відомості, які неможливо отримати
традиційними [1].
Проведемо динамічний аналіз статистичних даних дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в Україні, які працювали влітку 2000-2019 років
(табл. 1). Для зручності дані про розвиток явищ у часі систематизують у
вигляді рядів динаміки.
Вихідні дані для прогнозного моделювання тенденцій кількості дитячих
закладів, які працювали влітку 2000-2019 років: 2000 р. – 7615; 2001 р. –
8578; 2002 р. – 10890; 2003 р. – 14961; 2004 р. – 19443; 2005 р. – 18366;
2006 р. – 18238; 2007 р. – 18363; 2008 р. – 18672; 2009 р. – 17379; 2010 р. –
17342; 2011 р. – 17703; 2012 р. – 17744; 2013 р. – 18549; 2014 р. – 13977;
2015 р. – 9743; 2016 р. – 9669; 2017 р. – 9745; 2018 р. – 9328; 2019 р. – 8808
[3].
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Таблиця 1 – Характеристика динаміки кількості дитячих закладів, які
працювали влітку 2000-2019 років.
Роки

1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Фактичне
значення
показника,
од
yi
2
7615
8578
10890
14961
19443
18366
18238
18363
18672
17379
17342
17703
17744
18549
13977
9743
9669
9745
9328
8808

Темп
приросту

Абсолютне
значення 1%
приросту

Абсолютний
приріст

Темпи
зростання

∆i
3

∆б
4

Кі
5

Кб
6

Тпрі
7

Тпрб
8

Аі
9

963
2312
4071
4482
-1077
-128
125
309
-1293
-37
361
41
805
-4572
-4234
-74
76
-417
-520

963
3275
7346
11828
10751
10623
10748
11057
9764
9727
10088
10129
10934
6362
2128
2054
2130
1713
1193

1,13
1,27
1,37
1,30
0,94
0,99
1,01
1,02
0,93
1,00
1,02
1,00
1,05
0,75
0,70
0,99
1,01
0,96
0,94

1,13
1,43
1,96
2,55
2,41
2,40
2,41
2,45
2,28
2,28
2,32
2,33
2,44
1,84
1,28
1,27
1,28
1,22
1,16

0,13
0,27
0,37
0,30
-0,06
-0,01
0,01
0,02
-0,07
0,00
0,02
0,00
0,05
-0,25
-0,30
-0,01
0,01
-0,04
-0,06

0,13
0,43
0,96
1,55
1,41
1,40
1,41
1,45
1,28
1,28
1,32
1,33
1,44
0,84
0,28
0,27
0,28
0,22
0,16

76,15
85,78
108,9
149,61
194,43
183,66
182,38
183,63
186,72
173,79
173,42
177,03
177,44
185,49
139,77
97,43
96,69
97,45
93,28

За допомогою діаграми візуалізуємо динаміку темпів приросту
показників за 2000-2019 роки (рис. 1)

Рисунок 1 – Візуалізація динаміки темпів приросту показника «Дитячі
заклади оздоровлення та відпочинку в Україні, які працювали влітку
2000-2019 років»
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Дивлячись на діаграму можна помітити що з 2004 року кількість
дитячих закладів збільшилась на 4071 од., що має позитивних характер. Але
починаючи з 2015 року функціонування 4234 закладів зупинилось.
Для досліджуваних показників в межах динамічного аналізу потрібно
також розраховувати середній темп росту, середній темп приросту, а також
середній абсолютний приріст (табл. 2).
Таблиця 2 – Значення середньорічних темпів росту, приросту та рівня
ряду
Показник

Середньорічний
абсолютний приріст

Середньорічний темп
росту(спадання),
коефіцієнт

Середньорічний
темп приросту

Кількість
дитячих
закладів

62,789

0,06426

6,4

Отже, як видно з табл. 2, середньорічний рівень ряду склав – 62.
Середньорічний темп росту (спадання) за період, який аналізувався, склав
0,06. Щодо середньорічного темпу приросту він складає – 6,4 %.
Прогнозування (з грец. – знання наперед) – це процес розробки
прогнозів на основі аналізу тенденції і закономірностей розвитку об’єкта
(процесу) [1]
Прогнозування поєднує в собі два напрямки діяльності:
- описує чого найбільш імовірно слід очікувати у майбутньому, тобто
визначає можливі перспективи, стани, шляхи вирішення проблем
майбутнього;
- визначає бажаний (можливий) стан розвитку явища під впливом
цілеспрямованої діяльності. [1]
Прогнозне моделювання дозволяє охарактеризувати майбутній
розвиток, враховуючи гіпотезу, що основні чинники і тенденції минулого
періоду будуть зберігатися на період прогнозу, або з того, що можна
обґрунтувати і врахувати напрямки їх змін у певному горизонті
прогнозування.
Побудуємо прогнозну модель за допомогою засобів табличного
процесора MS Excel (рис. 2)
Поліноміальний вид 2 ступеня трендової моделі доходу має найбільший
коефіцієнт детермінації, який рівний 0,80, що свідчить про необхідність
вибору даної моделі, адже у інших значення коефіцієнту значно нижче.
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Рисунок 2 – Прогноз кількості дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку в Україні від 2000 до 2025 року
Отже, спостерігається спадання функціонування таких закладів, що
може нести значні зміни в оздоровлені та відпочинку дітей.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
OСOБЛИВOСТI ПУБЛIЧНOГO УПРAВЛIННЯ В УКРAЇНI
У сучaсних умoвaх держaвoтвoрення гoлoвний aкцент перенoситься нa
ствoрення ефективнoї системи публiчнoгo упрaвлiння держaви, якa б сприялa
стaнoвленню Укрaїни як прaвoвoї єврoпейськoї держaви з висoким рiвнем
життя нaселення, демoкрaтiї, пoлiтичнoї тa сoцiaльнoї стaбiльнoстi,
рoзрoблення oптимaльнoгo мехaнiзму функцioнувaння oргaнiв публiчнoї
влaди, щo ґрунтується нa вiдпoвiднoстi сучaсним умoвaм рoзвитку ринкoвoї
екoнoмiки, демoкрaтичним перетвoренням в суспiльствi тa взaємoдiї з
грoмaдськiстю. Aдже ствoрення ефективнoгo публiчнoгo упрaвлiння в
Укрaїнi мoжливе лише зa умoви пoєднaння сучaсних нaукoвих дoслiджень у
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сферi держaвнoгo будiвництвa, зaкoнoтвoрчoї тa нoрмaтивнoї дiяльнoстi,
oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнськoї прaктики, удoскoнaлення держaвнoгo aпaрaту,
мaтерiaльнo-технiчнoгo зaбезпечення йoгo функцioнувaння. Приведення
вiтчизнянoї упрaвлiнськoї прaктики у вiдпoвiднiсть iз сучaсними тенденцiями
свiтoвих трaнсфoрмaцiйних прoцесiв єврoпейських держaв дaсть змoгу
oдержaти пoзитивний результaт для функцioнувaння публiчнoгo упрaвлiння в
Укрaїнi.
Серед учених, якi дoслiджувaли прoблеми держaвнoгo упрaвлiння,
сутнoстi пoнять «держaвне упрaвлiння» тa «публiчне упрaвлiння», сучaснi
тенденцiї фoрмувaння публiчнoгo упрaвлiння, єврoпейськi стaндaрти
публiчнoгo упрaвлiння, пoбудoви ефективнoї мoделi влaди, вaртo нaзвaти
В. Aвер’янoвa, В. Бaкуменкa, В. Бaштaнникa, В. Куйбiду, М. Лaхижу,
A. Мельник, O. Oбoленськoгo, Н. Oбушну, Н. Фiлiпoву й iнших.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння oсoбливoстей публiчнoгo
упрaвлiння в Укрaїнi.
Сутнiсть упрaвлiння пoлягaє в oргaнiзaцiї спiльнoї цiлеспрямoвaнoї
дiяльнoстi людей, їх груп тa oргaнiзaцiй, зaбезпеченнi кooрдинaцiї i взaємoдiї
мiж ними. Гoлoвнa метa менеджерa у публiчнiй aбo екoнoмiчнiй (привaтнiй)
сферi – це з мiнiмaльними витрaтaми ресурсiв тa чaсу дoсягти мaксимaльних
результaтiв. Дiяльнiсть бiзнесoвoгo менеджерa спрямoвaнa нa oтримaння
прибутку, a рoбoтa публiчнoгo упрaвлiнця – нa ствoрення умoв тa реaлiзaцiю
прoгрaм для сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку oкремих регioнiв чи держaви в
цiлoму. Публiчний упрaвлiнець нaмaгaється рaцioнaльнo викoристaти тa
вдoскoнaлити нaявну iнфрaструктуру для зaдoвoлення пoтреб суспiльствa
[3, с. 69].
Публiчне упрaвлiння - це oргaнiзуючий i регулюючий вплив держaви нa
суспiльну життєдiяльнiсть людей з метoю її збереження тa впoрядкувaння,
спирaючись нa влaдну силу, яку oбмежує суспiльний кoнтрoль. Публiчне
упрaвлiння склaдaється з:
 держaвнoгo упрaвлiння, яке спирaється нa держaвну влaду;
 регioнaльнoгo упрaвлiння, яке спирaється нa мiсцеву влaду;
 грoмaдськoгo упрaвлiння, де суб'єктaми є недержaвнi утвoрення.
Публiчне aдмiнiструвaння – це реглaментoвaнa зaкoнaми тa iншими
нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми дiяльнiсть суб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння,
спрямoвaнa нa реaлiзaцiю зaкoнiв тa iнших нoрмaтивнo- прaвoвих aктiв
шляхoм прийняття aдмiнiстрaтивних рiшень тa нaдaння якiсних
aдмiнiстрaтивних пoслуг.
В Укрaїнi держaвне упрaвлiння oфiцiйнo визнaнo як oкремa нaукoвa
гaлузь знaнь, a публiчнa сферa як oб’єкт упрaвлiння, пoкликaний викoнувaти
нaйвaжливiшi функцiї, щo зaбезпечують взaємoдiю учaсникiв суспiльнoгo
рoзвитку: у визнaченнi суспiльних iнтересiв i цiлей рoзвитку; легiтимiзaцiї
публiчнoї пoлiтики; зaбезпеченнi дoсягнення визнaчених цiлей рoзвитку;
здiйсненнi кoнтрoлю, у тoму числi й публiчнoгo, зa стaнoм спрaв у всiх
сферaх життєдiяльнoстi; iнфoрмaцiйнiй прoсвiтi грoмaдян у публiчнiй сферi
[1].
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В Укрaїнi публiчне упрaвлiння мoже здiйснювaтися нaступними
суб’єктaми, зoкремa:
– oргaнoм зaкoнoдaвчoї влaди (Верхoвнa Рaдa Укрaїни в oсoбi aппaрaту
нaдaє вiдпoвiдь нa iнфoрмaцiйний зaпит тoщo);
– oргaнaми судoвoї влaди (aпaрaт суду нaдaє грoмaдянину мoжливiсть
oзнaйoмитися iз судoвим рiшенням нa пiдстaвi Зaкoну Укрaїни “Прo дoступ
дo судoвих рiшень” тoщo);
– Президентoм Укрaїни (нaгoрoджує держaвними нaгoрoдaми;
встaнoвлює президентськi вiдзнaки тa нaгoрoджує ними тoщo);
– oргaнaми прoкурaтури (здiйснюють перевiрку зaкoннoстi прaвoвих
aктiв, прийнятих мiсцевoю держaвнoю aдмiнiстрaцiєю тoщo);
– iншими oргaнaми держaвнoї влaди, якi не вхoдять дo системи oргaнiв
викoнaвчoї влaди, нaприклaд Нaцioнaльними кoмiсiями регулювaння
прирoдних мoнoпoлiй (видaють лiцензiї нa зaйняттями вiдпoвiдними видaми
гoспoдaрськoї дiяльнoстi; здiйснюють прoвaдження у спрaвaх прo
aдмiнiстрaтивнi прaвoпoрушення тoщo);
– oргaнaми мiсцевoгo сaмoврядувaння (устaнoвлюють мiсцевi пoдaтки i
збoри; приймaють рiшення прo вiдчуження кoмунaльнoгo мaйнa тoщo); –
суб’єктaми делегoвaних пoвнoвaжень, нaприклaд, грoмaдським iнспектoрoм з
oхoрoни дoвкiлля (перевiряє дoкументи нa прaвo викoристaння oб’єктiв
твaриннoгo свiту, зупиняє трaнспoртнi (у тoму числi плaвучi) зaсoби тa
прoвoдить їх oгляд тoщo) [2, с. 55].
Вaртo зaзнaчити, щo дiючa системa публiчнoгo aдмiнiструвaння в
Укрaїнi зaлишaється неефективнoю, кoрумпoвaнoю тa внутрiшньo
суперечливoю, щo є суттєвoю перешкoдoю нa шляху дo пoзитивних змiн у
суспiльствi тa держaвi. Недoстaтнiй рiвень прoзoрoстi тa вiдкритoстi у сферi
держaвнoгo
упрaвлiння,
нечiткiсть
рoзмежувaння
пoлiтичнoї тa
aдмiнiстрaтивнoї сфер, недoстaтнiй прoфесiйний рiвень держaвних
службoвцiв, вiдсутнiсть єдинoї системи oцiнювaння їх кoмпетентнoстi,
низький рiвень дисциплiнaрнoї вiдпoвiдaльнoстi, недoскoнaлiсть мехaнiзму
пoлiтичнoгo тa aдмiнiстрaтивнoгo кoнтрoлю в системi держaвнoгo упрaвлiння
– всi цi фaктoри є деструктивними елементaми в oргaнiзaцiї ефективнoї
системi публiчнoгo aдмiнiструвaння.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА «КІЛЬКІСТЬ ДІЮЧИХ
ПІДПРИЄМСТВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»
В рамках динамічних змін, які відбуваються в Україні, стан соціальноекономічних систем в майбутньому багато в чому залежить від рішень,
прийнятих сьогодні.
Ніколіна І. І. зазначає, що адекватність управлінських рішень в таких
умовах
забезпечується
використанням
сучасного
методичного
інструментарію, що дозволяє одержати відомості, які неможливо отримати
традиційними [1].
Статистичні дослідження, прогнозування, динамічний аналіз та оцінка їх
наслідків є запорукою успішного управління економічними об’єктами різної
форми власності та організаційної структури. Адаптація до швидких змін
вимагає постійного корегування.
Проведемо динамічний аналіз статистичних даних діючих підприємств у
Вінницькій області (табл. 1). Для зручності дані про розвиток явищ у часі
систематизують у вигляді рядів динаміки.
Вихідні дані для прогнозного моделювання тенденцій кількості діючих
підприємств: 2010 р. – 7982; 2011 р. – 8075; 2012 р. – 8744; 2013 р – 9321;
2014 р – 9331; 2015 р – 9442; 2016 р- 8645; 2017 р. – 9187; 2018 р – 9713;
2019 р – 10295; 2020 р – 9862 [3].
Таблиця 1 – Характеристики динаміки кількості діючих підприємств у
Вінницькій області впродовж 2010-2020 рр.
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762
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1,00
1,01
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За допомогою діаграми візуалізуємо динаміку темпів приросту
показників за 2010-2020 роки (рис. 1).
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Рисунок 1 – Візуалізація динаміки темпів приросту показника «кількість
діючих підприємств у Вінницькій області» за 2010-2020 роки
Для досліджуваних показників в межах динамічного аналізу потрібно
також розраховувати середній темп росту, середній темп приросту, а також
середній абсолютний приріст (табл. 2).
Таблиця 2 – Значення середньорічних темпів росту, приросту та рівня
ряду
Показник

Кількість підприємств

Середньорічний
абсолютний приріст
188

Середньорічний
темп росту
(спадання),
коефіцієнт
1,02

Середньорічний
темп приросту,
%
2

Отже, як видно з табл. 2, середньорічний рівень ряду склав – 188.
Середньорічний темп росту (спадання) за період, який аналізувався, склав
1,02. Щодо середньорічного темпу приросту він складає – 2%.
Прогнозування (з грец. – знання наперед) – це процес розробки
прогнозів на основі аналізу тенденції і закономірностей розвитку об’єкта
(процесу) [1].
Прогнозування поєднує в собі два напрямки діяльності:
- описує чого найбільш імовірно слід очікувати у майбутньому, тобто
визначає можливі перспективи, стани, шляхи вирішення проблем
майбутнього;
- визначає бажаний (можливий) стан розвитку явища під впливом
цілеспрямованої діяльності [1].
Прогнозне моделювання дозволяє охарактеризувати майбутній
розвиток, враховуючи гіпотезу, що основні чинники і тенденції минулого
періоду будуть зберігатися на період прогнозу, або з того, що можна
обґрунтувати і врахувати напрямки їх змін у певному горизонті
прогнозування [3].
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Побудуємо прогнозну модель за допомогою засобів табличного
процесора MS Excel (рис. 2)
Поліноміальний вид 3 ступеня трендової моделі доходу має найбільший
коефіцієнт детермінації, який рівний 0,77, що свідчить про необхідність
вибору даної моделі, адже у інших значення коефіцієнту значно нижче.

Рисунок 2 – Прогноз кількості діючих підприємств у Вінницькій області
графічним методом
Отже, спостерігається позитивна динаміка кількості діючих підприємств
у Вінницькій області.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПРОГНОЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ФІЛІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО
ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
В рамках динамічних змін, які відбуваються в Україні, стан соціальноекономічних систем в майбутньому багато в чому залежить від рішень,
прийнятих сьогодні.
Статистичні дослідження, прогнозування, динамічний аналіз та оцінка їх
наслідків є запорукою успішного управління об’єктами різної форми
власності та організаційної структури. Адаптація до швидких змін вимагає
постійного корегування.
Прогнозування (з грец. – знання наперед) – це процес розробки
прогнозів на основі аналізу тенденції і закономірностей розвитку об’єкта
(процесу) [1].
Прогнозування поєднує в собі два напрямки діяльності:
- описує чого найбільш імовірно слід очікувати у майбутньому, тобто
визначає можливі перспективи, стани, шляхи вирішення проблем
майбутнього;
- визначає бажаний (можливий) стан розвитку явища під впливом
цілеспрямованої діяльності [1].
Прогнозне моделювання дозволяє охарактеризувати майбутній
розвиток, враховуючи гіпотезу, що основні чинники і тенденції минулого
періоду будуть зберігатися на період прогнозу, або з того, що можна
обґрунтувати і врахувати напрямки їх змін у певному горизонті
прогнозування.
Проведемо прогнозування окремих показників функціонування
Теплицької районної філії Вінницького обласного центру зайнятості з метою
дослідження затребуваності послуг органу виконавчої влади. Вихідні дані
наведемо в таблиці 1.
Ніколіна І. І. презентує можливість прогнозування показників
функціонування органів публічної влади графічним методом [2, с. 155].
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Таблиця 1 – Вихідні дані для прогнозного моделювання Теплицької
районної філії Вінницького обласного центру зайнятості
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149
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153

153

153

153 153
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Проаналізуємо тренди показника «кількість користувачів послуг» та
значення коефіцієнтів детермінації, отриманих за допомогою засобів
табличного процесора MS Excel (табл. 2).
Таблиця 2 – Тренди показника «кількість користувачів послуг»
Теплицької районної філії Вінницького обласного центру зайнятості
№

Тренд

Вид рівняння

Коефіцієнтів
детермінації R²

1

Лінійний

y =79,678x + 884,42

0,6385

2

Експонентна

y = 847,87e0,0698x

0,4476

3

Логарифмічний

y = 365,1ln(x) + 794,23

0,5891

y = -2,7787x2 + 115,8x + 800,14

0,6457

y = 0,8327x3 - 19,016x2 + 203,65x + 686,47

0,6514

y = 771,53x0,3291

0,4371

4
5
6

Поліноміальний
2 степеня
Поліноміальний
3 степеня
Степеневий

Поліноміальний вид 3 ступеня трендової моделі доходу має найбільший
коефіцієнт детермінації, який рівний 0,65, що свідчить про необхідність
вибору даної моделі, адже у інших значення коефіцієнту значно нижче.
Спрогнозуємо значення показника «кількість користувачів послуг» за
допомогою графічного методу. Результати наведені на рис. 1.

Рисунок 1 – Прогноз показника «кількість користувачів послуг
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Теплицької районної філії Вінницького обласного центру зайнятості
Проаналізуємо тренди показника «кількість осіб, що проходили
навчання» та значення коефіцієнта детермінації, отриманих за допомогою
засобів табличного процесора MS Excel (табл. 3).
Таблиця 3 – Тренди показника «кількість осіб, що проходили
профнавчання» Теплицької районної філії Вінницького обласного центру
зайнятості
№
1
2
3
4

Тренд
Лінійний
Логарифмічний
Поліноміальний
2 степеня
Поліноміальний
3 степеня

Вид рівняння
y = 11,71x + 47,636
y = 67,716ln(x) + 10,963

Коефіцієнтів
детермінації R²
0,5198
0,7639

y = -3,0142x2 + 50,895x - 43,795

0,8413

y = 0,4687x3 - 12,153x2 + 100,34x - 107,77

0,9087

Поліноміальний вид 3 ступеня трендової моделі показника «кількість
осіб, що проходили профнавчання» має найбільший коефіцієнт детермінації,
який рівний 0,91, що свідчить про необхідність вибору даної моделі, адже у
інших значення коефіцієнту значно нижче.
Спрогнозуємо значення показника «кількості осіб, що проходили
профнавчання» за допомогою графічного методу. Результати наведені на рис.
2.

Рисунок 2 – Прогноз показника «кількісті осіб, що проходили
профнавчання» Теплицької районної філії Вінницького обласного центру
зайнятості
Отже, спостерігається позитивна динаміка показників затребуваності
послуг Теплицької районної філії Вінницького обласного центру зайнятості.
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