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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ 

ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього середовища, 

розрив сталих виробничих зв'язків, зміна форм власності і реструктуризація 

підприємств - з одного боку, і процес диференціації і інтеграції структур, що 

триває, методів і інших елементів систем управління виробництвом, який 

спостерігається у світовій спільноті, - з іншою, - вимагають ломки сталих 

стереотипів управлінського мислення і переходу до нових форм і методів 

систем управління. В статті проведено комплексні дослідження аналізу 

факторів внутрішнього середовища підприємства, що впливають на його 

ефективність дасть можливість сформувати рекомендації щодо оптимізації 

внутрішнього середовища за виділеними напрямками. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, система взаємодії, фактори впливу, 

економічна криза, механізм активізації.   

  Успіх організації залежить не лише від досконалості її внутрішнього 

середовища, а й від зовнішніх щодо організації сил. Вони прямо чи 

опосередковано впливають на її діяльність, ускладнюючи її чи відкриваючи 

перед нею нові можливості. Тому необхідний всебічний і ретельний аналіз 

характеру впливу зовнішніх сил на організацію, що дасть змогу приймати такі 

управлінські рішення, які поліпшуватимуть конкурентні позиції організації, 

забезпечуватимуть її ефективне функціонування та розвиток. 

  Взаємозалежність факторів (зміна одного фактора спричиняє зміни 
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інших). Наприклад, зростання цін на енергоносії зумовлює стрибок цін на всі 

види продукції, а особливо ті, при виробництві яких є велика частка 

енергозатрат. Це може призвести до ослаблення конкурентних позицій фірм, 

які виготовляють цю продукцію. Водночас таке становище змушує виробників 

шукати енергозберігаючі технології. 

Невизначеність — необмежена кількість інформації про зовнішнє 

середовище і ймовірність її недостовірності. Організації, прагнучи знизити 

рівень невизначеності зовнішнього середовища, можуть застосовувати дві 

стратегії — пристосуватись до змін або впливати на середовище з метою 

зробити його сприятливішим для свого функціонування. Перша стратегія 

реалізується через створення гнучких організаційних структур із високим 

рівнем децентралізації влади. Керівники таких організацій повинні вміло 

використовувати сучасний інструментарій для прогнозування змін, володіти 

ринковою інтуїцією. Друга стратегія, як правило, доступна лише великим 

фірмам або таким, які об'єднуються з метою розширення своїх можливостей. 

Для впливу на зовнішнє середовище вони можуть використовувати потужну 

рекламу та засоби PR, політичну діяльність для лобіювання своїх інтересів, 

входження у торговельні асоціації. Вразливість малого бізнесу зумовлена саме 

тим, що серед підприємців-початківців мало хто досконало володіє мистецтвом 

передбачувати зміни у зовнішньому середовищі, а змінювати його на свою 

користь їм не під силу. 

Наукові теоретичні розробки, дослідження та необхідність активізації 

факторів внутрішнього середовища досліджувались вітчизняними та 

зарубіжними економістами, менеджерами, управлінцями серед яких І. Ансофф, 

Л. Грейнер, І. Бланк, О. Гаркуша, М. Брігхем, Ю. Бахтін, Н.Гринюк, Г Кірейцев, 

Г. Ковальчук, Л. Лігоненко, Л. Павлова, Е. Стоянова, Т.Унковська, Н. Ушакова, 

К. Девіс, Р. Блейк, Д. Мутон, та ін. досконалість наукових розробок та 

теоретичних аспектів підтверджують належний рівень напрацювань, щодо 

необхідності вивчення і використання в практичному застосуванні ключових 

позицій факторів, що активізують внутрішнє середовище.  
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Динамічність зовнішнього середовища, його видозмінюваність, відсутність 

необхідного обсягу достовірної інформації перешкоджають урахуванню всіх 

можливих наслідків впливу на діяльність підприємства. Зважаючи на це, 

керівники підприємств мають обмежувати спектр зовнішніх чинників, 

віддавати перевагу тим, які найістотніше впливають на результати діяльності. 

Досягненню цієї мети сприяє, зокрема, аналіз мікросередовища підприємства і 

виділення тих його суб'єктів, чий вплив на нього є відчутним. 

Будь-яка організація знаходиться і функціонує у рамках активізації 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, яке створено на ринку та 

відображає основні сучасні тенденції розвитку підприємств та споживчих 

товариств. Вони зумовлюють успішність функціонування споживчих 

товариств, накладають певні обмеження на операційні дії і якоюсь мірою, 

кожна дія товариства можлива тільки у тому випадку, якщо середовище 

допускає його здійснення. Відповідно, чинники внутрішнього середовища 

безпосередньо впливають на якість управлінських рішень, їх правильність і 

своєчасність, а отже, на ефективність усієї організаційної діяльності у 

відповідності специфіки існування та ефективного функціонування сучасних 

підприємств.  

Зовнішнє середовище є джерелом, що живить організацію ресурсами, 

необхідними для підтримки та активізації її внутрішнього потенціалу на 

належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну та 

перебуває під прямою взаємозалежністю із зовнішнім середовищем, 

забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього 

середовища не безмежні, у порівнянні з сучасним потенціалом внутрішнього 

середовища на прикладі підприємства. 

Організація та поєднання різних чинників в сучасному аспекті 

внутрішнього середовища по відношенню зовнішнього середовища, як 

вважають Емері і Трист, повинна була перетворити середовище сучасних 

організацій на таке, що бурхливо змінюється і адекватно реагує в межах 

ситуаційного підходу. Сучасного рівня менеджери і керівники більше не 
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можуть розглядати зовнішні чинники та фактори внутрішнього середовища 

ізольовано. Вони повинні зрозуміти, що ці чинники взаємозв'язані і 

змінюються.  

Складові сучасного механізму та процесу за яким формується внутрішнє 

середовище повинні усвідомити, що ряд зовнішніх подій стає настільки 

взаємопов'язаним, зі станом внутрішнього середовища. що це веде до 

безповоротних загальних змін, виживання стає вирішальним чином пов'язаним 

з рівнем знань організації про її оточення". 

Під складністю зовнішнього середовища розуміється число факторів, на 

які організація зобов'язана реагувати, активізуючи внутрішній потенціал свого 

середовища а також рівень варіативної складової кожного чинника в сучасних 

умовах виходу з кризи. 

Якщо говорити про число зовнішніх чинників, на які організація вимушена 

реагувати, внутрішніми факторами, то, якщо на неї давлять державні 

постанови, часте переукладення договорів з профспілками, декілька 

зацікавлених груп впливу, численних конкурентів і прискорені технологічні 

зміни, можна стверджувати, що ця організація знаходиться в складнішому 

оточенні, ніж, організація, що заклопотана діями всього декількох 

постачальників, декількох конкурентів за відсутності профспілок і уповільненій 

зміні технології. 

Криза в широкому змісті, як зміна, поштовх до нового розглядається  

невід'ємна характеристика ринкової економіки. Виходячи із цього посилання, 

будь-яке керування є антикризовим, а зміст і методи ефективного (звичайного) і 

антикризового керування не відрізняються. Очевидно, що, відштовхуючись від 

нього, складно знайти специфічне визначення антикризового керування. Отже, 

необхідно "заузить" поняття кризи, для чого диференціювати його фази. Фази 

кризи, що відрізняються змістом, наслідками й необхідними заходами для 

їхнього усунення. Перша - зниження рентабельності й обсягів прибутку (криза 

в широкому змісті). Слідством цього є погіршення фінансового становища 

підприємства, скорочення джерел і резервів розвитку. Рішення проблеми може 
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лежати як в області стратегічного керування (перегляд стратегії, 

реструктуризація підприємства), так і тактичного (зниження витрат, 

підвищення продуктивності). 

Керівництво повинне також уміти оцінювати, як позначаться на операціях 

організації власного виробництва загальні зміни стану економіки в державі та 

економічних процесів, що допоможуть подолати кризовий стан економіки в 

цілому.  

Невизначеність змінних складових зовнішнього середовища в умовах 

економічної кризи є функцією кількості інформаційного забезпечення, яку 

мають в розпорядженні фактори внутрішнього середовища організації з 

приводу конкретного чинника, а також функцією упевненості в цій інформації. 

Якщо інформації мало або є сумніви в її точності, внутрішнє та зовнішнє 

середовище стає більш невизначеним, ніж за ситуації, коли є адекватна 

інформація і є підстави вважати її високонадійною.  

Отже, з подальшим розвитком суспільства і науково-технічним прогресом, 

все потребує вдосконалення. Не виняток і підприємства громадського 

харчування та організація виробництва в його цехах. Вдосконалюючи 

організацію виробництва, впроваджуючи нові технології, ми не тільки 

крокуємо в ногу з науково-технічним процесом і часом, але й розкриваємо 

широкі можливості для приваблення споживача і задоволення його потреб. 

Системний підхід орієнтує на вивчення системи управління в цілому та 

дослідження складових її компонентів: цілей, функцій, організаційної 

структури, кадрів, технічних засобів управління, інформації, методів 

управління людьми, технології управління, управлінських рішень; на виявлення 

різних типів зв’язків цих компонентів між собою та зовнішнім середовищем і 

зведення їх в єдине ціле. Здатність організації реагувати і справлятися з цими 

змінами внутрішнього та зовнішнього середовища є однією з найбільш 

важливих складових її успіху.  

Однак, успіх організації також залежить від зовнішнього середовища 

організації, без якого не можливий життєвий цикл будь-якої організації. 
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Керівник повинен враховувати зовнішнє середовище. Чинники, які здійснюють 

негайний вплив на організацію відносяться до середовища прямого впливу, 

інші чинники – до середовища непрямого впливу. Також як і внутрішні змінні, 

чинники зовнішнього середовища взаємопов’язані та взаємодіють між собою. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

У статті проаналізовано сутність та зміст поняття «розвиток персоналу». 

Висвітлено основні методи розвитку персоналу враховуючи професійний та 

особистісний розвиток працівників. Запропоновано додатковий критерій 

класифікації методів розвитку персоналу за ступенем інноваційності. 

Обґрунтовано вплив розвитку персоналу на ефективність діяльності 

підприємства. Проведено аналіз переваг та недоліків діючої системи 

управління перссоналом з метою вирішення важливих стратегічних завдань в 

інтересах організацій. 
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Важливою проблемою сьогодення є неефективність системи професійної 

освіти і навчання, яка недостатньо відповідає реальним і перспективним 

потребам у кадрах. Запорукою успішності будь-якої компанії звичайно ж є 

персонал. Розвиток персоналу має важливе як економічне, так і соціальне 

значення. Це особливо справедливо, коли прискорення науково-технічних змін 

обумовлює необхідність змін і вимог до професійних знань, умінь, навиків. 

Навчання персоналу, його розвиток дозволяє вирішувати важливі стратегічні 

завдання як в інтересах організації — підвищення ефективності виробництва і 

якості продукції, так і в інтересах людини, — підвищується рівень життя, 

створюються можливості для реалізації своїх здібностей, зростає 

конкурентоспроможність працівника. Вдалий підбір професійних кадрів – це 

лише перша сходинка у системі побудови успішної організації, основними 

завданнями менеджменту є постійний рух вперед та підштовхування до 

самовдосконалення персоналу, підвищення його лояльності до організації 

шляхом розкриття прихованого потенціалу через професійний розвиток, 

підвищення кваліфікації, стажування, дистанційне навчання тощо. 

В умовах глобалізації соціально-трудових відносин та їх розгалуження 

проблема розвитку персоналу є вкрай актуальною. Сьогодні вже недостатньо 

знайти висококваліфікованих працівників, їх потрібно вміти втримати, 

мотивувати і стимулювати до результативної праці, що нині сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності підприємств. У розвитку персоналу 

перш за все має бути зацікавлене керівництво організації. Адже посилення 

професіональних якостей працівників безпосередньо впливає на 

продуктивність їх праці і, як наслідок, на збільшення прибутковості організації. 

Питанню розвитку персоналу присвячені наукові дослідження 

О.О. Гетьмана, А.В. Плясуна [1], В.Я. Брича, О.Я. Гугула [2], Т.П. Збрицької, 

Г.О. Савченко, М.С. Татаревської [3], В.В. Красношапка, А.О. Коваленка [4], 

І.О. Мартиненка [5], І.В. Партика [6], Ю.А. Плугіна [7] ,О.А. Сливки [8], 
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Т.В Стебеняєвої, Н.М. Юрятиної [9], А.М. Ткаченка, К.А. Марченка [10] та 

інших вчених. В їх працях наводиться детальна класифікація та опис всіх 

можливих методів та інструментів розвитку персоналу, але в жодній з праць не 

відтворена специфіка кожної (або хоча б однієї) галузі промисловості. 

Сучасну ситуацію на ринку праці можна охарактеризувати зростанням 

безробіття, скороченням чисельності зайнятого населення, відсутністю першого 

робочого місця для молоді та складністю знайти робоче місце людям, які його 

втратили з різних причин. За сучасних умов у ринковому середовищі, які 

стрімко загострилися, йде буквально жорстка конкурентна боротьба за 

виживання, працювати доводиться по-новому; топ-менеджменті власники 

бізнесу висувають багато нових умов для найманого персоналу, який має 

гнучко реагувати на ринковий попит, формувати і розширювати клієнтську 

базу, володіти засобами оперативно-адаптивного реагування на зміни у 

виробничих процесах і функціональних обов’язках, бути стресостійким, 

мобільними, небайдужими тощо. Отже, ситуація вимагає від кожного 

працівника постійної турботи про власне професійне зростання чи підвищення 

кваліфікації [6]. 

Таблиця 1 - Підходи до розгляду сутності поняття «розвиток 
персоналу» 

Автор Визначення поняття  
 
 

О.О. Гетьман, 
А.В. Плясун [1] 

Розвиток персоналу є каталізатором безперервного організаційного та 
особистісного росту працівників шляхом удосконалення їх 
компетенцій, розширення обсягу знань, підвищення компетентності, 
здатності до навчання, інтересу до змісту праці. Його основна мета 
полягає у збільшенні «віддачі» кожного працівника, структурного 
підрозділу та організації загалом за рахунок «підкріпленої і 
вмотивованої» лояльності працівників. 

 
В.Я. Брич, 

О.Я. Гугул [2] 

Розвиток персоналу – комплексне, багатогранне поняття, яке охоплює 
широке коло економічних, соціальних, психологічних та педагогічних 
проблем. Через це в економічній літературі не існує єдиного підходу до 
його визначення. 
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Продовження таблиці 1 

Т.П. Збрицька, 
Г.О. Савченко, 

М.С. 
Татаревська [3] 

Професійний розвиток персоналу – сфера, пов’язана з підготовкою 
співробітників до виконання нових функцій, зайняття нових посад, 
розв’язання нових завдань. 

Ю.А. Плугіна 
[7] 

Розвиток персоналу – зміна якісних характеристик певної категорії, що 
може відбуватись як зі зміною її кількісних параметрів, так і без цього. 

 
В.А. Сливка [8] 

Розвиток персоналу – критерій ефективності соціально-економічної 
діяльності підприємства. 

 
А.М. Ткаченко, 
К.А. Марченко 

[10] 

Професійний розвиток персоналу – цілеспрямований та систематичний 
вплив на працівників шляхом професійного навчання впродовж їх 
трудової діяльності з метою досягнення високої ефективності 
виробництва, підвищення конкурентоспроможності персоналу на 
ринку праці, забезпечення виконання працівниками нових більш 
складних завдань на основі максимально можливого використання їх 
здібностей. 

 
Найбільш поширені і всеосяжні визначення поняття «розвиток персоналу» 

наведено в табл. 1. Підсумовуючи всі вище наведені підходи, маємо 

зупинитися на тому, що розвиток персоналу – цілеспрямований системний 

підхід до вдосконалення якісних характеристик персоналу організацій з метою 

підвищення трудових показників та зростання загальної продуктивності і 

результативності. 

Нині виділяють соціальний, професійний та особистісний розвиток 

персоналу підприємств (організацій). Крім того, як справедливо зазначає Ю.А. 

Плугіна, професійне зростання ґрунтується на кваліфікаційному, 

психофізіологічному та особистісному потенціалі [7]. 

Таблиця 2 - Класифікація методів розвитку персоналу 
Класифікаційна ознака Методи розвитку персоналу 

За ступенем 
інноваційності 

• традиційні; 

• сучасні 

За ступенем залучення • пасивні; 

• активні 

За кількістю осіб, що 
навчаються 

• індивідуальні; 

• групові 
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Продовження таблиці 2 

За ступенем виробничої 
інтегрованості 

• без відриву від виробництва; 

• з відривом від виробництва 

За тривалістю • довгострокові; 

• середньострокові; 

• короткострокові 

За джерелами 
фінансування 

• бюджетне фінансування; 

• недержавні суспільні фонди й організації; 

• міжнародні фонди і організації; 

• фінансові ресурси підприємства; 

• власні фінансові ресурси індивіда 

За засобами навчання • власними силами підприємства; 

• із залученням сторонніх організацій 

 
Основні методи розвитку персоналу наведені в табл. 2. Навчання є одним 

із найбільш дієвих способів розвитку персоналу будь-якого підприємства 

(організації).  

Окрім традиційних методів розвитку персоналу, існують інноваційні, які 

широко застосовуються в європейських країнах, тоді як в Україні тільки 

починають використовуватися в практиці діяльності підприємств. В даний час 

якісна інноваційна діяльність на підприємстві є запорукою успішного розвитку 

і конкурентних переваг. Початок інноваційної діяльності неможливо без участі 

певної категорії працівників, які мають інноваційним мисленням.  

Причому, в залежності від певних установок підприємства такі працівники 

можуть належати як до управлінської ланки, так і до виробничого персоналу.  
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Рисунок 1 – Класифікація методів навчання персоналу. 

Методи навчання персоналу класифіковано на рис. 1. До сучасних методів 

навчання персоналу відносять наступні [5; 10] : 

1. Відеонавчання – наочне навчання, яке реалізується за допомогою 

надання персоналу аудіо- та відео-програм, електронних документів тощо. 

2. Дистанційне навчання – використання телекомунікаційних технологій 

для навчання персоналу на відстані (найбільш застосовуваним його різновидом 

є Skype-навчання, або прослуховування вебінарів). 

3. Модульне навчання – очне (прив’язане до навчального центру) 

навчання, що складається з окремих тематичних блоків (модулів), спрямованих 
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на досягнення певного результату (рішення конкретної бізнес-задачі, розвиток 

певних компетентностей тощо). Навчальний курс має включати опанування 

теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт, а також підсумкових 

проектів. Тривалість модульного навчання залежить від обсягу знань, який 

необхідно засвоїти, і компетентностей, яких слід набути. 

4. Кейс-навчання – розгляд практичних ситуацій з досвіду діяльності 

різних підприємств, що передбачає аналіз і групове обговорення гіпотетичних 

або реальних ситуацій. Такий метод дає можливість розвинути здібності до 

аналізу, діагностики та прийняття обґрунтованих рішень. Цей метод є 

ефективним для керівників різного рівня. 

5. В тренінговому навчанні основна увага приділяється набуттю 

практичних компетентностей, тоді як теоретичний блок є мінімізованим. 

Метою тренінгів є моделювання наближених до реальності ситуацій з метою 

розвитку певних практичних навичок, освоєння нових моделей поведінки, 

зміни ставлення до виконання завдань тощо. Цей метод диференціюється у 

сукупності таких інструментів: ділові, рольові та імітаційні ігри, дискусії, 

дебати тощо. Ділова гра передбачає відпрацювання навчальної тематики на 

основі ситуацій та матеріалу, що моделюють ті або інші аспекти професійної 

діяльності слухачів. Імітаційна гра спрямована на вироблення нових 

компетентностей, установок у поведінці, а також на формування підходів до 

вирішення нестандартних ситуацій; передбачає вибір метафори як проблемної 

ситуації, пошук рішення і подальше перенесення ефективних рішень в реальну 

практику. Рольова гра моделює реальні чи типові ситуації з визначенням ролей 

учасників для пошуку ефективних рішень проблемної ситуації. Цей метод 

ефективний під час набуття навичок міжособистісного спілкування, зокрема, 

для працівників, які обіймають керівні посади. 

6. Мозковий штурм – метод, що дає змогу генерувати велику кількість ідей 

для вирішення проблемної ситуації за обмежений проміжок часу з подальшим 

аналізом і вибором найбільш доцільного варіанту управлінського рішення. 

Найбільш ефективним цей метод є для роботи в команді (малих групах). 
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7. Метод поведінкового моделювання покликаний виробити у 
співробітників певну модель поведінки в стандартних і нестандартних 
ситуаціях. Цей метод заснований на пошуку прикладу для наслідування 
(«поведінкової моделі»), її аналізу і відтворення на практиці. Модель має 
максимально відображати реальну ситуацію, тому є можливість відразу ж 
застосувати отримані знання на практиці. 

8. Сторітеллінг (мотиваційна розповідь) – метод навчання нових 
співробітників організації для ознайомлення з організаційною структурою, 
корпоративною культурою, локальними розпорядчими документами тощо. 
Навчання починається з моменту підбору персоналу до повної адаптації 
працівника; воно проводиться безпосереднім керівником (наставником) для 
надання інформації про організацію, її особливості, для контролю в період 
випробувального терміну (стажування). 

9. Екшн-навчання – метод навчання для вирішення реальних проблем на 
практиці в процесі діяльності організації. Основою цього методу є створення 
робочої групи, що вирішує поставлене завдання. Термін навчання може тривати 

від кількох тижнів до року. За допомогою цього методу можна удосконалити 
компетенції зі стратегічного планування, навички прийняття обґрунтованих 
рішень, вирішити конкретні виробничі завдання. 

10. Баскет-метод – метод імітації ситуацій «керівної діяльності», за якого 
співробітник долучається до ролі керівника. Цей метод застосовується до 
працівників, які претендуватимуть на керівну посаду. 

11. Shadowing («стеження») – надання можливості працівнику, 
представленого до просування кар’єрними сходами, перекваліфікації, ротації, 
не менше двох днів бути «тінню» співробітника, що займає певну посаду. 
Завдяки цьому номінант «занурюється» в специфіку певної роботи, може 
визначити сутність і обсяг необхідних йому знань, навичок і необхідних 
компетенцій. 

12. Secondment (своєрідне «відрядження») є різновидом ротації, що 
передбачає тимчасове переміщення працівника на інше місце роботи, в інший 
підрозділ організації з подальшим поверненням до виконання попередніх 
обов’язків. 
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13. Buddying – метод, який полягає у закріпленні за працівником партнера 

(buddy), завданням якого є надання постійного зворотного зв’язку про дії і 

рішення закріпленого за ним співробітника з метою виявлення «вузьких місць» 

в його роботі. Учасники є рівноправними, що відрізняє метод від наставництва. 

14. Коучинг – метод консалтингу, в процесі якого людина (тренер), який 

зветься «коуч», допомагає підопічному працівнику досягти професійної мети, 

передаючи йому свій досвід за допомогою певних наглядів і навчань. 

15. Майстер-клас – це одна з форм ефективного професійного, активного 

навчання, під час якого провідний (визнаний) спеціаліст розповідає і показує, 

як застосовувати на практиці нову технологію або новий метод. 

Висновки. Сучасні технології навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу становлять широкий простір для творчості. Фактично сьогодні 

керівник компанії може втілити будь-яку ідею у сфері навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу. Важливо, щоб обраний метод відповідав цілям 

навчання і використовувався системно. Адже практика засвідчує, що розвиток 

персоналу слід розглядати не як самоціль, а як складову частину внутрішньо-

фірмової системи формування системи лояльності працівників до підприємства, 

де вони працюють. Наявність висококваліфікованого персоналу – головна 

передумова успішного функціонування будь-якого підприємства. Навчання 

персоналу організації може здійснюватися в багатьох напрямах і багатьма 

методами, описаними нами в статті. При цьому попередньо слід ретельно 

вивчити потреби підприємства і самого персоналу для правильного вибору 

методу навчання. Таким чином, розвиток персоналу є запорукою успішності 

підприємства. Саме тому топ-менеджмент і власники підприємств не повинні 

заощаджувати кошти на удосконалення наявної системи розвитку працівників. 

Слід пам’ятати, що здатність підприємства розвиватися швидше за своїх 

конкурентів є безпосереднім джерелом його соціально-економічних 

стратегічних переваг. 
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Гетьманська І.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

У статті розглянуто етапи процесу ціноутворення при виході підприємства 

на зовнішній ринок, охарактеризовано цінові цілі, методи ціноутворення та 

цінові стратегії щодо встановлення підприємством зовнішньоторговельних 

цін.  

Ключові слова: ціноутворення, цінова стратегія, зовнішньоекономічна 

діяльність, зовнішній ринок, методи ціноутворення 

Сучасна економіка висуває нові вимоги до розвитку підприємств-суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Вірно вибрана цінова стратегія стає однією з 

гарантій успіху підприємства на зовнішньому ринку, оскільки ціни можуть як 

залучити, так і відштовхнути покупців. Рівень експортних цін впливає на 

загальний виторг підприємства, оскільки ціни можуть визначати асортиментну 

структуру виробництва. Також, рівень експортних цін обумовлює рівень 

витрат, обсягів продажу, визначає прибутковість підприємства, його 

життєздатність. Доцільність визначення послідовності формування цін при 

виході підприємства на зовнішній ринок не викликає сумнівів, оскільки ціни є 

сильним засобом боротьби з конкурентами. Саме це робить актуальним 

питання щодо визначення процесу встановлення цін та формування цінової 

стратегії при виході підприємства на зовнішній ринок. 

Аналіз останніх досліджень показав, що питання ціноутворення досить 

часто вивчаються в роботах різних авторів. Проблема ціноутворення при виході 
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підприємства на зовнішній ринок значною мірою висвітлена в роботах вчених, 

серед яких можна особливо відмітити М.М. Артус, О.В. Колесніков, 

І.Ю. Бєляєва, Н.Л. Маренков, І.К. Салімжанов. Однак, зовнішньоторговельним 

цінам приділяється недостатньо уваги. І хоча процедура ціноутворення та 

перелік існуючих цінових стратегій допомагає зрозуміти можливі дії 

підприємства при встановленні експортних цін, але, як правило, лише зображує 

особливості застосування певної цінової стратегії, аніж логіку її формування, 

яка б допомогла підприємству при виході на зовнішній ринок визначити 

доцільну цінову політику. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад щодо визначення 

послідовності дій при встановленні зовнішньоторговельних цін при виході 

підприємства на зовнішній ринок.  

Процес встановлення цін – це послідовність встановлення, коректування та 

зміни цін на підприємстві [1]. Процес – це, загалом, хід, розвиток будь-якого 

явища, послідовна зміна станів в розвитку будь-чого [2]. За визначенням 

М.М. Артуса, процес ціноутворення – це послідовність, що складається з ряду 

етапів встановлення та формування цін [1]. О.В. Колесніков пропонує 

розглядати процес ціноутворення як порядок розрахунку вихідної ціни товару 

[3]. Сучасна наукова думка дає декілька послідовностей процесу 

ціноутворення. Так, І.Ю. Бєляєва вважає, що процес ціноутворення складається 

з наступних етапів: вияв факторів зовнішнього середовища, що впливають на 

ціни; постановка цілей ціноутворення; вибір методу ціноутворення; 

формування цінової стратегії підприємства; розробка тактики ціноутворення; 

установлення первинної ціни на товар чи послугу; ринкове корегування ціни; 

страхування ціни від неприємних зовнішніх впливів[2]. Н.Л. Маренков, у свою 

чергу, виділяє наступні етапи процесу ціноутворення: вибір мети, визначення 

попиту, аналіз цін і товарів конкурентів, встановлення кінцевої ціни [4]. 

І.К. Салімжанов зупиняється на таких етапах процесу ціноутворення: вибір 

мети, визначення попиту, аналіз витрат, аналіз цін конкурентів, вибір методу 

ціноутворення, встановлення кінцевої ціни [5]. 
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 Методика ціноутворення та встановлення цін на експортні та імпортні 
товари відрізняється від методики, якою керуються при визначенні цін на 
товари, що реалізуються на території України. Тому при встановленні 
зовнішньоторговельних цін зупинимось на наступній послідовності дій [3]: 
визначення чинників, що впливають на зовнішньоторговельні ціни; визначення 
цілей ціноутворення; вибір методу розрахунку ціни; розрахунок 
зовнішньоторговельної ціни; формулювання цінової стратегії; реалізація 

цінової стратегії на зовнішньому ринку. Відповідно до визначеної 
послідовності дій, процес ціноутворення треба починати з вияву та аналізу 
чинників, що здійснюють вплив на ціну. На зовнішньому ринку такими 
чинниками можуть виступати: залежність цін від витрат на сировину, паливо та 
енергоносії, сезонність виробництва, світові котирування цін, доходи і витрати 
населення, насиченість ринку, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
валютний курс, митні бар’єри та ін. Сьогодні на світовому ринку здебільшого 
склалася певна структура цін, що визначається і підтримується великими 
фірмами-виробниками й експортерами товарів у галузях, а дрібні і середні 
компанії вважають за краще використовувати зважену цінову політику 
«слідування за лідером». Наступним етапом процесу ціноутворення стає вибір 
мети ціноутворення. Цілі ціноутворення підприємства-суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності – це цілі, яких підприємство намагається 

досягти за допомогою зовнішньоторговельних цін на свою продукцію. Це 
зокрема, може бути: отримання прибутку, захист інтересів підприємства, 
конкурентна боротьба, завоювання нових ринків, відшкодування витрат, 
стабілізація доходів. Цілі, засновані на прибутку, орієнтовані на вибір такої 
зовнішньоторговельної ціни, яка принесе в короткостроковій перспективі 

максимальний прибуток. Наприклад, виробники соусів очікують, що 
споживання складних соусів в країнах буде збільшуватися через зростання 
добробуту населення та завдяки зростанню культури споживання цих 
продуктів. Тобто формування цін на цю продукцію орієнтоване на отримання 
максимального прибутку. Сутність цілей, заснованих на збуті продукції, 
полягає в максимізації виторгу й збільшенні частки зовнішнього ринку.  
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Сутність цілей, орієнтованих на конкуренцію, полягає або в стабілізації цін на 

ринку, або в позиціонуванні щодо конкурентів. Сутність кількісних цілей 

полягає в досягненні певних значень показників, що забезпечують 

життєдіяльність підприємства, в свою чергу, якісні цілі ціноутворення 

переслідують соціальні цілі підприємства, які в результаті приносять 

підприємству прибуток і включаються в ціну.  

Цілі ціноутворення мають визначальне значення у визначенні стратегії 

підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, побудові цінової 

політики, виборі методу формування зовнішньоторговельних цін. Після 

встановлення мети ціноутворення слід переходити до визначення методу 

ціноутворення. 

 Метод ціноутворення – спосіб або прийом, за допомогою якого 

визначається ціна конкретної продукції чи товару [1]. Підприємство-суб’єкт 

зовнішньоекономічної діяльності має змогу використовувати будь-який метод. 

Методи ціноутворення дозволяють розробити практичні рекомендації щодо 

подальшого встановлення та визначення стратегії ціноутворення підприємства. 

Витратні методи орієнтовані на визначення в ціні витрат і нагромаджень; 

методи ціноутворення на основі конкуренції орієнтуються на ціни, які прийняті 

на ринку; нормативно-параметричні методи враховують нормативи витрат і 

техніко-економічні та споживчі параметри; метод ціноутворення, орієнтований 

на попит має на меті життєвий цикл товару, зміни, пов’язані з товаром 

протягом його існування на ринку. Вибір методу ціноутворення здійснюється 

на рівні підприємства, ніхто не може вказувати та контролювати методологію 

ціноутворення. Витратний метод розрахунку зовнішньоторговельної ціни 

передбачає визначення її рівня на основі суми витрат (виробничих, накладних 

та на обслуговування) та бажаного прибутку (максимального, розрахованого, 

мінімального). Попит за такого підходу не вивчається. Ця система розрахунку 

зовнішньоторговельної ціни використовується підприємствами переважно з 

фінансовими цілями ціноутворення [4]. Використання цього методу відображає 

цінову політику, яка забезпечує середню виручку від продажу товарів. Метод 
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беззбитковості має перехідний характер від витратного методу до ринкового. З 

одного боку, він базується на обліку витрат, а з іншого – враховує залежність 

попиту від рівня ціни. Метод дає змогу одержати бажаний прибуток, продаючи 

товар за визначеною ціною і обсягом товару, що відпускається. У випадку 

встановлення ціни на основі попиту підприємство-суб’єкт 

зовнішньоекономічної діяльності визначає ціни після детального вивчення 

потреб і можливостей споживачів відповідної країни. Ця система розрахунку 

ціни використовується на тих зарубіжних ринках чи для таких товарів, для яких 

ключовим чинником у прийнятті рішення споживачами є ціна [5]. 

Встановлення ціни на основі рівня конкуренції ґрунтується на вивченні 

зовнішньоторговельних цін з огляду на лояльність споживачів та конкурентні 

переваги товару, його імідж, сервіс, що пропонується тощо. Такий метод 

розрахунку зовнішньоторговельної ціни доцільно використовувати 

підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, які конкурують з 

продавцями аналогічної продукції на зовнішньому ринку. При визначенні ціни 

на свій товар виходять виключно з умов конкуренції, встановлюючи її вище або 

нижче за ціни конкурентів [3]. Розраховуючи зовнішньоторговельні ціни 

необхідно мати на увазі, що, по-перше, світовий ринок має досить складну 

структуру з широким спектром окремих автономно функціонуючих субринків, 

які мають власну структуру цін і специфічні особливості попиту і пропозиції. 

По-друге, зменшується значення масового виробництва товарів. По-третє, 

цінові коливання та масштаби відхилень цін пропозицій від цін світового ринку 

свідчать про чітко сформовану тенденцію до поділу ринків на «еластичні» і 

«нееластичні».  

Наступним етапом процесу ціноутворення на підприємстві-суб’єкті 
зовнішньоекономічної діяльності є формування цінової стратегії виходу на 
зовнішній ринок. Центральним моментом в орієнтації підприємства на 
зовнішньому ринку є базова стратегія, яка представляє основу конкурентної 
поведінки підприємства і окреслює схему забезпечення переваг над 
конкурентами [3]. На основі базової стратегії виробляється цінова стратегія 
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підприємства. Цінова стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок – це 
вибір підприємством можливої динаміки зміни вихідної ціни товару в умовах 
ринку, що найкращим чином відповідає цілям підприємства-суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності. Розрізняють кілька видів 
зовнішньоторговельних цінових стратегій: стратегія відшкодування повних 
витрат. Застосовується великими підприємствами чи підприємствами, що 
випускають унікальну продукцію. Вони можуть встановлювати ціни на 
максимально високому рівні, що включає витрати виробництва та 
максимальний прибуток. Такі підприємства виконують роль цінових лідерів, а 
всі останні проводять політику слідування за лідером [1]. Стратегія «зняття 
вершків» застосовується до захищених патентом нових товарів і полягає в 
послідовному охопленні різних дохідних сегментів ринку. Застосовуючи цю 
стратегію, підприємство одержує можливість зняти «фінансові вершки». 
Поступово знижуючи ціну на зовнішньому ринку, можна залучати нових 
клієнтів, яких влаштовує нова ціна [4]. Стратегія прориву або проникнення на 
зовнішній ринок ґрунтується на встановленні низьких цін для швидкого 
проникнення на нові для підприємства ринки. Застосовується щодо нових 
товарів, які порівняно легко можуть бути відтворені конкурентами на 
зовнішньому ринку і характеризується високою еластичністю попиту. Ця 
стратегія передбачає встановлення на новинку порівняно низьких цін з надією 

залучити велике число покупців і завоювати значну частку ринку. При цьому 
бажано, щоб конкуренти не могли ввести більш низькі ціни. Цією стратегією 
часто користуються японські експортери. Вона ефективна за існування досить 
високого рівня на товар і за наявності товарів-замінників, а також за умови, що 
низькі ціни не приваблюють конкурентів і не відлякують покупців, оскільки не 

асоціюються з низькою якістю товару. Суть стратегії пов’язаного 
ціноутворення полягає у порівняно низькій ціні на основні вироби за одночасно 
високим рівнем цін на супутні товари, особливо на запасні частини, витратні 
матеріали. Стратегія престижних цін застосовується відомими підприємствами, 

що мають гарну репутацію. Стратегія цінової диференціації полягає в тому, що 
на той самий товар встановлюється різний рівень ціни для різних груп 
споживачів (за визначеними критеріями) [2].  



31 

Наступним етапом процесу ціноутворення є встановлення 

зовнішньоторговельної ціни. Кінцева ціна має бути не тільки економічно 

обґрунтованою, але й оперативно встановленою. З метою встановлення 

економічно обґрунтованих зовнішньоторговельних цін на товар кожне 

підприємство розробляє і приймає власну цінову політику, забезпечує 

належний процес встановлення цін на зовнішньому ринку, визначає 

послідовність роботи з підготовки інформаційних і розрахункових матеріалів, 

установлює етапи та послідовність проведення робіт із визначення цін. 

Формування економічно обґрунтованих зовнішньоторговельних цін на товари є 

необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності продукції та 

успішної діяльності підприємства.  

Отже, процес встановлення цін при виході підприємства на зовнішній 

ринок відрізняється від встановлення цін на внутрішньому ринку. Оскільки 

розмір зовнішньоторговельної ціни забезпечує прихильність споживачів до 

продукції та забезпечує її конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, 

обґрунтована цінова стратегія дозволить підвищувати прибутковість 

підприємства, нарощувати обсяги реалізації та виробництва, сприяти більш 

вигідній конкурентній позиції. Контролювати цінову ситуацію на зовнішньому 

ринку складніше, тому процедурі встановлення зовнішньоторговельної ціни 

слід приділити більше уваги. Залежно від стану ринку, прихильності 

споживачів, рівня державного регулювання цін на зовнішньому ринку 

вибирається цінова політика підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Поняття лідерства співвідноситься з нашим поняттям його як суміші 

амбіцій, харизми, хитрості, ноу-хау, доступу до грошей і вміння бути в 

потрібний час в потрібному місці лише на перший погляд. Дійсно, це таланти і 

якості, які лідери можуть використовувати, але жодне з них не відображає суті 

лідерства. 

Лідерство – це характер. Ми зміцнюємо свій характер за допомогою 

наполегливого виховання в собі етичних або людських чеснот - здорових 

моральних звичок. Лідерство полягає в чомусь більшому, ніж просто мистецтво 

мислити глобально. Лідер завжди є слугою людей в своєму професійному, 

сімейному і соціальному оточенні. Лідери завжди намагаються рости, 

удосконалюватися і піклуватися про те, щоб те саме робили їхнє оточення. 

Лідери встановлюють високі стандарти діяльності і очікують, що інші піду 

за ними. Він досягають результату не шляхом грубого адміністрування, а 

шляхом заохочення активної роботи. Лідери залучають, а не підштовхують, 

вчать, а не наказують, надихають, а не розпікають. [1, С. 46-47] 
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Лідери створюють своє бачення в організації і доводять його до відома 

інших. Вони надихають і спонукають до діяльності, яка сприяє втіленню 

бачення в реальність. основна увага в організації має приділятися тому, щоб 

"робити потрібні речі", або того, щоб визначити напрямок руху, якщо протягом 

п'яти років для виконання роботи потрібна нова інформація. Поняття 

"керівництво" і "управління" значно вужче поняття "лідерство". Успішний 

керівник будь-якої ланки націлений робити все як треба, в той час як успішний 

лідер робить те, що потрібно. 

Результати багаторічних досліджень показують, що єдино правильного, 

найбільш переважного стилю лідерства не існує. Ефективними можуть бути всі 

стилі, проте в певних ситуаціях одні стилі ефективніше за інші. Оптимальний 

варіант – адаптувати  свій стиль лідерства до конкретної ситуації. 

Для побудови команди важливо, щоб кожен учасник визначив свій 

домінуючий стиль. Цю інформацію можливо використовувати для того, щоб 

покращити взаєморозуміння між членами команди. Часто проблеми в 

спілкуванні між людьми пояснюються відмінностями в притаманних їм стилях 

лідерства. [2, с. 7] 

Дослідники підкреслюють, що адаптивні вимоги сучасного бізнесу 

викликають необхідність в лідерах, які беруть на себе відповідальність і не 

чекають, що на них зійде одкровення або надійдуть вказівки вищого 

керівництва. 

Лідери приймають на себе відповідальність не тільки за індивідуальну, а й 

за колективну роботу, вважаючи за краще метод управління на основі кінцевих 

результатів; лідерів цікавить не стільки просування по службовій драбині, 

скільки реальні інноваційні перетворення.   

Найхарактернішими рисами ефективного лідера є: 

- бачення ситуації в цілому; 

- здатність до комунікацій; 

- довіру співробітників; 

- гнучкість при прийнятті рішень. [3, с. 89] 
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Існує декілька якостей лідера, які спонукають і мотивують людей 
працювати вище свого нормального рівня: 

- трансакційні лідери – традиційна функція керівництва в процесі 
управління була названа трансакційним лідерством. Дії трансакційних 
керівників полягають у роз'ясненні підлеглим характеру робочих завдань і 
поставлених завдань, створення структур, забезпеченні винагороди і прояві 
уваги до підлеглих, задоволенні їх соціальних потреб. Сильна сторона 
трансакційних керівників - реалізація функцій управління. Вони працьовиті, 
терплячі і володіють ясним мисленням, пишаються добре налагодженої 
ефективною роботою. Як правило, трансакційні лідери роблять упор на 
безособові аспекти процесу праці - плани, графіки та бюджет. У них високо 
розвинене почуття обов'язку перед організацією і необхідності дотримання 
встановлених в ній норм і правил;  

- харизматичний лідер – керівники  цього типу за своїми можливостями 
перевершують трансакційних менеджерів. Харизматичний лідер здатний 
мотивувати співробітників до діяльності, інтенсивність якої перевищує 
звичайний рівень.  

Джерелами пливу харизматичних керівників зазвичай є:  
-   чітке, що розділяється співробітниками бачення майбутнього; 
- створення системи корпоративних цінностей, які підтримують всі 

працівники організації; 
- взаємна довіра лідера і підлеглих. Харизматичні керівники мають 

здібностей зміцнити віру співробітників в можливість досягнення високих 
результатів, переконати їх в тому, що інтереси  підрозділу або організації 
збігаються з потребами працівників. 

У порівнянні з трансакційними керівниками дії харизматичного лідера 
менш передбачувані. Вони створюють атмосферу змін, ними опановують ідеї, 
які збуджують, стимулюють і змушують людей, не шкодуючи сил, прагнути до 
досягнення високих цілей. Харизматичні лідери надають емоційний вплив на 

підлеглих, виступають за якусь ідею, мають власне бачення майбутнього і 
здатні передати його співробітникам, мотивувати їх до дій, спрямованих на 
реалізацію спільної ідеї; 
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- трансформуючі лідери багато в чому нагадують харизматичних лідерів, 

але відрізняються особливими здібностями у впровадженні інновацій та 

здійсненні змін. Такі лідери приходять до керівництва організацією в період 

великих стратегічних змін, наприклад в період їх «повернення до життя». Вони 

мають здатність керувати трансформаціями цілей, структур і управління 

людськими ресурсами. Трансформуючі керівники аналізують або направляють 

взаємодію з підлеглими не тільки за допомогою правил, розпоряджень або 

фінансових заходів. Вони спираються на такі фактори, як світогляд, загальні 

цінності та ідеї, надають великого значення створенню спільної платформи для 

залучення на свою сторону прихильників змін; 

- інтерактивні лідери – у міру просування жінок на керівні пости в 

організаціях стає все більш очевидним, що вони володіють іншим, відмінним 

від чоловічого стилем керівництва, надзвичайно ефективним в сучасному 

бурхливому корпоративному середовищі. Чоловіки схильні до конкуренції і 

індивідуалізму, вважають за краще працювати в вертикальних ієрархіях. Вони 

часто визначають свій стиль керівництва як діловий (трансакційний) і в роботі з 

підлеглими спираються на посадові повноваження. 

Жінки-керівники можуть мати аналогічні якості, і все-таки вони схильні 

демонструвати і підкреслювати інтерактивне поведінка. Інтерактивний 

керівник дбає про досягнення консенсусу, участі в роботі всіх членів колективу, 

їх взаємодії і взаєморозуміння. Концепція інтерактивного керівництва розвиває 

ідею про те, що прагнення до досягнення цілей організації розширює 

можливості працівників в досягненні їх приватних цілей. 

- сервісні керівники – концепція керівництва як сервісу, обслуговування, 

ведення господарства припускає, що в основі управління лежить турбота 

менеджера про задоволення потреб працівників, що праця покликаний сприяти 

розвитку тій же мірі, в якій співробітник зобов'язаний виконувати робочі 

завдання. Керівники сервісного типу діють як би на двох рівнях: слугують 

досягненню і потреб своїх підлеглих і реалізації загальної мети або завдання 

організації в цілому. 
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Мета обслуговуючого керівництва – підвищення мотиву підлеглих до 

праці, до досягнення цілей і вирішення завдань компанії. Обслуговуюче 

керівництво відіграє особливу роль в навчальних організаціях, так як воно 

передбачає свободу творчості і природні пориви до навчання. [4, С. 497-491] 

Розглядаючи лідерство як соціально-психологічний феномен, що 

пов'язаний із динамічними процесами у малій групі (поняття, яке характеризує 

відношення домінування і підпорядкованості в групі), констатуємо, що 

лідерство сприяє досягненню групових цілей в оптимальні терміни та з 

оптимальним ефектом. Очевидним є той факт, що лідерство є результатом дії 

як об'єктивних чинників (мети і завдань групи в конкретній ситуації), так і 

суб'єктивних (потреби, інтереси, індивідуально-психологічні особливості 

членів групи), а також це – дії лідера як ініціатора й організатора групової 

діяльності. 

Вивчення природи лідерства в соціальних спільнотах показує особистість 

лідера, як правило, з низкою чітко виявлених якостей.  

Український психолог В. Татенко виділяє такі критерії оцінки лідерства: 

- прагнення вести за собою: «Бути лідером – значить вказувати шлях 

іншим – найліпший, найкоротший, найбезпечніший». Лідер, на думку вченого, 

не тільки направляє і веде своїх послідовників, але й прагне вести їх за собою, а 

послідовники не просто йдуть за лідером, а й хочуть йти за ним. 

- мотивація першості: для того, щоб стати лідером не достатньо прагнути 

бути першим. Першість передбачає кращі, ніж в інших, життєві результати, що 

є наслідком зусиль людини, які демонструють її професіоналізм, 

компетентність, здібності, таланти та інші видатні якості. 

- впливовість: щоб стати лідером і вести людей за собою потрібно бути 

впливовою людиною. По-перше, це людина, яка наділена певною владою. По-

друге, впливовість цієї людини не отримана ззовні (державою чи суспільством), 

а здобута самостійно. 
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- зануреність і закоханість у свою справу: лідер вміє витримати межу між 

своїм покликанням і різними захопленнями. Для лідера «мотив діяльності 

відповідає самій діяльності». 

- компетентність і креативність: лідером стає людина, яка добре 

розуміється на своїй справі та використовує творчий підхід у вирішенні 

проблемних питань і ситуацій. 

- психологічна надійність: здатність підтримувати необхідний рівень «Я 

хочу», «Я можу» і «Я повинен» у різних, особливо напружених ситуаціях 

життєдіяльності. 

- адекватна самооцінка і саморегуляція: у лідерів здебільшого поєднуються 

високий рівень домагань, висока самооцінка з високою вимогливістю до себе і 

до всього, що стосується групових цінностей і цілей. «Справжній лідер вільний 

від заздрощів і вміє щиро радіти за успіхи інших». 

- самовдосконалення: справжній лідер хоче вчитися, набувати досвіду, 

вдосконалювати свої вміння і навички. 

Здійснене нами дослідження проблеми дозволяє стверджувати, що 

лідерський потенціал є соціально-психологічною характеристикою особистості, 

яка відбиває як ситуаційно обумовлену, так і не залежну від ситуації здатність 

індивіда до успішного здійснення лідерства. Рівень лідерського потенціалу 

визначається ступенем розвитку його індивідуальної (здібності, особистісні 

риси, цінності) та універсальної (досвід, навички, стилі лідерства, рольовий 

репертуар) складових. 

Лідерський потенціал особистості як її якісна характеристика являє собою 

сукупність внутрішніх потреб, можливостей, ціннісного ставлення, засобів, що 

сприяють досягненню такого рівня інтеграції компетентності, відповідальності, 

активності та комунікативності, який забезпечує її провідний вплив на членів 

групи при спільному вирішенні завдань у різних видах життєдіяльності і задає 

позитивну спрямованість процесу професійного становлення. 

Лідерський потенціал особистості з позиції психологічного аналізу 

включає: комунікабельність, цілеспрямованість, відповідальність, мотивацію до 
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успіху, наполегливість, врівноваженість, розсудливість, компромісність, 

емпатію, позитивну самооцінку, впевненість у собі, щирість, рішучість, 

розвинуту інтуїцію, чутливість, готовність до ризику (іноваційність), 

критичність (до себе та до інших) та реалізується через емоційну, поведінкову 

та когнітивну гнучкість [5]. 
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ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ 

У статті розглянуто сутність поняття «система соціальних послуг», основні 

її компоненти, передумови та виклики, що стоять перед формуванням сучасної 

системи надання соціальних послуг населенню, проаналізовано основні 

нормативні документи та запропоновано етапи та необхідні елементи 

впровадження сучасної системи надання соціальних послуг в Україні. 

Ключові слова: соціальна потреба, населення, соціальна політика, системи 

надання соціальних послуг, реформування соціальної сфери. 

Задоволення потреб  соціальними послугами громадян є одним із 

ключових завдань діяльності системи надання соціальних послуг. Ефективність 

діяльності цієї системи напряму впливає на соціальну та політичну стабільність 
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держави. З огляду на ці факти є необхідність у вивченні всіх складових цього 

процесу та  здійсненні процесу формування системи надання соціальних 

послуг. 

Перш за все, звернемося до енциклопедичного визначення поняття 

«система». Його визначено як сукупність елементів, що характеризується 

структурою, зв’язками та функціями, які забезпечують її цілеспрямований 

розвиток як цілого. Система : 

- є протилежністю хаосу, безладу, дезорганізації; 

- характеризується такими рисами, як сукупність, множина, цілісність, 

впорядкованість, зорганізованість, ієрархічність; 

- є об’єднаною сукупністю елементів (підсистем), які закономірно 

пов’язані між собою та з об’єктами навколишнього середовища; 

- має різні масштаби (мікро-, макро-, мета-, мегасистема), ступені 

складності (проста, складна), природу (соціальну, технічну, фізичну, 

біологічну, хімічну), форму відкритості (відкрита, закрита), походження 

(штучна, природна), організованості та адаптивності [6, с.55]. 

З огляду на вищезазначене, можна визначити систему надання соціальних 

послуг як  багатокомпонентну відкриту соціально-економічну систему, яка 

складається з сукупності державних органів і недержавних організацій, 

діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, окремим 

соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, не 

можуть самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги. 

Метою системи надання соціальних послуг є розв’язання життєвих 

проблем, від яких потерпають особи чи соціальні групи. Втім, основними 

цілями, на досягнення яких повинно бути спрямоване функціонування такої 

системи, має бути профілактика негативних  соціально-економічних явищ, 

сутність яких полягає в попередженні, запобіганні виникнення складних 

життєвих обставин, формами реалізації яких є, зокрема, соціальна реабілітація, 

інтеграція, реінтеграція тощо [4]. 

Сучасна система надання соціальних послуг повинна надавати таку 
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соціальну підтримку особам, соціальним групам, яка  сприятиме у створенні 

умов для самостійного розв’язання їх життєвих проблем, у відновленні 

втрачених ними навичок і функцій, у подоланні або мінімізації негативних 

наслідків таких обставин, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних у 

них ресурсів. 

Покращення якості соціальних послуг планується здійснювати шляхом 

інформування населення про соціальні послуги; впровадження державних 

стандартів соціальних послуг; визначення критеріїв діяльності суб’єктів, що 

надають соціальні послуги; запровадження технології ведення випадку та 

оцінки потреб та запровадження механізму моніторингу та контролю якості 

соціальних послуг. Наразі уже здійснено розробку та затвердження відповідних 

Державних стандартів, які можна застосовувати для організації надання 

соціальних послуг; оцінки, моніторингу, контролю за якістю соціальної 

послуги. Крім цього, вже напрацьовані документи, які детально описують 

механізм визначення тарифу платної соціальної послуги для населення. 

Невід’ємними компонентами системи надання соціальних послуг є 

суб’єкти, об’єкти та зв’язки між ними. Відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги» суб’єктами, що надають соціальні послуг можуть бути 

державні, комунальні, недержавні заклади і організації, фізичні особи [1]. 

Тобто,  суб’єктами, що надають соціальні послуги є підприємства, 

установи, організації, заклади незалежно від форми власності та 

господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які 

надають соціальні послуги. 

Система надання соціальних послуг складається з таких секторів : 

- державного, до якого входять суб’єкти, що надають соціальні послуги, які 

знаходяться у державній власності і підпорядковані ЦОВВ; 

- комунального, який включає установи і заклади комунальної власності, 

які надають соціальні послуги та знаходяться в підпорядкуванні відповідних 

органів місцевого самоврядування, наділених повноваженнями створювати такі 

установи, заклади та управляти ними. 



41 

- недержавного, до якого відносяться громадські, благодійні, релігійні 

організації та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних 

послуг; управління недержавним сектором здійснюється в порядку, 

визначеному законодавством та відповідними статутами [2, с.3]. 

Аналіз нормативних документів показує, що формування та розвиток 

ринку соціальних послуг дозволить запровадити механізм адміністрування 

соціальних послуг. Для цього Міністерством соціальної політики вже прийнято 

нормативні документи щодо визначення потреб населення адміністративно 

територіальної одиниці у соціальних послугах. Наступними кроками має стати 

формування та затвердження переліку пріоритетних соціальних послуг (які 

будуть надаватися безкоштовно); розроблення регіональних програм розвитку 

системи надання соціальних послуг та створення інформаційно-аналітичної 

системи соціальних послуг для їх оцінювання та популяризації серед 

населення. Важливим елементом у формуванні ринку соціальних послуг має 

стати розвиток недержавного сектору шляхом запровадження механізму 

соціального замовлення; методики визначення вартості соціальних послуг; 

механізму фінансування соціальних послуг за принципом «гроші рухаються за 

одержувачем послуг» та запровадження механізму соціального партнерства[1]. 

Отже, в нових умовах надавати усі послуги зможуть не тільки державні 

заклади й установи, але й недержавні організації, які працюють у сфері 

соціальної роботи. Серед державних закладів – це ЦСССДМ та територіальні 

центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які поступово 

перейдуть на баланс місцевих громад, а серед недержавних – усі неурядові 

організації (далі – НУО), які мають відповідний досвід роботи та готові брати 

участь у конкурсі на соціального замовлення, яке здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів шляхом підписання контрактів на конкурсній основі [5]. 

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна 

допомога та соціальне обслуговування. Матеріальна допомога надається 

особам, що знаходяться у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або 

натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої 



42 

гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої 

необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації. 

Соціальне обслуговування здійснюється: 

- за місцем проживання особи (вдома); 

- у стаціонарних інтернатних установах та закладах; 

- у реабілітаційних установах та закладах; 

- в установах та закладах денного перебування; 

- в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; 

- у територіальних центрах надання соціальних послуг; 

- в інших закладах соціальної підтримки (догляду) [3, с. 67]. 

Соціальні послуги за способом їх надання можна виокремити в : 

- базові – соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або 

систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, 

посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо); 

- комплексні – соціальні послуги, що передбачають надання постійної або 

систематичної комплексної допомоги (догляд, влаштування до сімейних форм 

виховання, соціальний супровід/патронаж, кризове втручання, підтримане 

проживання, реабілітація, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та 

реінтеграція, соціальна реабілітація тощо); 

- технічні – соціальні послуги, що надаються отримувачу, який має 

необхідність отримання натуральної допомоги (продукти харчування, засоби 

санітарії і особистої гігієни, засоби догляду за дітьми, одяг, взуття та інші 

предмети першої необхідності, паливо, обробіток присадибних ділянок  а також 

технічні та інші засоби реабілітації), транспортні послуги, сурдопереклад, 

тифлосурдопереклад тощо; 

- екстрені– соціальні послуги, що терміново (протягом доби) надаються 

отримувачам, що потрапили в ситуацію, яка загрожує їх життю, здоров’ю тощо 

[7, с.217]. 

Для успішного здійснення реформування системи надання соціальних 

послуг мають відбутися певні дії, які пов’язані із запровадженням 
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превентивного механізму вирішення складних життєвих обставин; 

забезпечення доступності та якості соціальних послуг у громаді; удосконалення 

системи адміністрування, моніторингу та оцінки якості соціальних послуг; 

встановлення критеріїв діяльності суб’єктів соціальної роботи та модернізація 

діючої інфраструктури, а також розширення переліку соціальних послуг за 

місцем проживання.  

Спираючись на практичний досвід впровадження системи соціальної 

роботи в Україні, можна виокремити певні етапи щодо побудови нової моделі 

надання соціальних послуг:  

1) Щорічне вивчення потреб населення адміністративно- територіальної 

одиниці (громади) у соціальних послугах. Визначення індивідуальних потреб 

осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, у соціальних послугах проводять усі соціальні служби 

адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) шляхом відвідування цих осіб за місцем їх 

проживання/перебування та проведення комплексного обстеження та або 

опитування. 

 2) Затвердження переліку пріоритетних послуг у місцевій громаді (на 

основі визначених потреб) та планування необхідних видатків в місцевих 

бюджетах 

3) Забезпечення надання послуг через мережу комунальних та 

недержавних суб’єктів (шляхом проведення соціального замовлення). 

 4) Проведення моніторингу, контролю та оцінки наданих соціальних 

послуг. Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 

р. № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» моніторинг та контроль якості 

надання соціальних послуг може здійснювати шляхом внутрішньої 

(безпосередньо в соціальному закладі) та зовнішньої оцінки потреб (органами 

виконавчої влади та місцевого самоуправління й представниками 

громадянського суспільства).  
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Держава є ключовим суб’єктом державного управління системою надання 

соціальних послуг, яка має виконувати координуючу та організуючу роль у 

врегулюванні суспільних відносин, процесів у цій системі. Втім, не слід 

перебільшувати значення держави в системі надання соціальних послуг. 

Залучення інститутів державного та недержавних суспільних секторів до 

здійснення моніторингу та проведення комплексного оцінювання результатів 

на «виході» є передумовою та важливим чинником розвитку системи надання 

соціальних послуг. 
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ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто  аналіз експортних операцій на рівні підприємства, 

виявлено основні проблеми удосконалення стратегії експортного потенціалу 

та запропоновано шляхи їх вирішення.  Розкрито стан експортної діяльності 

України як основи соціально-економічного розвитку держави, запропоновано 

складові щодо активної експортної політики. 

Ключові слова: управління, експорт, експортна операція, , напрями розвитку 

експортного потенціалу, експорна політика. 

В умовах зростаючої конкуренції та зміни економічного середовища 

важливу роль набуває підвищення ефективності управління підприємством. 

Процес змін, що спостерігається в даний час в Україні, проникнув в усі сфери 

економічного життя. Ринкова економіка створила широкі можливості для 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність 

на відміну від зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється на рівні 

виробничих структур з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, 

номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни, обсягу 

і термінів постачання.  

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність 

виробничо-господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій. 

Обов’язковими умовами зовнішньоекономічної діяльності є виконання певних 

операцій по забезпеченню просування товару від продавця до покупця; по 

своєчасному наданню різного роду зовнішньоторговельних послуг – 

транспортних, страхових, експедиторських, банківських; по здійсненню 

платіжно-розрахункових операцій. Розвиток сфери експортних операцій і обсяг 

зовнішньоторговельних операцій безпосередньо впливають на насиченість 
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українського товарного ринку і приток іноземної валюти в країну. Звичайно, 

міжнародна торгівля породжує більш високі ризики для торгових партнерів у 

порівнянні з торгівлею усередині країни. Однак, експортні операції часто більш 

вигідні, хоча і вимагають додаткових організаційних і фінансових витрат.  

Проблеми поліпшення організації і підвищення ефективності експортних- 

операцій досліджували такі вчені-економісти, як Янковський Е.А., 

Стровський Л.Е., Казанцев С.К., Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В., 

Мамутов В.К., Чувпило О.О., Новицький В.Е. та інші. Проте залишаються 

нерозкриті всі проблеми пов’язані із пошуком напрямків удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Україна належить до країн із високою експортною квотою у валовому 

внутрішньому продукті (ВВП). Маючи високий експортний потенціал, Україна 

використовує його недостатньо ефективно. За обсягами експорту на душу 

населення, Україна значно поступається не лише розвиненим країнам, але й 

більшості країн Центральної та Східної Європи. Це спонукає до більш 

ефективної реалізації експортного потенціалу.  

Комплекс негативних чинників розвитку зовнішньої торгівлі України 

обумовлений, передусім, низьким темпом економічних перетворень в Україні, 

що позначилось на потенціалі участі країни в міжнародному поділі праці. У 

результаті, Україна закріплюється на міжнародних ринках переважно як 

постачальник сировини, напівфабрикатів і продукції з незначною доданою 

вартістю. Ефективність організації експортних операцій залежить від 

функціонування підприємства в цілому.  

Так організація експортних операцій залежить від кваліфікації менеджера з 

продажу, від обраної маркетингової політики, від діяльності агентів з пошуку 

ринків збуту, від якості продукції, від ціни продукції, від витрат на організацію 

експортних операцій. Немаловажне значення в стимулюванні міжнародної 

торгівлі грає підтримка вітчизняних підприємств- експортерів.  

Орієнтація на підтримку вітчизняного товаровиробника дозволяє більш 

ефективно вирішувати питання використання зовнішньоекономічного 
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потенціалу. Вітчизняний виробник на зовнішніх ринках перебуває у постійному 

напруженні за падіння виробництва, зниження якості товарів, пасивне сальдо 

торгівлі. Якщо фірма вибирає варіант прямого продажу, а не через посередника, 

їй необхідно створити діючу експортну службу. Створення власних 

зовнішньоекономічних служб на підприємствах виправдано, якщо:  

– частка експорту велика в загальному обігу; – зовнішньоторговельні 

операції здійснюються регулярно;  

– випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності, 

бажано унікальна за своїми властивостями; 

– невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку;  

– продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних розумів 

використання;  

– на підприємстві є необхідна кількість фахівців із зовнішньоекономічної 

діяльності [1, с.56].  

Серед проблем організації експортної діяльності, які характерні 

підприємствам, були виділені наступні. 

 1. Відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, 

тобто однакового розуміння бізнес- процесів (наприклад, відділ маркетингу 

досліджує ринок й представляє звіт про бажані об’єми виробництва, а відділ 

збуту не може реалізувати вироблену продукцію).  

2. Недостатня оперативність даних про фінансово-господарчу діяльність 

підрозділів. Відсутність оперативної та правдивої інформації щодо 

взаєморозрахунків із зовнішніми постачальниками й споживачами, як наслідок 

важкість управління дебіторською та кредиторською заборгованостями.  

3. У своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі використовує 

нові інформаційні технології, що перешкоджає експорту продукції.  

4. Формальні проблеми на митниці, що призводить до збільшення терміну 

проходження вантажу через митний контроль. Непрозорість процесів обміну 

інформацією, відсутність централізованого контролю в режимі реального часу. 

За підрахунками Світового банку, в Україні суб’єктам зовнішньоекономічної 
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діяльності необхідно оформити 6 документів на експорт та 10 документів – на 

імпорт. При цьому експортні операції в Україні займають загалом 67 днів, у той 

час як в ОЕСР – 22 дні. 

5. Великий обсяг “ручної” праці при передачі даних, необхідність 

синхронної взаємодії учасників, що неминуче призводить до помилок та 

затримок у логістичних ланцюгах [2,с.45].  

Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних операцій 

полягає в розробці стратегії, яка може знайти практичне втілення в діяльності 

українських підприємств і фірм на міжнародній арені. Стратегія передбачає 

розробку довгострокових цілей, установок та орієнтирів, принципово нових 

напрямів. Вона охоплює такі основні елементи, як корпоративна місія, 

конкурентна перевага, організація бізнесу, ринки, ресурси, структурні зміни, 

програми розвитку й компетентність суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Стратегічна програма розвитку зовнішньоекономічних відносин України 

має ґрунтуватися на забезпеченні її суверенітету в світогосподарських зв’язках, 

гарантуванні її національної зовнішньоекономічної безпеки. Взаємодія зі 

світовим господарством базується на комплексній, гнучкій і динамічній 

державній зовнішньоекономічній політиці, в основі якої – максимальна 

господарська свобода безпосередніх виробників, експортерів товарів і послуг 

[3].  

Головними елементами системи зовнішньоекономічної стратегії України 

слід вважати: створення потужного експортного сектору, зміцнення і 

забезпечення конвертованості національної валюти, лібералізацію імпорту, 

здійснення закордонної підприємницької діяльності, формування розгалуженої 

системи зовнішньоекономічного менеджменту (банки, біржа, страхові компанії, 

консалтинг, аудит, лізинг і т.д.),гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, 

фінансову і валютну політику, що стимулює диверсифікацію експортних 

операцій, поступову інтеграцію економіки в європейські і світові господарські 

об’єднання та організації, кадрове забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності.  
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Головне завдання полягає в тому, щоб визначити етапи, напрямки, форми і 
способи реалізації зовнішньоекономічної стратегії. Ключовою ланкою 
зовнішньоекономічної стратегії є податкова, депозитна, цінова, кредитна, 
фінансова і валютна політика та фінансове сприяння вітчизняним експортерам, 
у тому числі із залученням коштів державного бюджету.  

У комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі 
України найбільш ефективним засобом є фінансове сприяння держави 
вітчизняним експортерам, в тому числі із залученням коштів державного 
бюджету, яке передбачає використання механізмів кредитування експорту, 
страхування експортних кредитів, надання державних гарантій.  

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення з питань зовнішньоторговельних зв’язків України з іншими 
країнами на основі запровадження аналітичних програмних систем нової 
генерації, які можна охарактеризувати як системи інтелектуального аналізу 
даних для підтримки аналітичних розробок.  

Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
зовнішніх ринках великого значення набуває організація в країні ефективної 
системи сертифікації експортної продукції [3].  

Також пропонуємо маркетингову програму розвитку, яка дасть можливість 
закріпитися на ринку та забезпечити результативну діяльність. Необхідно 
враховувати досвід, прийоми, концепції зарубіжних маркетологів та 
здійснювати спроби адаптування їх до українського ринку.  

На наш погляд, виведення на ринок нового товару, орієнтованого на 
сегмент ринку з середнім соціальним положенням, збільшить конкурентні 
переваги підприємств. На підприємствах, які здійснюють ЗЕД, впровадити 
систему моніторингу, яка буде враховувати особливості підприємств. Метою 
моніторингу ЗЕД є забезпечення управлінських структур достовірною, 
своєчасною, досить повною соціально-економічною інформацією про всі зміни, 
які впливають на динаміку здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Основним завданням формування системи моніторингу є створення 
інформаційно-аналітичної бази за основними показниками оцінки ЗЕД, яка 
постійно оновлюється та цілеспрямовано використовується.  
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Запропоновані наступні заходи підтримки українських експортерів:  
– проведення ревізії законодавства України, що регулює зовнішню 

економічну діяльність;  
– розробка і реалізація національної програми підвищення 

конкурентоспроможності виробників у стратегічно важливих для України 
секторах;  

– підвищення конкурентоспроможності підприємств-експортерів шляхом 
створення маркетингових і сервісних мереж на пріоритетних закордонних 
ринках;  

– збільшення закупівель за кордоном ліцензій на новітні технології (ноу-
хау), машини, устаткування і прилади з метою створення нових 
конкурентоспроможних національних виробництв;  

– більш активне впровадження в Україні міжнародних стандартів, вимог і 
процедур сертифікації, які забезпечать відповідність національної продукції та 
послуг міжнародним стандартам, розробка і реалізація відповідної національної 
програми;  

– вжиття заходів політичного, дипломатичного і законодавчого характеру, 
які б сприяли участі України в крупних міжнародних коопераційних проектах у 
пріоритетних для вітчизняної економіки галузях;  

– прискорена інформатизація економіки та зовнішніх економічних зв’язків 
України.  

Таким чином, на сьогоднішній день існує достатньо багато якісних рішень 
задач управління ресурсами підприємства: фінансовими, матеріальними, 
людськими. Можливі шляхи удосконалення організації та підвищення 
ефективності експортних операцій підприємства характеризуються 
необхідністю поліпшення роботи з пошуку більш вигідних постачальників і 
застосовування засобів страхування валютних ризиків. Необхідно укладати 
контракти з більш вигідними умовами постачання. Однак, терміни постачання 
повинні бути мінімальними, постачання повинне відбуватися без збоїв. Бажано, 
щоб термін сплати після реалізації продукції був щонайменший, тоді буде 
меншою дебіторська заборгованість й період обігу грошових коштів.  

Для реалізації запропонованого комплексу заходів щодо удосконалення 
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зовнішньоторговельного потенціалу України будуть потрібні щорічні бюджетні 
асигнування, об’єми котрих доцільно визначати виходячи з існуючої світової 
практики, відкоригувавши їх з урахуванням сучасного стану української 
економіки і сформованої структури українського експорту.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКОВОЇ БАЗИ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
У статті досліджено теоретичну сутність видатків місцевих бюджетів.  
Розглянуто особливості використання видаткової бази місцевих бюджетів в 
умовах децентралізації. Проаналізовано видаткову складову районного 
бюджету.  
Ключові слова: місцевий бюджет, видатки місцевих бюджетів, 
децентралізація, загальний фонд, спеціальний фонд. 

Однією з головних умов створення високорозвинутої ринкової економіки є 
ефективне функціонування суспільного сектора, у тому числі його складової 
частини – місцевого самоврядування. Кожний орган влади повинен володіти 
власними фінансовими джерелами, достатніми для своєї діяльності та 
організації управління. На даний час, формування дохідної і видаткової частини 
місцевих бюджетів здійснюється у складних обставинах зумовлених 
фінансовими, економічними та політичними факторами. Саме тому місцевим 
бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування 
належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави.  

Особливості організації бюджетної системи і специфіку побудови та 
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функціонування місцевих бюджетів досліджували у своїх працях такі вчені як: 
А. Загородній, О. Кириленко, Л. Воронова, М. Артус, В. Булавинець, О. Бойко-
Слобожан, О. Василик, М. Гапонюк, Д. Гризоглазов, С. Запольський, 
І. Легкоступ, Л. Кондусова, Ю. Пасічник, С. Юрій, В. Яцюта, А. Буряченко, 
А. Славкова та інші.  

Метою даної статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів 
формування та використання видаткової частини бюджетів органів місцевого 
самоврядування на прикладі фінансового управління Калинівської районної 
держадміністрації.  

У демократичному суспільстві видатки бюджетів найбільш повно 
задовольняють потреба громадян. Видатки місцевих бюджетів особливо тісно 
пов’язані з інтересами усіх верств населення і суттєво впливають на 
соціальний, культурний, економічний розвиток окремих конкретних  територій 
та держави загалом. При забезпеченні суспільних потреб мешканців певної 
території за рахунок місцевого бюджету є можливість більш повно врахувати їх 
інтереси, оскільки саме місцева влада володіє інформацією про потреби та 
вподобання громадян і може створити необхідні умови для надання тих благ і 
послуг, яких вони найбільше потребують [2, С. 22-26]. Децентралізація 
управління у сфері місцевих фінансів пов’язується переважно з фінансовою 
автономією місцевого самоврядування, зміцнення доходної бази місцевих 
бюджетів. Проте, на нашу думку, проблема підвищення ефективності 
функціонування бюджетної системи лежить насамперед у площині 
раціональності здійснюваних видатків з бюджетів усіх рівнів. Чим 
раціональніше використовуються бюджетні кошти, тим менша відносна 
потреба в їх залученні. Отже, збільшення фінансової спроможності місцевого 
самоврядування визначається значною мірою напрямами та ефективністю 
використання уже наявних ресурсів.  

Функціонування місцевих бюджетів в Україні закріплені законодавчою 
базою: Бюджетним Кодексом України, законом Про державний бюджет 
України на наступний рік та Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Видаткова частина місцевих бюджетів відображає стан житлово-
комунального господарства, визначає напрямок витрат мобілізованих у бюджет 
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коштів. Визначання місцевого бюджету викладено в ст. 1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», за якою бюджет місцевого самоврядування – це план 
формування фінансових ресурсів визначеної території, необхідних для 
забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування та їхнє 
використання з метою задоволення різних економічних і соціальних потреб [1]. 

Видатки місцевих бюджетів регулюють та стимулюють розвиток сфер 
економіки регіонів у територіальному, галузевому аспекті та задоволенні 
потреб населення, а також віддзеркалюють наслідки економічних і соціальних 
змін, які відбуваються в суспільстві. Існують різні наукові погляди щодо 
визначення сутності видатків місцевих бюджетів. На думку, М. Гапонюк, В. 
Яцюта, А. Буряченко, А. Славкова, видатки місцевих бюджетів – це економічні 
відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів, що 
перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих 
коштів, які є власністю  місцевих органів влади. Отже, видатки місцевих 
бюджетів – це грошові витрати, які направлені на фінансове забезпечення 
завдань та функцій органів місцевого самоврядування та місцевих органів 
влади.  Оптимізація видатків місцевих бюджетів полягає у фінансуванні на 
місцевому рівні, спрямованому на забезпечення ефективності використання 
бюджетних коштів.  

Аналіз бюджету окремо взятої області надасть можливість дослідити 
рівень використання фінансових ресурсів регіону, відповідність наявних 
доходів потребам регіонального розвитку, що є необхідною умовою 
«керованості» бюджетного процесу, посилення впливу бюджетного 
регулювання на соціально-економічний розвиток. Зведений бюджет 
Калинівського району складається з 28 бюджетів, з них:  

- 1 районний;  
- 27 сільських. 
З районного бюджету фінансуються такі установи, як районна рада, школи 

та дитячі садочки, будинок дитячої творчості, методкабінет відділу освіти, 
централізована бухгалтерія відділу освіти, районний медичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги, центр соціальних служб, районна бібліотека, 
музей, районний будинок культури і інші. Всього із бюджету району 
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утримується 158 установи. Пропонуємо розглянути і проаналізувати видатки 
Калинівського районного бюджету. Інформація про склад і структуру видатків 
бюджету Калинівського району наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1 – Склад і структура видатків Калинівського районного 

бюджету за період 2013-2017 рр. (за функціональною класифікацією) 

Стаття видатків 

Рік 
2013 2014 2015 2016 2017 

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % 

Загальнодержавне 
управління  10,80 7,07 11,20 7,55 13,90 6,65 14,20 3,50 20,09 4,11 

Освіта 81,50 53,32 84,10 56,73 101,50 48,55 89,80 22,12 104,2 21,3
1 

Охорона здоров’я 35,90 23,49 13,10 8,84 23,60 11,29 42,00 10,35 58,40 11,95 
Соціальний захист 
і соціальне 
забезпечення  

8,30 5,43 17,90 12,07 3,50 1,67 218,39 53,79 253,84 51,92 

Житлово-
комунальне 
господарство 

1,50 0,98 1,60 1,08 3,40 1,63 3,20 0,79 2,50 0,51 

Культура і 
мистецтво 9,63 6,30 9,08 6,12 10,70 5,12 11,20 2,76 17,04 3,49 

Фізична культура 
і спорт 1,33 0,87 1,27 0,86 2,40 1,15 1,10 0,27 1,21 0,25 

Будівництво 2,70 1,77 6,01 4,05 8,50 4,07 6,78 1,67 8,20 1,68 

Землеустрій 0,25 0,16 0,80 0,54 0,12 0,06 0,13 0,03 0,37 0,08 
Роботи, 
пов`язаних із 
будівництвом, 
реконструкцією, 
ремонтом та 
утриманням 
автомобільних 
доріг 

0,34 0,22 1,50 1,01 1,40 0,67 2,05 0,50 2,90 0,59 

Охорона 
природнього 
середовище 

0,13 0,09 0,08 0,05 0,08 0,04 0,06 0,02 0,16 0,03 

Цільові фонди 0,06 0,04 0,02 0,01 0,05 0,03 0,27 0,07 0,87 0,18 

Інші видатки 
 0,41 0,27 1,60 1,08 39,90 19 16,80 4,14 19,10 3,91 

Всього 152,8 100 148,25 100 209,1 100 405,9 100 488,9 100 
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Аналіз складу і структури видатків обласного бюджету дає підстави 

стверджувати, що обсяг видатків районного бюджету за досліджуваний період 

збільшився на 336,033 млн. грн. Така позитивна динаміка дає підстави зробити 

висновок про збільшення фінансових можливостей органів місцевого 

самоврядування в області.  

Спостерігається зменшення питомої ваги фінансування видатків на освіту 

– з 53,32% у 2013 до 21,31% у 2017 році. У складі видатків Калинівського 

районного бюджету вагома частка належить видатками, що спрямовані на 

фінансування охорони здоров’я (23,49% у 2013 році та 11,95% у 2017 році). 

Фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 

збільшилось – з 5,43% у 2013 році до 51,92% у 2017 році. Найменшим за 

обсягом і питомою вагою статтями видатків у 2017 році є видатки на охорону 

навколишнього середовища (0,16 млн. грн., їх частка у загальній структурі 

0,03%), землеустрій (0,03 млн. грн.), цільові фонди (0,87 млн. грн.).  

Структура видатків Калинівської районного бюджету протягом останніх 5 

років засвідчує соціальну спрямованість. На соціальний захист і соціальне 

забезпечення, освіту, фізичну культуру і спорт, культуру і мистецтво 

витрачається значна частина коштів. Враховуючи пріоритетність видатків 

соціального спрямування у Калинівському районному бюджеті, варто 

проаналізувати їх розподіл за загальним і спеціальним фондом, а також склад і 

структуру за кожною галуззю у 2016 та 2017 роках (табл.2, табл.3).  

Таблиця 2 – Склад і структура видатків бюджету Калинівського 

районного бюджету за статтями соціального спрямування в розрізі 

загального та спеціального фонду за 2016 р. 

Стаття витрат  
Загальний фонд  Спеціальний фонд 

млн.грн. % млн.грн. % 
Охорона здоров’я 37,93 90,32 4,1 9,68 
Соціальний захист і соціальне 
забезпечення  217,39 99,41 1,3 0,59 

Культура і мистецтво 11,2 99,12 0,1 0,88 

Фізична культура і спорт 1,1 91,67 0,1 8,33 

Освіта 75,8 84,37 14,04 15,63 
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Дані таблиці 2 свідчать, що у структурі витрат за статтями соціального 

спрямування переважають витрати загального фонду, частка яких становить: 

99,41 % («Соціальний захист і соціальне забезпечення»), 84,37% («Освіта»), 

99,12 % («Культура і мистецтво»), 91,67 % («Фізична культура і спорт»), 90,32 

% («Охорона здоров’я»).  

Таблиця 3 – Склад і структура видатків бюджету Калинівського 

районного бюджету за статтями соціального спрямування в розрізі 

загального та спеціального фонду за 2017 р. 

Стаття витрат  
Загальний фонд  Спеціальний фонд 

млн.грн. % млн.грн. % 

Охорона здоров’я 58,4 93,74 3,9 6,26 

Соціальний захист і соціальне 

забезпечення  
253,8 99,8 0,5 0,20 

Культура і мистецтво 17,04 97,15 0,5 2,85 

Фізична культура і спорт 1,21 92,37 0,1 7,63 

Освіта 104,2 99,09 0,96 0,91 

Дані таблиці 3 свідчать, що у структурі витрат за статтями соціального 

спрямування переважають витрати загального фонду, частка яких коливається 

від 92,37 % («Фізична культура і спорт») до 99,8% («Соціальний захист і 

соціальне забезпечення»).  

Розгляд аналізу фінансування видатків Калинівського районного бюджету 

показали, що видатки в абсолютних показниках переважно мають тенденцію до 

зростання, що зумовлено інфляцією, зростанням рівня заробітної плати і тд. 

Зростання абсолютних сум видатків на соціальну сферу та соціальний захист 

свідчить про соціальну спрямованість районного бюджету.  

Отже, видатки бюджетів спрямовуються на задоволення найнеобхідніших 

потреба громадян у розвитку соціальної сфери та економіки, і характеризують 

рівень забезпечення потреб діяльності держави. Вони відображають ті ж самі 

соціально-економічні відносини, що й видатки державного бюджету. Але на 

рівні району враховують особливості регіонів. Проаналізувавши напрямки 

витрачання бюджетних коштів Калинівського району можна сказати, що в 
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пріоритеті є соціальний напрямок видатків бюджету району. З іншої сторони, в 

галузі управління варто проводити реформи, що б дали можливість зменшити 

витрати на управління, спрямовуючи державні кошти на розвиток економіки та 

інфраструктури районів.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто економічну сутність поняття "управління розвитком 

підприємства". Визначено, що характерною рисою сучасного етапу розвитку 

економіки є глибокі зміни в усіх її сферах, які впливають на систему управління 

підприємством. Розвиток підприємства є незворотним процесом, який 

забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану до 

іншого через процес змін.  

Ключові слова: підприємство, розвиток, управління, модель, напрями розвитку 

підприємства.. 

Структурна перебудова світової й української економік та посилення 

глобалізаційних процесів призвели до докорінних змін у системі 
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функціонування вітчизняних підприємств. Відбулося посилення впливу 

основних економічних факторів зовнішнього середовища на діяльність 

господарюючих суб'єктів. На сьогодні усе більшої значущості набуває нова 

парадигма управління розвитком підприємства, відмінність якої від класичної 

полягає у визнанні невизначеності середовища функціонування та переходу від 

прагнення стабільності до гнучкості, забезпечення довгострокової 

результативності діяльності з використанням не тільки кількісних, а й якісних 

показників та визначенні їх відхилень, а й у глибокому дослідженні причин їх 

виникнення. Все більше виникає необхідність у переоцінці структури і змісту 

механізму розвитку підприємств та пристосування його елементів до умов 

сучасного господарювання. Актуальність проблеми розвитку підприємства 

значно зростає в умовах кризи, в зв'язку з тим, що розвиток економіки країни 

залежить від результатів господарської діяльності кожного конкретного 

підприємства. 

Проблемам управління розвитком підприємств присвячені наукові праці 

відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: О.В. Виноградавої, 

О.Л. Гапоненка, О.В. Грабельської, Є.Г. Єліферова, Ю.С. Погорєлова, 

І.В. Смоліна, М.Р. Тимощука, Л.В. Фролової, М. Хаммера та ін. Віддаючи 

належне значному науковому та практичному доробку зазначених авторів, 

необхідно підкреслити, що певне коло завдань концептуального характеру 

залишилось недостатньо розкритим. Так, на сьогоднішній день науковці 

розглядають лише окремі аспекти управління розвитком підприємства, але не 

приділяють достатньої уваги створенню та обгрунтуванню цілісної системи 

управління.  

Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в 

усіх її сферах, які впливають на систему управління, тим самим виникає 

необхідність розглядати її як динамічний процес, бо її форми, методи і функції 

перебувають під впливом багатьох факторів: масштабу підприємства, рівня 

прибутковості, конкурентоспроможності тощо. Категорія "управління" 

характеризує здатність підприємства як сукупності соціально-економічної, 

матеріально-технічної та організаційно-технологічної систем зберігати свою 



59 

визначеність, підтримуючи стан динамічної рівноваги між внутрішніми та 

зовнішніми чинниками діяльності підприємства. Діяльність, у даному 

контексті, означає таке ставлення учасників бізнесу до соціально-економічного 

середовища господарювання, що передбачає його перетворення і 

підпорядкування їхнім економічним інтересам [1, с. 75].  

Управління — це цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів 

господарювання, що забезпечують становлення, стабілізацію, оптимальне 

функціонування і обов'язковий розвиток підприємства. Процес управління 

підприємством характеризується постійним і системним впливом на діяльність 

його структур для забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого 

позитивного результату. Ефективність діяльності підприємства залежить від 

багатьох параметрів — ступеня розвиненості виробництва, поділу і кооперації 

праці, використання результатів науково технічного прогресу, економічних 

ресурсів, форм стимулювання високопродуктивної праці тощо, але, в першу 

чергу — від ступеня взаємного інтегрування зазначених факторів під час їх 

використання. 

З метою покращення діяльності підприємства високу ефективність системи 

управління необхідно забезпечити такими заходами, як оцінка та аналіз 

фінансового стану підприємства, планування джерел забезпечення активів, 

обґрунтування інвестиційних проектів, здійснення попереднього та поточного 

контролю використання оборотних активів, аналіз платоспроможності та 

ліквідності підприємства. 

Отже, стійкий фінансовий стан підприємства має забезпечуватись 

ефективним управлінням, яке повинне базуватися на ґрунтовному аналізі, 

плануванні та прогнозуванні діяльності і постійному контролі відносно 

дотримання встановлених планів. 

Основною складовою системи управління на підприємстві є організаційна 

структура, яка регламентує склад, кількість, розміщення, профіль діяльності, 

відповідальність та підпорядкованість підрозділів на підприємстві. Окрім 

оптимізації організаційної структури підприємства слід ще провести такі 

заходи: 
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- розробити низку послуг та інструментів маркетингової підтримки. Такі 

стимули, як знижки на великі замовлення, схеми заохочень за «прихильність», 

гнучкі умови оплати, рекламні матеріали та реклама у пунктах продажу є тими 

типами послуг, які потребують клієнти та партнери компанії; 

- проаналізувати інформаційну систему. Першим кроком стане визначення 

основних видів інформації, необхідних для управління підприємством щодня, 

щотижня та щомісяця. Кожний начальник відділу повинен почати цей процес з 

визначення ключових ланок діяльності свого відділу; 

- впровадити використання комп’ютерної техніки, спеціалізованого 

програмного забезпечення по всім відділам підприємства, створити 

комп’ютерну мережу між ними для більш мобільної передачі інформації та 

діяльності взагалі. 

- збільшення питомої ваги виробничої площі, що надасть можливість 

подальшого нарощування виробничих потужностей; 

- розширити коло постачальників, відслідковувати нову сировину, яка 

може користуватися попитом в умовах структурних змін ринку; 

- впровадження прогресивних форм продажу товарів і обслуговування 

покупців; 

- впровадження прогресивної технології транспортування товарів. 

Необхідність забезпечення конкурентоспроможності вимагає створення 

системи управління з урахуванням важливості інформаційного забезпечення 

процесів підготовки, реалізації та контролю управлінських рішень. У 

відповідності до блоків цілей підприємства доцільно визначити певні заходи 

щодо розробки інформаційного забезпечення [2, с.74]. 

Для покращення ефективності управління необхідно провести ряд заходів 

щодо удосконалення інформаційної системи. Запровадити використання 

програми MFG-Pro, що надасть можливість оптимізувати стратегічне 

планування і забезпечити структуризацію цілей. 

Ефективність управління витратами та ціноутворенням доцільно 
підвищити за рахунок таких інформаційних систем, як Miracle XPR, Paradon, 
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PersonPRO, IT-підприємство. Підготовку, прийняття управлінських рішень, 
систему управлінського обліку необхідно забезпечити програмними 
продуктами 1С Підприємство 8.0, FastPrice 3.1, Microsoft Project. 

        Підсумовуючи вищезазначене, необхідно відмітити, що запропоновані 
заходи забезпечать підвищення ефективності розвитку тільки за умови їх 
систематичного та комплексного застосування. Одномоментні покращення не 
дадуть бажаного результату, а тільки ускладнять загальну діяльність 
підприємства, так як обтяжать персонал додатковими змінами. 

Також необхідно відмітити, що в умовах посилення конкурентної 
боротьби, методів організації виробництва, глобалізації економічних відносин 
традиційні підходи до управління розвитком підприємств втрачають свою 
ефективність. Більше того, простежується недосконалість існуючих підходів до 
оцінювання ефективності управління розвитком, що пояснюється 
одновекторністю оцінювання такого складного явища, як «розвиток 
підприємства». 

 У процесі управління розвитком підприємства головна мета, його основні 
задачі та принципи реалізуються шляхом здійснення певних функцій. 
Ґрунтуючись на загальній теорії менеджменту, процес управління розвитком на 
підприємстві може реалізовувати через такі основні функції:  

1) прогнозування (планування) — визначення цільових настанов, 
встановлення завдань функціонування (тактика) і розвитку (стратегія), 
визначення шляхів і засобів реалізації планів;  

2) організація і координування — створення, узгодження факторів і 
процесів виконання планів;  

3) стимулювання і активізація — створення мотивів і стимулів персоналу 

до узгоджених та ефективних дій;  
4) моніторинг — систематичне спостереження за результатами діяльності, 

їх аналіз, корегування планів, шляхів і засобів їх реалізації [3, с.102].  
На даному етапі розвитку умови функціонування суб'єктів господарювання 

характеризуються високим рівнем невизначеності й динамічності та 
зумовлюють необхідність пошуку нових, відповідних сучасним реаліям 
методичних підходів до забезпечення успішного розвитку підприємства.  
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В умовах невизначеності та швидкозмінності конкурентного середовища 

традиційні методи управління підприємством є неефективними, тому постає 

необхідність розробки механізму управління економічним розвитком 

підприємства. Здійснення процесів управління розвитком підприємства 

відбувається на основі використання різних методів, інструментів, методик, а 

також техніки і технології. Для цілей управління саме розвитком підприємства 

як динамічного процесу зазвичай застосовуються статистичні методи, методи 

факторного аналізу, економіко-математичного моделювання, прогнозування та 

інші, які у поєднанні утворюють різні методики оцінки розвитку, вибору 

стратегії розвитку та його моделювання. 

У сучасних умовах господарювання проблеми, пов'язані з управлінням 

розвитком підприємства, набули особливої актуальності. Зовнішніми 

спонукальними мотивами стали загальносвітові процеси, зокрема тенденції до 

глобалізації та корпоратизації світової економіки. Внутрішні мотиви об'єктивно 

виникли в результаті змін умов функціонування підприємств, що призвело до 

необхідності розробки нових сучасних стратегії розвитку підприємств, які є 

базисом для успішної діяльності підприємств. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Запропоновано сукупність інструментів, які дозволяють сформувати 

стратегію розвитку підприємства. Така стратегія складається з не 

пов’язаних між собою елементів, зміст яких визначається станом 

підприємства та умовами зовнішнього середовища. Сформовано 

інструментарій розробки стратегії розвитку підприємства. 

Ключові слова: розробка, елементи, аргументи, інгібітори, стратегія 

розвитку підприємства. 

Необхідність розвитку підприємства для досягнення стабільного й 

довгострокового існування в сучасних умовах не викликає сумнівів. З огляду на 

довгострокові цілі, такий розвиток має бути стратегічним, отже актуальним 

постає питання розробки стратегії розвитку підприємства, що потребує 

відповідного інструментарію.  

Проблематика формування стратегії значною мірою висвітлена в роботах 

вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких можна особливо відмітити              

М. Трейсі та Ф. Вірсему, Дж. Г. Бойетта, Дж. Т. Бойетта, що згрупували кращі 

ідеї майстрів стратегічного управління та Г. Мінцберга  що систематизував 

підходи до розробки стратегії. Питання розвитку підприємства є певною мірою 

розглянутим в роботах таких дослідників як Ю.С. Погорєлов , Т.С. Максимової, 

що розглядає розвиток на регіональному рівні, К.А. Дєєвої, О.В. Раєвнєвої що 

розглядають питання управління розвитком підприємства, та інших, проте 

питання розробки стратегії розвитку підприємства потребує додаткового 

висвітлення [1]. 

Метою статті є формування інструментарію розробки стратегії розвитку 

підприємства.  
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Для розробки стратегії розвитку підприємства пропонується використати 

цілісне структуроване розуміння процесу розробки стратегії розвитку 

підприємства за методикою представлено в табл. 1.  

Таблиця 1 - Елементи процесу розробки стратегії розвитку 
підприємства 

Елемент процесу розробки стратегії 
розвитку підприємства 

Зміст елементу процесу розробки 
стратегії розвитку підприємства 

Підхід до розроблення стратегії розвитку 
підприємства 

На основі виділення окремих варіативних 
елементів стратегії та представлення змісту 
стратегії як комбінації часткових значень 
кожного з елементів 

Елементи стратегії розвитку підприємства Підприємство, клієнти, ринок, розвиток 
підприємства за критерієм швидкості змін, 
розвиток підприємства за критерієм 
домінуючих перетворень, використовувані 
конкурентні переваги та цільова орієнтацію 
підприємства. 

Аргументи формування змісту стратегії 
розвитку підприємства 

Кількісна оцінка розвитку підприємства, 
кількісна оцінка конкурентоспроможного 
потенціалу підприємства, кількісна оцінка 
конкурентоспроможності підприємства, 
показник його доданої економічної вартості 

Порядок оцінки значень аргументів 
формування змісту стратегії розвитку 
підприємства 

На основі запропонованих формул 

Порядок інтерпретації значень аргументів 
формування змісту стратегії розвитку 
підприємства 

На основі визначеної шкали для кожного 
показника, у тому числі одиничної шкали, 
на основі знаку показника 

Порядок агрегування значень аргументів 
формування змісту стратегії розвитку 
підприємства 

На основі використання матричного методу 

Зовнішні інгібітори розвитку підприємства: 
окремі зовнішні умови, які обмежують 
розвиток підприємства та мають бути 
враховані у його стратегії 

Динаміка ринкової ніші, динаміка популяції 
на ринку, життєвий цикл ніші ринку 

 

Сформована стратегія розвитку підприємства представлятиме собою 

комбінацію варіацій елементів стратегії розвитку, що обрані із використанням 

аргументів формування змісту стратегії розвитку з урахуванням зовнішніх 

інгібіторів розвитку підприємства. Варіації елементів стратегії розвитку 

підприємства сформовано таким чином, щоб вони одночасно були 

різноманітними, вичерпними та принципово різними, щоб уникнути 

непорозумінь під час вибору. Комбінування аргументів та зовнішніх інгібіторів 
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розвитку підприємства (табл. 1) дозволяє запропонувати інструменти 

формування елементів стратегії розвитку підприємства. Такі інструменти 

сформовано на основі використання методу експертних оцінок та методу 

сценарного аналізу. 

Теоретичним підґрунтям розроблених інструментів є ситуаційний підхід. 

Перш за все, відповідно до визначеного складу елементів стратегії розвитку 

підприємства, представляється доцільним визначити принциповий характер дій 

щодо підприємства – інтенсивне зростання, екстенсивне зростання, 

реорганізація тощо. Скориставшись розглянутими аргументами, сформуємо 

матрицю, що наочно представлена на рис. 1. 

Реорганізація є доцільною коли розглянуті аргументи за період оцінки 

знизилися або залишилися без змін, що свідчить про необхідність швидких та 

кардинальних змін. Інтенсивний зріст є доцільним у випадку диспропорції між 

аргументами, що відображає ситуацію у якій підприємство має можливості для 

здійснення позитивних змін. Екстенсивний розвиток – відкриття філій, вихід на 

нові ринки, розширення виробництва, тощо, є доцільним коли на підприємстві 

все стабільно й є позитивні зміни економічної доданої вартості та потенціалу 

[2]. 

Аргументами визначення характеристики необхідної орієнтації на клієнтів 

підприємства є середній маржинальний дохід від одного клієнта, час 

повторного звернення та середні трансакційні затрати на одного клієнта, 

комбінація значень яких дозволяє визначити доцільність 

концентрації/диверсифікації а також розширення клієнтської бази або 

укріплення відносин з діючими клієнтами. Логічно концентруватися на 

клієнтах, що приносять високий дохід. Якщо час повторного звернення 

значний, диверсифікація дозволить клієнтам звертатися до послуг підприємства 

частіше. Розширення клієнтської бази доцільно за умови низьких 

трансакційних витрат на одного клієнта, у випадку, коли витрати високі – 

укріплення відносин буде більш ефективним для розвитку підприємства. 
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П
озитивна 

Інтенсивне 
зростання 
Можливості 
підприємства 
поступово зростають 
разом із його 
потенціалом, їх 
реалізація у 
майбутньому 
призведе до росту 
економічної доданої 
вартості 

Екстенсивне зростання 
Потенціал підприємства зростає, а 
його ринкова вартість стабільна, 
наочний зріст дозволить 
реалізувати накопичені 
можливості й укріпити ринкову 
позицію підприємства, що 
призведе до росту його 
економічної доданої вартості 

Екстенсивне 
зростання 
Підприємство є 
успішним та має усі 
передумови для 
довгострокового 
існування на ринку. 
Доцільним буде наочна 
реалізація потенціалу – 
відкриття філій, 
розширення 
виробництва тощо 

Б
ез зм

ін 

Реорганізація 
Підприємство 
«застрягло» на 
одному місці, що у 
довгостроковому 
періоді може 
призвести до втрати 
ним позицій на ринку, 
необхідні рішучі дії з 
реалізації стратегії 
розвитку 
підприємства 

Інтенсивне зростання Ситуація є 
відносно стабільною, але у 
довгостроковому періоді може 
призвести до занепаду 
підприємства. Оскільки наявних 
ресурсів для його розвитку 
небагато, доцільно більш 
інтенсивно їх реалізовувати 

Екстенсивне 
зростання  
Економічна додана 
вартість підприємства 
зростає, отже воно 
представляє інтерес 
для інвесторів. Щоб 
зберегти таку позицію, 
доцільно направити 
кошти на нарощення 
потенціалу 

Н
егативна 

Реорганізація 
Підприємство втрачає 
потенціал та ринкову 
вартість, необхідні 
рішучі термінові дії з 
розвитку 
підприємства 

Реорганізація  
Вичерпання потенціалу для 
збереження ринкової вартості 
підприємства є небезпечним, 
оскільки саме потенціал 
опосередковано формує ринкову 
вартість підприємства. Необхідна 
зміна пріоритетів та нарощення 
потенціалу 

Інтенсивне зростання 
Вичерпання потенціалу 
для нарощення 
ринкової вартості є 
небезпечним, отже 
необхідно пере 
направити можливості 
підприємства на 
нарощення потенціалу, 
щоб зберегти та 
укріпити його позицію 

Низька  Без змін Висока 
Рисунок 1 - Визначення характеристики необхідних змін щодо 

підприємства як цілісного об’єкта управління 

Слід зауважити, що вибір одного з варіантів не виключає одночасного 

використання іншого. Визначаючи ринок, на якому доцільно працювати 

підприємству, пропонується використати класифікацію, за якою ринок може 

бути новим або існуючим. Аргументами для вибору ринку постають потенціал 

підприємства та його конкурентоспроможність, зовнішньою обмежувальною 

умовою, що впливатиме на такий вибір – динаміка ніші ринку, на якому працює 

або планує працювати підприємство. Якщо динаміка ніші ринку негативна, 
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доцільно обрати новий ринок навіть за умови відсутності потенціалу. За умови 

позитивної динаміки ніші ринку, слід підтримувати й укріплювати свої позиції 

на ньому, незважаючи на можливості виходу на інші ринки. 

Реалізація стратегії розвитку підприємства потребує попереднього 

визначення виду розвитку за критерієм швидкості змін, що має бути 

покладений в основу такої стратегії. Вид розвитку підприємства – еволюційний 

або революційний – пропонується визначати на основі комбінування поточної 

оцінки розвитку підприємства та його конкурентоспроможності. Більшість 

дослідників сходяться у думці, що еволюційні зміни є запорукою забезпечення 

стабільного й довгострокового існування підприємства на ринку, отже 

основним пропонується обрати еволюційний темп змін. Виключенням є 

ситуація коли конкурентоспроможність підприємства та оцінка його розвитку 

низькі, доцільними будуть рішучі дії, чому відповідає революційний тип змін. 

Визначення характеристики використовуваних конкурентних переваг 

здійснюється на основі комбінування усіх можливих значень використовуваних 

аргументів вибору, котрими постають динаміка ринкової ніші, динаміка 

популяції, етап життєвого циклу ринкової ніші. При цьому враховуємо, що 

динаміка може бути позитивна або негативна, а класичний життєвий цикл 

ринкової ніші має 4 етапи: зародження, зріст, зрілість та спад [3].  

Останнім елементом формування стратегії розвитку підприємства є 

характеристика цільової орієнтації щодо покращання ключових характеристик 

діяльності підприємства. Аргументами вибору є зовнішні ринкові умови, в яких 

працює підприємство, що визначаються динамікою ніші ринку та динамікою 

популяції. За умови несприятливих ринкових умов – динаміка ніші ринку та 

популяції є негативною, доцільним буде орієнтація на розвиток підприємства. 

Позитивна динаміка ринкової ніші при негативній динаміці популяції говорить 

про те, що ринок є перспективним, проте товар вичерпує себе, доцільним є 

перехід на нові товари на існуючому ринку. Негативна динаміка ринку за умови 

позитивної динаміки популяції – товар є перспективним, проте ринок – ні, 
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доречним буде нарощення потенціалу підприємства. Позитивна динаміка як 

ринкової ніші так і популяції – підприємство працює з перспективним товаром 

на динамічно зростаючому ринку, доцільним буде розвиток підприємства. 

Отже, запропонований підхід до формування змісту стратегії розвитку 

підприємства дозволяє сформувати єдину стратегію розвитку для підприємства. 

Його перевагами є відносна простота та логічна послідовність, гармонійність – 

врахування елементів внутрішнього і зовнішнього середовищ при розробці 

стратегії, гнучкість. Відповідно до запропонованої методики, стратегія 

розвитку підприємства фактично складається з не пов’язаних між собою 

елементів, отже за умови зміни аргументів формування змісту стратегії 

розвитку або зовнішніх інгібіторів розвитку підприємства зміни потребуватиме 

не стратегія в цілому, а лише окремі її елементи. 
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ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 

За результатами проведених відповідних досліджень автором подано 

аналітичний аналіз сучасних аспектів процесу організації 

зовнішньоторговельних операцій. Основним завданням є дослідження сутності 

та класифікація зовнішньоторговельних операцій та виявлення факторів, що 

впливають на них.   

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоторговельні операції, 

товарообмінні операції, ринкові відносини, зовнішньоекономічна діяльність. 

Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних 

відносин України з іноземними державами. Зовнішньоекономічна діяльність є 

одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва. Під визначенням 

зовнішньоекономічної діяльності розуміють діяльність суб’єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, що 

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 

України, так і за її межами (відповідно до Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність») [5, c.6]. 

Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня 

торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищенні економічного добробуту 

держави, поліпшення рівня життя населення і зміцнення положення держави на 

світовій арені. Зовнішньоторговельні операції поділяються на експортні та 

імпортні. Перевищення експорту над імпортом означає наявність у держави 

активного торгового балансу. Перевищення імпорту над експортом означає 

пасивний торговий баланс. 

На сьогодні у міжнародному бізнесі, особливо серед індустріально 

розвинутих країн, переважають різні форми прямого експорту як у сфері 
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реалізації засобів виробництва, так і торгівлі споживчими товарами. Це 

пояснюється тим, що безпосередній контакт зі споживачем має значні переваги 

і часто стимулює підвищення якості та своєчасну модернізацію виробів, в 

структурній схемі зовнішньоторговельних операцій зокрема. 

Процеси перебудови управління ЗЕД на ринковій основі, лібералізація ЗЕД 

в Україні, пожвавлення економічних відносин, вихід на зовнішній ринок 

багатьох українських підприємств, які прагнуть отримати прибуток більший, 

ніж усередині країни, зумовлюють актуальність теми. Тож на сьогоднішній 

день важливим завданням є пошук та обґрунтуванням можливих шляхів 

підвищення ефективності організації ЗЕД підприємства, оскільки розвиток ЗЕД 

– це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на 

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

Метою статті є організація зовнішньоторговельних операцій підприємств , 

які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.  

Проблеми організації зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 

досліджували у наукових працях вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, такі 

як Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О., Козик В.В., Босак А.О., 

Макогон Ю.В., Рижиков В.С., Гончарова А.В. 

Історично першими видами зовнішньоекономічних операцій стали експорт 

та імпорт. Проте у сучасних умовах поширення набули також інші форми 

міжнародного бізнесу: зустрічна торгівля, лізинг, інжиніринг, франчайзинг та 

ін. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, компанії мають обирати ті 

форми господарських операцій, які найбільше задовольнять поставленим цілям. 

На початку становлення міжнародні економічні відносини зводилися 

переважно до здійснення зовнішньоторговельних операцій. роль міжнародних 

торговельних операцій, насамперед - базових зовнішньоторговельних угод, у 

розвитку світової економіки зі всією очевидністю треба назвати визначальною. 

Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є 

найважливішим джерелом одержання прибутку держави. Досягнення 
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максимальної ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація 

прибутку можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених 

протягом тривалого часу. 

Під зовнішньоекономічною діяльністю підприємства слід розуміти таку 

діяльність суб’єктів зовнішньоекономічних відносин, яка пов’язана із 

здійсненням різноманітних видів даної господарської діяльності та має місце як 

на території України, так і за її межами. 

Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють передусім зі 

здійсненням експортно-імпортних операцій, які можуть мати різні прояви і 

тенденції. Це і зрозуміло, адже на такі операції припадає майже 80% усіх 

здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності операцій. 

Здійснення міжнародних торговельних операцій може проходити як 

самостійно, так і через посередників. В залежності від складності основної 

операції імпортери та експортери здійснюють як самостійно, так і з залученням 

інших фірм і організацій. У міжнародній торговельній практиці 

використовуються два основні методи здійснення експортних операцій: прямий 

метод і непрямий[1,c.82] .  

Прямий метод передбачає здійснення операцій безпосередньо між 

виробником і споживачем, через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ 

зовнішньоекономічних зв’язків.   

Непрямий або посередницький метод передбачає купівлю та продаж 

товарів через торгово-посередницьку ланку на підставі укладення спеціального 

договору – агентської, комісійної або іншої угоди з торговим посередником , в 

якій передбачається виконання останнім певних обов’язків, пов’язаних з 

реалізацією товару продавця, за агентську, комісійну або іншу винагороду. 
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Рисунок 1 – Вивезення товарів в режимі експорту 

Безпосередня участь виробників-експортерів у реалізації своєї продукції за 

кордоном кінцевому споживачу (прямий експорт) має ряд переваг і недоліків. З 

одного боку, експортер має доступ до споживача, а отже - може швидше 

реагувати на зміни попиту і кон'юнктури ринку, смаків і бажань покупців, їх 

ставлення до бренду та ін. З другого - витрати на самостійну реалізацію можуть 

бути дуже суттєвими і перекривати додаткові вигоди від безпосередньої участі 

експортера у кінцевій реалізації продукту[3,c.71]. 

До переваг непрямого експорту, в першу чергу, належить економія витрат 

на просування і збут продукції, тому непрямий експорт часто застосовується 

для реалізації за кордоном різного роду споживчих товарів, дрібного 

промислового обладнання.  

Непрямий експорт може також здійснюватись шляхом відкриття у країнах-

імпортерах так званих викруткових заводів, тобто підприємств, де відбувається 

лише збирання кінцевої продукції з окремих імпортованих до країни вузлів та 

агрегатів[1,c.84].  

Така продукція вважається принаймні частково виробленою всередині 

країни, адже, як правило, операції з кінцевого збирання виконуються 

найманими працівниками з місцевого населення, а тому ставлення місцевих рад 

Вивезення товарів за межі митної території України в режимі 
експорту передбачає: 
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до іноземних фірм-виробників у таких випадках значно лояльніше. 

Зменшується розмір митних зборів, скорочуються транспортні витрати, витрати 

на пакування і заробітну плату тощо[2,c.22].  

Сучасні форми і методи зовнішньоторговельних операцій є частиною 

міжнародних економічних відносин. 

Крім звичайного експорту та імпорту товарів і послуг у світовій практиці 

широко застосовуються також інші види зовнішньоекономічних операцій, 

пов'язаних із торгівлею.  

На рис.2 відображено основні види товарообмінних операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Види товарообмінних операцій 

При здійсненні зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 

створюється спеціальний зовнішньоекономічний відділ. Основними функціями 

такого відділу є: маркетингова діяльність, вивчення ринку збуту та закупки 

товарів, експорт та імпорт товарів, облік досягнень конкурентів на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, прогнозування світових тенденцій в 

економіці, міжнародних відносинах, виставкова діяльність, підготовка та 

здійснення реклами своїх товарів, вивчення цінової політики та кон’юнктури 

ринків, збір та обробка інформації про ціни, якість та обсяги продажу 

конкурентоспроможної продукції, укладення контрактів, оформлення 

документів, організація зустрічей з іноземними діловими партнерами, розробка 

перспективних планів експорту й імпорту товарів, розробка кошторису витрат 

Товарообмінні 
операції 

Управлінські контракти Міжнародний лізинг 

Ліцензування Франчайзинг 
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на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, визначення ризиків, фінансове 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності[3,c.68]. 

На великих підприємствах зовнішньоекономічний відділ складається з 

таких підвідділів: експорту, імпорту, діловодства і перекладів, реклами і 

виставок. 

Робота з підготовки зовнішньоторговельної операції складається з таких 

етапів: вибір ринку і його вивчення, вибір контрагента, проведення переговорів 

і укладення контракту[4,c.113] 

Існує ціла низка факторів, які старанно вивчаються під час підготовки 

зовнішньоторговельної операції. Перш за все, це політичні відносини з 

країною-контрагентом, тому, що недоцільно шукати можливості укладення 

контракту з партнером країни, з якою держава має напружені відносини. Дуже 

вагомими факторами при виборі ринку є місткість товарного ринку і його 

кон’юнктура. Дослідження торгово-політичних умов є важливим і разом з тим 

дуже складним процесом.  

Отже, можна зробити висновок, що організація експортних операцій це 

дуже складний процес. Ефективність експортних операцій на підприємстві 

залежить, передусім, від правильності та юридичної обґрунтованості укладених 

угод, своєчасності здійснення поставок, від правильності оформлення всіх 

необхідних документів під час перевезення продукції через кордон,правильного 

вибору маркетингової політики, пошуку шляхів мінімізації витрат на 

організацію експортних операцій та їх здійснення. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

У даній статті розглянуто теоретичні аспекти іміджу підприємства як 

фактора конкурентоспроможності. Обґрунтовано взаємозв'язок між іміджом 

та рівнем конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто вплив 

позитивного іміджу як фактора конкурентної переваги. 

Ключові слова: імідж, конкурентоспроможність, позитивний імідж, 

створення іміджу, стратегічне управління. 

Підвищення уваги науковців і практиків до іміджу продиктовано тим, що 

сьогодні успіх організації визначається репутацією, основу якої складає 

позитивний імідж. Досвід багатьох  успішних  компаній  свідчить,  що 

підвищення  іміджу дозволяє забезпечити високу ефективність виробництва й 

зайнятості, а також підвищити конкурентоспроможність підприємства. У  той 

же час, необхідно зауважити, що в умовах української економіки, з 

урахуванням особливостей її історичного  минулого  й  сучасних  проблем,  ідеї  

авторитету  й  іміджу  ще  не  знайшли  широкого практичного впровадження. 

Разом  з  тим все  більше керівництво підприємств  усвідомлює,  що  
інформованість  оточення щодо продукції підприємства, його діяльності і ролі в 
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суспільстві є одним з важливих інструментів ефективного управління. В цих 
умовах одним із стратегічних факторів розвитку підприємства стає його 
позитивний  імідж,  який забезпечує  конкурентоспроможність  підприємства,  
підвищує  його  вартість, створює привабливість підприємства як роботодавця, 
впливає на стосунки з партнерами, державними органами управління і 
населенням. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою управління іміджем є 
самостійною областю досліджень, інтерес до якої тільки підсилюється протягом 
останніх десятиліть. Проблеми формування позитивного іміджу підприємства 
розглядаються у працях A.К. Семенова, B.О. Сизоненко, В.С. Лозниці, 
Ю.Н. Тулєєвої, І.В. Альошиної, В.Г. Зазикіна, Л.Е. Орбан-Лембрика, 
Ервіна Гоффманна, К. Болдинга та ін. Проте , незважаючи на значні досягнення 
в теорії і практиці дослідження формування іміджу підприємства як елемента 
конкурентоспроможності, є ряд проблем, які залишаються предметом дискусій і 
обговорень вчених-економістів. Так, у більшості наукових праць вітчизняних і 
закордонних вчених використовується універсальний підхід при розгляді ролі 
конкурентних переваг підприємства в процесах збільшення присутності на 
ринку, з урахуванням посилення галузевої конкуренції. Мало розробленими 
залишаються питання формування конкурентних переваг саме на базі 
позитивного іміджу.  

Метою даної статті є визначення теоретичних аспектів іміджу 
підприємства як фактора конкурентоспроможності. Створення позитивного 
іміджу безпосередньо впливає на діловий успіх організації, оскільки формує 
атмосферу довіри до неї. Формуючи імідж організації, слід думати про 
адекватність створюваного образу запитам людей: про оригінальність образу на 
тлі йому подібних; про здатність змінюватися залежно від потреб. 

Конкурентоспроможність можна визначити як комплексну порівняльну 
характеристику, яка відображає ступінь переваг над підприємствами-
конкурентами за сукупністю оціночних показників діяльності на певних 
ринках, за відповідний проміжок часу. Але при цьому є особливості завдяки 
яким компанія може стати конкурентоспроможною. До цих особливостей 
необхідно відносити її імідж [2, ст. 42]. 
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У ринкових умовах імідж є одним з найважливіших параметрів 

конкурентоспроможності підприємства, базовою передумовою його успішної 

діяльності через те, що суспільна довіра суттєво впливає на стан бізнесу, - і 

успішні підприємці давно зрозуміли необхідність формування позитивного 

іміджу. Правильно вироблений і реалізований імідж є важелем, здатним 

відкрити шлях впливу на вибір споживачів і суттєво знизити вплив 

конкурентів.  

Існує велика кількість визначень поняття “імідж”, що розглядають його з 

різних точок зору. Понятійно-категоріальний апарат поняття “імідж 

підприємства” являє собою певну “суміш” понять: репутація,  бренд тощо. 

Відомий соціолог Ервін Гоффманн сказав, що імідж – це мистецтво "управляти 

враженням". 

Таблиця 1 - Підходи до визначення поняття імідж [1, ст. 2-3] 
Дослідник Визначення іміджу 

1 2 

 

Петровский А. В. та Ярошевский М. Г. 

Імідж – це стереотипізований  образ  конкретного 

об'єкту, що існує в масовій свідомості. Як правило, 

поняття іміджу відноситься до конкретної людини, але 

може  також  поширюватися  на  певний  товар, 

організацію, професію і т. д.  

Котлер Ф. Імідж – це  сприйняття  компанії  чи  її  товарів 

суспільством  

Виханський О.С. Імідж явища - це стійке уявлення про особливості, 

специфічні якості і риси, характерні для цього явища. 

Звіринцев А.Б. Імідж – це відносно стійке уявлення про який-небудьт 

об’єкт.  

Андрєєва Г.М. Імідж – це специфічний  «образ»  сприймаючого 

предмета, коли ракурс сприйняття умисне зміщений і 

акцентується  лише  на  певні  сторони  об'єкту.  Тому 

досягається ілюзорне відображення об'єкту або явища.  
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Продовження таблиці 1 

Доті Д. Імідж – це все і всі, хто має хоч якесь відношення до 

компанії і пропонованих нею товарів і послуг. Це витвір, 

що постіно створюється як словами, так і образами, які 

химерно переміщуються і перетворюються в єдиний 

комплекс. 

Феофанов О.А. Імідж – це образ-уявлення, який методом асоціацій 

наділяє об’єкт додатковими цінностями 

(соціальними, естетичними, психологічними та ін..), 

не обґрунтованими в реальних властивостях самого 

об’єкту, але мають соціальну значущість для того, 

хто сприймає такий образ. Імідж блокує раціональне 

пізнання об’єкту, і в той же час своєю дією створює  

специфічну соціально-психолочічну установку 

поведінки. 

Отже, єдиного визначення іміджу немає, кожен з дослідників розкриває 

певну сторону цього поняття. В будь-якої організації завжди існує імідж поза 

залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі.  

Ретельно продуманий імідж компанії формує позитивний образ у споживачів, 

який стає привабливим, наділеним особливим характером. Його основні 

графічні засоби індивідуалізації дають можливість позиціонувати компанію на 

ринку, знайти свого споживача або клієнта. 

Позитивний імідж дозволяє фірмі не тільки зберігати своїх постійних 

партнерів і клієнтів, але і залучати нових споживачів товарів і послуг, 

збільшувати обсяг продажів цих товарів і послуг, залучати нових інвесторів і 

тим самим збільшувати капіталовкладення у власний розвиток. У своїй 

комплексній значимості позитивний імідж фірми підтримує високу 

конкурентоспроможність в порівнянні з іншими конкуруючими з нею 

суб'єктами ринкових відносин, забезпечує підприємству більшу доступність до 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. 

Створення іміджу — питання стратегічного планування діяльності 

компанії. Привабливий імідж фірми може працювати довгі роки і підтримувати 
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підприємство за складних обставин. Тому при формуванні іміджу слід 

спиратися, в основному, на ті поняття і матеріальні об'єкти, які асоціюються в 

споживачів із довготривалими цінностями життя. 

Великою і необхідною частиною є робота над створенням іміджу фірми зі 

ЗМІ, включаючи Інтернет. Ця робота має бути постійною, уважною і дуже 

коректною. Вона включає безліч форм викладення інформації, але 

привабливість створюваного нею іміджу компанії залежить від кваліфікації  

РR-фахівців, які відповідають за роботу зі ЗМІ. Цінність позитивного іміджу 

полягає також у тому, що він дозволяє збільшувати різницю між собівартістю  й  

продажною  ціною  продукту,  тобто    імідж  створює  якусь  додаткову  

цінність  для споживачів, оскільки апелює до особистості, до її емоційних і 

соціальних потреб (табл. 2).  

Таблиця 2 - Цінності позитивного іміджу підприємства [3, ст. 77] 
Суб’єкти взаємодії   Цінності позитивного іміджу 

Споживачі − формує лояльність покупців; 

− дозволяє одержувати цінову премію; 

− формує впізнаваємість товару; 

− підвищує задоволеність від покупки; 

Постачальники − забезпечує більш просте забезпечення 

ресурсами; 

− знижує маркетингові витрати; 

− збільшує життєвий цикл підприємства; 

Персонал − сприяє залученню кваліфікованих кадрів; 

− підвищує ефективність праці працівників;  

− забезпечує надання послуг на кращих умовах; 

− підвищує задоволеність працівників; 

Партнери − забезпечує надання послуг високої якості; 

− виступає гарантією дотримання зобов'язань 

підприємства; 

Інвестори − формує інвестиційну привабливість; 

− забезпечує зростання вартості акцій; 
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Розгляд іміджу підприємства як елемента конкурентної переваги означає 

зміну його місця й ролі серед ресурсів підприємства. У  сучасних умовах імідж 

підприємства стає самостійним стратегічно важливим  ресурсом,  тому  його 

потрібно вважати  однією із конкурентних  переваг  та  важливим стратегічним 

фактором успіху.  

Таким чином, в сучасних умовах імідж підприємства, створює додаткову 

цінність суб'єктам взаємодії та стає однією із  важливіших складових 

конкурентної переваги, яка  здібна  забезпечити підприємству досягнення 

стратегічних цілей та виживання в довгостроковій перспективі.  

Варто зазначити,  що    саме  стратегічне  управління  створює  конкурентні  

переваги,  які забезпечують успішне існування і розвиток підприємства у 

довгостроковій перспективі. Ці переваги можуть бути пов’язані як з 

характеристиками вироблюваних товарів і послуг, так і з характеристиками  

самого підприємства і його положення на ринку.  

 Отже,  імідж компанії  – це образ організації, який існує у свідомості 

клієнтів. Клієнтами компанії виступають як зовнішні споживачі її продуктів, 

послуг, так і співробітники компанії. Враховуючи це, зусилля формування 

іміджу повинні направлятися на внутрішню та зовнішню аудиторію. 

Формування позитивного іміджу — це складний і багатоаспектний процес, 

складові якого взаємопов'язані і взаємозалежні. Позитивний імідж компанії 

впливає на її конкурентоспроможність, забезпечуючи у клієнтів компанії 

відчуття надійності і більшої довіри. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ  

ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – 

СУБ’ЄКТІВ ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті визначені проблемні аспекти щодо розвитку інноваційної діяльності 

підприємств, обґрунтовано необхідність подальшого розвитку та 

стимулювання інноваційної діяльності сучасних підприємств, визначено 

чинники низького розвитку інноваційної діяльності підприємств - суб’єктів 

ЗЕД та можливі шляхи їх подолання.  

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, 

стимулювання інноваційної діяльності, організаційно-економічний механізм. 

Необхідність стимулювання та розвитку інноваційної діяльності призвела 

до потреби його наукового обґрунтування та призвела до активізації наукових 

досліджень у визначеному напрямку.  В економічній науці тривалий час 

інвестиції ототожнювалися з капіталовкладеннями на створення основних 

фондів нових підприємств і розширення, реконструкцію і технічне 

переозброєння діючих.  
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Вперше питання інновацій були висвітлені в працях М. Туган-

Барановського та австрійського вченого Й. Шумпетера, були продовжені 

Б. Санто та Б. Твісом. Сучасний механізм розвитку інноваційної діяльності не в 

повній мірі відповідає сучасним вимогам і не має необхідної комплексної 

методологічної основи.  Також теоретичні та практичні аспекти в сфері 

інноваційної діяльності були висвітлені у працях: Д. Черваньова, В. Чижової, 

Н Краснокутської, П. Саблука,  І. Ушачова, М. Кісіля, С. Валдайцева, 

Е Крилатих, М. Йохна, М. Корецького,  В. Василенко, М. Зубця, М. Садикова, 

М. Денисенка, А. Музиченка, В. Федоренка, В. Шматька тощо. Проблеми 

організаційного механізму управління та стимулювання інноваційного 

розвитку підприємств взагалі та при здійсненні ними зовнішньоекономічної 

діяльності зокрема, а також організаційні форми забезпечення  їх інноваційного 

розвитку, протягом останніх років активно обговорюються у наукових колах. 

Визначеному напряму приділено багато уваги у працях науковців 

Фатхутдинова Р.А., Кравченко І.С., Чухрай Н.І., Багратяна Г.А., Возняк Г.В., 

Кузнєцова А.Я., Крупки М.І. та інших.  Так, незважаючи на багаточисельні 

дослідження, залишається ще багато невирішених питань. Зокрема, проблему 

трактування базових понять інноваційної діяльності не можна вважати 

повністю вирішеною, оскільки потребують уточнення організаційно-економічні 

аспекти стимулювання та розвитку інноваційної діяльності. Наразі триває 

процес формування теорії  стимулювання інноваційного розвитку через 

критичне переосмислення існуючих поглядів на природу інновацій та 

закономірності інноваційного розвитку. 

Основою проведення ефективної інноваційної діяльності, успішного 

впровадження інновацій можна вважати готовність до постійних змін і 

здатність генерувати їх, відмовляючись від неефективних звичних методів 

роботи; розуміння необхідності підвищення кваліфікації персоналу; 

усвідомлення майбутніх перспектив та можливостей досягнення успіху за 

рахунок докорінних змін; спрямування зусиль на досягнення конкретних 

кінцевих цілей. [6, с. 987] 
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При цьому слід звернути особливу увагу на готовність до впровадження 

інновацій, оскільки нездатність відмовитись від звичного, але вже 

неефективного способу виробництва (технології, обладнання, продукту), 

робить надзвичайно низьким шанс здійснити справжній інноваційний прорив. 

Зазначимо, що одним з головних чинників сприйнятливості до нововведень 

вважається інноваційний потенціал, який, найчастіше, ототожнюють з 

сукупністю різних видів ресурсів, необхідних для інноваційної діяльності 

підприємства. Інновації є головним чинником соціально-економічної 

трансформації суспільства та відіграють вирішальну роль в еволюції 

економічної системи.  

Інноваційна діяльність являє собою процес впровадження наукової думки 

або технічного винаходу до стану організованого використання, що спричиняє 

прибуток, а також зумовлює техніко-економічні перевороти у суспільному 

середовищі, що спричиняє її ефективність.  

Так, об’єктами інноваційної діяльності є:  

- інноваційні програми та проекти;  

- сучасні знання та інтелектуальні продукти;  

- виробниче устаткування та процеси;  

- інфраструктура підприємництва й виробництва;  

- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і соціальної сфери;  

- сировинні ресурси, засоби їх видобування й переробки; 

- товарна продукція;  

- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.  

Зазвичай, об’єкти інноваційної діяльності мають вигляд інноваційного 

проекту, що являє собою сукупність документів, що визначає процедуру усіх 

неодмінних заходів стосовно створення, реалізації та стимулювання  

інноваційного процесу. Інноваційним вважається той проект, який передбачає 

розробку, виробництво й реалізацію інноваційного процесу.  
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Інноваційний процес чітко спрямований на кінцевий результат – певний 

технічний, екологічний чи соціально-економічний ефекти. Ефективність 

інноваційного процесу визначається після впровадження інновації. 

Ефективність інноваційних процесів визначається за методологією оцінок 

інвестиційних проектів. [8, с. 295] 

Отже, інновація є нововведенням, що тісно поєднане з науково-технічним 

прогресом і має місце у відтворенні основних фондів і технологій, а також в 

покращенні керівництва і впровадження їх на підприємстві. Впровадження 

інноваційної діяльності та заходів є вагомою і потрібною справою для багатьох 

підприємств, що може привести до чималих труднощів. Підприємства мають 

різну сприйнятливість до інновацій, їхній інноваційний потенціал вельми 

залежить від параметрів організаційних структур менеджменту, професійно-

кваліфікаційного складу, промислово-виробничого персоналу, зовнішніх умов 

господарської діяльності й інших факторів. 

Оптимальне поєднання виробничої діяльності підприємства дає змогу не 

лише постійно вдосконалювати виробничий процес, а й діяти на випередження, 

виявляти нові перспективні напрямки чи форми бізнесу, а також 

диверсифікувати діяльність з метою задоволення сучасних суспільних ідей.  

В розвитку інноваційної діяльності все більшого значення набирає чинник 

часу, адже інновація є однією зі сфер діяльності підприємства, в якій швидкість, 

поруч з ефективністю, є особливо важливою. Це стосується таких секторів 

економіки, в яких життєвий цикл товару є дуже коротким, а доступність 

технологій спричиняє те, що нові продукти вдається легко копіювати, а також 

зменшуються бар’єри входження для конкурентів.  

Сутність інноваційної діяльності дає змогу визначити її головні складові та 

взаємозв’язки. Основними складовими стимулювання та розвитку інноваційної 

діяльності на підприємстві є:  

- винахідницька та раціоналізаторська діяльність;  

- розробка, виробництво й поширення інноваційної продукції;  

- впровадження нових ідей та наукових знань у сфері управління 

суспільством, що мають позитивні соціальні ефекти;  
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- виконання проектних, дослідницьких, дослідно-конструкторських і 

технологічних робіт, пов’язаних зі створенням і освоєнням виробництва 

інноваційної продукції;  

- інжинірингова діяльність;  

- патентні дослідження, оціночна діяльність і експертиза, виконання інших 

робіт і послуг, пов’язаних з комерціалізацією інтелектуальної власності й 

передачею технологій;  

- інформаційне й консультаційне обслуговування, підготовка кадрів і 

персоналу;  

- проведення маркетингових досліджень;  

- проведення випробувань стосовно сертифікації у стандартизації 

інноваційної продукції;  

- пропаганда результатів інноваційної діяльності й поширення науково-

технічної інформації;  

- організація і обслуговування біржової діяльності у сфері трансферу 

технологій;  

- інвестиційна і лізингова діяльність, спрямована на створення, 

виробництво й поширення нововведень. [3, с. 40] 

До вагомої складової інноваційної діяльності належить праця 

висококваліфікованих технологів, конструкторів, маркетологів, економістів, 

фінансистів, які виконують специфічні функції з технологічного проектування 

та конструювання новацій, забезпечення фінансами науково-дослідних і 

проектно-пошукових робіт, калькулювання витрат ресурсів, цінового 

проектування, просування товару на ринок.  

Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність використання 

виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптованості підприємства до 

мінливих умов зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо 

виходу на нові ринки збуту продукції, створює сприятливі умови 

довгострокової  та стабільної діяльності на внутрішньому та зовнішніх ринках.  
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Впровадження, стимулювання та розвиток інноваційної діяльності на 

підприємствах та інноваційний тип економічного розвитку все більш частіше 

стають основою, яка визначає конкурентоспроможність підприємства як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Отже, пріоритетним шляхом 

підвищення стабілізації та доходності підприємства є його активна інноваційна 

діяльність.  

Стимулювання та розвиток інноваційної діяльності на всіх рівнях 

економіки повинна супроводжуватися реформуванням, певною адаптацією 

існуючих організаційно-економічних механізмів і формуванням на їх основі 

механізмів, що безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності 

інноваційного розвитку. Одним з таких є організаційно-економічний механізм 

інноваційного розвитку підприємств.  

Організаційно-економічний механізм стимулювання та розвитку 

інноваційної діяльності підприємств є підсистемою традиційного 

організаційно-економічного механізму підприємства і у певний спосіб 

реалізується через форми і методи управління всією господарською діяльністю.  

Організаційно-економічний механізм стимулювання та розвитку 

інноваційної діяльності підприємств завжди конкретний, спрямований на 

досягнення конкретних інноваційних цілей шляхом впливу на конкретні сфери і 

фактори, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей вплив 

здійснюється за допомогою використання конкретних ресурсів або потенціалів 

підприємства. Головною особливістю організаційно-економічного механізму 

стимулювання та розвитку інноваційної діяльності підприємств є його 

спрямованість на:  

- прискорення темпів науково-технічного процесу;  

- підвищення ефективності організаційно-економічних робіт у результаті 

спланованої і цілеспрямованої розробки і втілення комплексу заходів;  

- активізацію і раціональне використання творчої активності робітників.  

Організаційно-економічний механізм стимулювання та розвитку 

інноваційної діяльності підприємств включає в себе такий важливий елемент, 
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як прийняту в українському законодавстві і поширену в економічній практиці 

типологію організаційних форм інноваційного розвитку підприємств. [4, с. 62] 

Організаційними формами, що набувають значимості у реальному секторі 

економіки є: науково-виробничі комплекси; стратегічні альянси; промислово-

фінансова група; промислові корпорації; технопарки; бізнес інкубатори.  

Загальним недоліком для всіх існуючих організаційних форм 

інноваційного розвитку підприємства є в тій чи іншій мірі диференціація 

наукової та виробничої діяльності. Це, в свою чергу, обумовлює типовий 

фінансовий метод, який в самому загальному вигляді забезпечує фінансування 

інноваційних витрат, реалізуючи протилежність розвитку та оптимізації в 

економічній діяльності підприємстві.  

Таким чином, в контексті дослідження організаційних форм інноваційного 

розвитку підприємств слід зазначити, що всі вони спрямовані на забезпечення 

інноваційного розвитку як комплексу взаємопов’язаних і взаємозалежних 

завдань, які в концентрованому вигляді можна формалізувати за двома 

напрямками: мобілізації інноваційного ресурсу та реалізації інноваційного 

потенціалу економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства на зовнішньому ринку та створення сприятливих умов розвитку 

науково-технічної та виробничої бази його інноваційного розвитку. [7, с.202] 

Основними методами та способами стимулювання інноваційної діяльності 

на підприємстві – суб’єкті ЗЕД можуть бути: 

- удосконалення системи фінансування товарно-інвестиційних та 

інвестиційних проектів шляхом оптимізації показників кредитної лінії; 

- поліпшення маркетингової та інформаційної роботи за рахунок 

створення на підприємстві інформаційно-аналітичного відділу у складі служби 

маркетингу з чітко визначеною структурою та функціями спеціалістів.  

Основою інноваційного потенціалу підприємства є кадрові та матеріально-

технічні складові, а також наявність науково-технічної й інтелектуальної 

власності. 
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Особливо важливим є наявність спеціалістів, що забезпечують 

інноваційний процес новими знаннями, ноу-хау, новими технологіями. Саме 

цій складовій інноваційного потенціалу має приділятися головні увага в процесі 

стимулювання та розвитку інноваційної діяльності. 

Скорочення обсягів фінансування науково-технічного комплексу та 

відсутність дієвої державної науково-технічної стратегії гальмують перехід 

підприємств до інноваційної моделі розвитку.  Наразі реформування науково-

технічного комплексу здійснюється непослідовно, без урахування 

загальновідомих чинників функціонування й розвитку науково-технічного 

потенціалу, формування попиту на наукові досягнення з боку реального 

сектора економіки.  

Розвиток інноваційної діяльності підприємств стримують  також такі 

чинники, як відсутність фінансування, слабкість державної політики в науково-

технологічній та інноваційних сферах, високі кредитні ставки, недостатність 

інформації про зовнішні ринки збуту тощо.  

Крім того, проблемами інноваційного розвитку сучасних підприємств в 

умовах виходу на зовнішній ринок є відсутність реальних механізмів 

об’єднання наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш значних та 

перспективних напрямах розвитку.  

Подолання зазначених проблем дозволить підвищити рівень інноваційного 

розвитку підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення 

виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні 

інвестиції на інноваційну діяльність. А, отже, і посилити конкурентні переваги 

в умовах виходу підприємств на зовнішні ринки.  

Також основними проблемами, які стримують масштаби та інтенсивність 

інноваційної діяльності підприємств України в сучасних умовах 

господарювання є:  

- відверто ворожі військові, політичні, економічні, інформаційні дії 

Російської федерації відносно України;  

- зниження ділової активності та скорочення економіки держави;  
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- високий рівень корумпованості органів державної влади; 
- нестабільність та недосконалість нормативно-правового забезпечення 

регулювання та розвитку інноваційної діяльності; 
- кардинальне зниження курсу національної валюти, а, відтак, і суттєве 

дорожчання вартості залучення науково-технічних ресурсів з-за кордону.  
- нестача власних коштів як у суб’єктів господарювання, так як 

потенційних інноваторів, так і споживачів інноваційної продукції.  
Отже, до основних напрямів стимулювання та розвитку інноваційної 

діяльності підприємств, є:  
1. Законодавчі зміни щодо системи пільг та стимулів у галузі інноваційної 

діяльності. 
2. Створення інноваційної інфраструктури на загальнодержавному та 

регіональному рівні, яка б забезпечувала ефективне використання науково-
технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та 
конкурентоспроможності підприємств. 

3. Розвиток та посилення дії фінансово-кредитних інститутів, що 

забезпечують безперервність фінансування інноваційних проектів. 
4. Формування сучасної організаційної структури управління за 

здійсненням інноваційної діяльності на загальнодержавному, регіональному 
рівні та на рівні підприємства. 

5. Використання маркетингових підходів щодо вивчення майбутніх потреб 
у нових товарах та послугах. 

6. Підготовка висококваліфікованих працівників та залучення їх в активні 
галузі для створення нових технологій. 

7. Активізація міжнародного наукового та науково-технічного 

співробітництва. 
8. Мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення міграції 

вчених.  
Реалізація запропонованих заходів дасть змогу значно підвищити рівень 

стимулювання та розвитку інноваційної діяльності підприємств, стабілізувати 
прискорений процес оновлення виробництва, ефективно використовувати 
внутрішні та залученні зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність.  
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Дослідження показують, що інноваційна діяльність підприємства, 

особливо при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, потребує постійного 

удосконалення. Відповідно до об’єктивних вимог зовнішнього ринку, вона 

повинна базуватися на чітко окресленій політиці, досконалій методиці 

запровадження нововведень та оцінювання їх результатів. Саме тому 

впровадження, розвиток та стимулювання інноваційної діяльності в сучасному 

ринковому  середовищі є нормою, а не винятком із правил, а інновації для 

підприємства повинні  стати не лише безперервним, а й ефективно керованим 

процесом. 
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середовища, в якому відбувається здійснення економічної діяльності 
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вирішення. 
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Найважливішою передумовою розвитку ринкової економіки є розробка 

відповідного нормативного - правового середовища для успішного формування 

діяльності і розвитку підприємств, та організація їх рівноправної діяльності для 

забезпечення справедливих конкурентних умов на різних ринках. 
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Основними засадами ефективного функціонування успішної ринкової 

економіки сьогодні є повна самостійність підприємств і організацій, що 

функціонують в народному господарстві, вступаючи при цьому в зв’язки 

різноманітного характеру: виробничі, господарські, управлінські, формуючи 

тим самим загальнодержавний економічний механізм. 

Усі ці відносини (як між підприємствами - безпосередніми виробниками 

так і між державними та іншими органами) потребують чітких і справедливих 

правил гри, внаслідок цього вони і набувають характеру правовідносин і 

вимагають системи нормативно-правового забезпечення, яке водночас, не 

обмежувало б можливостей розвитку для підприємств, а з іншого б 

забезпечувало чіткість, прозорість і справедливість для всіх гравців, і 

суспільства в цілому. 

Саме тому виникає необхідність детально дослідити вже існуючий і 

функціонуючий нормативно правовий механізм що регулює підприємницьку 

діяльність для ефективного управління підприємством. 

Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні було 

предметом дослідження багатьох вітчизняних видатних науковців, зокрема, 

В.Б. Авер’янова,З.С. Варналія, В.І. Коростея, В.К. Мамутова, Н.О. Ахметової та 

ін., проте залишаються недостатньо дослідженими питання вдосконалення 

правових механізмів регулювання підприємництва.  

Метою даної статті є аналіз та узагальнення наявного правового 

забезпечення діяльності підприємств в Україні, визначення недоліків та 

можливий пошук окремих управлінсько –організаційних шляхів відносно їх 

усунення.  

 Аналізуючи сучасне визначення підприємницької діяльності в 

Господарському кодексі України, можна дізнатись, що це – самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва 

продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою 

одержання прибутку. Виходячи з цього тлумачення, слід зазначити, що в 

Україні поняття «бізнес» і «підприємництво» сприймаються як слова-синоніми. 



93 

Таким чином, сутністю підприємництва в Україні є знаходження і апробація 

чогось нового, того, чого не було раніше в структурі виробництва, в соціумі чи 

суспільстві. [2] 

Основними ознаками підприємництва визначаються: самостійність, 

відповідальність за прийняття рішень, їх наслідки, ризик, ініціативність, 

активний пошук нових, оригінальних рішень, орієнтація на досягнення 

комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутків тощо [2]. 

Підприємництво є проявом науковотехнічної, економічної (комерційної), 

організаційної творчості і новаторства. Сучасна західна література поділяє 

підприємницьку діяльність на три функції:  

- ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних і інформаційних 

ресурсів); 

- організаційну (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклама), 

- творчу (новаторство, генерація і використання ініціативи, вміння 

ризикувати). 

Підприємництво в Україні здійснюється на основі певних принципів, 

визначених в законодавстві. Основними є: 

- вільний вибір видів діяльності; 

- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької 

діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; 

- самостійне формування програм діяльності та вибір постачальників і 

споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до 

законодавства; 

- вільний найм працівників; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 

платежів, встановлених законодавством; 

- самостійне здійснення підприємцем, або юридичною особою 

зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем частки 

валютної виручки, що йому належить, на власний розсуд [2]. 

Діяльність підприємств в Україні регулюється за допомогою 
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господарського законодавства. Воно охоплює як господарські закони у 

власному значенні, так і інші нормативні акти з питань господарської 

життєдіяльності. 

Нормативними актами, що регулюють господарську діяльність в Україні, 

є: 

1. Конституція України. Конституцією регулюються питання 

господарської діяльності у статтях про власність, підприємництво, визначається 

компетенція органів державної влади, Президента, Верховної Ради та Кабінету 

Міністрів України. 

2. Закони, що регулюють господарські відносини, поділяються на: 

- закони, що регулюють загальні питання господарської діяльності (закони 

України «Про власність», «Про систему оподаткування», «Про бюджетну 

систему України», «Про відновлення платоспроможності боржника чи 

визнання його бан крутом» тощо); 

- закони про окремі види господарської діяльності («Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про банки і банківську діяльність», «Про 

товарну біржу», «Про цінні папери і фондову біржу» та ін.); 

- закони про окремі види і відносини в господарській діяльності. До них 

належать нормативні акти господарського законнодавства, втілені в 

господарському, бюджетному, повітряному, водному, земельному, лісовому та 

інших кодексах України. 

У системі господарського законодавства слід розрізняти законодавчі акти 

та підзаконні нормативні акти. До законодавчих актів належать нормативні 

акти Верховної 

Ради та Кабінету Міністрів України. До підзаконних нормативних актів 

– укази та розпорядження Президента; постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів; господарські нормативні акти міністерств, державних 

комітетів, відомств з господарської діяльності у вигляді наказів, інструкцій, 

положень; нормативні акти місцевих рад народних депутатів і місцевих 

адміністрацій. [3] 
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Сучасні проблеми Становлення законодавствав межах україни, незалежно 

від її стану соціально-економічної орієнтації, відбувається з урахуванням 

відповідних закономірностей. Однією з таких є те, що діюча Конституція 

України є основою розвитку та вдосконалення уже чинного законодавства, 

своєрідним фундаментом побудови правової системи, здійснення державно-

правової реформи. У ст. 8 Конституції України міститься одне з важливих 

положень, зміст якого зводиться до наступного: «Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються 

на основі Конституції України і повинні відповідати їй» [1]. Це важливо не 

лише як суто юридичне, а й як методологічне вихідне положення, яке слід 

враховувати у законотворчому процесі. Крім того, слід зазначити, що 

Конституція містить також норми, які передбачають необхідність прийняття 

конкретних законів. І сьогодні, реалізуючи відповідні норми нашої Конституції, 

вже прийнято ряд нових законів, які прямо випливають із Конституції України 

[1]. 

Важливе значення в умовах трансформації ринкових відносин в Україні 

має прийняття Господарського та Цивільного кодексів України, Так, 

Господарський Кодекс України (ГКУ) встановлює, відповідно до Конституції 

України, правові основи господарської діяльності або господарювання, які 

базуються на різноманітності господарювання різних форм власності, де 

предметом регулювання є господарські відносини, що виникають у процесі 

організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 

господарювання. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти 

господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, 

громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів 

господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності [2].  

ГКУ встановлює, що умови, обсяг, сфери та порядок застосування окремих 

видів засобів правового регулювання господарських відносин визначаються за 
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конодавчими актами, а також программами економічного і соціального 

розвитку, які розробляються відповідно до Закону від 23 березня 2000 року 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» [5]. 

Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності 

окремих категорій суб’єктів господарювання здійснюється відповідно до ГКУ 

та інших законів, зокрема Закону від 31 березня 2005року «Про інноваційну 

діяльність» [4]. Цей закон визначає правові, економічні та організаційні засади 

державної регламентації інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми 

стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку 

розвитку економіки інноваційним шляхом. Згідно з ним державну підтримку 

одержують суб’єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в 

Україні інноваційні проекти, таким чином стимулюються прогресивні види 

господарської діяльності. 

 Проте, разом з тим, дана нормативно правова система регулювання є 

дещо застарілою і неповороткою, потребує перебудови і адаптації до все більш 

швидких темпів розвитку новітніх технологій в тому числі останніх світових 

тенденцій до зниження державного регулювання і все більш гнучкішого 

відношення до підприємців, як основного двигуна національних економік. 

Таким чином можна виокремити такі проблеми, які потребують негайних 

рішень. 

По-перше, відсутність єдиної законодавчої стратегії щодо розвитку 

підприємництва. Недостатніми є правові гарантії усіх форм власності та захист 

приватної власності як основної умови розвитку підприємницької діяльності.  

По-друге, неоднозначність, нестабільність і суперечливість чинної 

нормативно-правової бази розвитку підприємництва. Зростаючий потік 

нормативних актів різного рівня, особливо відомчих, нерідко викривлює 

основне законодавство.  

По-третє, практично не функціонуючий характер багатьох правових актів, 

дуже низька виконавча дисципліна щодо нормативно-правових документів. 
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Багато з положень Конституції України не можуть бути реалізовані й 

залишаються лише декларацією поки не введені в дію закони, які визначають 

конкретний механізм, порядок і процедури їх здійснення. Безпомічність 

державної системи виконання законів усе більшою мірою компенсується 

активністю підпільних мафіозних структур, які починають вершити суд і 

розв’язують господарські суперечки та конфлікти поза будь-якими правовими 

нормами.  

По-четверте, наявність у законодавстві багатьох нечітких норм, які при 

бажанні можна піддати будь-якому трактуванню. Саме вони надали можливість 

формувати фінансові «піраміди» і інших сумнівних підприємств, які завдали 

шкоди, та позбавили заощаджень багатьох наших співвітчизників.  

По-п’яте, необґрунтованість законодавчих обмежень та вимог, які 

містяться в окремих нормативно-правових актах. Це – один із наслідків 

відсутності практики залучення до обговорення проектів правових актів 

представників громадських об’єднань підприємців.  

По-шосте, наявність правового нігілізму як антипода правової культури. 

Сутність правового нігілізму становить ігнорування права, юридичних норм та 

загальноприйнятих правових цінностей, зневажливе ставлення до правових 

принципів і традицій. Важливу роль у появі такого негативного суспільно-

правового явища відіграють недосконалість правової освіти та просте незнання 

права населенням і особисто підприємцями. [3] 

Отже, основою законодавства, що регулює діяльність підприємств, є 

система загальних (статусних) та спеціальних законів, які визначають правове 

становище даних підприємств. Наприклад, до загальних кодифікованих 

законодавчих актів належать Господарський та Цивільний кодекс України. Дані 

нормативно-правові акти класифікуються залежно від кола осіб, на які вони 

поширюються. Крім загальних законів, до статусних належать закони, які 

визначають правове становище окремих видів підприємств усіх галузей 

економіки. До них входять закони: «Про господарські товариства», «Про 

інвестиційну діяльність» та ін.  
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До спеціального можна віднести законодавство про захист від 

недобросовісної конкуренції, законодавство про інноваційну діяльність, 

законодавство про інвестиційну діяльність. 

 Багато підприємств сьогодні ігнорує правову базу через її недієвість, і не 

адаптованість до сучасних умов ведення ефективного підприємництва. 

 Але, нажаль, існує ряд недоліків. Недоліками даної системи є 

громіздкість, декларативність, складність і відсутність досконалого механізму 

реалізації, необхідність впровадження тенденцій до загального зниження рівня 

державного регулювання підприємницької діяльності і більш широких гарантій 

забезпечення права власності як для резидентів так і для не резидентів, що б 

призвело до негайного пожвавлення економіки. 
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ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті визначено поняття маркетингової діяльності та комплексу 

маркетингу, розглянуто процес організації маркетингової діяльності, основні 

принципи та завдання маркетингової діяльності на підприємстві. 

Сформульовані напрямки удосконалення організації маркетингової діяльності 

на підприємстві. 

Ключові слова: глобалізація, маркетинг, маркетингова діяльність, принципи 

маркетингу, управління маркетинговою діяльністю підприємства, підходи до 

управління маркетинговою діяльністю, цілі маркетингової діяльності. 

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки і технологій, 

посилення конкуренції успіху може досягти тільки така організація, яка творчо 

застосовує маркетингове управління (маркетинговий менеджмент) у своїй 

діяльності, постійно шукає нові способи адаптації до безперервно мінливих 

умов існування. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах 

господарювання повинна швидко і гнучко реагувати на постійні зміни 

маркетингового середовища. Саме це й зумовлює актуальність теми 

дослідження. 

Розробка маркетингової програми діяльності підприємства є особливо 

актуальною сьогодні. Тому, мета статті полягає у з’ясуванні особливостей 

управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та розгляді напрямів 

його вдосконалення. 

Без сумніву, сьогодні проблематика управління маркетинговою діяльністю 

та аналіз проблем вдосконалення маркетингової діяльності посідають одне з 

перших місць у дослідженнях провідних вітчизняних та закордонних 
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економістів та вчених, таких як Г. Армстронг, Н. Борден, Е. Діхтль, Дж. Еванс, 

Б. Карлофф, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Портер, Х. Хершген. Серед вітчизняних 

науковців, які забезпечили розвиток наукових засад маркетингу, необхідно 

відзначити Л.В. Балабанову, А.В. Войчака, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчука, 

О.Л. Каніщенко, В.Я. Кардаша, Є.В. Крикавського, Н.В. Куденко, 

А.О. Старостіну, І.Л. Решетнікову, А. Длігач. 

В умовах упровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в 

новій культурі бізнесу, одним із носіїв якої є маркетинг. Зростаюча конкуренція 

вимагає від підприємця такої організації господарської діяльності, за якої 

найвищі результати досягаються за найменших затрат.  

Здійснення маркетингової діяльності є об’єктивною необхідністю 

орієнтації науково-технічної, виробничої та збутової діяльності підприємства з 

урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Тут відображається 

і постійно посилюється тенденція до планомірної організації виробництва для 

підвищення ефективності функціонування підприємства загалом та його 

господарських підрозділів зокрема [5, с. 32].  

Маркетингова діяльність підприємства спрямована на те, щоб досить 

обґрунтовано, враховуючи попит ринку, встановлювати поточні і, головне, 

довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела 

ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її 

пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток [5, с. 35]. 

Науковці по-різному трактують поняття «маркетингова діяльність» (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 



101 

Таблиця  1 - Трактування поняття «маркетингова діяльність» 

різними науковцями. 
№ Автор Поняття Ключові слова 

1. Л.В. Баланова Управління маркетингом – це практичне здійснення 

ретельно продуманої інтегрованої політики 

підприємства на ринку, яка включає організацію, 

аналіз, планування, проведення заходів, 

спрямованих на досягнення певних цілей 

підприємства на ринку і контроль [3, с. 311] 

Інтегрова 

політика 

підприємства 

на ринку 

2. А.О.Старостіна Під маркетинговою діяльністю розуміє таку систему 

управління підприємства, яка спрямована на 

вивчення та врахування попиту і вимог ринку для 

обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності 

підприємств на випуск конкурентоспроможних 

видів продукції [6, с. 41] 

Система 

управління 

підприємством  

3. С.С. 

Гаркавенко 

Розглядає управління маркетингом з огляду на 

функції менеджменту: планування маркетингу, 

організація маркетингу, мотивація персоналу, який 

бере участь у маркетингу та контролі маркетингу; 

ототожнює управління маркетингом і маркетинг-

менеджмент [2, с. 52] 

Функції 

менеджменту 

4. Г. Ассель Розуміє управління маркетингом як «механізм 

процесу управління, за допомогою якого 

маркетингова організація взаємодіє зі споживачами» 

[1, с. 6] 

Механізм 

процесу 

управління 

Процес управління маркетингом становить собою процес аналізу ринкових 

можливостей цільових ринків; розробки маркетингового комплексу і 

перетворення в життя маркетингових заходів. В організації аналізу, 

планування, контролю маркетингової діяльності основну увагу слід приділяти 

значним розбіжностям в залежності від характеру продукту і його цільового 

призначення. На рис.1 наведена схема форм і методів аналізу, планування, 

контролю маркетингової діяльності, орієнтованої на вироб- ництво продукції 

виробничого призначення [4, с. 42]. 
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Рисунок 1 – Механізм взаємодії маркетингу з підприємством 

Цілісне уявлення про управління маркетингом, поєднавши в собі переваги 

різних сучасних наукових концепцій і відповідної практики, виходить із того, 

що управління діяльністю суб’єкта на ринку будується, по-перше, на 

принципах стратегічного планування; по-друге, на принципах управління 

інвестиційним портфелем, в якому кожний напрям діяльності суб’єкта або його 

бізнес-одиниця, має свій потенціал одержання прибутку, прийнятим за основу 

розподілу ресурсів суб’єкта; і, по-третє, на принципах властивого маркетингу, 

що дає змогу оцінити перспективи реалізації рішень, прийнятих на основі 

перших двох принципів, і безпосередньо планувати, організовувати та 

контролювати їх виконання, використовуючи системний маркетинговий 

інструментарій. У концепціях управління маркетингом домінує процес, що 

включає:  

1. аналіз маркетингових можливостей;  

2. розроблення маркетингових стратегій;  

3. планування маркетингових програм (розроблення системних     

інструментів);  

4. організацію виконання; 

5. контроль маркетингової роботи, найтіснішим образом взаємозалежний зі 

стратегічним корпоративним плануванням. 

ПІДПРИЄМСТВО 

 
Ринкові цілі Планування виробництва та виробнича 

Споживач
Планування реалізації 
маркетингових рішень 

та реалізації 

Ситуаційний аналіз. 
Розробка 

маркетингових рішень 
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Як було сказано раніше, основними функціями управління маркетинговою 
діяльністю на підприємстві є її організація, планування та контроль виконання. 
Взаємозв’язок між цими функціями управління пояснює рис. 2 [7, с 18]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функції управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві  

 Під удосконаленням маркетингу розуміється підвищення його якості та 
ефективності. Шляхи (умови, фактори) вдосконалювання маркетингу 
різноманітні. Під час вибору тих чи інших напрямів перетворень визначають їх 
вплив на виконання цільових програм; на економічність, оперативність і 
надійність системи маркетингу; на підвищення її конкурентоспроможності; на 
стійке позиціювання підприємства та його товарів (послуг) на ринку; на 
становище підприємства в конкретному середовищі і т. д. Існують різноманітні 
шляхи вдосконалення та підвищення ефективності маркетингу, які доцільно 
представити у вигляді дерева цілей. Однак не викликає сумнівів той факт, що 
всі напрями вдосконалення маркетингу повинні реалізовуватися системно, 
комплексно. Проаналізуємо деякі з них, які можна віднести до найбільш 
важливих.  

1. Створення цілісної, діалектичної, гнучкої системи маркетингу, яка 
була б адаптивною і сприйнятливою до попиту споживачів, ринкових змін 
(кон’юнктура і т. п.), маркетингових інновацій, інтелектуального сервісу, 
міжнародного бізнесу.  

2. Раціоналізація маркетингової функціональної організації, що 
забезпечує чіткий розподіл посадових функцій між працівниками управління і 
виробництва.  

3. Удосконалення організаційного механізму маркетингу за рахунок 
розширення кооперування й інтефірування маркетингових функцій у рамках 
об’єднання або в масштабі різних підприємств.  

Стратегічне 
планування 

Планування 
маркетингу 

Організація 
маркетингової 
діяльності та 
втілення 

запланованих 
заходів у життя 

Маркетинговий 
контроль 
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4. Поліпшення кадрової політики. Передові підприємства багато уваги 

приділяють підготовці, підвищенню кваліфікації маркетологів, а також 

питанням маркетингової підготовки загальногосподарських фахівців і 

керівників.  

5. Механізація, комп’ютеризація та автоматизація маркетингової 

діяльності, що передбачає широке застосування технічних засобів у роботі 

маркетингових інформаційних систем, систем управління маркетингом, 

інфратоварного забезпечення, організаційно-технічного оснащення.  

6. Упровадження науково обґрунтованих технологій маркетингу. 

Цьому фактору підвищення ефективності, на жаль, приділяють незначну увагу.  

7. Удосконалення управління маркетингом – створення системи 

управління маркетингом, наукове обґрунтування її підсистем (функціональних і 

тих, що забезпечують) та організація раціонального їх функціонування. 

Маркетинг може виконувати свою роль за умови, якщо створена, налагоджена 

на підприємстві й ефективно функціонує система маркетингу.  

 Комплексні маркетингові дослідження створюють обґрунтовану базу для 

прийняття рішень про стратегію і програму розвитку підприємницької 

діяльності. Прогнозування ринку, розробка стратегії і планування своїх дій на 

ринку, формування ринкового попиту — це основні принципи маркетингової 

концепції керування в середині підприємства. Тому маркетинг усе більш буде 

інтегруватися в загальну систему управління підприємством, коли в основі 

прийняття практично усіх виробничих, збутових, фінансових, адміністративних 

та інших рішень буде лежати інформація, що надходить від ринку. 

Підприємство повинне мати таку маркетингову систему, яка б давала йому 

змогу максимально точно планувати свою маркетингову діяльність, правильно 

організовувати роботу відділу маркетингу та контролювати ці процеси. Всі 

напрями вдосконалення маркетингу повинні реалізовуватися системно, 

комплексно. Для реалізації цих підходів потрібні не тільки підготовлені 

фахівці, а й зусилля під час створення управлінських структур, у завдання яких 

входить аналіз, планування, організація і контроль маркетингової діяльності на 

підприємстві. 
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МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  

У статті розглянуто сутність понять «конкуренція», 

«конкурентоспроможність підприємства», «конкурентна перевага», 

«міжнародна конкурентоспроможність». Визначено об’єкт, суб’єкти, 

складові процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства. Описано підсистеми механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 
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міжнародна конкурентоспроможність підприємства, управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства є одним з важливих аспектів 

ринкового середовища, що сприяє адаптації підприємства до умов на ринку. В 

сучасному бізнесі конкурентоспроможність підприємства є запорукою його 

успіху, прибутковості і процвітання. 

Питання конкурентоспроможності підприємств було і залишається 

актуальним для науковців-теоретиків та практиків. Дослідженням питання 

сутності поняття, управління та підвищення конкурентоспроможності (в т.ч. й 

міжнародної) підприємства займалися: Сміт А., Рікардо Д., Портер М., Азоєв 

Г.Л., Бондаренко А.С., Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М., 

Фатхутдінов Р.А., Шевельова С., Шершньова З.Є., Шинкаренко В.Г. та інших. 

Гарачук Ю.О., Филюк Г., Кошелупов І.Ф., Скорик О.В., Марцин В.С. Проте 

одностайної думки щодо конкурентоспроможності підприємства та її впливу на 

ефективність діяльності підприємства досі немає.  

Саме тому цілями даної статті є: 

- дослідження існуючих визначень понять «конкурентоспроможність 

підприємства» та «міжнародна конкурентоспроможність підприємства»; 

- визначення теоретичних засад здійснення управління 

конкурентоспроможністю на підприємстві під час здійснення 

зовнішньоекономічних операцій;  

Дослідження поняття «конкурентоспроможність підприємства» передбачає 

з’ясування сутності категорії «конкуренція», оскільки вони тісно 

взаємопов’язані – про конкурентоспроможність можна говорити тільки при 

наявності конкуренції між виробниками/продавцями певної продукції 

(послуги).  

Конкуренція (від лат. «Сoncurentia» – стикатися, змагатися) – суперництво 

між товаровиробниками за найбільш сприятливі, економічно вигідні умови 

виробництва та реалізації продукції [1, с.114].  
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Конкуренція змушує суб’єктів підприємницької діяльності не зупинятися 

на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижувати витрати на 

виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що пропонуються на 

ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність. 

У Законі України «Про захист економічної конкуренції» економічна 

конкуренція (конкуренція) визначена як «змагання між суб'єктами 

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 

іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови 

обороту товарів на ринку» [2]. 

Конкуренція – одна з головних рис ринкового господарства. Саме вона 

створює умови для розробки і створення нових товарів і послуг. Між собою 

конкурують товари, товаровиробники, галузі, країни. Між цими рівнями 

конкуренції існує тісна залежність. 

Основним завданням і головною функцією конкуренції – є завоювання 

ринку, в боротьбі за споживача перемога своїх конкурентів, забезпечення 

одержання сталого прибутку. 

Як стверджує колектив науковців [3] «можливість виживання 

підприємства в умовах постійної конкурентної боротьби залежить від його 

конкурентоспроможності. Для виживання в умовах ринку суб’єкти 

господарювання повинні перемагати конкурентів. Здатність досягати 

економічних, організаційних, технічних переваг означає досягнення суб’єктами 

господарювання конкурентоспроможності на ринку». 

Азоєв Г.Л. визначає конкурентоспроможність підприємства як 

«можливість розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах 

конкурентного ринку» (4, с.138) 

С.Шевельова дає таке визначення поняттю «конкурентоспроможність 

підприємства»: «здатність підтримувати стійкі позиції на ринку, функціонувати 

прибутково, бути привабливим для інвесторів, заслужити добрий імідж серед 

споживачів та різноманітних суб’єктів господарювання» (5, с.210). 
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Фатхутдінов Р.А. розглядає конкурентоспроможність як «властивість 

об’єкта, яка характеризується ступенем реального або потенційного 

задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами на 

даному ринку»[6, с.22]. 

В.Г. Шинкаренко і А.С. Бондаренко вважають, що 

конкурентоспроможність підприємства – це динамічна характеристика 

здібності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і 

забезпечувати при цьому визначений рівень конкурентних переваг [7, c. 14]. 

Вважаємо це визначення найбільш вдалим із усіх нами розглянутих. 

Міжнародна конкурентоспроможність - це здатність підприємства 

ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, а також можливість 

досягнення ефективної фінансово-господарської, зовнішньоекономічної 

діяльності і лідируючих позицій в умовах конкурентного середовища. 

Колесник Ю.В. міжнародну конкурентоспроможність підприємства 

розглядає як «здатність підприємства створювати та реалізовувати продукцію, 

цінові й нецінові якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції 

конкурентів на зовнішньому ринку» [8]. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства відображає 

можливість ефективної виробничо-господарської діяльності в умовах 

глобального конкурентного ринку. Це забезпечується всім комплексом наявних 

у підприємства ресурсів. Виробництво та реалізація конкурентоспроможних 

товарів і послуг є узагальнюючим показником життєздатності підприємства, 

його вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, 

науково-технологічний та трудовий потенціал [9, с.25]. 

Реалії сьогодення свідчать про те, що існує проблема щодо створення та 

забезпечення подальшого зростання рівня міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств при виході на зарубіжні ринки. 

Основними проблемами, які перешкоджають успішній реалізації конкурентних 

переваг є перш за все технологічна відсталість вітчизняних компаній та 

наявність несприятливого бізнес-клімату в українській державі.  
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У більшості випадків українська продукція виявляється 

неконкурентоспроможною внаслідок відсутності відповідних сертифікатів 

якості або використання таких систем оцінки якості товарів, які не 

відповідають загальноприйнятим у світі. 

Виживання на конкурентному ринку вимагає від підприємства певних 

конкурентних переваг, які дозволяли б йому перемагати в конкурентній 

боротьбі.  

Конкурентнi переваги – це унiкальнi активи, якими володiє фiрма. Вони 

допомагають фiрмi перемагати в конкурентнiй боротьбi й не можуть бути легко 

повторенi конкурентами. Конкурентнi переваги бувають природнi та набутi. До 

природних конкурентних переваг вiдноситься клiмат, ресурси, економiко-

географiчне положення тощо. Основними набутими конкурентними перевагами 

є капiтал, квалiфiкацiя робочої сили, технологiї, iнновацiї тощо. 

Досягнення високого рівня міжнародної конкурентоспроможності є 

стратегічною метою діяльності підприємства-суб’єкта ЗЕД в умовах ринку, для 

досягнення якої необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок його системи 

управління. Та управління міжнародною конкурентоспроможністю не 

еквівалентне всій діяльності підприємства з досягнення кінцевих цілей, а 

охоплює функції, що пов'язані з розробленням і реалізацією стратегії 

конкуренції, стимулюванням до реалізації стратегії. Конкурентоспроможність 

підприємства у загальній класифікації об'єктів управління відносять до тих, які 

потребують розроблення спеціального механізму управління. 

Під управлінням конкурентоспроможністю підприємства розуміють 

аспекти виконання загальних функцій управління, які визначають стратегію і 

політику у сфері створення й реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі й 

відповідальність у цій сфері діяльності суб'єкта господарювання, що 

реалізуються за допомогою таких засобів, як планування 

конкурентоспроможності, оперативне управління нею, її забезпечення й 

підвищення [10, c. 72].  
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Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства являє 
собою напрям менеджменту підприємства, спрямованого на формування, 
розвиток і реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності 
підприємства як суб'єкта міжнародної економічної діяльності. 

Об'єктом управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства є рівень міжнародної конкурентоспроможності, необхідний і 
достатній для забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта 
міжнародної конкуренції. 

Суб'єктами управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства є певне коло осіб, що реалізують його завдання. Сучасна світова 
практика дає можливість визначити наступні п'ять груп суб'єктів управління 
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (табл.1). 

Таблиця 1 - Суб'єкти управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства (складено автором на 
основі.( [11, c. 18]) 

 № 
п\п 

Суб’єкт управління Характеристика 

Власник підприємства за будь-яких умов має брати 
безпосередню участь у 

формуванні стратегічних цілей 
та завдань підприємства 

пов'язаних з його 
економічними інтересами та 
фінансовими можливостями 

Вищий управлінський персонал підприємства заступники директора та 
керівники підрозділів 
операційної діяльності 
підприємства, з яких 

складається ланцюг цінностей 
підприємства 

Лінійні менеджери операційних підрозділів підприємства Обов’язково повинні мати 
відповідний рівень 

професійної підготовки 
Менеджери-економісти консалтингових фірм залучаються на підприємство 

на платній основі для розробки 
та реалізації стратегії 

міжнародної 
конкурентоспроможності 
підприємства з метою 

переведення реального її рівня 
у бажаний 

Державні та відомчі управлінські структури та органи Їхні повноваження 
визначаються відповідними 
нормативними документами
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Процес управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

можна представити у вигляді чотирьох взаємопов’язаних блоків: 

- визначення основних пріоритетів – постановка цілей підприємства у 

сфері досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності; 

- визначення завдань – аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємства; 

- розробка стратегії – формування альтернативних пакетів стратегій 

досягнення очікуваного рівня конкурентоспроможності підприємства; 

- реалізація стратегії – вибір оптимального пакету стратегій та розробка 

стратегічного плану досягнення конкурентоспроможності підприємства. 

При розробці стратегії конкурентоспроможності на зовнішньому ринку 

підприємства проходять наступні етапи управління: 

- оцінка конкурентоспроможності підприємства, його продукції та 

основних конкурентів на зовнішньому ринку, що полягає у визначенні 

основних ключових факторів успіху підприємства, конкурентних переваг, які 

можуть забезпечити йому успішне функціонування та довгострокове 

випередження конкурентів; 

- реалізація стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства полягає у прийнятті рішення, якими засобами воно буде досягати 

поставлених цілей; 

- оцінка і контроль реалізації визначеної стратегії управління 

конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку. 

Механізм управління підприємством задля підвищення рівня його 

конкурентоспроможності передбачає зміцнення конкурентних переваг 

підприємств на ринку та його реструктуризація, яка передбачає здійснення 

заходів, спрямованих на вдосконалення організаційної структури підприємства, 

управління, форми власності. Такі заходи здатні покращити фінансовий стан 

підприємства, збільшити обсяги випуску продукції і, як наслідок, підвищити 

його конкурентоспроможність. 
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Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства пов’язаний з 

розробкою та ефективним функціональних підсистем управління:  

1. Управління маркетинговою діяльністю. Спочатку необхідно 

удосконалити наявну структуру маркетингового відділу, особливу увагу також 

варто приділити процесу вивчення ринку, дослідженню перспективних 

напрямів ведення збутової діяльності, а також дослідженню питання рівня 

конкурентоспроможності продукції, що виготовляється підприємством.  

2. Управління якістю. Одна з найважливіших складових компонентів 

механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Якість товарів 

і послуг, може забезпечити фірмі значні конкурентні переваги на цільових 

ринках. Відсутність же науково обґрунтованих стратегій управління якістю 

продукції підприємства може позбавити його, з одного боку, вже завойованих 

конкурентних позицій на ринках, а з іншого - зробити неможливим ефективне 

ведення конкурентної боротьби на нових ринках, оскільки якість продукції, як 

відомо, є одним з головних конкурентних переваг товару;  

3. Управління виробничою діяльністю. Одна з важливих підсистем, під час 

розробки та функціонування якої необхідно у першу чергу звернути увагу на 

технічний рівень виробництва, який у свою чергу визначається станом 

технології та техніки. Для більшості виробничих підприємств актуальною є 

проблема технічного оновлення, а також удосконалення методів та технології 

виробництва продукції, що в першу чергу пов’язано з необхідністю економії 

виробничих ресурсів та поліпшення рівня якості продукції, що випускається;  

4. Управління фінансовою діяльністю. Даний процес в свою чергу 

відображає уміння правильного розпорядження результатами діяльності, а 

також оптимізацію руху фінансових потоків, що забезпечує виконання життєво 

важливих для підприємства функцій;  

5. Управління персоналом підприємства. Саме від цієї підсистеми 

залежить і рівень продуктивності праці робітників, і якість робіт, що 

виконуються, і, як результат, ефективність роботи підприємства. Тому 

ефективний менеджмент персоналу забезпечує успішне функціонування 

підприємства як цілісної системи [12, c. 259]) 
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Загальновідомо, що зміст будь-якого процесу управління проявляється в 

реалізації глибоких, загальних, стійких внутрішніх зв’язків, які постійно 

повторюються. Тому важливо виділення основних рівнів управління 

конкурентоспроможності: стратегічний, тактичний та оперативний. 

Стратегічне управління повинно здійснюватися на рівні вищого 

керівництва компанії і орієнтується на довгострокові (від трьох років і більше) 

перспективи розвитку підприємства. Воно має бути спрямоване на пошук, 

визначення і формулювання стратегічних цілей забезпечення 

конкурентоспроможності. Для досягнення перспективних цілей 

конкурентоспроможності стратегічне управління має бути спрямоване також на 

розробку і застосування відповідних інструментів - конкурентних стратегій, 

тобто певної системи дій, спрямованих на широке і довготривале визнання 

компанії зовнішнім середовищем і на формування унікальних позитивних 

відмінностей цього підприємства. 

Тактичне управління конкурентоспроможністю повинно бути спрямоване 

на формування тактики забезпечення конкурентоспроможності - сукупності 

видів, прийомів і методів конкурентної боротьби, які обирає і практично 

застосовує компанія проти своїх конкурентів і за допомогою яких вона реалізує 

свою конкурентну стратегію.  

Поточне (оперативне) управління є об'єктом оперативного менеджменту, 

який безперервно здійснюється в процесі розв’язання поточних завдань 

забезпечення конкурентоспроможності компанії. Крім того, оперативне 

управління конкурентоспроможністю повинно допускати проведення 

комплексу заходів, що розробляються і здійснюваних для усунення 

непередбачених диспропорцій. 

Тактичний і оперативний (поточний) рівні управління 

конкурентоспроможністю компанії повинно здійснюватися всіма суб'єктами 

управління, з особливою увагою середньої та нижньої ланки управління. 
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Усі виділені рівні управління конкурентоспроможністю підприємства 

мають бути інтегровані між собою як в тимчасовому, так і у функціональному 

аспекті, оскільки завдання конкурентної тактики не лише витікають із завдань 

конкурентної стратегії, але і найістотнішим чином впливають на рішення 

завдань [13, c. 104]. 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства має 

бути спрямованим на: 

- нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних 

(деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності 

підприємства шляхом формування захисту проти них; 

- використання позитивних зовнішніх чинників впливу для нарощування 

та реалізації конкурентних переваг підприємства; 

- відтворювання та нарощування конкурентоспроможності підприємства 

на ґрунті розвитку його топ-характеристик, ринково-продуктової та 

просторово-часової його адаптації до змін зовнішнього середовища; 

- забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень — їх синхронізації з 

динамікою дії негативних та позитивних чинників конкуренції на певному 

ринку [14, c. 420]. 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства означає 

застосування певного комплексу заходів, спрямованих на протистояння 

різноманітним зовнішнім факторам впливу та подолання негативних наслідків 

конкуренції з метою досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності на 

міжнародному ринку. Основною його метою є забезпечення сталого 

функціонування підприємства за будь-яких економічних, політичних, 

соціальних умов на зовнішньому ринку [15, c. 74].  

При розробці стратегії забезпечення конкурентоспроможності на 

зовнішньому ринку підприємства проходять наступні етапи управління, які 

представлені на рисунку 1. 
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Рисунок 1 - Етапи управління при розробці стратегії забезпечення 

Отже, можна зробити висновок, що поняття «конкурентоспроможності 

підприємства» є дуже складним і не має жодного узагальненого визначення. 

Його не можна розглядати з якоїсь однієї сторони, треба враховувати всі 

аспекти цього поняття. Деякі науковці вважають, що головним є можливість 

ефективно розпоряджатися фінансовими ресурсами, інші пояснюють 

конкурентоспроможність підприємства через здатність випускати та 

реалізувати конкурентоспроможний товар. Міжнародну 

конкурентоспроможність слід розуміти, як здатність підприємства ефективно 

функціонувати на зовнішньому ринку, а також можливість досягнення 

ефективної фінансово-господарської, зовнішньоекономічної діяльності і 

лідируючих позицій в умовах конкурентного середовища. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ ПОЛІТИКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто теоретико-методичні та теоретичні аспекти щодо 

особливостей  управління комунікаційною політикою підприємства. Були 

виявленні існуючі проблеми, розглянуто дискусійні питання та запропоновано 

методичні підходи до обґрунтування орієнтирів комунікаційної політики 

підприємства. Також потрібно робити наголос на тому, що великого значення 

за останній час набуває інтеграція різних елементів комунікаційної політики в 

єдине ціле.  

Ключові слова: управління, комунікаційна політика, інформація, підприємство, 

обґрунтування орієнтирів.  
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В сучасних економічних умовах інформація набуває все більшого значення 

для ефективного функціонування підприємств. Створюючи та реалізовуючи 

товар чи послугу, підприємству необхідно налагодити зв'язок із своїм ринковим 

сегментом, забезпечити ефективну систему обміну інформацією із покупцями, 

посередниками, партнерами та іншими контактними аудиторіями. З цією метою 

використовується комплекс маркетингових комунікацій, який забезпечує 

зв'язок підприємства із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Важливим 

фактором, що сприяє посиленню ролі маркетингових комунікацій, а отже і 

управління ними, є й те, що різноманітні елементи використовуються на тлі 

мінливих соціальних, економічних і конкурентних сил. На сьогодні управління 

комунікативною політикою підприємства є чи найважливішою частиною 

управління маркетингом в цілому. 

Вагомий внесок в дослідження комунікативної політики, та, зокрема, 

проблеми управління комунікаційною політикою підприємства в сучасних 

умовах, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці й фахівці, як Р. Джозлін, 

Ф. Котлер, П. Роуз, С. Гаркавенко, Л. Балабанова, П. Мацкевич, О. Громова, 

В. Шепель, М. Ковальов та інші, проте питання щодо ефективних методів 

управління комунікаційною політикою потребують подальшого, глибшого 

дослідження. 

Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів щодо формування 

орієнтирів комунікаційної політики підприємства, виявлення існуючих проблем 

в управлінні комунікаційної політики, оцінка досліджених тенденцій розвитку 

управлінської системи комунікаційної політики підприємства та узагальнення 

всіх особливостей обґрунтування орієнтирів комунікаційної політики 

підприємства на сучасному етапі.  

З переходом в епоху інформаційної цивілізації та побудови новітніх 

технологій комунікаційна політика підприємства поступово розвивається та 

постійно вдосконалюється. Інформацію в управлінні можна назвати сигналом 

повідомлення про будь-яку можливу реальну подію, яка відбулася в організації. 

Сьогодні важко уявити світ без гігантських обсягів інформації та спілкування. 
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Технічні можливості обміну інформацією інтенсифікують взаємодію людини і 

світу. Ми спостерігаємо інформаційний вибух, в якому сформувалися потужні 

потоки комунікацій, які змінюють як людину, так і світ. І якщо сучасна людина 

не встигає сприймати ці потоки, оперувати змінами, вона втрачає саму 

можливість відчувати актуальну сучасність [5, с. 310].  

Комунікація є системною роботою. Вона потребує планування, що 

базується на дослідженнях, і здебільшого має охоплювати весь спектр 

можливих форматів та каналів.  

Науковці по різному тлумачать зміст комунікації. У широкому значенні – 

це різновид взаємодії між тими чи іншими суб'єктами інформаційного впливу 

за посередництвом певного визначеного об'єкта, тобто повідомлення. Отже, 

мова йде про взаємодію певних людей, груп людей, соціальних інститутів, 

суспільства загалом. Український дослідник В. Бебик пропонує таке визначення 

поняття комунікації: «Комунікація — це опосередкована і цілеспрямована 

взаємодія двох суб'єктів, яка може відбутися як в реальному, так і віртуальному 

просторі і часі». Будь-яка комунікація, вважає він, передбачає передачу 

інформації, тому визначає відносини і, як наслідок, взаємовідносини між 

суб'єктами, які перебувають у процесі комунікації [1, с. 28].  

Дослідження показують, що керівники витрачають від 50 до 90% усього 

часу на комунікації. Комунікації мають величезне значення для успіху 

підприємства. Керівники, які працюють на результат представляють суть 

комунікаційного процесу, мають добре розвиненні уміння усного і письмового 

спілкування і розуміють, як середовище впливає на обмін інформацією. 

Менеджери отримують необхідну їм інформацію як всередині підприємства, 

так і у зовнішньому середовищі, а потім перетворюють її і розподіляють між 

працівниками, хто відчуває потребу в ній.  

На підприємстві одним з найбільш важливих важелів управління є 

комунікаційна політика. Комунікаційна політика підприємства представляє 

собою інструмент впливу підприємства на зовнішнє і внутрішнє середовище за 

допомогою інформаційної взаємодії. Її розуміють, як процес формування 
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спрямованих на ринок і від ринку (при ринкових дослідженнях) потоків 

інформації. Управління комунікаційною політикою в сучасних умовах вийшло 

на новий рівень.  

Постійне підвищення ролі інформації в діяльності підприємства змушує її 

переглядати свої позиції, зокрема в сфері комунікацій. Застосування 

комунікацій у системі управління підприємством передбачає наявність єдиної 

системи планування комунікаційної політики підприємства. Комунікаційна 

політика – спланований курс заходів підприємства, який спрямований на 

планування та втілення взаємовідносин підприємства з усіма суб’єктами 

маркетингової діяльності з метою стабільного і ефективного формування 

попиту та просування пропозиції на ринок та задоволення потреб покупців і 

отримання прибутку [2, с. 30]. 

 Комунікаційна політика підприємства обмежена вузьким ринковим 

сегментом клієнтів комунікаційних підприємств, яку вони, якщо і збільшують, 

то за допомогою засобів прямого маркетингу і реклами. Комунікаційна 

політика зосереджується не лише на великій кількості клієнтів цих же самих 

комунікаційних підприємств, а й на етапі проникнення на ринок та активно 

використовує такий інструмент комунікаційної політики, як лобіювання. Г. 

Почепцов виділяє комунікативне підприємств як таке, що спирається на 

усталені комунікативні схеми. Він пише, що як закон комунікативних 

технологій варто визнати тенденцію опори при видачі своїх повідомлень на вже 

наявні в суспільстві комунікативні потоки. Комунікація лежить у їхній основі, 

оскільки шляхом внесення зміни в комунікацію намагаються досягти змін у 

поведінці за рахунок зроблених змін у моделі світу людини. Ці переходи можна 

проілюструвати в такій спосіб: зміни в комунікації – зміни в моделі світу – 

зміни в поведінці [3, с. 20-21].  

Комунікаційна політика підприємства направлена на здійснення та 

вдосконалення заходів інформаційного забезпечення з розширенням їх 

привабливості в суспільстві. Підприємство, щоб якось виділитися з поміж 

інших та спрямувати свої сили на ринок через потік інформації включає різні 
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комунікаційні елементи: - рекламу; - зв’язки з громадкістю; - формування 

фірмового стилю тощо. В даний час проведення комплексу заходів, які 

направлені на діяльність підприємства дозволяє підприємствам вижити в 

умовах складного економічного стану в країні.  

Однак не всі підприємства в змозі застосовувати весь комплекс тих чи 

інших досліджень на підприємстві. Тому найчастіше застосовується тільки 

комплекс заходів, що формує та стимулює збут, тобто комунікаційну політику. 

Зазвичай до комунікаційної політики відносять: рекламу, стимулювання збуту, 

роботу з громадськістю й особисте продаж. Вибір тієї чи іншої форми 

комунікації залежить від продаваного товару або послуги. Найчастіше для 

просування товару застосовуються всі перераховані форми у комплексі.  

Якщо ми починаємо говорити про комунікації, як про управлінські потоки 

інформації, то не потрібно забувати хід тої чи іншої інформації. Невід'ємна 

частина добре налагодженої системи інформаційного забезпечення комунікацій 

підприємства – це механізм внутрішньо-корпоративного інформування між 

підрозділами. З цього випливає, що ефективність комунікацій підприємств яка 

покликана забезпечити прийняття правильного управлінського рішення, 

вносить істотний внесок у вирішення тих чи інших питань.  

Вона стає фактором виробництва, використання матеріалів та накопичення 

капіталу, і в кінцевому результаті створює багатства. У цій своїй функції 

інформація є елементом конкурентоспроможності, рівним за своїм значенням в 

впевненості управлінні комунікаційною політикою підприємства. Не потрібно 

забувати, що є комунікаційні потреби. Людина прагне до пізнання та оцінки 

інших людей, а через комунікаційні потреби з їх постійної підтримкою – і до 

самовизнання і самореалізації. З безлічі якостей комунікатора, особливу увагу 

зазвичай приділяють переконливості, ясності намірів, зручності і стилю 

комунікації. Люди більш впевнені у собі відрізняються дружелюбністю та 

приємним виглядом, здатні, як правило сильніше впливати на інших осіб. 

Зазвичай вони найчастіше правильно оцінюють те, що їх оточує.  
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Найпростіша комунікація складається з трьох компонентів: комунікатора 
(джерело інформації, творець повідомлення), повідомлення і комуніканта 
(адресат – той, хто отримує інформацію).  

Це основні компоненти будь-якого комунікаційного процесу. Орієнтири 
комунікаційної політики базуються на трьох основних компонентах:  

1. Мотиваційному – бажанні спільно працювати, творити, реалізовувати 
поставлені цілі.  

2. Змістовному – розумінні, як спільно працювати, спілкуватися задля 
досягнення тієї чи іншої мети.  

3. Операційному – готовності до спільної діяльності (наявності для цього 
необхідних знань, умінь, навичок).  

Ефективна комунікація з точки зору комунікаційних підприємств 
передбачає отримання інформації одержувачем і реакцію у відповідь згідно з 
прогнозом відправника комунікаційного процесу. Для підвищення 
ефективності всієї системи комунікації необхідно зменшити перешкоди, що 
виникають у процесі комунікації, тобто враховувати індивідуально-особистісні, 
соціальні і культурні фільтри. Ці перешкоди можуть бути змінені за рахунок 
дублювання повідомлення, зміни самого повідомлення у разі необхідності, 
зменшення числа посередників у комунікаційному процесі.  

Багато в чому успіх комунікаційної політики підприємства визначається 
якістю звернень підприємства, спрямованих до цільової аудиторії. При 
підготовці звернення вирішуються питання по змісту, структурі та формі 
комунікаційних підприємств. Комунікативну взаємодію між центрами 
прийняття управлінських рішень на підприємстві можна розглядати як 
інформування, взаємовплив, певні взаємовідносини між її учасниками для 
досягнення порозуміння.  

Дехто називає політику комунікацій політикою стимулювання збуту, 
вважаючи її складовою збутової політики, оскільки основна її роль – 
покращення процесу по збільшенню реалізації товарів. Під просуванням 
розуміється сукупність різних видів діяльності по доведенню інформації про 
переваги продукту до потенційних споживачів і стимулюванню бажання його 
купити [4, с. 8].  



123 

Обґрунтування орієнтирів комунікаційної політики має базуватися на 

основних засадах менеджменту: - планування і управління комунікативними 

процесами, в тому числі виявлення цільових аудиторій, розробку 

комунікаційних стратегій, контроль та оцінку ефективності комунікацій; - 

роз'яснення позицій і напрямків підприємства та конкретної особи; - 

організацію інформаційного трансферту (перенесення, переклад) і діалогу; - 

інформаційне представлення інтересів об'єкта; - формування і посилення довіри 

та симпатії; - уявлення того чи іншого об'єкта (підприємства, персони, 

проблеми, теми) громадськості та збільшення компетентності учасників 

діалогу; - твердження коректних комунікацій в конфліктних ситуаціях. 

Визначення комунікаційних мереж керівниками особливо важливе для 

розуміння влади, мотивації і контролю в системі підприємства, бо покриття або 

централізація інформації підтримують владні відносини, а характер 

взаємозалежності функцій, підфункцій працівників у підрозділі (підприємстві) 

визначає тип більш ефективної комунікаційної мережі.  

Добре налагоджені комунікаційні орієнтири створюють позитивний 

соціально- психологічний клімат підприємств. Комунікаційні проблеми 

підприємства безпосередньо пов'язані з комунікаційними потребами цього ж 

підприємства. Їх часто ототожнюють з інформаційними потребами різного 

роду, так само як ототожнюють інформацію з комунікацією, засоби масової 

комунікації із засобами масової інформації.  

До комунікаційних потреб підприємства відносять потреби в інформації та 

власне комунікаційні потреби, тобто потреби в спілкуванні або згуртуванності 

навколо підприємства, а також потреба в ефективному зворотньому зв'язку. Для 

реалізації комунікаційної політики розробляються відповідні технології. 

Наприклад, для вирішення технологічних завдань презентації підприємства в 

засобах масової комунікації цілком достатньо сил прес-групи.  

Якщо потрібно провести таку презентацію комунікаційного підприємства в 

посиленому варіанті, необхідно підключити групу по зв'язкам з громадськістю, 

що дозволить налагодити більш тісний контакт з потрібною цільовою 
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аудиторією та посилить комунікацію ефективного зворотного зв'язку. Для того 

щоб домогтися взаєморозуміння і співробітництва необхідно виконати наступні 

умови:  

1) забезпечити широке і адекватне інформування, як всієї громадськості, 

так і окремих спеціалізованих груп;  

2) організувати ефективну зворотний зв'язок з поінформованими групами.; 

3) залучити громадськість до участі в процесі обговорення і прийняття 

рішень, пов'язаних з інтересами різних соціальних груп.  

Для комунікаційної політики підприємств важливим є інтенсивне ділове 

спілкування з партнерами, потенційними споживачами і постачальниками, 

численними організаціями, що забезпечують обмін інформацією на певних 

етапах проходження цієї інформації. Підприємства за довгі роки роботи 

накопичують багато інформації, а швидкий пошук стає можливим при 

ефективному розміщенні і зберіганні цієї ж інформації. Інформаційні бази 

даних включають весь комплекс статистичних показників, що характеризують 

господарську діяльність підприємства в цілому та її виробничо-збутових 

підрозділів, а також фактичний матеріал щодо всіх факторів, що впливають на 

стан і тенденції розвитку підприємства.  

Інформація в процесі комунікації передається не тільки з метою прийняття 

правильних рішень, але і для того, щоб вони могли виконуватися. Звичайно, 

якщо між керівниками та підлеглими в комунікаційному процесі відбувається 

правильний обмін інформацією на підприємстві по обґрунтуванню своїх 

рішень, це значно збільшує шанси їх успішного виконання по тих пір, поки 

працівники не зрозуміють, яку винагороду їм запропонує підприємство за 

якісно виконану роботу.  

Таким чином, комунікаційна політика підприємства являє собою 

інструмент впливу підприємств на внутрішнє та зовнішнє середовище взаємодії 

та направлена на формування попиту і стимулювання збуту. Інформаційне 

спілкування та влада на підприємстві займають різне становище, та іноді вони 

навіть протистоять один одному. 
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Найважливішим інструментом збереження і зміцнення ринкових позицій 
підприємства є здійснення ефективної комунікаційної політики підприємства. 
На сучасному етапі необхідне застосування комплексних підходів по 
обґрунтуванню комунікаційними процесами у підприємницькій структурі та 
теоретичне і практичне опрацювання моделей і механізмів комунікаційної 
політики. Зараз є дуже актуальним те, що саме налагодження стратегічних 
партнерських відносин, на сьогоднішній день є найбільш проблемною 
складовою у стратегічних планах розвитку більшості комунікаційних 
підприємств.  

Отже, створення ефективних комунікацій як всередині, так і за межами 
підприємства досягається шляхом добре організованої комунікаційної політики 
підприємства. Така комунікаційна політика підприємства визначається обміном 
інформації між двома або більше людьми комунікаційних процесів. Основна 
мета такого процесу полягає в забезпеченні розуміння інформації, що є 
предметом обміну, тобто повідомлень. Ефективному сучасному 
комунікаційному підприємству потрібен постійний погляд зверху вниз на всі 
комунікаційні ланки, тому загальна комунікаційна політика підприємства, 
тобто програма, повинна проектуватися так, щоб забезпечити до одержувача 
інформації максимально можливий доступ.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто сутність поняття «управління інноваційною 

діяльністю». На базі  українського законодавства визначено об’єкти 

інноваційної діяльності. Виділено та розкрито типи інноваційної системи до 

яких відносять: інноваційна система на індивідуальному рівні, інноваційна 

система на макрорівні, інноваційна система на мезо рівні, інноваційна система 

на макрорівні; інноваційна система на випер рівні, інноваційна система на 

глобальному рівні.  Наведено процес побудови та функціонування системи 

управління інноваційною діяльністю на прикладі промислових підприємств. 

Представлено групи функцій управління інноваційною діяльністю: загальні 

функції управління інноваційною діяльністю, конкретні функції управління 

інноваційною діяльністю, об’єднувальні функції управління інноваційною 

діяльністю. Перераховано принципи за яким повинен формувати механізм 

управління інноваційною діяльністю. Зображено механізм управління 

інноваційною діяльністю. Розкрито важелі державного стимулювання 

інноваційної діяльності. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, управління, механізм, функції, 

принципи, система, організаційні елементи. 

Аналіз сучасного стану економіки країни та умов функціонування 

вітчизняних підприємств, показав необхідність оновлення продукції, 

виробничих потужностей, підвищення в цілому конкуренто спроможності 

підприємств. Подолання існуючих проблем, які виникли на підприємствах 

можливо за допомогою інновацій, тому як показує зарубіжна практика від рівня 

інноваційної діяльності залежить ефективність підприємства та його 

конкуренто спроможність. 



127 

Мета статті полягає у визначенні особливостей управління інноваційною 

діяльністю підприємства на сучасному етапі розвитку економіки. 

Інноваційна діяльність підприємства спрямована на створення і залучення 

із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його 

конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували 

перспективи розвитку. Однак можливості різних підприємств щодо залучення 

інновацій істотно відрізняються, що зумовлено, насамперед, існуючими 

ресурсними обмеженнями. Отже, управління інноваційною діяльністю 

підприємства має здійснюватися, з одного боку, з огляду на потенційні 

можливості інновації у формуванні конкурентних переваг, а з іншого - з 

урахуванням інвестиційних можливостей підприємства. [1] На думку В.В. 

Стадника та М.А. Йохни, управління інноваційною діяльністю це складова 

менеджменту сучасного підприємства, що охоплює планування, організування 

та стимулювання інноваційної діяльності, реалізації інноваційних проектів, 

розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцненню ринкових 

позицій підприємства[2]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує інновацію таким 

чином: «Це новостворені і вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція 

чи послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і соціальної сфери». У зазначеному Законі 

сказано, що об’єкт а ми інноваційної діяльності є: [3] 

- інноваційні програми і проекти; 

- нові знання та інтелектуальні продукти; 

- виробниче обладнання та процеси; 

- інфраструктура виробництва і підприємництва; 

-організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істот но поліпшують структуру і якість 

виробництва і соціальної сфери; 

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; 
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- товарна продукція; 

- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. 

Як показує практика ефективність інноваційної діяльності, значним чином, 

залежить від системи яка сформувалась на підприємстві та контролюється 

керівництвом. У науковій літературі виділяють декілька типів інноваційної 

системи, а саме: [4] 

1. Інноваційна система на індивідуально мурівні – інноваційний розвиток 

на рівні фізичної особи. Тут відбувається основний етап розвитку знань, а 

також інвестування в сферу науко ємних технологій, шляхом придбання товарів 

та послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та задоволення 

власних потреб. 

2. Інноваційна система на мікрорівні – інноваційний розвиток, який 

здійснюється конкретним підприємством, яке розробляє та випускає 

наукомістку продукцію, а також надає послуги щодо забезпечення 

інноваційного процесу (освіта, фінанси, юридичний супровід, інформація і т.д.). 

3. Інноваційна система на мезорівні – інноваційний розвиток, який 

здійснюється кількома підприємствами на рівні холдингових або 

корпоративних структур переважно в межах однієї країни. 

4. Інноваційна система на макрорівні - інноваційний розвиток, який 

здійснюється в межах однієї країни або її частини (регіон, область, край), 

інституційну основу якої становить національна (державна) інноваційна 

політика. 

5. Інноваційна система на випер рівні – інноваційний розвиток, який 

здійснюється об'єднаними національними (державними) системами (США, ЄС, 

Україна), транснаціональними корпораціями. 

6. Інноваційна система на глобальному рівні - розробка і впровадження 

нових технологій на рівні світових груп. Прикладами таких груп є 

фундаментальна наука (неформалізована мережа) і інформаційна мережа 

Інтернет (формалізована мережа). 

Розвиток та функціонування інновацій та інноваційних процесів 
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підприємства неможливо без створення системи управління інноваційною 

діяльністю, яка контролювала би всі складові даного виду діяльності як на 

стратегічному та і оперативному рівнях. 

 

Таблиця 1 – Процес побудови та функціонування системи управління 

інноваційною діяльністю промислових підприємств. 

Організаційні 

елементи системи 

Вибір форми організації юридичної особи з установленими в 

державному порядку правами та обов’язками 

Вибір організаційно-правової форми 

 

Юридичні 

елементи системи 

Вибір необхідної форми власності 

Визначення кількості ресурсних одиниць 

Функціональні 

елементи системи 

Визначення складу та структури виробничих підрозділів 

Вибір стратегії комунікацій з державою, партнерами, 

поставщиками, 

заказниками, конкурентами, інвесторами 

Вибір необхідного числа рівнів організаційної структури 

Техніко- 

Технологічні 

елементи системи 

Розробка стратегії диверсифікації 

Побудова системи робочих машин та обладнання, побудованих 

підвиробничі потужності виробленої продукції 

 

Фінансові 

елементи системи 

Збільшення або зменшення основних і оборотних фондів. 

Збільшення або зменшення рівня капіталовкладень 

Регулювання вартості підприємства 

Елементи 

кадрової політики 

Розвиток або зміна корпоративної культури 

Покращення або скорочення заходів в області управління 

персоналом Покращення або погіршення кадрової та соціальноїп 

олітики 

Покращення або скорочення заходів у області навчання та 

перепідготовки персоналу 

 



130 

Процесс побудови та функціонування системи управління інноваційною 

Діяльністю промислових підприємств [4] 

В науковій роботі Колінко Н.О. три групи функцій управління 

інноваційною діяльністю: [5] 

І група. Загальні функції управління інноваційною діяльністю 

(прогнозування, планування,організування, мотивування, контролювання 

інновацій): прогнозування інновацій – розроблення прогнозів науково-

технічного розвитку на тривалу перспективу; планування інновацій – 

обґрунтування та вибір основних напрямів інноваційної діяльності відповідно 

до прийнятих прогнозів та цілей розвитку, потенційних можливостей, 

інноваційного потенціалу підприємства, попиту ринку; організування інновацій 

– забезпечення виконання планових завдань і об’єднання працівників, які 

спільно реалізують інноваційні плани, програми, проекти на базі відповідних 

правил і процедур; мотивування  інновацій – спонукання працівників до 

зацікавленості в результатах своєї праці зі створення та реалізації інновацій; 

контролювання інновацій – перевірка організації інноваційного процесу, 

виконання плану створення новинок та реалізації інновацій. 

ІІ група. Конкретні функції управління інноваційною діяльністю 

(управління інноваційним процесом, управління інноваційним проектом, 

управління інноваційним потенціалом, управління інноваційним розвитком, 

управління інноваційною програмою) передбачає: інноваційну діяльність 

(управління інноваційним процесом – невіддільна складова інноваційної 

діяльності, яка містить комплекс дій, пов’язаних з ініціюванням, розробленням 

і виготовленням продукції, технологій, що мають нові властивості, які 

ефективніше задовольняють існуючі потреби; управління інноваційним 

проектом – невіддільна складова інноваційної діяльності, яка визначає систему 

взаємопов’язаних цілей та програм комплексу наукових, виробничих, 

організаційних, фінансових та комерційних заходів, які відповідно організовані 

та оформлені, що у результаті приводить до інновації; управління інноваційним 

потенціалом – невіддільна складова інноваційної діяльності, яка характеризує 
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потенційну здатність підприємства впроваджувати інновації, які відповідають 

вимогам ринку; управління інноваційним розвитком – невіддільна складова 

інноваційної діяльності, яка сприяє незворотним, спрямованим та закономірним 

змінам у розвитку інновацій, котрі призводять до підвищення якісного стану 

підприємства; управління інноваційною програмою – невіддільна складова 

інноваційної діяльності, яка реалізує інноваційну стратегію підприємства через 

організаційні ресурси і їх компетенцію для розвитку, впровадження та 

реалізації ключових інновацій). 

ІІІ група. Об’єднувальні функції управління інноваційною діяльністю 

(інноваційне керівництво) передбачає: інноваційне керівництво – діяльність, 

яку виконує керівник інноваційного типу, інноваційним стилем керівництва і 

застосування нових форм влади, на засадах впливу через участь до 

співробітництва та поєднання як авторитету влади так і влади, авторитету з 

метою досягнення соціального, економічного, науково-технічного ефекту. 

Враховуючи особливості та функції управління інноваційною діяльністю 

та наявність системи управління можна стверджувати, що жодна з систем не 

може ефективно функціонувати без певного механізму. Тому й управління 

інноваційною діяльністю повинно спиратися на механізм який діє на 

підприємстві та є елементом загального механізму управління підприємством. 

Так, на думку, Ступак С.М. механізм управління інноваційною діяльністю 

підприємства, повинен формуватися, за наступною системою принципів: [6] 

- системності як відкритої, адаптивної, динамічної системи імовірнісного 

характеру; 

- комплексності як системи, яка функціонує у ринковому середовищі в 

межах окреслених методами державного і регіонального регулювання; 

- орієнтації на інновації, що забезпечує довготривале виживання і розвиток 

підприємства в не стабільному середовищі за рахунок постійного пошуку і 

використання нових способів і сфер реалізаціїйого потенціалу; 

- балансу інтересів суб’єктів інноваційної діяльності. 

На рис. 1 зображено механізм управління інноваційною діяльністю, який 

враховує вище зазначені принципи.  
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Для формування та ефективного функціонування механізму управління 

інноваційною діяльністю науковці передбачають здійснення таких основних 

кроків: [7] 

- визначення найбільш ризикованих напрямів діяльності підприємства; 

- використання різноманітних джерел новаторських ідей; 

- визначення кількісних цілей, на досягнення яких спрямований 

інноваційний проект; 

- визначення основних етапів роботи з реалізації інноваційного проекту, 

при цьому перехід до наступного етапу є неможливим, доки не закінчений 

попередній. 

На систему управління інноваційною діяльністю та його механізм пливає 

велика кількість факторів та важелів, як внутрішнього так і зовнішнього 

характеру. Так до основних важелів зовнішнього характеру можна віднести 

державу . 

Внутрішні фактори припускають створення сприятливих стимулювальних 

умов всередині підприємства з метою розвитку інноваційних здібностей 

працівників. Сприятлива для інновацій організація повинна підтримувати 

творчі процеси та забезпечувати можливості для реалізації позитивно оцінених 

ідей до успішного впровадження їх у виробництво. Елементами внутрішньої 

мотивації та стимулювання виступають: ставлення та поведінка керівників, 

кадрова політика, організація інформаційних і комунікаційних процесів, 

фінансове стимулювання, розвиток організаційної культури, внутрішньо 

організаційне навчання [8]. 

Таким чином, аналізуючи, вище наведене, можна стверджувати, що 

інноваційна діяльність підприємства є запорукою його ефективного 

функціонування. Однак інноваційна діяльність як будь-яка інша, потребує 

системного управління за допомогою механізму, який повинен бути елементом 

загального стратегічного механізму управління підприємством. 
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Сьогодні туризм здатний активно впливати на економіку регіону, в якому 

він розвивається, на його господарську, соціальну і гуманітарну детермінанти й 

тому важливим напрямом диверсифікації соціально-економічної діяльності 

регіонів виступає саме розвиток туризму. Туризм є найважливішим 

каталізатором економічного зростання багатьох регіонів і через це туристичну 

діяльність маємо розглядати як окрему галузь господарства регіону, яка здатна 

приносити високий прибуток, залучати до регіону значні валютні надходження.  

З точки зору фундаментальної економіки туризм є економічним 

комплексом, для розвитку якого потрібні відповідні територіальні умови, 

стратегія розвитку і ефективне управління - на національному регіональному і 

локальному рівнях. Стратегічне управління туристичною сферою, ринком 

туризму багато в чому обумовлене загальними трендами розвитку нової 

економіки, інноваційної системи та  ІТ-технологій, інформатизацією, і, загалом, 

пануванням знань в сучасному суспільстві. Саме знання у сучасному світі 

визначають конкурентоспроможність туризму, як галузі економіки. 

Дослідження шляхів розробки й імплементації стратегії регіонального розвитку 

індустрії туризму, особливо в контексті розбудови нової економіки є 

надзвичайно актуальним завданням.  
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Вивчення питань, що пов’язані зі стратегією розвитку індустрії туризму у 

регіонах досліджують вітчизняні та іноземні науковці й економісти, а саме  Є. 

Крикавський, Л. Фролова, А. Кальченко, Д. Бауерокс., Д. Клосс, М. Дуглас та 

ін. Проте,незважаючи на значну кількість публікацій, проблема удосконалення 

управління на основі регіональних стратегій розвитку туризму залишається 

поза увагою науковців. 

Мета статті полягає в аналізі територіальних умов і стратегічних напрямів 

розвитку сучасного туризму й економіки знань в регіонах України. 

За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), у 2016 р. туристи, 

ділові люди та інші мандрівники витратили 1,65 трлн дол. США, що склало 6% 

доходів від світового експорту і 9% світового ВВП. Якщо враховувати лише 

послуги, то надходження від туризму складають більш як 30% від загального 

обсягу світового експорту товарів і послуг. За підсумками 2016 р. туризм і 

індустрія гостинності визнані одними з найдинамічніших галузей світової 

економіки. За даними Всесвітньої туристичної організації кожне 13-е робоче 

місце у світі створене саме в сфері туризму, а кількість осіб, зайнятих у цій 

галузі, вже досягла 249 млн. і за прогнозами до 2021 р. сягне 323 млн.  

Внесок туристичної галузі до ВВП європейських держав становить від 5 до 

10%. А загальне число туристів, що подорожували за кордон в 2016 р. 

перевищувало 1 млрд. осіб. Ще приблизно 5-6 мільярдів туристів подорожують 

усередині своїх країн. Тобто, ми бачимо, що популярність туризму у світі 

просто приголомшлива. Очікується, що число туристів далі буде тільки 

зростати.  

За прогнозами ВТО до 2030 р., число міжнародних туристів досягне 

1,8 млрд. Україна теж має чим зацікавити європейських туристів і згодом може 

ввійти до числа лідерів міжнародного туризму за кількістю відвідувань. Нині у 

рекреаційно–туристичній сфері України загалом працює ледь 350 тис. ос. У 

сфері обслуговування і готельному бізнесі – 100 тис. ос., в галузі культури, 

спорту, відпочинку та розваг – не повних 250 тис. Сектор, який міг би давати 

десятки тисяч нових робочих місць і реально збагачувати державний бюджет, 
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зараз демонструє невисокі фінансові результати. Слабкий розвиток туризму 

пояснюється тим, що досі ця галузь не була пріоритетною для держави. 

Найвразливішим місцем внутрішнього туризму в Україні є безпека іноземних 

туристів. 

У стратегіях досягнення конкурентоспроможності українського туризму на 

міжнародному ринку, необхідно повинні запропонувати потенційним 

зарубіжним туристам привабливі маршрути та місця для відпочинку. За 

даними, Державного агентства з туризму і курортів у 2016 році Україну 

відвідали 24,5 млн. зарубіжних гостей.  

Минулого літа українці проміняли дорогі морські курорти на люксовий і 

недорогий відпочинок у селі. Оскільки процвітання туризму в окремих регіонах 

країни має поки що віртуальний характер, потрібний перехід його в реальний 

наступ і реальне зростання, організацію дій, процедур і критеріїв, що 

дозволяють будь-якому регіону і локальній місцевості у межах перманентно 

виникаючих зразків глобального туризму направляти, оцінювати і розвивати 

свій туристичний потенціал. Зокрема, для покращення туристичної 

привабливості країни необхідно проводити активну піар-кампанію. Без 

серйозної піар-кампанії, якої в Україні не проводять, говорити про якийсь 

масштабний прорив у галузі в’їзного туризму не доводиться. Україна 

рекламується головним чином за рахунок туроператорів, внутрішніх резервів і 

таких подій, як Євро-2012 та Євробаскет-2015. Туристична рефлексія 

торкається не лише окремих людей і їх життєвих можливостей, але цілої низки 

систематичних дій, що регулюються оцінюючими процедурами, які дозволяють 

кожному регіону вивчати, модифікувати і максимізувати своє положення у 

стрімкій світовій ході, що змінюється [3, с. 54-55].  

Водночас, на шляху формування сучасної галузі туризму в регіонах 

виникає багато проблем, які пов'язані як із загальною економічною кризою в 

державі, так і з існуючою інфраструктурою сфери туризму, кількісні і якісні 

характеристики якої не відповідають світовим вимогам і сучасним потребам не 

лише іноземних споживачів, але і вітчизняних. Мотивація туристичних поїздок 
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визначається багато в чому економічними чинниками, пов’язаними 

безпосередньо з низкою соціальних чинників, які мають тенденцію до певних 

змін. 

Туризм є, за влучним виразом З. Баумана, гонкою за новими бажаннями: 

«У безперебійно діючому суспільстві споживання споживачі активно прагнуть 

до того, щоб їх спокусили. Їх діди жили від одного кроку конвеєра до іншого. 

Самі ж вони живуть інакше: від приманки до приманки, від спокуси до спокуси, 

від опанування одного ласого шматочка до пошуків іншого; проковтнувши 

одну наживку, вони спрямовуються до наступної, - причому кожного разу це 

нова, відмінна від попередньої і привабливіша приманка, спокуса, шматочок і 

наживка» [4, с. 65].  

Бажання туристів мінливі, але перемагає загальне прагнення отримати 

відпочинок максимально високої якості. Туристи - це двигун прогресу й тому 

потрібний постійний пошук нових ідей, інновацій, при грамотному підході до 

створення і реалізації яких, можливі чималий дохід і чимала користь. Оскільки 

сучасний розвиток йде через інновації, то потрібно було б більше уваги приділи 

аналізу реальної ситуації інноваційної діяльності в сучасному туризмі. 

Туристичний бізнес використовує два види інновацій: кризову інновацію і 

інновацію розвитку. Кризова інновація - це рішення про врятування існуючого 

товару від зникнення з ринку шляхом позиціонування нововведення (інновації) 

в стислі терміни. Завдяки введенню інновації товар на ринку виживає.  

Інновація розвитку впроваджується повільно і продумано, виводиться на 

ринок не спонтанно, а поступово, є підтримувальною інновацією, здатною 

попередити старіння існуючого товару. Оскільки туристичний ринок 

нестабільний та піддається впливу різних подій у своєму оточенні і суміжних 

галузях, турфірми повинні не лише створювати новий продукт, але уміти 

своєчасно реагувати на нові зміни в різних областях діяльності, суміжних з 

туризмом, мати здатність до створення нових методів роботи і поліпшення 

результатів діяльності, що дасть можливість забезпечити своєму турпродукту 

цілком стабільне існування на ринку. 
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В Україні, за умови правильної політики, повинна скластися сприятлива 

ситуація для впровадженні інновацій туристичної діяльності в порівнянні з 

ситуацією, яка спостерігалася в кінці минулого століття. Сьогодні 

сформувалися наступні напрями розвитку інформаційних технологій в туризмі: 

- локальна автоматизація туристичного офісу; 

- впровадження прикладних програм автоматизації формування, 

- просування і реалізації туристичного продукту; 

- використання систем управління базами даних; 

- впровадження телекомунікаційних систем резервування місць в готелях і 

бронювання квитків;  

- впровадження мультимедійних маркетингових систем; 

- використання Інтернету. 

Розробка і впровадження нових досягнень науково-технічного прогресу в 

області інформаційних технологій в туризмі відбуваються з урахуванням 

наступних основних принципів: 

1) найбільш сучасні розробки виконані (чи проектуються) в режимі on-line 

за принципом «безпаперового офісу»; 

2) основною ідеологією систем є замкнутий технологічний цикл «клієнт – 

турагент – туроператор – послуга – аналіз»; 

3) на ринку інформаційних технологій пропоновані офісні програми 

розробляються як для широкого споживача, так і для конкретної фірми по її 

замовленню – спеціальні системи; 

4) усі пропоновані технології для автоматизації туристичного офісу 

забезпечені сервісним обслуговуванням, включаючи оновлення, консалтинг, 

навчання персоналу, гарантійне обслуговування; 

5) інтенсивно оновлюються програмні продукти для роботи в середовищі 

Windows; 

6) локальні прикладні програми і локальні системи бронювання і 

резервування об'єднуються в національних і потім інтегруються в міжнародні 

мережі; 
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7) найбільш швидкими темпами йде використання Інтернету для 

формування, просування і реалізації туристичного продукту. 

При великому напливі туристів в певний регіон разом з позитивним, слід 

враховувати можливі негативні наслідки. Так, якщо в регіоні немає надлишку 

робочої сили, то її переміщення в індустрію туризму, наприклад, з сільського 

господарства може привести до певного застою в останньому. Міграція 

населення з сільських районів в міські збільшить навантаження на такі 

невиробничі галузі, як охорону здоров'я і освіту. Інвестиційні ресурси, 

витрачені на додаткові вкладення в туристичне господарство, не зможуть бути 

спрямовані в ті галузі, де вони потрібні.  

Подальший розвиток туристичної експансії регіонів треба, по-перше, 

підкріплювати розвитком в'їзного туризму і туризму усередині регіонів країни. 

По-друге, необхідно акцентувати увагу наших турфірм не лише на 

організаційні і економічні аспекти їх діяльності, але і на соціальний аспект 

зарубіжного туризму, на ненав'язливу виховну роботу в туристичних групах, 

які виїжджають за кордон. По-третє, необхідно враховувати прагнення жителів 

України до туристичних поїздок за рубіж.  

Таким чином, найважливіші організаційно-економічні проблеми 

регіонального розвитку туризму в Україні можна звести до двох основних. З 

одного боку, зі зростанням добробуту українського суспільства збільшиться 

обсягу виїзного туризму, що, безумовно підвищить вимогливість українського 

споживача турпослуг до їх якості. Вже зараз йде усвідомлення необхідності 

нівеляції як стандарту послуг, так і рівня цін на туристичні послуги. З іншого 

боку, в'їзний туризм є важливим джерелом валютних надходжень.  

Падіння обсягів в'їзного туризму вимагає від вітчизняних фірм, які 

приймають туристів, проаналізувати причини відсутності інтересу до нашої 

країни у західного туриста [1, с. 34]. Завдяки технологіям, швидкісним 

подорожам і сучасним економічним процесам відбувається швидке розростання 

регіональних і глобальних зв’язків. Регіони стають суб'єктами міжнародних 

відносин, відбувається переорієнтація їх економік на обслуговування потреб 
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ринків. Одним з таких ринків є ринок міжнародного туризму. Т. Хиллз і 

Дж. Лундгрем стверджують, що «з точки зору географічної теорії головна 

характеристика міжнародного туризму – синдром «центр-периферія». 

Периферії передається підлегла функція у відцентровому процесі, що не лише 

припускає створення фізично привабливих умов для розвитку туризму, але і 

посилює вплив владної ієрархії» [5, с. 128]. 

Розвиток рекреації та туризму як стратегічний напрям довгострокової 

регіональної політики держави, зафіксовано у переліку пріоритетних напрямів 

розвитку 17 регіонів України: АРК, Вінницької, Волинської, Закарпатської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, 

Одеської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та 

Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя. Перелічені регіони 

знаходяться на різних рівнях приведеної схеми, але спільними для них є 

стимулювання розвитку підприємництва в туристичній сфері, сприяння 

розбудові та модернізації туристичної та рекреаційної інфраструктури, 

реконструкція і модернізація існуючої готельної бази, подальше розширення 

номенклатури курортно-рекреаційних послуг за рахунок медичних послуг 

(діагностика, профілактика та лікування захворювань) із широким 

використанням рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів, збільшення 

кількості санаторно-курортних закладів, підвищення якості та забезпечення  

Первинною функцією стратегічного туристського планування є 

формування національної туристської політики. Це обумовлено тим, що ця 

політика грає ключову роль у визначенні напряму туристського розвитку і 

приведенні його у відповідність з потребами і інтересами населення країни. 

Створення системи управління туристською політикою також є 

найважливішим аспектом планування туризму на національному рівні. Широко 

поширений в сучасній зарубіжній туристській практиці термін «планування 

дестинацій» часто використовується для визначення планування в масштабах 

географічного регіону, який має необхідні послуги, пам’ятки, інфраструктуру і 

потенціал для залучення туристів. Дестинація, залежно від природи і характеру 
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туристичного розвитку і територіальних аспектів, може бути регіональною 

(включає декілька рекреаційних територій і міст), або локальною (одна 

рекреаційна територія). Синонімом терміну «дестинація» є термін «територія 

туристичного розвитку». Наприклад, дестинацією, або територією 

туристичного розвитку, є Шарм-ель-шейх в Єгипті, Анталія в Туреччині, Сочі в 

Росії, Ялта в Україні. 

Незалежно від територіального розміру дестинаціїї ключовою 

характеристикою є те, що вона є комплексним простором, що включає 

достатню кількість засобів розміщення і туристських пам'яток, туристську 

інфраструктуру, а також туристську спільноту, здатну забезпечити необхідну 

зайнятість населення у сфері туризму і необхідні транспортні зв'язки усередині 

дестинації. 

Отже, проаналізувавши ситуацію в туристичній галузі України, можна 

констатувати, що туристична галузь, хоч і дуже повільними кроками, починає 

збільшувати свої показники. Але на місцевому рівні доводиться боротися зі 

скептицизмом населення, заснованим на неможливості отримання ним 

негайних особистих вигод від туризму, існує настороженість місцевих жителів 

до туристського розвитку через побоювання. Регулювання туристської 

діяльності повинне поєднувати в собі саморегулювання, засноване на законах 

вільного ринку, і державне регулювання в особливо важливих питаннях. 
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Розкрито сутність мотивації персоналу. Визначено, що розвиток персоналу 

повинен здійснюватися за трьома основними напрямками, включаючи 

особистісний, соціальний і професійний розвиток.  
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Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в управлінні 

персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої 

поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації є головним 

завданням керівництва персоналом. При ефективній організаційній структурі, 

сучасному устаткуванні (оргтехніці, засобах збору й обробки інформації), але 

без мотивації праці працівників підприємству домогтися бажаних результатів 

неможливо: члени трудового колективу не будуть справлятися зі своїми 

службовими обов’язками.  

Низький рівень мотивації праці не сприяє зацікавленості працівників у 

досягненні високих кінцевих результатів праці. У сучасних умовах проблемою 

мотивації є недосконалість мотивації на підприємствах, недостатнє 

фінансування заходів, спрямованих на вдосконалення мотивації персоналу, а 

також те, що на підприємствах не приділяють належної уваги мотивації 

[1, c. 264].  
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Система мотивації характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів, які 

стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо 

досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства. 

Мотивація - процес заохочення людей до ефективної діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей організації шляхом формування мотивів. 

Мотив - внутрішнє бажання людини діяти певним чином для задоволення 

своїх потреб. Мотиви виникають під впливом мотиваторів. Мотиватор - усе те, 

що спонукає людину діяти певним чином. 

Питаннями мотивації праці займалися як закордонні, так і вітчизняні 

автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, 

І Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман 

та інші [3, с. 319]. 

Завданням даної статті є виявлення методів мотиваційного процесу в 

організаційній діяльності у сучасних умовах. 

Мотиваційний механізм представляє собою механізм реалізації праці, 

тобто це комплексний цілісний інструментарій по перетворенню мотивації-

потенції в мотивацію реальність, у безпосередню дію. Мотиваційний механізм 

реалізує, перетворює набір факторів, принципів, стимулів, мотивів, ціннісних 

орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій із лінійного дискретного значення 

в замкнутий постійно повторювальний процес.  

Стосовно економічної мотивації, мотиваційний механізм представляє 

собою економічний механізм реалізації й відтворення єдності соціально-

економічних функцій праці: як засобу до життя, функціонуючому на кожній 

стадії своєї завершеності в певній системі макро- і мікроекономічних 

координат. Окрім того, мотиваційний механізм є своєрідною силою мотивації, 

точніше він забезпечує умови само стимулювання, перетворює мотивацію із 

можливості в реальність. 

Система мотивації управлінського персоналу підприємства повинна 

відповідати таким принципам: 
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- гнучкості – здатність до оперативного реагування на зміну зовнішніх і 

внутрішніх умов функціонування;  

- системності – повне відображення індивідуального вкладу людини в 

досягнення кінцевих результатів підприємства через ланцюги «людина-посада-

робота» і «особа-група-колектив»;  

- відповідності – встановлення такого рівня мотивації персоналу, який 

відповідає кількості, якості та вагомості затраченої праці;  

- структурованості – характеризує поділ заробітної плати на частини, 

кожна з яких є відображенням особистого вкладу працівника в досягнення 

поточних, кінцевих і віддалених результатів діяльності підприємства;  

- відкритості системи мотивації персоналу – прозорість та інформаційна 

доступність для кожного працівника [2, с. 192]. 

Провідні теоретики у сфері менеджменту виокремили три основних 

підходи до управління персоналом: економічний, органічний і гуманістичний, 

які полягають в оцінюванні ролі людини в організації й розумінні природи 

організації.  

За рахунок дії економічної складової яка є основою економічного підходу 

людину розглядають як об'єкт управління, причому головний інтерес 

представляє її функція – праця, вимірювана витратами робочого часу і 

заробітною платою. Організація є набором механічних відносин, що повинна 

діяти подібно до механізму: ефективно, надійно і передбачувано. За такого 

підходу мотивація персоналу в організації полягає, перш за все, у 

матеріальному стимулюванні працівників, тобто підвищенні заробітної плати, 

виплата премій тощо.  

Особливості структурних змін, що передбачає органічний підхід є 

сукупність цілей, стратегій і методів, що впливають на поведінку керівників і 

співробітників. Процес мотивації здійснюється на рівні взаємодії керівництва і 

працівників.  

Суспільний акцент та елементи гуманістичного підходу визначають 

стимулювання персоналу, яке враховує поведінку людини і організацію як 
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культурний феномен. Такий підхід передбачає нематеріальне стимулювання 

працівників, а саме забезпечення культурного відпочинку, створення 

сприятливих умов праці, приділення уваги своїм підлеглим тощо. 

Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є:  

- грошові виплати за виконання поставлених цілей; 

- покарання – це недопущення дій з боку працівника, які можуть принести 

шкоду фірмі; 

- соціальна політика пов’язана з наданням працівникам додаткових пільг, 

послуг і виплат соціального характеру;  

- нематеріальні стимули (винагороди-вдячності, письмова подяка 

керівництва та навіть компліменти); 

- «побудова» (підсвідомий вплив на людину) – дає можливість 

пробуджувати у співрозмовника поважне ставлення і прагнення брати приклад 

з мовця; 

- професійне навчання – можливість розвитку особистісних якостей і 

отримання спеціальних знань, які відкривають широкі перспективи; 

- кар’єрне зростання – стимул працювати старанно, виконувати свої 

обов’язки якісно та оперативно; 

- зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою внутрішньої 

пошти або внутрішнього сайту компанії, організувавши для цього спеціальну 

рубрику [2, с. 268]. 

Для мотивації працівників будь-якої організації в Україні необхідно 

виявити глибокі мотиваційні потреби персоналу з єдиною ціллю — налагодити 

систему стимулювання, яка направлена на задоволення виявлених 

мотиваційних потреб працівників. 

Наведемо перелік факторів мотивації : високий заробіток, фізичні умови 

праці, структурування роботи, соціальні контакти, стійкі взаємовідносини, 

визнання, прагнення до досягнень, влада і впливовість, різноманітність і зміни, 

креативність, самовдосконалення, цікава та корисна робота. 
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Під дією цих факторів змінюється механізм трудової діяльності, так само 

не може залишатися без змін зміст та характер праці. Структура мотиваційних 

факторів є неоднорідною та залежно від поточного стану розвитку підприємств, 

розвитку системи суспільних цінностей чи динаміки ринку праці питома вага 

певних факторів у загальній системі управління буде змінюватися. 

Підприємствам нашої держави необхідно формувати культуру праці і 

певну систему цінностей, яка з часом може стати фундаментом створення 

національної моделі управління. Існуючі сучасні методи мотивації, які 

використовуються в Україні, не відповідають зазначеним вимогам, а в 

більшості випадків навіть суперечить їм . 

За допомогою проведених відповідних теоретичних досліджень 

особливості системи мотивації характеризує сукупність взаємозв’язаних 

заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому 

щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства 

(організації). Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на певних 

вимогах, а саме: 

- надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового 

просування за критерієм результативності праці; 

- узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого 

внеску в загальний успіх. Це передбачає справедливий розподіл доходів 

залежно від ступеня підвищення продуктивності праці; 

- створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та 

добробуту всіх працівників; 

- підтримування в колективі атмосфери довіри, зацікавленості в реалізації 

загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між керівниками та 

робітниками. 

Персонал організації – це головне джерело її досягнень. Створення 

керівництвом умов для розвитку та реалізації потенціалу кожного працівника 

безпосередньо впливає на результативність усього підприємства. Особливо це 

важливо врахувати в сучасних кризових умовах. Адже відданість, прийняття 
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персоналом цінностей і цілей організації, готовність напружено працювати для 

їх досягнення є безцінними характеристиками трудових ресурсів підприємства. 

Отже, які б прекрасні не були ідеї, інноваційні технології, найсприятливіші 

зовнішні умови, без добре підготовленого та мотивованого персоналу високої 

ефективності роботи досягнути неможливо. Вкладення в людські ресурси 

стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності та стійкого 

функціонування підприємства. Сучасний керівник повинен враховувати всі 

фактори, щоб забезпечити успішну роботу підприємства. При формуванні 

оптимальної системи мотивації сучасним керівникам підприємств необхідно 

використовувати класичні теорії мотивації і враховувати менталітет 

працівників, вивчати потреби та інтереси членів трудового колективу, 

використовувати індивідуальний підхід при визначенні стимулів до ефективної 

праці кожного працівника. 

При впровадженні напрямів нематеріальної винагороди працівників, слід 

приділити увагу цілому комплексу статусних, трудових та моральних мотивів. 

Ефективна система морального стимулювання є складовою частиною 

організаційної культури. Нематеріальна мотивація спонукає працівників до 

досягнення кращих результатів у довгостроковій перспективі, дозволяє їм 

максимально розкрити і реалізувати свій трудовий потенціал. 
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Розглянуто сутність маркетингової діяльності підприємства,  організацію 

служби маркетингу. Досліджено ринки збуту, попит, конкуренція на ринку. 
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       У сьогоднішньому складному світі всі ми повинні розбиратися в 

маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи кошти на 

благодійні потреби чи пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Нам 

потрібно знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує, які 

його запити. Нам потрібно розбиратися в маркетингу і нашій ролі споживачів, і 

в нашій ролі громадян. Знання маркетингу дозволяє нам поводитися більш 

розумно як споживачів, будь те покупка зубної пасти або нового автомобіля.  

Якщо ж мова йде про виробничу діяльність то тут маркетинг виступає 

системою організації всієї діяльності фірми з розробки, виробництва і збуту 

товарів на основі комплексного вивчення ринку і реальних запитів покупців з 

метою отримання високого прибутку. Іншими словами сучасна система 

маркетингу ставить виробництво товарів у залежність від запитів споживачів 

[5]. 

Метою даної роботи є аналіз діяльності і загальної політики підприємства 

та розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності підприємства. 

Сучасний маркетинг - це нова підприємницька філософія, в основу якої 

покладені соціально-етичні та моральні норми ділового спілкування, 

міжнародні кодекси і правила добросовісної комерційної діяльності, інтереси 

споживачів і суспільства в цілому. Крім того, маркетинг - це концепція 
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управління господарською діяльністю підприємства, орієнтована на 

виробництво, масовий збут, ринок або споживача залежно від стану ринку та 

комерційних цілей, яке ставить перед підприємством його керівництво. 

Раніше було виправдано для компанії все управління доручати вузьким 

фахівцям у тій чи іншій сфері управління, формуючи з них управлінські 

команди на чолі з віце-президентами, які відповідають за певну сферу 

діяльності. А на чолі компанії стояв менеджер-керівник широкого профілю. 

Структура таких компаній була приблизно однаковою і складалася з чотирьох 

основних сфер діяльності: інженерні розробки, виробництво, збут і фінансова 

служба. Даний розподіл функцій управління цілком  був обгрунтований  і 

відповідав завданням: придумати продукт, провести його і реалізувати з 

прибутком. Якщо ж виникало питання, що вимагає спільного вирішення 

працівників з двох функціональних сфер, необхідно було втручання головного 

керуючого.  

З часом життєвий цикл товару (послуги) ставав все коротшими і 

коротшими, що вимагало більш гнучких та динамічних структур управління, а 

функціональний розподіл праці у сфері управління йшло на задній план. У цей 

час і з'являється маркетинг як якийсь розрив між двома стилями організації 

управління. Було відмічено, що персонал збутових підрозділів найбільше 

орієнтується на потреби людей, а інженерні підрозділи - на вирішення 

виключно технічних питань при створенні продукту. Завдання полягало в тому, 

щоб змусити працівників в однаковій мірі підходити до вивчення запитів 

споживачів і підвищенню технічного рівня продукції. Для цього компанії 

починають об'єднувати в команди персонал різних структурних підрозділів, 

мимоволі змушуючи їх займатися маркетингом. Була відзначена ефективна 

робота таких команд по задоволенню потреб. А також даний стиль роботи 

дозволяє виявити у персоналу навички лідерів.  

У результаті у виграші від такої форми організації опинилися всі. Але в 

сучасному світі (світі швидких змін), де важливу роль відіграє вміння не 

ординарно мислити і вміння реагувати швидко на ситуацію на ринку (у 
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суспільстві), більш важливу роль для маркетингу грає більш широкий спектр 

людських якостей. Адже виробництво товару має бути з мінімальними 

витратами, і тому складовою частиною команди, яка займається маркетингом 

повинні стати і виробничі робітники.  

Так, була реалізована задумка про реорганізацію по продуктовому 

(проектному) принципом, де створювалися бригади (команди), вирішальні 

конкретні завдання з розробки конкретного товару. Перед такими бригадами 

повинні ставитися чіткі цілі, а при їх досягненні - нові завдання і т. д. При даній 

формі організації управління відбувається зрушення в компанії від жорстко-

адміністративного контролю зверху до творчої роботи декількох підрозділів 

для досягнення загальних цілей організації. 

Дана форма внутрішньо-фірмового управління дуже оперативно здатна 

реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. Такі компанії зайняті постійним 

поліпшенням і удосконаленням всіх сфер своєї діяльності. І судять про 

результати роботи в таких компаніях оцінюється за основними показниками, а 

саме: прибутку і рівню маркетингових витрат. У загальному вигляді процес 

управління маркетингом може бути представлений в наступному вигляді: 

− по перше, аналізі ринкових можливостей: проведення 

маркетингових досліджень та збору інформації про маркетингове середовище, 

функціонування фірми; 

− по друге, відбору цільових ринків: дослідження обсягів попиту, 

сегментування ринку, вибір стратегії фірми; 

− по третє, розробки маркетингової політики: розробка товару, 

визначення цінової політики, виявлення каналів поширення, стимулювання 

збуту; 

− четверте ,впровадження в життя маркетингових підприємств [7]. 

З початку виникнення ринку в основі виробництва товарів і надання 

послуг панував принцип: «Виробляти якомога більше, бо ринок безмежний». 

Підприємство у своїй діяльності виходило з збільшення обсягу продукції, що 

випускається та підвищення її якості при одночасному зниженні витрат 
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виробництва. В умовах обмежених виробничих можливостей і при 

необмеженому попиті подібний принцип був виправданий і забезпечував 

належну прибутковість на вкладений капітал. Це стало потужним стимулом до 

розвитку масового виробництва на основі використання результатів науково-

технічного прогресу. Останнє призвело, до того, що виробничі можливості 

почали перевершувати наявний попит, і ринок товарів став характеризуватися 

більшою насиченістю. Це посилило конкуренцію між виробниками за 

споживача, що, у свою чергу, зумовило зміну принципів ведення бізнесу, тобто 

сприяло переходу від орієнтації на виробництво до орієнтації на збут. У 

результаті на перше місце вийшов споживач з усіма своїми специфічними 

потребами та бажаннями.  

Виробнича діяльність підприємства, пов'язана безпосередньо з 

виготовленням продукції і наданням послуг, повинна будуватися так, щоб 

забезпечувати раціональне використання наявних виробничих ресурсів, 

постійне зниження витрат виробництва і випуск продукції, що задовольняє 

вимогам ринку. Це досягається відповідною організацією виробництва, 

вибором технології і устаткування, оптимальним використанням виробничих 

площ. 

Маркетингова діяльність повинна забезпечувати гнучке пристосування 

виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності 

підприємства до мінливої  економічної ситуації (доходи, ціни, кон'юнктура) до 

вимог споживачів на ринку. 

Найважливішим питанням ефективного маркетингового управляння є 

питання визначення керівника служби маркетингу. На наш погляд, її повинен 

очолювати заступник директора підприємства з маркетингу (комерційної 

роботі), або маркетинг-директор. Він несе відповідальність за організацію 

досліджень, спрямованих на досягнення намічених цілей, контроль за 

виконанням маркетингових заходів. До складу маркетингової служби повинні 

входити фахівці з вивчення ринків, формуванню товарного асортименту, 

фахівці зі збуту, рекламі та інші. Для виконання дослідницької роботи можуть 
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також залучатися експерти з науково-дослідних центрів, які спеціалізуються з 

цих питань. Організаційна побудова служби маркетингу може формуватись  

функціональним, дивізіональним або матричним підходом. Функціональний 

тип орієнтується на постійну структуру діяльності служби маркетингу з 

виконання її основних функцій в координації з іншими підрозділами, 

дивізіональної виділяє окремі напрями діяльності, матричний передбачає 

утворення гнучких організаційних структур, що формуються на певні періоди 

часу для розробки конкретних проектів, програм, завдань. 

Якщо підприємницький клімат дозволяє підприємству успішно діяти в 

обраній галузі бізнесу, то діяльність маркетингової служби повинна бути 

зосереджена на товарному ринку, на якому буде або вже працює підприємство. 

Визначаючи основні напрямки політики щодо виходу підприємства на ринок з 

власною продукцією, необхідно мати на увазі наступні маркетингові стратегії: 

прирощення частки на ринку;  збереження частки, встановленої раніше; 

зменшення частки. 

Основним принципом розробки маркетингової стратегії є орієнтація 

кінцевих результатів на реальні вимоги і побажання споживачів. Для реалізації 

даного принципу підприємство повинно всебічно вивчити стан і динаміку 

споживчого попиту на товар і використовувати отриману інформацію при 

розробці та прийнятті науково-технічних, виробничих, господарських рішень. 

Завдяки маркетингу фірма може встановити потреби покупців з метою 

виробництва необхідної продукції та отримання необхідного прибутку. За 

допомогою маркетингу фірма може вирішувати тактичні і стратегічні завдання 

підприємства, орієнтовані на вимоги ринку. Ці основоположні принципи 

обумовлюють і інші положення маркетингу по всебічному вивченню 

споживачів, максимальному пристосуванню підприємства до вимог ринку, 

створення нової продукції, що підвищить ефективність діяльності 

підприємства. Маркетингові структури на підприємстві повинні досліджувати 

ринок з різних напрямків діяльності підприємства виробничої, збутової, 

торгової, цінової, рекламної та інших. 
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Маркетингові дослідження повинні бути також спрямовані на вивчення 

вимог споживачів, що пред'являються до продукції, споживчих властивостей 

продукції, що випускається конкурентами, і проведення на цій основі 

сегментації ринку, дослідження факторів, що визначають структуру і динаміку 

попиту на продукцію підприємства. Будь-яке підприємство повинно 

застосовувати як довгострокове (стратегічне, носить описовий характер і 

визначає загальну стратегію підприємства), так і короткострокове (оперативне, 

розробляються обсяг виробництва, планування прибутку та ін) планування 

розвитку виробництва продукції як один з найважливіших елементів ринкової 

стратегії. Доцільно застосовувати обидва види планування в сукупності, так як 

планування виробництва продукту має специфічні особливості, обумовлені 

поставленою метою, термінами її досягнення, видом товару та ін. 

В даний час маркетинг розглядається у двох аспектах. З одного боку, як 

система, орієнтована на стратегію і тактику активного пристосування до 

мінливих вимог ринку. З іншого боку, маркетинг - це діяльність на ринку з 

метою впливу на нього, яка реалізується за спеціальними програмами і 

планами, взаємопов'язувати такі елементи, як споживач, товар, ціна, реклама, 

продаж. 

Підприємницька ініціатива розглядається в рамках маркетингу як єдино 

можлива форма управлінням і збутом і включає в себе вироблення нових 

конкурентоспроможних ідей як перманентний процес, оперативне 

впровадження найбільш плідних ідей і організацію системи заходів щодо 

максимально швидкого й ефективного збуту інноваційної продукції. 

Маркетинг не тільки один з найважливіших напрямків вдосконалення 

управлінням виробництвом і збутом продукції, але і складний соціально-

економічний комплекс заходів щодо повного задоволенню потреб покупців. 

Треба особливо відзначити, що для маркетингу необхідно комплексне 

застосування. Цільова орієнтація і комплексність - дві "руки" маркетингу, 

забезпечують злиття в єдиний технологічний процес всіх окремих елементів 

підприємницької, господарської, виробничо-збутової діяльності для досягнення 

стійкої рентабельності в заданих часових межах.  
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Отже, управління маркетингом на підприємстві одна з найголовніших 

функцій менеджерів всіх рівнів і ланок управління. Їм необхідно знати, як 

описати ринок і розбити його на сегменти; як оцінити потреби, запити і 

переваги споживачів у рамках цільового ринку; як сконструювати і 

випробувати товар з потрібними для цього ринку споживчими властивостями; 

як за допомогою ціни донести до споживача ідею цінності товару; як вибрати 

відповідних посередників, щоб товар виявився широкодоступним, добре 

представленим; як рекламувати і продавати товар, щоб споживачі знали його і 

хотіли придбати. 
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Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки 

України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових 

відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і 

монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних 

відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів 

керування. 

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку 

підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих 

на споживача, і кінцевий результат – прибуток. 

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 

допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з 

цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 

асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку 

маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 

своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів. 

Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління 

організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять 

стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть 

рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен 

працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх 
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цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і 

загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці 

проблеми. 

Метою даної статті є: 

- висвітлення актуальних питань стратегічного управління підприємством; 

Стратегія – це специфічний управлінський план дій, спрямованих на 

досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як організація функціонуватиме 

та розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних та 

функціональних заходів i дій буде вжито для того, щоб організація досягла 

бажаного стану. 

Для розробки стратегії кожне пiдприємство має усвiдомити такі важливi 

елементи своєї дiяльностi: місiю; конкурентнi переваги; особливості організації 

бізнесу, ринки збуту, де діє фірма; продукцію, ресурси, структуру, виробничу 

програму, організаційну культуру. 

Відомо, що будь-який тип управління базується на відповідній концепції. 

Концепція управління – це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють 

мету функціонування організації, механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта 

управління, характер взаємовідносин між окремими ланками його внутрішньої 

структури, а також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього 

середовища на розвиток підприємства. 

Стратегічне управління являє собою процес, за допомогою якого 

менеджери здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають 

специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей, 

враховуючи вci релевантні (найсуттєвіші зовнішні та внyтрішні умови, а також 

забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно 

розвиваються i змінюються [7, с. 43-45]. 

Характерні риси системи стратегічного управління певного підприємства 

залежать від взаємодії таких чинників: 

· галузевої належності; 

· pозмірів підприємства (залежно від галузевих особливостей); 
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· типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та кооперації; 
· характеристик виробничого потенціалу; 
· наявності (вiдcyтнocтi) науково-технічного потенціалу; 
· рівня розвитку управління; 
· рівня кваліфікації персоналу тощо. 
Мета стратегічного управління – це побудова такої динамічної системи, 

яка давала б змогу забезпечувати своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, 
розробку i забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації 
стратегічних орієнтирів з удосконалення підприємства та його окремих 
підсистем, що є основою для забезпечення його конкурентоспроможного 
існування в довгостроковій перспективі. 

Стратегiя пiдприємства є основою стратегiчного планування, за 
допомогою якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з 
цiлеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 
асортименту, впровадженням i використанням нових технологій, розвитком 
маркетингу, удосконалюванням структури керування пiдриємством, 

своєчасною i якiсною пiдготовкою і перепiдготовкою кадрів [1, с. 176]. 
Видiляють два види управлiння: стратегічний i оперативний. Дiяльнiсть зі 

стратегiчного управління пов’язана з постановкою цiлей i завдань органiзації і з 
підтримкою продуктивних вэаємин мiж органiзацiєю та її бізнес-середовищем, 
що дозволяють їй досягти своїх цiлей, відповiдають її внутрiшнiм можливостям 
i дозволяють залишатися сприйнятливою до зовнішніх викликів [2, с. 101-104]. 

Стратегiчне управлiння спрямоване на створення конкурентних переваг 
підприємства і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечать 
майбутню життєздатнiсть організацiї в мiнливих умовах. 

Призначення оперативного управлiння – використовувати вже існуючу 
стратегiчну позицію організації для досягнення конкретних тактичних цiлей. 
На підприємстві менеджери, якi займаються стратегiєю, забезпечують 
постiйний потенцiал прибутковостi організації, а менеджери, якi займаються 
поточними операціями, вiдповiдають за перетворення потенціалу в реальний 
прибуток. Кiнцевим результатом дiяльностi системи оперативного 
менеджменту є постачання товарiв (послуг) споживачам за конкретнi ціни. 
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Стратегiчне управління – це не тільки сукупнiсть концепцiї підходiв i 

методів, це динамічний процес аналізу, вибору стратегій планування, 

забезпечення і реалізації розроблених планів організацією, що полягає в 

повторюваному циклі розв’язання п’яти основних завдань (етапів). 

1. Визначення майбутнього бiзнесу компанії, формування стратегічного 

бачення напрямку розвитку організації; 

2. Перетворення стратегічного бачення i мiсії у вимiрнi цiлi i завдання 

виконання; 

3. Розробка стратегії для досягнення бажаних цільових результатів; 

4. Реалiзація i виконання обраної стратегії квалiфiковано і ефективно; 

5. Оцiнка рiвня досягнень поставлених цілей, розгляд нових напрямків 

розвитку і пропозицiй з коректуванням довгострокових напрямків, цілей, 

стратегії чи її виконання у свiтлi накопиченого досвiду, змiни умов, нових iдей i 

нових можливостей; [9, с. 67-71]. 

Практика сучасних підприємств доводить, що розробка стратегій, як 

правило, завершується формуванням більш або менш обгрунтованих планів, що 

мають складну внутрішню структуру, тобто на підприємстві завжди 

відбувається процес планування, однак ступінь його розвиненості визначається 

особливостями самого підприємства [8, с. 171-172]. 

Основна мета організації – чітко виражена причина її існування – 

позначається як її місія. 

Місія деталізує статус фірми і забезпечує напрямок і орієнтири для 

визначення цілей, стратегії, тактики і політики в досягненні запланованого 

результату. 

Щоб вибрати відповідну місію, керівництво повинно відповісти на два 

питання: "Хто наші клієнти?" і "Які потреби наших клієнтів ми можемо 

задовольнити?''. Клієнтом у даному контексті буде будь-який суб'єкт, що 

використовує результати діяльності організації. Клієнтами некомерційної 

організації будуть ті, хто використовує її послуги і забезпечує її ресурсами. 



159 

Визначивши місію, керівництво організації може приступити до вибору 

стратегії. Вибір стратегії – центральний момент стратегічного керування. 

Процес вибору складається зі стадій розробки, доведення й аналізу 

(оцінки). На першій стадії створюються стратегії, що дозволяють досягти 

поставлених цілей. Тут важливо розробити більше число альтернативних 

стратегій, залучити до цієї роботи не тільки вищих керівників, але і менеджерів 

середньої ланки. Це істотно розширить вибір і дозволить не пропустити 

потенційно кращий варіант. 

На другій стадії стратегії допрацьовуються до рівня адекватності цілі 

розвитку організації у всьому їхньому різноманітті і формується загальна 

стратегія. 

На третій – аналізуються альтернативи в рамках обраної загальної стратегії 

фірми й оцінюються по ступені придатності для досягнення її головних цілей. 

Загальна стратегія наповнюється конкретним змістом, по окремих 

функціональних зонах організації розробляються приватні стратегії. 

Розробка стратегії підприємства починається з визначення основних 

орiєнтирiв пiдприємницької дiяльностi, яка у поєднаннi з мотивацiйною iдеєю 

визначає основнi напрями розвитку пдприємства i встановлює його цiлi. 

Важливим джерелом iнформацiї для формування стратегiчних цiлей є 

iнформацiя про внутрiшнє, промiжне і зовнішнє середовище, аналiз якого 

дозволяє оцінити реальнiсть поставлених цiлей, спрогнозувати можливi змiни i 

вибрати найбільш ефективну стратегiю розвитку пiдприємства. 

Сутнiсть стратегічного аналізу розвитку пiдприємства полягає в тому, якi 

необхідно робити кроки, що необхiдно змiнити, як використати цi або iншi 

можливостi, переваги, компетенції. Завданням аналiзу стратегiчного розвитку 

пiдприємства є виявлення, розвиток і захист від конкурентiв чинникiв 

стратегiчного успiху. 

Після проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, 
визначення місії і цілей, установлення характерної компетентності 
підприємства й ідентифікації можливостей і загроз на шляху досягнення цілей 
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настає етап розробки стратегії. На даному етапі розробники шукають відповіді 
на питання про те, яким найбільш ефективним способом можна досягти 
поставленої мети і що для цього необхідно зробити. 

Процес розробки ринкової стратегії повинен складатися з наступних 
основних етапів: 

• визначення поточної (реалізованої) стратегії підприємства; 

• аналізу портфеля бізнесу; 

• вибору стратегії підприємства; 

• оцінки обраної стратегії. 
Для розуміння поточної стратегії виділяють п’ять зовнішніх і п’ять 

внутрішніх факторів. 
Зовнішні фактори: розмах діяльності підприємства і ступінь 

різноманітності виробленої продукції, диверсифікованість підприємства; 
загальний характер і природа недавніх придбань підприємства і продажів 
частини його власності; структура і спрямованість діяльності підприємства за 
останній період; можливості, на які було орієнтоване підприємство останнім 
часом; ставлення до зовнішніх загроз. 

Внутрішні фактори: цілі підприємства; критерії розподілу ресурсів; 
ставлення керівництва до фінансового ризику; рівень і ступінь концентрації 
зусиль у сфері НДДКР; функціональні стратегії. В загальній стратегії розвитку 
підприємства необхідно окремо виділяти такі її складові як стратегію 
маркетингу та стратегію розвитку персоналу. 

Маркетингова стратегія – це стратегія промислових підприємств, 
орієнтованих на ринкові цінності, в які відбивається певне поєднання окремих 
складових маркетингового комплексу. 

Маркетингова стратегія має два основні орієнтири – ринок і продукт. 
Співвідношення цих складових дає змогу підприємствам заповнювати 
“стратегічну прогалину” як “старими” продуктами, що будуть продаватись на 
нових ринках, так і новими, запланованими до реалізації на “старих”, тобто 
освоєних ринках. Для цього використовуються різні варіанти рекламних 
компаній просування товарів як інструментів виконання стратегій ”насичення” 
ринку або “проникнення” на ринок. 
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Найбільш вживаними є такі маркетингові стратегії: 1) розвиток ринку – 
розробка нових товарів; розробка продукції на замовлення; стратегія 
глобалізації; 2) стратегія проникнення – адаптація товарів під специфічні 
потреби споживачів, розробка системної концепції товару, створення 
асортименту товарів з гнучкими конкурентними цінами; 3) збереження частки 
ринку – акцентування на великих обсягах продукції за стабільних цін із 
підвищенням її якості, збільшення доходів за рахунок надання додаткових 
послуг, відмова від інновацій; 4) стратегії розвитку (скорочення) підсистеми 
маркетингу на підприємстві. 

Будь-яка маркетингова стратегія залежить від співвідношення чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища, а також можливостей впливу 
організації на цінники. 

Стратегія управління персоналом – це тип забезпечувальної стратегії, яка 
спрямована на керований розвиток та вдосконалення кадрового потенціалу 
підприємства, накопичення людського капіталу; існує у вигляді довгострокової 
стратегічної програми (плани), сформованої з метою створення однієї з 

головних конкурентних переваг. 
В органiзаційному планi важливо створити вiдповiдний пiдроздiл, який у 

західних підприємствах має назву стратегічного господарського центру, 
функцiями якого було б проведення стратегiчного аналiзу, визначення мiсії i 
стратетiчних цiлей, формування пакета альтернативних стратегiй і вибiр 
оптимальної за певними критерiями, а також спільної з iншими пiдрозділами 
пiдприємства робота щодо реалiзації обраної стратегії. У такому пiдрозділі 
повиннi працювати висококвалiфiковані аналітики, якi досконало б володiли 
теоретичними й прикладними аспектами стратегічного управління.  

Для вітчизняних суб’єктів господарювання найдоцiлънiшим є ситуацiйний 
пiдхiд до встановлення меж і шляхiв впровадження стратегiчного управлiння. 
Сучаснi ринковi відносини змушуютъ бiльшiсть вiтчизняних пiдприємств 
працювати в умовах невизначеностi й обмежень: урахування рiзних точок зору 
осiб, якi приймають рiшення: нестабільностi зовнiшнъого середовища; 
труднощів збирання й опрацювання iнформації. 
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Основна проблема реалізації стратегії полягає в тому, що вона може 

орієнтувати систему управління підприємством на концентрацію на якомусь 

одному напрямі і виконувати зобов’язання тільки перед одною зацікавленою 

групою: акціонерами, менеджерами фірми, споживачами, співробітниками, 

кредиторами. 

Отже, на основі проведених досліджень можемо зробити висновок про те, 

що стратегія підприємства є основою стратегічного управління , за допомогою 

якої на підприємствi вирішуються комплекс проблем, пов’язаних з 

цiлеслрямованою переорієнтацією випуску продукцiї нової номенклатури й 

асортименту, впровадженням i використанням нових технологiй, розвитком 

маркетингу, удосконалюванням структури управлiння пiдприємством, 

своєчасною i якісною підготовкою і перепiдготовкою кадрiв. 

Таким чином, для свого ж добробуту кожне підприємство повинне 

розробляти власну стратегію, за допомогою якої можна було б прогнозувати 

“критичний шлях” підприємства на найближчі і більш віддалені перспективи, 

намічати допустимі межі ризику та виявляти поріг можливостей підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність та значення принципів формування системи 

управління персоналом підприємств. Визначено місце принципів формування 

системи управління серед загальних принципів менеджменту. Освітлено 

аспекти управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Обґрунтовано 

необхідність вдосконалення стимулювання праці персоналу, що сприятиме 

активізації інноваційної діяльності. Виявлено основні актуальні принципи 

формування систем управління персоналом підприємств.  

Ключові слова: персонал, управління персоналом, організація управління 

персоналом, система управління, підприємство. 

Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розробленні 

принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, 

що головним резервом підприємства є працівники, а за його межами - 

споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує 

персонал. Принципи, на яких базується система управління персоналом, 

потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове середовище 

функціонування національних підприємств постійно змінюється.  
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З мстою побудови високоефективної системи управління персоналом 

необхідно дослідити суть та значення принципів формування відповідної 

системи в нових умовах ринку. 

Система управління персоналом необхідна не тільки для суб'єктів 
господарської діяльності, що тільки створюються, але, перш за все, для вже 
працюючих. Саме це робить діяльність з управління персоналом об'єктом 
підвищеної уваги з боку учених, як М. Альберт, Ю. Битяк, А. Бовтрук, 
В. Гаращук, О. Дьяченко, Г. Зайцев, А. Єгоршин, Н. Лашманова, М. Мескон, 
Б. Мільнер, А. Саакян, Т. Санталайнен, В. Співак, Ф. Хедоурі,  В. Храмов та ін. 
Віддаючи належне їх науковим напрацюванням з цієї проблематики, слід 
зауважити, що дослідження теоретичних аспектів розвитку системи управління 
персоналом сучасного підприємства ще не має координованого і системного 
характеру.  

Метою дослідження э виявлення актуальних принципів формування 
системи управління персоналом на підприємствах, визначення та аналіз 
існуючих проблем щодо систем управління персоналом. 

На основі поставленої цілі сформовано такі завдання: висвітлення сутності 
та значення принципів формування системи управління персоналом 
підприємств, визначення місце принципів формування системи управління 
серед загальних принципів менеджменту; дослідження актуальних принципів 
формування систем управління персоналом підприємств в сучасних ринкових 
умовах. 

Система управління персоналом на сучасному підприємстві, незалежно від 
форми власності, є наймогутнішим інструментом забезпечення 
конкурентоздатності й розвитку. Тому виникає необхідність у підвищенні 
ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової 
економіки. 

Управління підприємством, яке працює в ринкових умовах, висуває високі 
вимоги до професіоналізму управлінського персоналу. Проблема управління 
персоналом на підприємстві є ключовим моментом перебудови всієї системи 
управління. 
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Для підвищення ефективності системи управління персоналом необхідно 
аналізувати і враховувати специфічні умови розвитку ринкової економіки в 
Україні. Величезну значимість для кожною підприємства, незалежно від 
організаційно-правової форми, має розробка методики оцінки, що дозволяє 
визначити дійсну ситуацію на підприємстві в області управління персоналом, 
виявити слабкі місця і надати рекомендації щодо підвищення ефективності. 

Служба з управління персоналом реалізує кадрову політику та координує 
діяльність з управління трудовими ресурсами підприємства; необхідне 
розширення функцій до створення нових систем стимулювання трудової 
діяльності, управління професійним просуненням, запобігання конфліктам, 
вивчення ринку трудових ресурсів, створення резервів кадрів для 
управлінського персоналу [1, с. 50]. 

В умовах глобалізації бізнесу та високоефективних механізмів 
розповсюдження інформації про способи конкуренції фірм між собою, саме 
робоча сила стає найважливішим джерелом, яке постійно поповнюється, 
конкурентної переваги на ринку [2, с. 5]. 

Останнім часом ведеться інтенсивний пошук шляхів формування 
оптимальної системи управління персоналом, котра б відповідала трьом 
основним вимогам: висока ефективність, регулярне оновлення та гнучкість. 

П. Друкер вважає, що саме у сфері управління персоналом традиційні 
базові уявлення істотно суперечать реальності та є непродуктивними [2, с.9]. На 
думку цього автора, існує єдиний правильний принцип управління персоналом 
- використання диференційованих підходів і стилів управління для різних груп 
працівників і навіть окремих працівників у різних ситуаціях. 

О.В. Крушельницька зазначає, що управління персоналом ґрунтується на 
таких принципах: науковість, демократичний централізм, планомірність, 
єдність розпоряджень; поєднання одноосібного і колективного підходів, 
централізації та децентралізації, лінійного, функціонального і цільового 
управління; контроль за виконанням рішень [5, с.80 ]. 

Щоб адаптуватися до умов ринку, який розвивається, потрібно 
здійснювати перехід від традиційного управління персоналом до концепції 
сучасного управління персоналом. Традиційні системи управління були 
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відповіддю на стандартну технологію та незмінне зовнішнє середовище, коли 
нові системи управління персоналом — це відповідь на швидкі зміни, на 
постійне вдосконалення технологій виробництва та турбулентність 
зовнішнього середовища. У таблиці наведено різні аспекти управління 
персоналом, які існують на підприємствах (табл. 1.) 

Таблиця 1 – Порівняння систем управління персоналом на 

підприємствах [6,с.23] 
Традиційна система управління 

персоналом 
Сучасна система управління 

персоналом 

1. Орієнтація на оперативні питання 1. Орієнтація на стратегію 

2. Орієнтація на стабільність 2. Орієнтація на своєчасну адаптацію 
системи управління персоналом до змін у 

зовнішньому середовищі 

3. Організаційний імператив 3. Людський фактор 

4. Найважливіший ресурс – 
організаційна структура 

4. Найважливіший ресурс, який можна 
постійно розвивати, це працівники 

5. Максимальний розподіл робіт, 
прості та вузькі спеціальності 

5. Оптимальне згрупування робіт, 
багатоаспектні спеціальності 

6. Зовнішній контроль (керівники, 
штат контролерів, формальні процедури) 

6. Самоконтроль та самодисципліна 

7. Пірамідальна та жорстка 
організаційна структура, розвиток 

вертикальних зв’язків 

7. Плоска та гнучка організаційна 
структура, розвиток горизонтальних зв’язків, 

які забезпечують ефективну взаємодію 
підрозділів та працівників 

8. Автократичний стиль 
керівництва 

8. Стиль керівництва збудований на 
зацікавленості усіх працівників в спільному 

успіху підприємства у цілому 

9. Конкуренція та «політична гра» 9. Співробітництво 

10. Низька зацікавленість 
працівника підприємства в його успіху 

10. Висока зацікавленість працівників у 
спільному результаті 

11. Діяльність тільки в інтересах 
підприємства та його підрозділів 

11. Діяльність в інтересах суспільства 

12. Низька схильність до ризику 12. Орієнтація на інновації та пов’язана з 
цим схильність до ризику 
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Сучасний підхід до організації управління персоналом являє собою 

збалансоване поєднання людських цінностей, організаційних перетворень та 

постійної адаптації до змін зовнішнього середовища. Організація управління 

персоналом підприємства потребує цілеспрямованої адаптації сучасним 

правилам ринкової гри, оскільки саме адаптація системи управління 

персоналом допоможе підприємству вижити та розвиватись у сучасних умовах 

ринку [7, с.8]. 

Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних 

вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних 

зарубіжних технологій управління персоналом та використані 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 [8,с.55]. 

Знаючи основні соціальні параметри, можна надати характеристику 

підприємству та його управлінню. Цих параметрів може бути небагато або вони 

співвідносяться один з одним за різними критеріями: за ієрархією, ступенем 

важливості, значущістю для вирішення поставлених завдань [9, с. 20]. 

Базовими елементами управління є система, процеси, управлінські рішення 

та персонал. Механізм управління організацією – це сукупність його елементів, 

системи, процесів, управлінських рішень та персоналу, які при взаємодії та 

взаємозалежному впливі забезпечують реалізацію поставленої цілі та завдань 

організації. Такий взаємозв'язок можна відобразити наступною схемою. 

Під системою управління розуміється, структура, функції, ресурси (всі, шо 

забезпечують діяльність організації), потоки інформації, технології управління. 

Функції управління реалізують процеси на підставі. 

Отже, загальною та головною мстою системи управління персоналом є 
забезпечення відповідних якісних та кількісних характеристик персоналу цілям 
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підприємства. Тобто, управління персоналом, в першу чергу, повинне 
здійснюватися через управління його трудовим потенціалом, що оцінюється як 
за ефективністю реалізації, так і за ефективністю розвитку трудового 
потенціалу персоналу. Створення конкурентоспроможного виробництва завжди 
пов’язане з працівниками, які працюють на підприємстві. Сучасні принципи 
організації виробництва, оптимальні системи та процедури відіграють дуже 
важливу роль, але реалізація усіх можливостей, які закладені в нових методах 
управління, залежить вже від конкретних працівників та їхніх знань, 
компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності розв’язувати 
проблеми та сприймати навчання. 
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Постановка проблеми. В час глобальної інформатизації суспільства 

приватна і публічна безпека знаходиться під динамічно змінюваними 

загрозами. Новітність загроз інформаційному простору, поглиблена умовами 

асиметричної війни, визначає необхідність глибшої ідентифікації загроз 

кібербезпеці та окреслення засобів та інструментів боротьби з ними. Такі 

інструменти мають охоплювати комплекс організаційних, економічних та 

правових механізмів протидії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження термінологічної 

сутності та сучасних тенденцій розвитку кіберзлочинності і методів боротьби з 

нею здійснювали О. Баранов [4], В. Бурячок [5,9], О. Корченко [9], О. Шаховал, 

І. Лозова, С. Гнатюк [4], О. Вівчар [11].  

Цілями даної статті є поглиблення аспектів розвитку кіберзлочинності в 

Україні та окреслення економіко-правових засад протидії кіберзагрозам.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження аспектів 

кіберзлочинності та кібербезпеки України передбачає вивчення категорійного 

апарату та його динаміки в умовах вітчизняної та світової кіберстратегій. 

Охарактеризувавши шість аспектів досліджуваного об’єкту, О. А. Баранов 

визначив, що кібербезпека – це такий стан захищеності життєво важливих 

інтересів особистості, суспільства і держави в умовах використання 

комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується 

завдання їм шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, 

що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки 

функціонування інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, 

використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності 

інформації [4, с. 61]. Разом з тим значна охоплюваність у визначенні об’єктів 

кібербезпеки не повністю передбачає аспектів кримінальної та цивільної 

відповідальності за акти кіберзлочинності. Так, категорія негативного 

інформаційного впливу в чинному законодавстві не передбачена, однак 

відповідальність за доведені факти антиреклами передбачена статтями 28 

(Публічне спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної 
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реклами) та 29 (Права об’єднань громадян, об’єднань підприємств у галузі 

реклами) Закону України «Про рекламу» [3]. Зрозуміло, що такий приклад є не 

всеохопним, а лише одним з аспектів.  

Елемент «негативні наслідки функціонування інформаційних технологій» 

також варто уточнити з правової точки зору. Раціональним вважаємо 

трактування «незаконні дії з платіжними картками та іншими технічними та 

інформаційними засобами з метою отримання особистої вигоди або 

спричинення шкоди стороннім особам чи суб’єктам господарювання». 

Згадування у визначенні платіжних карток як прикладу зумовлено активним 

розвитком даного виду кіберзлочинності в Україні за останні роки. В такому 

разі відповідальність за такі злочини передбачена статтями 200 (Незаконні дії з 

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до 

банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх 

виготовлення) та 232 (Незаконне використання інсайдерської інформації) 

Кримінального кодексу України [2].  

Врахування зазначених рекомендацій поглибить правовий аспект 

обґрунтованого визначення. Множинність і постійна динаміка векторів 

кіберзлочинності ускладнює розробку їх універсальної класифікації. Типовим 

підходом є запропонований у Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи, у 

якій виокремлено наступні види правопорушень: злочини проти 

конфіденційності, цілісності і доступності комп’ютерних даних і систем; 

злочини, пов’язані з комп’ютерами; злочини, пов’язані з контентом; злочини, 

пов’язані з правами власності [1].  

В розвинених країнах економічні збитки від прогресування 

кіберзлочинності вимірюються дуже значними сумами. За даними Інтерполу, 

втрати економік Європи від кіберзлочинців щорічно складають 750 млрд. євро 

[8]. За статистикою організації LACNIC, що займається аналізом Інтернет-

активності, щорічні втрати США від кіберзлочинності складають від 20 до 140 

млрд. доларів, або близько 1% від ВВП країни, а в Латинській Америці 

фінансові втрати від діяльності кіберзлочинців склали 1,1 млрд. доларів [10].  
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Зведені дані щодо втрат економіки України від кіберзлочинців відсутні, 

однак про їх масштаби свідчать оцінки експертів Kasperskу Lab, які 

сформулювали перелік загроз, що роблять Україну однією з головних «гарячих 

точок» на кіберкарті світу [10]. Це стало результатом абсолютного лідерства за 

кількістю внутрішніх і зовнішніх кіберзагроз в Європі. За останні роки наша 

держава неодноразово ставала жертвою не тільки для дрібних шахраїв, але і для 

широкомасштабних кібероперацій найвищого рівня.  

Результати ряду досліджень свідчать про низьку ефективність вітчизняних 

методів боротьби з кіберзлочинністю і недостатню практику їх здійснення. 

Серед ознак та передумов суттєвого загострення загроз кіберзлочинності 

виокремлюють:  

1. Деградація науково-технічного потенціалу України та нерозвиненість 

національної інноваційної системи в сфері інформаційної безпеки.  

2. Значну вразливість інформаційної сфери України через надмірно 

широке використання матеріально-технічних засобів іноземного виробництва 

[5].  

3. Низька захищеність користувачів програмного забезпечення від 

вірусних атак внаслідок його неоновлення чи використання піратських копій.  

4. Поширення спаму з проханнями допомоги від імені українських 

інтернет-користувачів, спекулюючи складним економічним, політичним та 

безпековим становищем в країні.  

5. Україна посiдає перші мiсця у рейтингах світу за ризиками зiткнення з 

веб-загрозами. Майже третина українських користувачів мережi зіткнулися із 

загрозами, що поширюються через Інтернет.  

6. Україна має найбільший ризик зараження шкідливими мобільними 

застосунками. Досить високий для українців і ризик зіткнення з локальними 

загрозами, до яких відносяться об’єкти, що проникли на комп’ютери шляхом 

зараження файлів, знімних носіїв або спочатку потрапили на комп’ютер не у 

відкритому вигляді (наприклад, ПЗ в складі складних інсталяторів, 

зашифровані файли і т. д.). 
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7. В Україні виявлено значну кількість шкідливого програмного 

забезпечення (програм-вимагачів чи шифрувальників), що розроблене для 

блокування пристроїв або браузерів чи шифрування файлів користувача 

недоступними для нього кодами з метою подальшого отримання викупу за 

передачу ключа коду.  

8. Комп’ютери українських чиновникiв стали жертвами однієї з 

найскладніших кiбершпигунських кампаній Turla. Це угрупування здійснило 

зараження сотні комп’ютерів бiльш, ніж в 45 державах свiту, якi є власністю 

державних установ.  

9. Українцi були серед жертв таких кампанiй, як: CosmicDuke, MiniDuke, 

Agent.btz, Epic Turla, TeamSpy, BlackEnergy і Red October [11, с.  57–58].  

За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем 

ЕМА, у 2015 р. було зроблено 257 спроб списання коштів з рахунків клієнтів 

банків (їх загальна сума 108 700 000 грн.). Результати цих злочинів фактично не 

розслідуються через низьку розробленість правового механізму захисту. Ще 

однією проблемою є низький рівень правового захисту громадян при здійсненні 

інтернет-покупок через відповідні сайти. Складністю досягнення Україною 

стану кібербезпеки є як недостатня кількість державних експертів в сфері 

комп’ютерно-технічної експертизи, так і складнощі з введенням в правове поле 

досліджень фахівців.  

Важливою проблемою в протидії кібершахрайству є низький рівень 

обізнаності українських громадян у питаннях безпеки та конфіденційності 

інформації. Серед реалізованих контрзаходів світової спільноти для протидії 

кібертероризму визначимо наступні:  

− 2009 р. – введення в США посади Національного радника щодо 

кібербезпеки;  

− 2011 р. – заснування у Великобританії Міжнародного альянсу 

забезпечення кібербезпеки;  

− 2009 – 2013 рр. – створення підрозділів кібервійськ у КНР, США, Росії 

(зародження створення аналогічних служб в Україні), організація агентств 
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кібероборони у Австрії (APCIP), Великобританії (CPNI), Німеччині (NCAZ), 

Швейцарії (MELANI) та Нідерландах (NICC), а також включення вимог щодо 

забезпечення кібербезпеки у ключові нормативні документи критично 

важливих галузей народного господарства [9, с. 43].  

Глобальна програма кібербезпеки передбачає реалізацію наступних засад: 

правові; технічні й процедурні; організаційні; створення потенціалу; 

міжнародна співпраця. Поряд з вагомістю усіх зазначених засад вагомість і 

обґрунтованість правових рішень є одими з базових. Ці рішення передбачають 

фахове застосування основних положень карного законодавства на предмет 

відповідальності за ряд таких злочинів, як: комп’ютерне шахрайство, 

незаконний доступ, спотворення даних, порушення авторських прав і дитяча 

порнографія. Методи та механізми розслідування кіберзлочинів, зважаючи на 

технічну та просторову специфіку їх здійснення, змістово суттєво 

відрізняються від карних злочинів загального характеру. Міжнародні масштаби 

боротьби з кіберзлочинністю передбачають уточнення і гармонізацію 

національного законодавстваз тим, щоб мати можливість спільної співпраці з 

правоохоронними органами за кордоном.  

Недотримання даних принципів та посилення правового та технічного 

захисту від кіберзлочинності в ЄС і США потенційно переорієнтує 

кіберзлочинців на країни з менш розвиненою системою захисту, в тому числі і в 

Україну. Разом з тим, кібербезпека не може бути досягнута лише за рахунок 

технічних засобів. Парадокс полягає в тому, що в період надінтенсивної 

інформатизації суспільства підвищення складності програмного забезпечення 

підвищує і його вразливість, знижує ефективність традиційних організаційних 

заходів і засобів інженерного та технічного захисту інформації в комп’ютерних 

та інформаційних системах, зокрема стосовно несанкціонованого доступу до 

комп’ютерів та мереж.  

Нормативно-правовою основою протидії кіберзлочинності на 

національному рівні є Кримінальний кодекс України, в якому окремі види 

комп’ютерних злочинів виокремлено в розділ VI Особливої частини – «Злочини 
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у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем і комп’ютерних мереж (ст. 361, 361, 363)». Окремі види злочинів, в яких 

комп’ютерні продукти визначені як засіб злочину, розміщені в інших розділах. 

В Розділі V Особливої частини зазначені окремі види злочинів, в яких 

комп’ютерні продукти визначені як засіб злочину (ст. 163, 176, 177) та злочини 

у сфері господарської діяльності (ст. 200) в Розділі VII [2]. 

 Висновки. Описані приклади свідчать про низьку ефективність сучасної 

системи кібербезпеки України і першочергову потребу її удосконалення та 

оптимізації. Досягнення цього вирішить не тільки проблему безпеки 

інформаційного простору, але і забезпечить безперервність та сталість розвитку 

економіки України. 
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті проведено дослідження відносно визначення, що управлінське 

консультування - це надання незалежних порад і допомоги з питань управління, 

включаючи визначення і оцінку проблем і можливостей, рекомендацій і 

відповідних заходів і сприяння в їх реалізації. Управлінське консультування з 

боку консультантів є професійною діяльністю, спрямованої на надання 

спеціального виду послуг і на отримання за ці послуги винагороди. 

Ключові слова: управлінець, консалтинг, менеджмент консалтинг, система 

взаємодії, фактори впливу. 
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Управлінське консультування є досить поширеним у багатьох країнах 

світу. Професійні консультаційні послуги в Україні надаються більш ніж 20 

років. Незважаючи на такий тривалий термін, дійсного розуміння того, для чого 

запрошують консультантів і чи є в цьому необхідність, серед потенційних 

споживачів консультаційних послуг поки немає. Причина цього полягає 

переважно в тому, що існує неадекватне уявлення про те, що можуть та чого не 

можуть зробити консультанти, коли існує сенс їх запрошувати та які необхідні 

умови для успішної співпраці з консультантами. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій.  

Особливої уваги заслуговують праці зарубіжних і вітчизняних науковців 

щодо стану розвитку управлінського консультування, зокрема: 

В.І. Алешникової [1], В.А. Верби [4], О.П. Посадського [8], В.Ш. Рапопорта [9], 

О.К. Трофимової [12], Р.К. Юксвярава [14] та ін. Проте недостатньо вивченими 

залишаються проблеми, що стримують розвиток управлінського 

консультування в Україні, зокрема, в галузях економіки. 

Реалізує консалтинг консультаційна фірма, спеціалізований підрозділ або 

окремий консультант, якими можуть бути на тих чи інших умовах як фахівці 

підприємства-клієнта, так і консультанти-субпідрядники. 

Особливості функціонування ринку управлінського консультування в 

цілому визначаються специфікою самого товару — консалтингової послуги, 

інтелектуального продукту, що залишається у розпорядженні клієнта після 

завершення консультування. Специфіка консалтингової послуги полягає в її 

удаваній невідчутності, непомітності та, як правило, у відсутності завершеної 

матеріальної форми до її продажу. Тому ідентичні консалтингові продукти, 

виконані двома консалтинговими фірмами, можуть відрізнятися не тільки за 

формою, але й мати різну методологію розробки та зміст. Отже, клієнт може 

оцінити якість наданої йому послуги або відразу після завершення процесу 

консультування, або через деякий проміжок часу.  

Окрім того, якість послуги та результативність консультування в цілому 
безпосередньо залежать від особистої участі та професіоналізму конкретного 
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консультанта. У зв'язку з цим особливого значення набувають взаєморозуміння 
консультанта і клієнта та їх плідне співробітництво. У разі успіху клієнт 
схильний його ототожнювати не стільки із змістом та якістю проведених робіт, 
скільки із особистістю консультанта. Така персоналізація допомоги обумовлює 
певну специфіку попиту на ринку консалтингу: купують передусім окремих 
консультантів, які пропонують певні послуги.  

Кон'юнктура ринку консультаційних послуг визначається 
співвідношенням попиту і пропозиції, рівнем ціноутворення і стратегією 
поведінки продавців та покупців на цьому ринку. Потреба у допомозі 
консультантів обумовлена не тільки новими знаннями, аналітичними уміннями, 
заходами та методологічними підходами, які може привнести консультант в 
клієнтську організацію, а й тим, що сторонні консультанти покликані 
допомагати менеджерам орієнтуватися в складних умовах прискорення 
технологічних змін, швидкого зростання ділової активності, що надзвичайно 
впливає на майбутнє організації. Більшість фахівців, що досліджують даний 
ринок, вважають, що попит на консультування обумовлений в першу чергу: 
поточною завантаженістю менеджерів фірм, що перешкоджає їх самостійному 
вирішенню глобальних проблем розвитку та кризових проблем компанії; 
прагненням отримати незалежну оцінку справ в організації; необхідністю 
постійного підвищення ефективності виробництва та бізнесу в умовах жорсткої 
конкуренції та ускладнення управлінських проблем; інтеграцією в світове 
економічне товариство, інтернаціоналізацією вимог та стандартів; необхідністю 
ініціації змін в організації; подоланням стереотипів вирішення існуючих 
проблем; навчанням персоналу новим управлінським технологіям. 

Потенційними споживачами консалтингових послуг виступають будь-які 
організації, що зустрічаються з управлінськими проблемами. До них в першу 
чергу можна віднести приватні компанії, банки, державні установи, професійні 
асоціації, інвестиційні фонди та ін. Проте проблема трансформації наявних 
потреб в консультаційній допомозі у тривалий попит на управлінське 
консультування є актуальною як для ринку в цілому, так і для конкретної 
консультаційної фірми. 
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Консультаційні послуги можуть здійснюватися у формі одиничних 

консультацій (рад, рекомендацій), але найчастіше вони виконуються у формі 

проекту, носить короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий 

характер. 

До основних консалтингових робіт відносяться: 

1. Інформаційне забезпечення - пошук необхідної замовнику ринкової, 

статистичної, законодавчої, науково-технічної та інших видів інформації, її 

структурування, формування баз даних та інформаційних звітів (записок). 

2. Забезпечення знаннями - пошук, структурування та передача необхідних 

спеціалізованих знань - управлінських, економічних, технічних та ін. Передача 

їх на матеріальних або електронних носіях, а також навчання співробітників 

організації. Джерела знань - монографії, підручники і навчальні посібники, 

статті, науково-технічні звіти, конструкторсько-технологічні проекти та ін. 

3. Аналітично-дослідницька діяльність - проведення аналітичних 

досліджень по проблемі замовника, її ідентифікація, визначення та 

структурування причин, розробка альтернатив вирішення проблеми, розробка 

звіту, його презентація. 

4. Оціночна діяльність - оцінка результатів діяльності та стану організації в 

цілому і(або) окремих її підсистем (виробництво, фінанси, персонал) або систем 

(конкуренти, ділові партнери, інвестори). Розробляється звіт і здійснюється 

його презентація. 

5. Прогнозування - ймовірнісне визначення тенденцій розвитку подій, 

станів середовища, певних факторів на основі статистичних даних, припущень, 

передбачення. Як правило, здійснюється предметно-цільове прогнозування з 

формуванням звіту та його презентацією. 

6. Проектування - розробка предметно-цільового проекту в різних сферах 

внутрішньо фірмової діяльності: управлінський, економічний, маркетинговий, 

кадровий проекти, проект впровадження інформаційних технологій управління. 

Проект обов'язково включає аналітичну частину. Проект представляється у 

формі проектної записки і презентації. 
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7. Виконання певних робіт проблемного характеру: стратегічне, виробниче 

та інше планування, розробка оргструктури, системи мотивації персоналу, 

системи контролю, документообігу та ін. 

Консалтингова діяльність є дуже складною. За характером вона є 

інтелектуальною і вимагає, відповідно, значних інтелектуальних здібностей 

консультанта. Для консалтингу характерний ризик, робота в умовах 

невизначеності, стресу, що також пред'являє особливі вимоги до консультанта, 

його соціально-психологічним характеристикам. Найчастіше вирішуються 

проблеми, особливо якщо вони пов'язані з організаційними змінами, 

реструктуризацією, інноваціями, є комплексними, що охоплюють різні сфери 

діяльності організації, наприклад маркетинг, виробництво і фінанси одночасно. 

Це обумовлює вимоги щодо наявності у консультанта професійних знань у 

суміжних областях і вміння ефективно застосовувати їх на практиці. 

Крім того, консалтингова діяльність містить велику енергетичну складову, 

вимагає значних трудових зусиль і, відповідно, здоров'я і здібностей до 

напруженого, нерегламентованої, пов'язаній з частими роз'їздами праці 

консультанта. 

Перед консультантом стоїть завдання не тільки провести експертну оцінку 

якості фахівця, але і пояснити, переконати, а в ряді випадків і допомогти в 

реалізації вироблених рекомендацій. На підприємствах цінуються ті 

консультанти, які доводять справу до позитивного результату, забезпечують 

необхідний технічний, соціальний, економічний та інші види ефекту. 

Якщо мати на увазі роботу консультаційного колективу, то, як і в будь-

якому іншому колективі, у ньому співробітники розрізняються по здібностям, 

схильностям, спеціалізації. Повинні бути хороші переговорники, які вміють 

показати клієнту можливості даної консультаційної фірми. Необхідна участь 

фахівців за різними методиками. Потрібні лідери, провідні проекти у 

конкретних клієнтів. Не можна обійтися без хороших організаторів, 

адміністраторів. Очевидна потреба у працівниках, які можуть нести основну 

виконавську навантаження в "польових" умовах клієнтських організацій. 
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Один із обов'язків керівника – вплив на підлеглих. Щоб вплив був 
позитивним, необхідні такі якості керівника: майстерність, професіоналізм, 
комунікативні здібності, стиль керівництва, авторитет тощо. Психологічним 
підгрунтям авторитету керівника є його компетентність, вміння швидко та 
вірно приймати рішення, коректність у спілкуванні з підлеглими. Утвердженню 
авторитету керівника сприяють також рішучість, наполегливість, впевненість у 
собі, готовність брати на себе відповідальність, дипломатичність, 

організованість, винахідливість тощо. Для успішного здійснення управління 
керівник повинен мати як мінімум половину цих якостей. Іноді, коли керівник 
вимагає виконання конкретних завдань чи обов'язків, співробітник може 
перейматися актуальнішими для нього справами. Як наслідок, виникають 
конфлікти, що в свою чергу приводить до погіршення стосунків у колективі та 
зниження продуктивності діяльності. Якщо самостійно не вдається вирішити 
питання та уникнути конфліктів, необхідно звернутися за консультацією до 
психолога . Психолог-консультант може рекомендувати керівнику організації 
використовувати певні механізми формування корпоративності такі як система 
стимулювання праці співробітників, створення власного стилю (інтер'єру 
офісів, розробка власних предметів чи символів тощо) і соціально-
психологічного клімату, особливої організаційної культури, організація заходів 
чи свят, побудова взаємостосунків у колективі. Потрібно також зазначити, що 

зміст психолого-консультативної допомоги залежить від специфіки діяльності 
кожної організації. 

Таким чином, психологічне консультування в управлінні сприяє 
підвищенню ефективності діяльності колективу, створенню передумов 
становлення належного психологічного клімату, самореалізації та ефективної 
взаємодії співробітників, а також координує психологічні аспекти діяльності 
впродовж виробничого циклу. 
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В сучасних умовах розвитку науки «управління» нараховується велика 

кількість підходів у здійсненні управлінської діяльності. Наразі, розвитку 

управління освітнім закладами науковці приділяють багато уваги, з огляду на 

це актуальним є розгляд впровадження адаптивного підходу в управлінську 

діяльність.  

Ми ставимо завдання охарактеризувати розвиток та історію адаптивного 

управління, його мету, завдання та впровадження в управлінську діяльність 

навчального закладу.  

Наукові дослідження свідчать про те, що адаптивне управління 

застосовується в різних сферах управління. Питанню адаптивного управління у 

сфері освіти приділяли увагу такі науковці як: Борова Т., Єльникова Г., 

Карамушка Л., Касьянова О., Маслов В., Полякова Г., Рябова З. На сьогодні 

основоположниками адаптивного управління вважають праці П. Третьякова  та 

Г. Єльникової.  

Метою даного дослідження є виявлення основних етапів розвитку та 

становлення адаптивного підходу, а також аналіз його теоретико- 

методологічних аспектів у теорії управління. У великому тлумачному словнику 

сучасної української мови слово «управляти» пояснюється як «спрямувати 

діяльність, роботу кого -, чого-небудь; бути на чолі, керувати; спрямовувати хід 

процесу; впливати на розвиток, стан чого-небудь» [1].  

Тому управління - це процес впливу на будь-кого, будь-що. Крім того, 

поняття «управління» поєднують з діяльністю органів влади, керівних органів. 

В сучасній вітчизняній управлінській літературі подається визначення 

Хрикова Є: «що, управління - це процес перерозподілу обмежених ресурсів, 

необхідних для задоволення потреб організації шляхом досягнення поставлених 

цілей».  

Отже, управління можна трактувати як вид діяльності, що полягає у 

керуванні людьми, процесами, елементами і системами соціально- 

економічного та політичного життя суспільства. Тобто це сукупність 

скоординованих заходів, спрямованих на досягнення певної мети. Процес 
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управління навчальним закладом із наукової точки зору можна визначити, як 

цілеспрямовану взаємодію керуючої та керованої підсистем щодо регулювання 

освітнього процесу з метою переведення його на більш високий якісний рівень. 

Засновником науки управління вважають Тейлора Ф. Він не тільки розробив 

наукові принципи управління, а й створив основу наукової організації праці 

робітників. Він цікавився стосунками керівника й підлеглих, які вважав 

важливим фактором для збільшення прибутку. Таким чином, досягаючи 

економічної мети, Тейлор Ф. одночасно сприяв розвитку адаптивних ознак 

управління.  

Важливим внеском у розвиток адаптивних засад управління були здобутки 

Мейо Е. Він розглядав будь-яку організацію як певну соціальну систему, що 

має інтегровану соціальну структуру. Таким чином, Мейо Е. виявив нову 

управлінську функцію, яка стосувалася людського фактору й стала іменуватися 

«управління персоналом».  

Полякова Г. виділила три періоди у розвитку адаптивного управління: 

перший період з'явився у 70-х роках ХХ ст. його головною метою було 

спрямувати процес пристосування до індивідуальних особливостей розвитку 

здібностей учнів. У 90-х роках почало активно розвиватися, саме в цей період 

вивчалися технології управління, особливості взаємодії учасників освітнього 

процесу. Третій період розвитку адаптивного управління, це період 

психологізації. Специфікою адаптивних систем освіти й управління ними є 

розгляд таких процесів, як мотивація, стимулювання, соціальна адаптація, 

взаємодія, самоуправління [2].  

У працях Єльникової Г. поява адаптивного управління пов'язується з 

необхідністю врахування ситуацій нестабільності при розвитку ринково- 

економічних відносин, які змінюють внутрішні механізми управлінського 

процесу. Управління стає гнучким й динамічним, беручи до уваги потреби не 

тільки суб'єкта, а й об'єкта управлінської діяльності, що інтегрується в спільній 

меті. Автор розкриває дефініцію адаптивного управління як «процес 

взаємовпливу, що викликає взаємопристосування поведінки суб'єктів 
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діяльності на діа(полі) - логічній основі, яка забезпечується спільним 

визначенням реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль і 

самоспрямуванням дій на її досягнення». Розвиток засад адаптивного 

управління вона бачить в еволюційному розвитку менеджменту соціально- 

економічних систем, виділяючи системно-ситуаційний підхід, який потребує 

гнучкості та адаптації до постійних змін оточення.  

Єльникова Г. визначає, що це «особливий вид людської діяльності в 

умовах постійних змін внутрішнього і зовнішнього середовища, який 

забезпечує цілеспрямований вплив на керовану систему для збереження і 

впорядкування її у межах заданих параметрів на основі закономірностей її 

розвитку та дії механізмів самоуправління». 

Основою в соціальному управлінні є взаємодія керуючої і керованої 

підсистем, а принципами їхньої нормативної взаємодії є ієрархія, 

самоорганізація і саморегулювання. Таким чином, на ії думку, адаптивне 

управління спрямовує суб'єкти діяльності на самоуправління й саморозвиток і 

характеризується змістом (функції), організаційною структурою (напрямок 

взаємовпливу і порядок взаємодії учасників управлінського процесу) і 

технологією (послідовність етапів, порядок здійснення, способи, методи і 

засоби реалізації механізму взаємоузгодження: спрямованого впливу й 

одночасного вивільнення ступенів свободи для саморозвитку). На думку 

Єльникової Г., адаптивне управління з’явилося як об’єктивна необхідність для 

узгодження різноспрямованих впливів в умовах розвитку ринкової економіки. 

Появу адаптивного управління вона пов’язує з необхідністю врахування 

ситуацій нестабільності при розвитку ринково-економічних відносин. На думку 

авторки, ці ситуації активізують комунікативні стосунки й змінюють внутрішні 

механізми управлінського процесу. Для задоволення власних потреб учасники 

управлінського процесу об'єднують свої зусилля, досягнення спільної мети. 

Таке управління має адаптивні засади, тому отримало назву адаптивного [3]. 

Адаптивне управління – це управління, яке засноване на діалогічній 

адаптації та кооперації дій керуючої та керованої підсистем, викликає 
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відкритість взаємодії й реалізується в умовах невизначеності, що потребує 

додаткової орієнтації. Це процес взаємовпливу, що викликає 

взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на діа(полі)логічній 

основі, яка забезпечується спільним визначенням реалістичної мети з 

наступним поєднанням зусиль і самоспрямуванням дій на її досягнення [4]. 

Метою адаптивного управління є постійне підвищення якості знань, умінь 

та навичок працівників за допомогою своєчасної адаптивної реакції на зміну 

параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища та внесення корективів в 

роботу підрозділів, що забезпечують процес навчання. 

Методологічною основою теорії адаптивного управління є знання певних 

закономірностей та принципів, відповідно до яких функціонують адаптивні 

системи. Важливою рисою адаптивного управління є спрямування його на 

самоконтроль, самоаналіз та саморозвиток кожного педагогічного об’єкта, що 

значно підвищує потенціал кадрової політики, створює умови для розвитку 

творчості, розкриття талантів та можливостей кожної особистості, робити 

адаптивну систему відкритою і демократичною [5].  

У проведеному досліджені у Козятинському районі Вінницької області 

взяло участь 100 респондентів, з них 34-директори шкіл, 25-заступники 

директорів, 22- педагогічних працівників, 19-інші учасники (рисунок 1).  

 

Рисунок  1 – Кількісний склад респондентів 

Директори ‐ 34%
Заступники директорів ‐ 25%
Педагогічні працівники ‐ 22% 
Інші учасники ‐ 19%
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Для цього дослідження було розроблено анкету для педагогічних 

працівників, щоб перевірити сучасний стан використання адаптивного 

управління в освітньому процесі, яку респонденти заповнювали самостійно під 

час зустрічей. 

Усього було оброблено 100 заповнених анонімних анкет. Основним 

завданням анкетування педагогічних працівників та керівників ЗНЗ було 

встановлено такі:  

- визначити рівень зацікавленості знань про впровадження адаптації в 

управління навчальним закладом педагогічних працівників та керівників ЗНЗ; 

 - охарактеризувати основні причини адаптації в ЗНЗ;  

Саме тому всі респонденти зазначили, що вони зацікавлені у розвитку 

адаптивності в своєму навчальному закладі.  

Перш за все педагоги вважають за необхідне ознайомитися з новими 

методами і прийомами адаптивного управління, які дадуть можливість більш 

ефективно засвоювати знання та навчать педагогів самостійно ними володіти. 

75,4 % опитаних – бажають підвищити свій професійний рівень з адаптивного 

управління. Проте 24,6% респондентів вважають, що адаптивним управлінням 

мають цікавитись тільки адміністрація школи.  

Перспективність адаптивного управління навчальним процесом полягає в 

створенні системи нелінійного, своєчасного й адекватного реагування на зміни 

з урахуванням специфіки загальноосвітнього навчального закладу. Тим самим 

забезпечується управлінська діяльність, що передбачає не лише усвідомлений 

вплив на учасників навчально-виховного процесу, а й розвиток у них ключових 

компетенцій завдяки залученню до активної діяльності.  

Реалізація адаптивного управління навчальним процесом надає змогу 

керівникам та вчителям проектувати власну педагогічну діяльність, 

самовдосконалюватися та створювати відповідні умови для саморозвитку та 

самоорганізації. Одним із досягнень нашого навчального закладу в управлінні 

освітнім процесом є перехід до освітнього моніторингу як механізму 

адаптивного управління.  



188 

Діагностика рівня задоволеності вчителів взаємодією з керівниками ЗНЗ 
засвідчила, що на даному етапі контроль в означеному навчальному закладі 
сприяє поліпшенню якості освітнього процесу, стимулює педагогів до творчого 
пошуку під час реалізації поставлених завдань, гармонізує взаємодію 
адміністрації з колективом. Результати аналізу сучасного стану реалізації 
управління навчальним процесом вказують на актуальність проблеми 
дослідження та необхідність удосконалення системи управління в умовах 
адаптивного управління.  

Завдяки технологіям реалізації адаптивного управління навчальним 
процесом надає змогу адміністрації проектувати та спрямовувати власну 
педагогічну діяльність, самовдосконалюватися та створювати відповідні умови 
для саморозвитку й самоорганізації вчителів. Протягом одного року професійна 
компетентність педагогів закладу покращувалася, презентуючи особистість як 
величину перманентного зростання лідерських якостей і несхильного 
прагнення до саморозвитку.  

Отже, впровадження системи адаптивного управління дає позитивні 

результати. У даному дослідженні ми розглянули становлення адаптивного 
підходу, його історію вивчення та сучасний стан його використання. Однак, 
наше дослідження на цьому не вичерпане, а ставить за мету подальше вивчення 
даної проблеми. 
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У статті висвітлено сутність поняття "лідерство" та проблеми лідерства в 

публічному управлінні. Проаналізовано стилі та сучасні концепції лідерства. 

Розкрито сучасні підходи до характеристики керівника-лідера в публічному 

управлінні. 
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 Постановка проблеми. У наш час старі принципи управління поступово 
відходять на другий план. Стає важко керувати людьми, які креативність 
цінують більше ніж старанність. Питання про лідерство виникає не випадково, 
оскільки ефективне лідерство є одним з основних управлінських компонентів, 
який сприяє максимальній оптимізації процесу управління. Лідерство - це 
здатність впливати на особистість та групи людей, щоб спонукати їх працювати 
для досягнення цілей. Існує багато засобів, за допомогою яких можна справляти 
вплив на інших і вести людей за собою. Керівник, який хоче бути успішним 
управлінцем повинен змінювати стилі керівництва протягом всієї кар’єри [2]. 
Він повинен навчитися користуватися всіма стилями, методами й типами 
впливу, що найбільш прийнятні для конкретної ситуації. Отже, поняття 
лідерства і управління в організації сьогодні стоять доволі гостро, і тому велике 
значення має вивчення феноменів керівництва та лідерства. Крім цього, 
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актуальність питання зумовлена тим, що на даний час досить мало досліджень 
даної теми та професіоналізм сучасних лідерів-керівників на доволі низькому 
рівні.  

Досить багато відомих вчених зробили вагомий внесок у дослідження 
проблем публічного управління В.Авер'янов, Г.Атаманчук, В.Бакуменко, 
Ю.Битяк, О.Воронько, С.Дубенко та ін., але співвідношення управління і 
лідерства так і залишилося невирішеною раніше частиною проблеми. 

Метою статі є вивчення проблеми лідерства в публічному управлінні: 
визначення поняття і сутності лідерства.  

Виклад основного матеріалу. На відміну від здібності до керування, 
лідерство - це уміння знайти ресурси за умов дефіциту. Процес впливу на 
людей з позиції очолюваної посади є формальним лідерством. Проте лідерству 
властива неформальна основа. Можна бути керівником, при цьому не бути 
лідером. Процес впливу через здібності та уміння чи інші ресурси, що необхідні 
людям, отримав назву неформального лідерства. Неформальний характер 
лідерської позиції значною мірою обумовлений використанням особистісної 
основи влади та джерел, які її живлять. Ідеальним для лідерства вважається 
використання ефективного поєднання обох основ влади. Лідерство має безліч 
значень, воно використовується для опису широкого кола явищ, пов'язаних із 
процесами влади і впливу в різних соціальних колективах, таких як групи, 
організації, співтовариства або нації.  

Запозичення терміна з повсякденної мови і його визначення дослідниками 
в кожному конкретному випадку відповідно до інтересів дослідження призвело 
до того, що неможливо і, як вважає ряд дослідників, небажано надати єдине 
визначення даного терміна. Існує стільки визначень лідерства, скільки тих, хто 
намагався його дати: тільки за останніх 50 років було запропоновано понад 65 
систем класифікації визначень лідерства [1]. Дж.Террі визначає лідерство як 
вплив на групи людей, який спонукає їх до досягнення спільної мети. 
Р.Танненбаум, І.Вешлер і Ф.Масарик визначають лідерство як міжособистісну 
взаємодію, що проявляється в певній ситуації за допомогою комунікаційного 
процесу і спрямована на досягнення специфічної мети.  
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Формальне управління дає змогу використовувати потенціал 

співробітників на 60%, водночас, керівник-лідер може досягти повного 

використання здібностей підлеглих. Керівнику потрібно використовувати різні 

джерела влади в межах ефективного лідерства. Експертна влада може 

допомогти лідеру вести послідовників за собою (якщо лідер має більше 

спеціальних знань у певній сфері). Проте експертна влада має вузьке 

використання. Влада прикладу є причиною визнання та подальшого обожнення 

(харизма) лідера послідовниками [5, c.76].  

Це джерело влади виходить безпосередньо від послідовників, і для цього 

лідеру необхідно "знайти" своїх прихильників. Влада інформації у лідерському 

варіанті пов'язана з індивідуальними здібностями та вмінням лідера поєднати 

на своєму рівні непоєднувані знизу інформаційні потоки. Прийняття рішення як 

джерело влади важливо на етапі "останнього слова", на яке чекають 

послідовники. Ефективне лідерство передбачає високий рівень рішучості 

самого лідера. Заохочення і примус як джерела влади асоціюються з 

можливістю бути чи не бути в команді з ефективним лідером. Влада над 

ресурсами використовується ефективним лідером для збалансування недоліків 

та покращення стану справ.  

Усе більше значення для досягнення ефективного лідерства відіграє влада 

зв'язків, яка реалізується, зокрема, шляхом створення так званих мережевих 

структур, які сприяють підтриманню ефективного лідерства на належному рівні 

без кількісного зростання організації. Лідер - це людина, яка ефективно 

здійснює керівництво групою, це особистість, яка, поставивши перед собою 

мету, знаходить засоби і створює колектив, який здатний її досягти. Концепція 

лідерства як системи управління ще не пропрацьована такою самою мірою, як 

концепція менеджменту. Лідерство - це мистецтво впливати на людей для того, 

щоб вони з доброї волі намагались досягнути цілей, які не є особистісними 

(наприклад цілі підрозділу, організації).  

Розкриваючи суть поняття "лідер", варто мати на увазі принаймні три 

моменти: феномен лідера; принцип лідерства; інститут лідерства. Феномен 
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лідера - це визнання природних психофізичних, розсудливо-розумових та 

розпорядчо-організаційних відмінностей людей. Принцип лідерства - це 

правило діяльності відповідним чином організованих великих і малих 

соціальних груп, яке формує тип владних відносин у групах та між суспільними 

групами. Інститут лідерства - це визнання ієрархічного способу організації 

політичного життя суспільства, що характеризується існуванням певних 

установ, наділених владними повноваженнями та виконуючих специфічні 

функції.  

У дослідженні лідерства використали три основних підходи до визначення 

значимих чинників ефективного лідерства - "теорія особистісних якостей", 

"поведінковий підхід" та "ситуаційний підхід". У межах теорії особистісних 

якостей розроблена концепція трансформаційного і харизматичного лідерства. 

Трансформаційне лідерство - це процес досягнення значних змін в установках 

та уявленнях членів організації і формування прихильності значним змінам у 

цілях і стратегії організації.  

На думку Басса, трансформаційне лідерство передбачає здійснення 

лідером впливу на підлеглих, але ефектом цього впливу є розширення 

повноважень підлеглих, які також стають лідерами під час перетворення 

організації . За харизматичного лідерства у центрі уваги перебуває окремий 

лідер. Харизматичне лідерство будується на енергетиці, привабливості, вмінні 

надихати, вести за собою. Хоча більшість дослідників погоджуються з тим, що 

харизма - це особливий дар і йому не можна навчитися, існують деякі аспекти 

харизматичного лідерства [6, c.125]. Це використання особистої влади, 

відданість спільній справі, чітке бачення майбутнього, здатність ризикувати і 

ефективно діяти в ситуації невизначеності.  

За даними Р.Строгділла, найбільше притаманні лідерам риси: інтелект, 

прагнення до знань, надійність, відповідальність, активність, соціальна участь. 

Проте в різних ситуаціях ефективні лідери виявляли різні особистісні 

характеристики. Але теорія особистісних якостей виявилася 

малопродуктивною, оскільки єдиної думки про те, якими якостями має 
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володіти лідер, дотепер не існує. Тому пізніше дослідників цікавило питання 

про поведінку лідерів в організації: які ролі вони відіграють, як керують та 

взаємодіють із людьми.  

Так, поведінковий підхід спрямований на аналіз лідерства в контексті 

реалізованої лідером поведінки та виділення універсальних поведінкових 

особливостей, які забезпечують йому успіх. Пріоритет у розробці 

поведінкового підходу належить К.Левіну. Він виділив три стилі поведінки 

лідера: авторитарний (лідер діє владно, директивно, жорстко розподіляючи ролі 

між членами групи); демократичний (лідер прагне керувати групою разом з 

підлеглими, даючи їм достатню свободу дій); потуральний (лідер практично 

відсторонюється від активного керування групою, надає членам групи повну 

свободу дій) [4, c. 198]. 

Не існує єдиного оптимального стилю. Стиль лідерства змінюється 

залежно від ситуації. Так, за дослідженням К.Левіна [3], за авторитарного 

управління досягається виконання більшого обсягу роботи, ніж за 

демократичного. Проте й низькі мотивація, оригінальність, менша 

товариськість у групах, вища агресивність відносно як керівника, так і інших 

членів групи, більш залежна поведінка. Порівняно із демократичним 

управлінням за ліберального обсяг роботи зменшується, якість знижується, 

з'являється більше гри, а перевага віддається демократичному стилю. У межах 

цього підходу були розроблені чотири теорії: ситуаційна модель керівництва 

Фідлера, підхід Мітчелла і Хауса "шляхмета", теорія життєвого циклу Херсі і 

Бланшара та модель прийняття рішень керівником Врума-Йєттона. Спільним 

для всіх цих теорій є визнання того, що лідерство неможливо зрозуміти у 

відриві від характеристик групи і ситуації. Сучасні концепції лідерства 

виділяють розвиток особистості керівника-лідера та його лідерського 

потенціалу. 

Феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника. Розрізняють 

формальний, особистий і повний авторитет. Формальний авторитет керівника 

випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, 
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спрямовувати, мотивувати, контролювати їх працю та поведінку. Особистий 

авторитет керівника ґрунтується на його особистісних якостях як людини 

(наприклад толерантність, товариськість, компетентність, здоровий глузд, 

логічність дій). Повний авторитет керівника, або авторитет лідера виявляється у 

разі поєднання формального та особистого авторитету особи, яка обіймає 

посаду керівника [2]. 

Поєднання лідерства і керівництва в одній особі сприяє ефективному 

функціонуванню організації чи структурного підрозділу. В іншому випадку, 

якщо керівнику бракує якостей лідера, це може призвести до появи в 

організації неформального лідера, конфліктних ситуацій та зниження 

ефективності функціонування організації. 

Поширення отримала концепція емоційного лідерства Д.Гоулмана, згідно з 

якою саме високий рівень розвитку емоційного інтелекту вирізняє лідерів від 

інших людей, чия діяльність потребує розвинених когнітивних здібностей у 

поєднанні з організаторськими здібностями. Під емоційним інтелектом 

розуміють інтегральну особистісну структуру, яка включає чотири складові : 

самосвідомість (здатність до рефлексії та адекватної оцінки характеру власних 

емоцій); самоконтроль (управління своїми почуттями і емоціями); соціальну 

чутливість (здатність до співчуття та емпатії); управлінські навички (здатність 

спрямувати людей у потрібному напрямку).  

Емоційний лідер викликає у людей довіру, випромінює позитив, 

упевненість, знімає психологічне напруження, створює атмосферу 

психологічного комфорту. На основі емоційного інтелекту Р.Бояцис і Е.Маккі 

розробили концепцію резонансного лідерства. На думку цих учених, сприяють 

розвиткові лідерського потенціалу три основні якості: активність свідомості 

(розуміння свого "Я", а також усвідомлення потреб інших людей); оптимізм 

(орієнтація на майбутні цілі, ентузіазм); емпатія (розуміння почуттів і бажань 

інших людей).  
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Лідерство й управління у вітчизняній соціальній психології 

протиставляються. Так, Г.М.Андрєєва вказує на принципові відмінності між 

ними: "Лідерство є суто психологічною характеристикою поведінки певних 

членів групи, управління більшою мірою є соціальною характеристикою 

відносин у групі, передусім з точки зору розподілу ролей керування і 

підкорення". У західній традиції одні автори розводять поняття "лідерство" і 

"управління", інші, навпаки, їх об'єднують. Так, Херсі і Бланшар бачать 

різницю між цими явищами в тому, що в одному випадку наголос робиться на 

вплив (лідерство), а в іншому - на досягнення організаційних цілей 

(управління). Бенніс і Нанус вважають, що керівництво пов'язано з рутинною 

працею, а лідерство з новаторством. За Фідлером, лідер - це "індивід у групі, 

перед яким поставлене завдання керувати та координувати групову діяльність, 

чи той, хто за відсутності призначеного лідера несе основну відповідальність за 

виконання її роботи" [7]. У цьому визначенні лідер і керівник майже синоніми. 

Н.Тічі розробив концепцію "рушія лідерства", основна ідея якої полягає в тому, 

що в успішних організаціях лідери, розвиваючись самі, постійно навчають 

своїх послідовників . Так вони створюють із своїх послідовників лідерів, які 

міркують самостійно. У цій тісній взаємодії лідер передає систему ідей і 

цінностей, що зміцнює організаційну культуру і компанію в цілому. 

Лідер у публічному управлінні - це стратег, людина з ідеями. У публічному 

управлінні стратегічні зміни частіше пропонуються саме адміністрацією. Тобто 

лідерство - це здатність впливати та індивідуумів та групи людей, щоб 

спонукати їх працювати на досягнення цілей. Людський фактор у публічному 

управлінні відіграє провідну роль. Тому керівник має володіти не лише 

адміністративними, але й лідерськими якостями, вміти знаходити підхід до 

своїх підлеглих.  

У наш час управління переживає кризу лідерства. В умовах глобалізації 

потрібні нові підходи, які містять не лише стратегії, що забезпечують 

ефективність діяльності державного управління, але й стратегії, що дають змогу 
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розвивати творчі, парадоксальні та ризиковані підходи до діяльності державних 

органів як новий ресурс для її розвитку. Отже, основний акцент в управлінні 

має припадати на соціально-психологічні, економічні методи та на 

демократичний стиль управління, що мають стати перспективними напрямами 

дослідження в публічному управлінні. Становлення й розвиток публічного 

управління в Україні сьогодні потребує такого підходу, який дасть змогу 

залучити на лідерські посади керівників із сучасними лідерськими якостями та 

посилить відповідальність за ефективну діяльність інституцій. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

У статті розглянуто аналіз самоменеджменту, як  інструменту 

мотиваційного менеджменту. Розглянуто теоретичні підходи до визначення 

сутності поняття «самоменеджмент». Визначено правила та функції, які 

спрямовані на підвищення саморозвитку особистості. 

Ключові слова: мотивація, мотиваційний менеджмент, саморозвиток, 

самоменеджмент. 

Самоменеджмент насамперед це самоорганізація, уміння керувати собою, 

керувати процесом управління в самому широкому сенсі цього слова – у часі, 

просторі, спілкуванні, діловому та особистому житті. Самоменеджмент також 

важливий і в особистому житті, адже раціональне використання власного часу 

дає можливість досягти своїх життєвих цілей. Бути організованим - означає 

бути підготовленим, почувати себе зібраним, володіти ситуацією, бути готовим 

використовувати всі наявні можливості і впоратися з будь-якими 

несподіванками на життєвому шляху. Ми живемо в складному світі, що швидко 

розвивається та який повний безмежних можливостей. Керівник повинен так 

побудувати свою працю, щоб ефективність була максимальною. 

Потрібно вчитися планувати свій робочий та особистий час. Планування 

покликано забезпечити ефективне використання найдорожчого ресурсу – часу, 

а саме: 

- наявний час використати для плідної та успішної діяльності; 

- досягти поставлених цілей з можливо меншими витратами часу. 

Основна ціль самоменеджменту – максимально використовувати власні 

можливості, свідомо керувати перебігом свого життя і переборювати зовнішні 

обставини як на роботі, так і в особистому житті. Самоменеджмент допомагає 

виконувати роботу з меншими витратами, краще організувати працю, зменшити 

завантаженість роботою [1]. 
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В першу чергу, необхідно вміти перетворити неструктуровану ситуацію, 
для якої типова невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у 
ситуацію спрямованих і здійсненних завдань. Навіть тоді, коли на вас із усіх 
боків звалюються різні завдання, можна завдяки послідовному плануванню 
часу й використанню методів наукової організації праці краще здійснювати 
свою діяльність, щодня виділяючи резерв часу для дійсно керівних функцій. 

Оволодіння мистецтвом самоменеджменту дає такі переваги: виконання 

роботи з меншими затратами; краща організація праці; менше поспіху і стресів; 
більше задоволення від роботи; активна мотивація праці; зниження завантаже-
ності роботою; зменшення помилок при виконанні своїх функцій. 

Необхідно навчитися: раціонально використовувати свій час, мислити 
цілеспрямованими категоріями і працювати відповідно до поставленої мети. За 
допомогою планування набувати впевненості в собі та звільнятися від стресів, 
щодня домагатися успіхів і знаходити вільний час. 

До характерних рис керівника, який добре управляє своїм робочим та 
особистим часом, належать такі: здорове тіло, відсутність шкідливих звичок, 
енергійність і життєстійкість, спокійний і врівноважений підхід до життя та 
роботи, спроможність переборювати стреси, ефективне використання часу. 
Слід пам’ятати, що всі аспекти управління взаємозалежні. 

На  практиці для досягнення конкретних результатів здійснюється  процес 
управління. Кожен працівник трудового колективу вносить у виробничий 
процес свою частку, яка формує кінцевий результат. Трудовий внесок кожного 
працівника, якщо  його трудовий процес правильно спланований, є складовою 
частиною загального успіху. На практиці поряд з великими  фірмами  існують 
середні та малі. Існує така думка, що на малих підприємствах процес 

управління простіший,  ніж  на  великих. Однак суттєва різниця  полягає не у 
розмірах, а у здійсненні  управлінських функцій. На малих  підприємствах 
функції керівника  і замісника  нерідко виконує сам  керівник. Однак при 
збільшенні об’єму робіт і розмірах самої організації будь-який  працівник не  

може здійснювати управлінські функції. Для цього необхідні спеціалісти, 
фахівці даної справи. Так функції управління стають основними у їх діяльності 
[2].  
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Більшість видів діяльності у сфері менеджменту вимагають високого 

індивідуального розвитку. В міру того як зростає ступінь змін, виникає потреба 

розвивати свій творчий потенціал. За таких умов менеджерам необхідно 

підтримувати свій рівень, незважаючи ні на що. Праця менеджера, що постійно 

змінюється і висуває нові вимоги до нього, передбачає високу здатність до 

саморозвитку. Саморозвиток необхідний і для тих, хто збирається переходити 

на більш престижну роботу або перебуває між двома важливими етапами своєї 

кар'єри, тобто щоразу, коли менеджеру необхідні найбільша сприйнятливість, 

енергійність або винахідливість. 

Як правило, усякий процес грунтовного самоменеджменту починається зі 

встановлення цілей і планування. Плани можуть бути: на все життя, річні, 

квартальні, тижневі, денні. Варто підкреслити важливість етапності в 

індивідуальному розвитку (кожної системи перерозподілу пріоритету і 

спеціалізації). 

У першу чергу, керівники повинні навчитися не ототожнювати себе з 

іншими, визначити границі свого «я», вивчити його слабкі та сильні сторони. 

Знайти свою справжню волю, що є воля внутрішня, це воля духу, воля думок і 

вчинків. 

У самоменеджменту є певне коло правил і функцій: 

Постановка цілей. 

Постановка цілей – це вираження у вигляді чітких намірів і в точних 

формулюваннях власних інтересів, потреб чи задач, що допомагає зорієнтувати 

дії і вчинки на ці цілі і на їх виконання. Для цього ціль повинна описувати 

кінцевий результат, а не ті дії, які необхідно виконати. Навіть найкращий спосіб 

роботи безнадійний, якщо керівник заздалегідь чітко не позначив те, до чого він 

прагне. Постановка цілі - безумовна передумова планування, а отже, і успіху - 

полягає в точному знанні того, що, коли, у яких масштабах потрібно досягти 

[4]. 

Постановка цілей – це тимчасовий процес, оскільки протягом діяльності 
підприємства може з’ясуватися, що ті чи інші параметри змінилися, а це 

приводить до необхідності перегляду цілі. 
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Знаходження цілей. Для того, щоб домогтися успіху необхідно правильно 
вибрати цілі. У кожного менеджера є одна основна, найважливіша ціль, що 
розбивається на безліч невеликих проміжних цілей нижчого рівня, досягнення 
яких забезпечує досягнення цілі більш високого рівня і у кінцевому рахунку 
вищій цілі. Чітко визначені, зафіксовані на папері цілі автоматично здобувають 
обов’язковий характер, спонукають до постійного аналізу, повторному огляду і 
ревізії. 

Ситуаційний аналіз являє собою свого роду реєстр особистих ресурсів 
(засобів для досягнення цілей) і дозволяє з’ясувати, що варто заохочувати 
(сильні сторони) і над чим ще треба працювати (слабкі сторони). Шляхом 
аналізу своїх здібностей менеджер визначає, що узагалі він може зробити, тобто 
яким особистим потенціалом для досягнення своїх цілей він володіє.  

Формулювання цілей. Установка термінів дсягнення цілей і формулювання 
бажаних результатів. Це останній крок при постановці цілей, коли 
формулюються конкретні з практичних цілей для наступної стадії планування. 
Не можна брати на себе занадто багато, щоб не загрузнути в невиконаних 
справах. Варто встановлювати короткострокові цілі, погоджені з досягненням 
довгострокових глобальних цілей. 

Планування. 
Планування покликане забезпечити раціональне використання самого 

коштовного ресурсу – часу. Чим краще розподілений (тобто спланований) час, 
тим краще він може бути використаний в особистих і професійних інтересах 
керівника. Планування як складова частина завдань і правил самоменеджменту 
означає підготовку до реалізації цілей і структурування часу. 

Головна перевага, що досягається шляхом планування роботи, полягає в 

тому, що планування часу приносить виграш у часі. Загальний практичний 
досвід на виробництві показує, що збільшення витрат часу на планування 
приводить у кінцевому рахунку до економії часу в цілому. 

Очевидно, витрати часу на планування не можуть нескінченно 

збільшуватися, існує оптимум, після якого подальше збільшення часу на 

планування стає неефективним.  
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Щоб правильно виконувати свої функції і досягти свої цілей, щоб 

передоручати менш важливі справи, зменшувати їх число або відсувати на 

більш пізні терміни, менеджер повинен ясно уявляти свій часовий бюджет і 

сукупність задач. Планування являє собою проект процесів праці на майбутній 

часовий період. 

Система планування часу. Як і будь-яке планування, планування часу 

орієнтується на відповідні довгострокові цілі, що у свою чергу, розбиваються 

на оперативні часткові цілі. Планування припускає поступове просування 

вперед, розкладання загальної задачі на частки, для того щоб різні дії можна 

було розподілити в часі. 

Установлення періодів часу, що вимагаються для досягнення особистих і 

професійних цілей, дає почуття впевненості і уявлення про найкращий розподіл 

часу і найбільш доцільної черговості справ. Навіть дуже зайнятий керівник 

здатен так пристосовувати свої цілі і плани до відповідних обставин, щоб вони 

завжди могли служити виконанню плану життя і кар’єри. 

Необхідно завжди перевіряти свої плани і змінювати їх, якщо вони 

виявляються нездійсненними чи не дозволяють досягти поставленої цілі до 

терміну. 

Прийняття рішень. 

Прийняття рішень припускає вибір першочергових завдань і справ. 

Прийняти рішення – значить установити пріоритетність. Основні проблеми 

керівників полягають в тому, що вони намагаються відразу виконати занадто 

великий обсяг робіт і розпорошують свої сили на окремі, часто несуттєві, але 

удавані необхідними справи. Менеджери повинні прагнути до того, щоб 

устигаючи вирішувати під час робочого дня безліч різних поточних питань, 

протягом певного часу, займатися тільки єдиною задачею, завжди завершувати 

за один раз тільки одну справу, але послідовно і  цілеспрямовано [5]. 

Керівник, який прагне досягти успіху на роботі та особистому житті, 

повинен оволодіти мистецтвом самоменеджменту, вміти мотивувати себе, 

ставити перед собою чіткі та реальні цілі, бути здатним до самоконтролю тощо. 



202 

Отже, уміння ладнати з людьми – це менеджмент, уміння ладнати з собою 

– самоменеджмент. Причому якість останнього визначає ефективність першого. 

Самоменеджментом називають послідовне й доцільне використання 

випробуваних методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб 

оптимально та зі змістом використовувати свій час. 

Керування часом – річ дуже особиста. Навчитися управляти часом – 

завдання не для слабкої людини. Уміння керування часом дає можливість 

управляти своїм життям. 

Особливість сучасного погляду на керівника як лідера колективу полягає в 

тому, що він розглядається як носій інноваційної організаційної культури, як 

основний ініціатор послідовних змін в організації. Найважливіші риси 

сучасного керівника: професіоналізм, здатність вести за собою колектив, 

прагнення створювати й підтримувати гарний психологічний клімат, що 

неможливо без роботи над собою, без самоменеджменту. Керівник не може 

навчитися використовувати самоменеджмент лише в робочий час. Важливо 

вміти ефективно планувати свій особистий час, що дозволить звільнити значну 

частину власного часу і не витрачати його на непотрібні справи.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В  

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

У статті розглянуто питання використання комунікаційних технологій в 

публічному управлінні. Розкрито суть комунікаційного процесу, визначено 

систему принципів побудови ефективної комунікації. Запропоновано дієві 

складові, що матимуть позитивний вплив на розвиток комунікаційного діалогу 

між органами публічного управління і громадою. 

Ключові слова: комунікаційні технології, публічне управління, принципи 

комунікації, довіра, інформаційне повідомлення, зворотній зв’язок. 

Розвиток низки державних та суспільних процесів напряму залежать від 

шляху яким розвивається суспільство. Ще з минулого ХХ століття почався 

швидкий розріст інформаційних та комунікаційних процесів, які змінили ідеї та 

уявлення людства і направили його в русло інформаційного розвитку, що 

вплинув не лише на технологічну сферу а й соціальні взаємозв’язки. В час 

формування інформаційного соціуму значення набувають комунікаційні 

технології, різні галузі науки починають вивчати інформаційні процеси та їх 

вплив на свідомість суспільства. В свою чергу повноцінний публічний діалог 

залежить не лише від розвитку процесу розповсюдження інформації, а й 

потребує двостороннього зв’язку, усвідомлення причетності громади до 

реформ, які втілюють органи публічної влади. Тому для досягнення успіхів 

діяльності державних установ на різних рівнях актуальним є питання 

налагодження та розвитку комунікацій між владою та суспільством з 

використанням різних комунікаційних технологій, які видозмінюються з 

вимогами часу та потребують системної адаптації до актуальних потреб 

населення. 
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Фундаментальний внесок в дослідження становлення сучасної науки про 

комунікації та комунікаційні технології внесли такі зарубіжні дослідники 

Т. Адорно, М. Маклюєн, Г. Почепцов, М. Кузнєцов, що відобразили 

застосування комунікацій в інформаційному просторі. Комунікації в 

публічному управлінні досліджували Ю. Габермас, Н. Луман. Впровадження 

маркетингових комунікацій в державному управлінні вивчали М. Брун, 

Ф. Котлер, Г. Саймон. Грунтовна праця з основ комунікацій в галузі охорони 

суспільного здоров’я представлена науковцем Дж. Бернаром. Серед 

українських фахівців актуальними є дослідження Р. Войтович, І. Грицяка, 

В Бакуменка, Т. Джиги, Д. Кіслова, Д. Коника, В. Князєва, В. Куйбіди, 

Л Литвинової, М. Лашкіна, А. Семенченка – представлені дослідники 

розвинули напрям державної інформаційно-комунікаційної політики. 

Метою статті є теоретичне обгрунтування основних комплексних 

складових процесу впровадження комунікаційних технологій в публічному 

управлінні та аналіз актуальних принципів розвитку комунікаційних процесів 

для результативного діалогу між владою та суспільством. 

В реаліях нашого часу спілкування між державними органами та громадою 

відбувається за рахунок впровадження різних механізмів державної 

інформаційної політики, що являється системою способів та напрямів 

діяльності держави з отримання, використання, поширення та зберігання 

інформації [7, с. 78]. Досліджуючи способи інформаційної політики зрозумілим 

стає той факт, що використання комунікаційних технологій є актуальною 

складовою у формуванні розвинутих взаємовідносин між громадянським 

суспільством і державною владою. 

Запорукою демократичного розвитку країн є доцільно сформована та 

розвинена система нормативно-правових технологічних та управлінських 

механізмів, що забезпечують взаємодію органів державної та місцевої влади на 

усіх рівнях з громадськістю. 

Загалом процес комунікації можна охарактеризувати як хід передачі 

інформаційних повідомлень з використанням на цьому шляху різних 
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комунікаційні систем та різноманітних засобів масової інформації [6, с. 6]. 

Процес комунікації може набувати різних форм, це залежать від кількості 

учасників їх цілей, різновиду комунікаційних каналів, стратегій та іншого. 

Досліджуючи питання використання комунікаційних технологій у 

публічному управлінні доцільно розуміти, що комунікація держави, усіх її 

інституцій та представники цих інституцій перебувають в межах публічного 

управління та публічної політики. 

На думку дослідника Дж. Андерсона публічною політикою є чітко 

спланована та зпрогнозована діяльність, намічений курс, що базується на 

законодавчих нормах і вимагає обов’язкового виконання з боку громадськості 

[5, с. 14]. 

Інформація являється важливим аспектом комунікації, остання в свою 

чергу існує на всіх рівнях функціонування публічного управління. Зробивши 

значний крок в покращенні діалогу між державою та суспільством, яке 

знаходилось в площині донесення інформації про вже прийнятті рішення 

проводиться робота над забезпеченням вільного доступу до інформації, 

створення різних систем та мереж, відбувається постійне оновлення й розвиток 

інформаційних ресурсів та інше. Загалом в державі не можливий якісний 

формат побудови публічної адміністрації без розвитку внутрішніх і зовнішніх 

комунікаційних технологій в публічному управлінні. Публічне управління 

невіддільне від комунікації, адже це форма взаємодії суб’єктів та об’єктів 

управління та існує на всіх рівнях цієї системи [1, с. 2]. Інформація важлива 

коли вона зрозуміла, завжди доцільно розуміти сенс того, що виноситься на 

широкий загал, комунікація – це те, що з допомогою різних систем доходить до 

громадськості. В публічному управлінні окреслено риси таких видів публічної 

комунікація як: комунікація з метою інформування; комунікація з метою 

надання публічних послуг; комунікація з метою обговорення проектів рішень, 

які не ухвалюються без участі громади [6, с. 4]. 

Ефективність використання комунікаційних технологій в публічному 

управлінні напряму залежить від ефективності процесів взаємодії між владою і 
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суспільством. Основа розвитку цієї взаємодії полягає в встановленні довіри 

громади по відношенню до дій представників державних структур країни. 

Загалом під довірою потрібно розуміти відкриті, доброзичливі та порядні 

стосунки між сторонами, які знаходяться в політично-комунікаційних 

відносинах. Без довіри між громадськістю та публічною владою не можливо 

розробляти та втілювати стратегію розвитку суспільства, впроваджувати нові 

реформи. За даними дослідження, що було проведене соціологічною службою 

Центру Разумкова в період з 6 по 11 жовтня 2017 року було опитано 

2018 респондентів віком від 18 років (опитування не включало населення на 

території Криму, Луганської та Донецької області). У висновку отримано 

низький рівень довіри населення до державних структур, так довіру до 

державного апарату висловило 11,2 % опитаних, не довіру – 80 % [8]. 

Зрозумілим є той факт, що для розвитку та процвітання країни потрібно 

працювати над покращенням ефективності комунікаційних технологій між 

Урядом та суспільством. За даними дослідження Центру соціальних експертиз 

Інституту соціології України, що було проведене в 2015 році, можна окреслити 

головні вектори в яких потрібно працювати на покращення комунікаційних 

взаємовідносин. За представленими даними причина недовіри населення до 

державних структур пов’язана з рівнем корупції – 54 %, відсутністю відчутних 

результатів діяльності державних структур – 38%, не достатньою 

інформованістю про план розвитку цих структур звідси і отримуємо недовіру – 

11 % висловили таку думку [5, с. 10]. Тому актуально використовувати та 

розвивати комунікаційні технології в напрямку мотивування населення 

довіряти публічній владі. Позитивними практичними діями на цьому шляху 

будуть дії по боротьбі з корупцією, доцільне широке впровадження ідей 

відкритості та прозорості діяльності, покращення якості обслуговування 

населення. 

На сьогодні низка організацій займається моніторингом різних 

характеристик країни, від яких залежить стан комунікаційних технологій та 

зв’язків між владою та суспільством. Для прикладу проект від Transparency 
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International Україна, що спостерігатиме ситуацію в Україні до січня 2019-го 

року досліджують сфери прозорості та підзвітності місцевого самоврядування. 

Рейтинг прозорості різних міст України оцінюють за 91-м показником в 13 

різних галузях. Наразі рейтинг Вінниці оцінили в 49 балів, лідирує в 2018 році 

Львів – 62,7 бали, Кропивницький – 56. Найменшу кількість балів отримала м. 

Вінниця в сфері «Соціальні послуги», всього 1 бал, оцінювалася наявність 

онлайн запису для отримання соціальних послуг та стан доступності інформації 

про роботу центрів, які надають соціальні послуги [9]. Стає зрозумілим, що 

зовнішня комунікація в публічному управлінні у відношенні до населення 

потребує надання постійної інформації про свої послуги та діяльність, цінності 

та ідеї, навіть в односторонньому порядку для розвитку комунікаційних 

взаємозв’язків важливий імідж публічної влади в очах громади. 

В односторонній схемі ця система може існувати для досягнення певних 

цілей на певному етапі проте, результативний процес комунікації потребує 

використання низки елементів серед них: органи публічного управління і 

громада, повідомлення, комунікаційні канали, врахування інформаційних 

перешкод, зворотній зв’язок. 

В залежності від виду спілкування в комунікаційному процесі 

відправником повідомлення можуть бути як представники органів публічного 

управління так і громада. В свою чергу кожне повідомлення є основою 

комунікаційного взаємозв’язку та використовується для інформування, 

мотивування, рекламування, пропозиції, застереження та ін. 

Негативно впливають на встановлення комунікаційного зв’язку 

інформаційні перешкоди, знижують якість передачі повідомлення 

комунікаційним каналом. 

Повідомлення, що рухається у відповідь є зворотнім зв’язком між 

суб’єктом та об’єктом комунікаційних відносин. Доцільними кроками 

покращення роботи механізмів, що забезпечують якість зворотного зв’язку між 

органами публічної влади та суспільством стали ЗУ «Про звернення громадян», 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указ 

Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості 

органів державної влади», та низка постанов КМУ, де головною основою 

законності цих норм виступає співпраця на правах відкритості та взаємної 

відповідальності [3, с. 9]. 

В плані організаційного розуміння зворотній зв’язок це відповідь на 

поведінку органів публічного управління, практичний результат їхньої 

діяльності, його можна використовувати як для коригування діючих проектів 

так і для впровадження нових ідей. Загалом державні комунікації являються 

двостороннім процесом у спілкуванні влади та громади, що здійснюється з 

допомогою використання комунікаційних каналів задля підвищення довіри до 

владних структур та побудови діалогу. 

Ефективні комунікаційні технології будуються на використанні чітко 

окреслених принципів комунікацій, які є нормами діяльності, головними 

правилами в комунікації влади і суспільства. В основному вони мають 

організаційний та змістовий характер. Зрозумілим є те, що організаційні 

відповідають за організацію та побудову комунікації, а змістові характеризують 

її наповнення [1, с. 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Система  

 

Рисунок 1 – Принципи комунікації 

Принципи комунікації 

Організаційні принципи: 

• прозорості 
• відкритості 
• підзвітності 
• партнерства 
• толерантності 
• динамічності  
• прогресивності 

Змістовні принципи: 

• комплексності 
• оперативності,достовірності 
• інформативності 
• доступності 
• промоції, просування 
• стратегічного планування 
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Використання комунікаційних технологій на практиці є важливою 

складовою результативної діяльності органів публічного управління, 

актуальним є впровадження їх в розбудову:  

- можливості діалогу між владою та громадою, публічна комунікація  

має змогу покращувати рівень довіри, підтримки та розуміння діяльності 

публічних органів, мотивує суспільство розуміти свою причетність та 

відповідальність за втілення реформ в житті країни на усіх рівнях; 

- відповідальності у справі інформувати громадян та забезпечувати  

прозорий доступ до інформації про діяльність публічної влади, актуальним 

є розуміння владних структур відповідати за свою діяльність та розуміти 

природне бажання суспільства контролювати їх роботу; 

- реагування, що має активно спрацьовувати відштовхуючись від  

правила, що політично активне суспільство потребує більшого 

інформування і звітності від органів публічного управління тому, використання 

комунікаційних технологій для підзвітності покращує діалог між владою та 

громадою та підвищує статус та імідж публічного управління. 

 Вивчаючи досліджуване питання доцільним є те, що думка та рівень 

довіри суспільства має бути головним фактором у справі формування та 

впровадження комунікаційних технологій в публічне управління. Таким чином, 

представники органів державного управління мають володіти системними 

знаннями та навиками в справі відбору актуальних форм та методів роботи, для 

створення ефективної, прозорої, цілісної та гнучкої системи управління в 

умовах динамічного, інформаційного суспільства.  

 Як висновок результативний діалог між владою та суспільством 

можливий якщо комунікаційні технології розглядати невід’ємною складовою 

системи публічного управління, важлива робота підрозділів публічної влади, 

що займаються контролем інформації та роботою комунікаційних каналів, 

доцільно підвищувати їх знання та компетентність. 
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 Приведені у дослідженні принципи комунікації є комплексною системою 

факторів, використання яких забезпечить органам влади можливість ефективної 

комунікації з суспільством. 
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ РИЗИК ТА ПІДХОДИ ЩОДО 

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СУТНОСТІ  

У статті розглянуто зміст ризику і виділено наукові підходи щодо тлумачення 

сутності ризиків. Основну увагу приділено визначенню суттєвих ознак 

вказаного поняття, які використовуються у реальній економічній практиці й 

управлінській діяльності. За результатами проведеного дослідження 

запропоновано власне узагальнююче трактування поняття «економічний 

ризик» 

Ключові слова: ризик, економічний ризик, сутність ризику, наукові підходи 

щодо тлумачення сутності ризиків, ймовірність,  управління ризиками. 

Постановка проблеми. Мінливість сучасного ринкового середовища під 

дією зовнішніх та внутрішніх факторів вносить у діяльності суб’єктів 

господарювання елементи невизначеності, розширюючи в результаті спектр 

потенційно можливих ризикових ситуацій. Серед факторів, що спричиняють 

виникнення ризиків, насамперед можна виділити нестабільність економічного 

та політичного розвитку, неузгодженість між собою законодавчих та 

нормативних актів, які регулюють підприємницьку діяльність в Україні та ін. 

Чільне місце в загальній сукупності ризиків, притаманних функціонуванню 

вітчизняних підприємств, займають економічні ризики. 
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розгляд економічного 

ризику і його вплив на процес функціонування підприємства, а також 

аналізування, оцінювання ризику і управління ним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти ризиків 

висвітлювали у наукових працях вітчизняні та зарубіжні вчені: І.Т. Балабанов, 

О.І. Белей, І.А. Бланк, П.І. Верченко, В.В. Вітлинський, А.П. Гайдуцький, 

М.В Гранатуров, В.І. Грушко, М.О. Кизим, Р.В. Пікус, М.Ю. Подольчак, 

О. Моргенштерн, Дж. Нейман, Д. Фрей, С.О. Філін, Л.Г. Шаршукова. Аналіз 

робіт різних авторів дає підстави констатувати, що немає єдиного підходу до 

визначення суті підприємницьких ризиків, їх класифікації, особливостей 

прояву та управління ними. Враховуючи це, дана проблема потребує 

подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Поняття «ризик» має тривалу 

історію. Слово «ризик» походить від грецького слова «ridsicon» - скеля; в 

італійській мові «risico» - небезпека; у французькій - «risdoe» - загроза, 

ризикувати, в латинському «risicare», що означає «зважитися» [1]. 

У загальному розумінні ризик - це міра невизначеності, випадковості і 

конфліктності в людській діяльності, що характеризується можливою 

небезпекою, невдачею, відхиленням або збитком. 

Наявність фактора ризику є необхідним атрибутом ринкової економіки, 

оскільки ринок передбачає економічну свободу суб’єктів господарювання, при 

якій вигода одних може стати втратами для інших. Неминучість виникнення 

ризику у процесах підприємницької діяльності зумовлена такими чинниками: 

свобода дій підприємців, орієнтація підприємницької діяльності на одержання 

високого прибутку, функціонування у конкурентному середовищі тощо.  

Важливим у господарській діяльності підприємства є аналізування, 

оцінювання та управління ризиками. Основним завданням методології 

оцінювання ризиків є їх систематизація і розроблення комплексного підходу 

щодо визначення його рівня, що впливає на фінансово-господарську діяльність 

підприємства. Економічний ризик - це аспект діяльності суб’єктів 
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підприємництва, пов’язаний з дисбалансом розвитку економічних систем у 

невизначеному середовищі функціонування з наявною можливістю оцінити 

ймовірність досягнення заданої мети у ситуації невідкладного вибору. Для 

більш глибокого розуміння природи ризику подано характеристику ризику як 

економічної категорії подано на рисунку 1. 

 
Рисунок 1– Характеристика ризику як економічної категорії 

Поняття ризику не є новою категорією в економічній науці. Його 
зародження та ідентифікація відбувалися ще за часів розвитку перших 
цивілізацій Стародавнього Сходу, коли воно стосувалося, насамперед, 
непередбачених подій у сільському господарстві, оскільки натуральне 
виробництво складало основу суспільного розвитку [3]. До основних ризиків, 
що виділялися у даному історичному періоді, які мали потенційний вплив на 
становлення та розвиток тогочасних економічних систем, відносилися 
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передусім: – природні ризики (кліматичні умови, стихійні лиха); – ризики при 
будівництві та обслуговуванні іригаційних систем. У цей же період можна 
виділити початки виокремлення ризиків в товарно-грошовій сфері діяльності 
суспільства. Оскільки саме тоді були регламентовані зачатки товарно-грошових 
відносин, в зв’язку з ймовірним проведенням об’ємних торгівельних та 
лихварських операцій існувала небезпека соціальної дестабілізації суспільного 
устрою, наслідком якої могло бути масове зубожіння населення. Тому вже у 

цей період важливою складовою регламентації торгівлі був нагляд за цінами та 
отримуваним прибутком, для контролю за якими були призначені відповідні 
особи – ринкові наглядачі [2]. 

Нами поділяється думка Карпунцова М.В. до визначення економічного 
ризику з позиції управління підприємством. У своїй праці «Ризикостійкість 
підприємства»  він стверджує, що ризик – це загроза того, що яка-небудь подія, 
дія або нездатність до дії несприятливо позначаться на спроможності 
організації ефективно реалізувати її бізнес-завдання та стратегічні плани [3]. 

Провівши аналіз та синтез підходів до визначення сутності економічних 
ризиків доцільним є розгляд їх видів з перспективи різних класифікаційних 
ознак, що дасть змогу глибше зрозуміти різноманітність та багатогранність цієї 
економічної категорії. З цією метою опрацьовано існуючі підходи до 
класифікації ризиків [1], а також сформульовано власні ознаки та різновиди 
ризиків, важливі при їх аналізі. Відповідно економічні ризики можна 
класифікувати за наступними ознаками: 

 · за сферою виникнення: зовнішні, внутрішні;  
· за масштабами впливу: національні, регіональні, галузеві, окремих 

суб’єктів господарювання;  

· за рівнем економічного управління: народногосподарські (на макрорівні), 
підприємства (на мікрорівні);  

· за джерелами виникнення: системні або ринкові (властиві усім суб’єктам 
ринку, викликані процесами, що відбуваються в ринковому середовищі в 
цілому), несистемні (ризики окремих суб’єктів господарювання, що залежать 
від особливостей їх діяльності); 
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 · за природою ризику: господарські (пов’язані з діяльністю людини), 

природні (спричинені діями природних факторів та форс-мажорних обставин); 

 · за відношенням об’єкта: ризики активної діяльності, ризики пасивного 

очікування;  

· за типом виникнення: раціональні, нераціональні, авантюрні; · за 

тривалістю дії: довгострокові, короткострокові, постійні; 

· за рівнем ймовірних втрат: мінімальні, середні, максимальні, припустимі, 

критичні, катастрофічні; · за ступенем правомірності: правомірні, неправомірні;  

· за можливістю страхування: ризики, які можливо застрахувати, ризики, 

які неможливо застрахувати;  

· за об’єктивністю ймовірності виникнення: об’єктивні, суб’єктивні, 

об’єктивно-суб’єктивні;  

· за часом настання: випереджаючі, своєчасні, запізнілі;  

· за можливим фінансовим результатом: чисті (передбачають можливість 

одержання збитку чи нульового результату), спекулятивні (передбачають 

можливість одержання як доходу так і збитку);  

· за ознакою врахування часового фактора: статичні (ризики втрати активів 

підприємства внаслідок завдання шкоди власності, а також втрати доходу через 

недієздатність організації), динамічні (ризики непередбачуваних змін вартості 

основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень або 

непередбачуваних обставин); 

 · за специфікою економічної діяльності: операційні, фінансові, 

інвестиційні, комерційні, відсоткові, виробничі, кредитні, інноваційні, валютні;  

· за джерелами мінімізації наслідків: ризики, наслідки яких можна 

мінімізувати або ліквідувати власними коштами, ризики, наслідки яких можна 

мінімізувати або ліквідувати залученими коштами; 

 · за методами мінімізації або уникнення: лімітовані, диверсифіковані, 

застраховані;  

· за рівнем впливу при стратегічному плануванні розвитку підприємства: 

на місію, на цілі, на завдання. 
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Еволюцію теорії економічного ризику можна простежити в роботах таких 

представників класичної школи як Р. Кантільон (середина XVIIІ ст.), Дж. Мілль 

(1848 р.), які ототожнюють ризик зі збитками. На відміну від них представники 

неокласичної школи, до числа яких відносяться Й. фон Тюнен (XIX ст.), Г. фон 

Мангольдт (1855 р.), А. Маршал та А. Пігу (20-30-ті роки XX ст.), не 

виключали можливості позитивного впливу фактора ризику на результати 

діяльності. Основний недолік неокласичної школи - раціональність поведінки 

суб'єктів господарювання і недооцінка у зв'язку з цим схильності до азарту, 

часто зустрічається в практиці підприємців. Принциповим доопрацюванням 

теорії ризику стала ідея мотивації поведінки суб'єктів господарювання, які 

керуються в процесі економічної діяльності, з одного боку, збільшенням 

очікуваного доходу, а з іншого боку зниженням рівня ризику, це можна 

простежити в роботах Й. Шумпетера (1912 р.), Дж. Кейнса (1936 р.), 

М. Фрідмена. Вивчення проблеми кількісної оцінки ризиків знайшло своє 

відображення в роботах Ф. Найта (1921 р.), Дж. Неймана, О. Моргенштерна, 

К. Ерроу та ін. [4]. 

На нашу думку, ризик – невід'ємна умова для здійснення дії  (події) з 

імовірнісними несприятливими наслідками, що виражається в можливості 

отримання негативного або небажаного результату. 

Висновок. Як показало проведене дослідження, в економічній теорії 

присутня значна кількість підходів до визначення ризиків, щоправда 

трактування їх сутності часом істотно відрізняється. Еволюція економічної 

думки не лише не звузила і не конкретизувала розуміння цього поняття, а 

навпаки, внесла велику кількість різноманітних поглядів, а також значно 

розширила перелік ймовірних ризиків, причому їх кількість зростає разом з 

активізацією господарських процесів в світовій та національній економіці. 

Подальшими кроками в дослідженні проблем економічних ризиків можуть бути 

визначення та вивчення ризиків для конкретних сфер економічної діяльності, 

обґрунтування підходів до мінімізації ймовірності настання ризиків та 

зниження чи нейтралізації потенційних результатів їх впливу. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті наведено основні принципи механізму моніторингу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; визначено послідовність 

здійснення організації та планування ЗЕД підприємства з врахуванням 

особливостей механізму маркетингу; окреслено ряд проблем щодо  планування 

та організації здійснення господарської діяльності підприємством; визначені 

умови формування та утримання конкурентних переваг підприємства; 

наведено перспективні шляхи вдосконалення організації та планування 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, організація та планування, 

моніторинг, стратегічне планування, механізм маркетингу, стратегія 

розвитку, зовнішньоекономічна діяльність. 
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Теоретичним та методологічним аспектам планування присвячено чимало 

спеціальних досліджень. Значний внесок у розвиток та планування 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства зробили: І Ансофф, М. Портер, 

О.А. Кириченко, Г. Мінцберг, А. Томпсон, І.В. Тюха, В.В. Яворов, 

К.І. Іванченко, О.В. Баула, А.И. Панов, В.М. Орлов, В.Ф. Савченко, 

Н.М Ткаченко, А.Е. Воронкова тощо.  

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємство потрапляє в 

умови міжнародної конкуренції. Тому ефективна господарська діяльність 

підприємства як в цілому, так і при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

зокрема залежить від сучасних концепцій вдосконалення процесу здійснення 

організації та планування його зовнішньоекономічних операцій. 

На підприємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, доцільним 

є створення системи моніторингу, яка б враховувала особливості його  

господарської діяльності. 

Так, до основних принципів механізму моніторингу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства можна віднести: 

- принцип відповідності – відповідність обраних економічних показників 

цілям моніторингу; 

- принцип інтегрованості – інтегрованість системи оцінки 

зовнішньоторговельних операцій, пов’язаної із загальною оцінкою 

господарської діяльності; 

- принцип комплексності – облік взаємозв’язку у взаємозалежності 

економічних процесів при проведенні моніторингу зовнішньоекономічної 

діяльності [3, с. 48]. 

При цьому важливо, щоб система моніторингу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства була гнучкою та оперативною. 

Важливою стороною механізму  організації та планування здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства є менеджмент реальних важелів 

впливу на досягнення ефективної господарської діяльності, одержання 

прибутку. 
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Враховуючи особливості здійснення господарської діяльності 

підприємством, здійснення організації та планування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства має відбуватися в такій послідовності: 

- визначення стратегії моніторингу зовнішньоекономічної діяльності; 

- розробка механізму маркетингу господарської діяльності підприємства; 

- використання одержаної інформації (дослідження та аналіз); 

- розробка стратегії ефективного розвитку господарської діяльності; 

- оцінка ефективності проведення маркетингових заходів щодо 

господарської діяльності в цілому і зовнішньоекономічної зокрема; 

- контроль за виконанням розроблених заходів. [6, с. 107] 

Також важливим резервом фінансового оздоровлення підприємства є 

прискорення обіговості капіталу. Він використовується задля впровадження 

наступних заходів: 

- оптимізації запасів матеріальних ресурсів; 

- підвищення інтенсифікації господарської діяльності; 

- впровадження нових технологій, удосконалення організації праці; 

- випуску конкурентоспроможної продукції; 

- вивчення кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків; 

- вивчення платоспроможності покупців; 

- удосконалення системи розрахунків, особливо – згідно міжнародних 

договорів-контрактів. 

Неухильне та своєчасне виконання вищенаведених заходів надасть 

можливість підприємству збільшувати обсяги господарської діяльності в 

цілому і зовнішньоекономічної зокрема без додаткового залучення фінансових 

ресурсів.  

Нераціональне використання механізму маркетингу не дасть можливості 

підприємствам реалізувати збалансований економічний розвиток, раціонально 

використовувати ресурсний потенціал. 
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 Процес вдосконалення організації та планування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства, враховуючи особливості механізму маркетингу, 

повинен включати: 

- ретельне дотримання на зовнішніх ринках методів маркетингу, 

враховуючи високі вимоги до продукції, задоволення попиту споживачів; 

- постійне дослідження та аналіз можливостей зовнішніх ринків, 

ефективно використовуючи  інформаційні технології; 

- необхідність гнучкого використання маркетингових методів по 

ефективній діяльності на зовнішніх ринках. 

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємством 

одержання прибутку залежить від безпосереднього впливу особливостей 

механізму маркетингу, ефективної організації та планування діяльності, їх 

концепції. Важливо також відмітити виключну роль в здійсненні ефективної 

господарської діяльності – збутової діяльності на зовнішньому ринку, 

погодженої з загальною стратегією діяльності підприємства [10, с.309]. 

Стратегічне планування діяльності підприємства є одним зі способів 

прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Основними складовими 

такого планування повинні бути: 

- зв’язок поточних рішень з майбутніми результатами, організоване 

осмислення рішень з прогнозуванням їхніх наслідків; 

- орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей  

господарської діяльності; 

- визначення можливостей і загроз, сильних і слабких сторін діяльності 

підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формуванні стратегій для 

забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні; 

- розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності (особливо 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності), а й між поточною та 

майбутньою діяльністю. 
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Але варто відзначити, підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність,  стикаються з рядом певних проблем щодо планування та організації 

здійснення господарської діяльності, а саме: 

- має місце недостатній рівень знань працівниками підприємства чинного 

законодавства України та норм міжнародного права; 

- низький рівень функціонування і зв’язку між певними механізмами в 

країні в цілому (соціально-політичний, господарсько-економічний, культурно-

психологічний); 

- відсутність моментами гнучкого фінансового планування та аналізу [9, 

с.203]. 

Комплексний моніторинг зовнішнього ринку дозволить підприємствам, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, інформаційно забезпечити 

систему планування на підприємстві, вчасно запобігти можливим негативним 

наслідкам та максимально використовувати позитивні тенденції розвитку і 

функціонування. 

Прогнозування показників господарської діяльності на підприємствах, що 

здійснюють свою діяльність на зовнішньому ринку, необхідно проводити з 

використанням теоретичних моделей. Загальні резерви оздоровлення 

підприємства мають включати такі етапи: 

1. Розробка структурної політики капіталу, яка б забезпечила стабільні 

доходи від реалізації, одержання сталих прибутків. 

2. Розширення виробничо-господарської діяльності за рахунок зростання 

обсягів зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Оновлення виробничих потужностей, своєчасне накопичення коштів для 

подальшого оновлення фондів. 

Процес вдосконалення здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

вимагає від підприємств вирішення питань: 

- об’єктивного поточного планування обсягів господарської діяльності в 

цілому, зовнішньоекономічної зокрема та, відповідно, рівня їх ефективності; 

- визначення стратегій (враховуючи потенційні можливості) на ефективне 
здійснення господарської діяльності; 
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- враховуючи практичний досвід – формування і використання рівня 
прибутковості, використовуючи довгострокові стратегії розвитку. [5, с. 46] 

Формування підприємствами – суб’єктами ЗЕД стратегії економічної 
стабільності стане підґрунтям одержання прибутку, враховуючи вплив зміни 
вимог зовнішнього середовища. 

Фундаментальною основою ефективного здійснення  планування та 
організації зовнішньоекономічної діяльності будь-якого підприємства, що 
здійснює зовнішньоекономічну діяльність, повинен бути комплекс процесів і 
заходів щодо розробки і реалізації управлінських рішень на основі 
стратегічного динамічного бачення своєї господарської діяльності. 

Здійснення підприємствами такої діяльності повинно включати такі етапи: 
- розробка ринкової стратегії ефективної діяльності підприємства; 
- дослідження та аналіз маркетингових досліджень, особливо – на 

зовнішньому ринку; 
- укладання та своєчасний аналіз міжнародних контрактів; 
- вивчення ціноутворення конкурентів, використання практичного 

досвіду, особливо – при укладанні міжнародних договорів-контрактів; 
- своєчасне прийняття інвестиційних рішень на основі існуючих методів 

оцінки інвестицій; 
- довгострокове планування обсягів зовнішньоекономічної діяльності. 
Стратегічне планування діяльності підприємства при здійсненні ним 

зовнішньоекономічної діяльності повинно бути орієнтоване на забезпечення та 
здійснення ефективної господарської діяльності як в сьогоденні, так і на 
перспективу з врахуванням впливу факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, а 
також соціальної та економічної відповідальності. Для забезпечення останнього 

підприємства повинні використовувати поточні можливості, що виникли, та 
концентрувати ресурси для вирішення пріоритетних завдань, які забезпечать 
переваги в перспективно вигідних напрямках, використання всіх видів ресурсів 
і можливостей [6, с. 109]. 

Необхідність перебудови господарської діяльності підприємства при 

виході його на зовнішній ринок на основі обраної стратегії розвитку зумовлена 

змінами в зовнішньому середовищі. Сучасний темп збільшення обсягу 
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економічних знань настільки великий, що організація та стратегічне 

планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств – єдиний спосіб 

ефективного ведення господарської діяльності в майбутньому. Тому проблеми 

розвитку господарської діяльності підприємств в сьогоденні потребують 

ефективних маркетингових дій та їх застосування. 

Формування та утримання конкурентних переваг підприємством (особливо 

на зовнішньому ринку) вимагає від управлінського персоналу злагодженої 

системи дій всього механізму діяльності підприємства, а особливо, що 

стосується виробництва і реалізації продукції. Відповідно, це має бути дія 

системи організаційно-технічних і фінансових заходів щодо реалізації 

продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит 

та пропозицію. Великий вплив має розрахунок на утримання ринкових цін на 

рівні, який забезпечував би оптимальні прибутки; створення цільових ринкових 

позицій. Все це має бути для підприємства складовою частиною бізнес-

планування та в підсумку дозволить на найвищому рівні ухвалити найбільш 

якісні рішення та провести необхідну корекцію на нижчих рівнях управління 

при зміні ринкової ситуації. Головне – своєчасно обрати найбільш вдалий шлях 

розвитку господарської діяльності, методи виходу на зовнішній ринок у 

відповідності з його конкретними вимогами. Керівництво підприємства 

повинно більше звернути уваги на використання ефективно опрацьованих 

технологій, які дозволять знизити собівартість продукції, що надасть 

можливість, в свою чергу, знизити ціни на продукцію по відношенню до цін 

конкурентів. 

Таким чином, одним з найбільш перспективних шляхів вдосконалення 

організації та планування зовнішньоекономічної діяльності для підприємств, 

має бути  забезпечення комплексу дій, а саме: 

- визначення орієнтирів для здійснення  виробничо-господарської 

діяльності; 

- розробка  фундаментальних положень для досягнення поставлених 

ефективних цілей та їх результатів; 
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- розробка ефективних управлінських рішень на основі ефективного 

використання інформаційних технологій; 

- постійне дослідження та аналіз діяльності конкурентів як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [5, с. 43]. 

Неухильне та своєчасне виконання такого комплексу дій надасть 

підприємству такі можливості: 

- саморегулювати та коригувати ситуацію на внутрішньому та 

зовнішньому ринках; 

- мати змогу здійснювати гнучкі зміни на ринках; 

- використовуючи стратегію розвитку господарської діяльності на 

перспективу – додавати необхідну гнучкість в досягненні ефективної цілі 

господарської діяльності.  

 Вдосконалення шляхів організації та планування ефективної 

господарської діяльності підприємств при виході на зовнішній ринок необхідно 

забезпечити за допомогою контролю та моніторингу відхилень від нормативних 

значень показників, коригування рішень та  забезпечення здійснення 

оперативного управління на підприємстві. 

Насамперед, управлінські працівники повинні для себе визначити: які саме 

напрямки господарської діяльності потрібно розвивати; які потреби у 

підприємства в капіталовкладеннях та інших ресурсах, необхідних для 

реалізації обраної стратегії розвитку діяльності;  окреслити, яка можливість 

віддачі за обраними напрямками діяльності на внутрішньому та  зовнішньому 

ринку. 

Сучасні умови здійснення господарської діяльності підприємствами (в 

тому числі і зовнішньоекономічної) вказують на необхідність коригування 

заходів стратегічного характеру, а саме: 

-  потребує зміни методика пошуку потенційно стратегічних в 

перспективі зовнішніх ринків; 

- необхідно конкретизувати стимули матеріальної зацікавленості 

працівників підприємства від ефективності зовнішньоекономічної діяльності; 



225 

- вивчаючи діяльність конкурентів на зовнішньому ринку – здійснювати 

пошук  методики виробництва  найбільш прибуткової продукції; 

- розпочати ефективне впровадження інноваційних технологій в 

виробництво. 

Основним завданням планування стратегії розвитку господарської 

діяльності підприємств є пошук шляхів подолання конкуренції, особливо на 

зовнішньому ринку, та забезпечення високих темпів економічного розвитку 

підприємства за достатньої фінансової стійкості. 

При цьому, здійснення ефективної господарської діяльності 

підприємствами вимагає застосування SWOT-аналізу, як методу стратегічного 

аналізу, що дозволяє своєчасно визначити сильні і слабкі сторони діяльності 

підприємства, а також його можливості та загрози, що можуть мати місце в 

умовах ринку, приймаючи до уваги вимоги СОТ. 

Одним з дієвих методів щодо підвищення ефективності організації та 

планування господарської діяльності підприємств є рекламна діяльність та 

стимулювання працівників за ефективний збут продукції. Керівництво 

підприємства повинно звернути особливу увагу на розробку та оцінку 

ефективності господарської діяльності, використовуючи різні інструменти 

маркетингових комунікацій, які не повинні суперечити поточному 

стратегічному плануванню. Виявлення додаткових можливостей підприємства, 

шляхів його інтенсифікації і підвищення ефективності господарської діяльності 

призведуть в цілому до зростання його прибутковості. 

Таким чином, стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства має визначати політику його ризик-менеджменту задля 

мінімізації та вчасного уникнення ризиків, що можуть мати місце. При цьому, 

для забезпечення максимальної ефективності господарської діяльності 

підприємствам потрібно впроваджувати заходи, що базуються на детальному 

прогнозуванні і плануванні максимально повного виявлення існуючих для 

підприємства ризиків і нейтралізації їх впливу на ефективність діяльності як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
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Організація та планування діяльності підприємства (в особливості - 

зовнішньоекономічної) вимагають обґрунтованого вибору стратегічних цілей 

діяльності й розвитку самого підприємства, узгодженого підходу до 

використання його ресурсів і можливостей, чіткого визначення шляхів для 

досягнення цілей. 
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

У статті розглянуто питання ролі іміджу в забезпеченні конкурентних 

переваг підприємства, визначено функції позитивного іміджу та коло 

цінностей позитивного іміджу, визначено основні складові іміджу 

підприємств, уточнено його функції та класифікацію; роль іміджу як складової 

конкурентних переваг підприємства.  

Ключові слова: імідж, конкурентна перевага, конкурентоспроможність, 

позитивний імідж, репутація, діловий авторитет. 

Підвищення уваги науковців і практиків до іміджу продиктовано тим, що 

сьогодні успіх організації визначається репутацією, основу якої складає 

позитивний імідж. Досвід багатьох успішних компаній свідчить, що 

підвищення іміджу дозволяє забезпечити високу ефективність виробництва й 

зайнятості, а також підвищити конкурентоспроможність підприємства. 
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Питання забезпечення формування позитивного іміджу підприємства 

широко висвітлені у роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як:                

Л.  Браун, Б. Брюс, Б. Джи, Г. Почепцов, Є. Ромат, М. Спіллейн, О. Скорина,  

А.  Старостіна, Н. Чухрай, Т. Хомуленко та ін.  

Метою статті є визначення ролі впливу іміджу підприємства на його 

ринкові стратегічні позиції та прогнозування прояву можливих конкурентних 

переваг серед підприємств.  

Сучасна практика свідчить, що при інтенсифікації конкуренції на 

закордонних і вітчизняних ринках тільки зниження ціни й поліпшення якісних 

характеристик продукту більш не можуть бути гарантією успіху промислового 

підприємства в довгостроковій перспективі. У той же час, усе більше 

підприємств усвідомлює, що поінформованість оточення щодо продукції 

підприємства, його діяльності й ролі в суспільстві є одним з немаловажних 

інструментів ефективного управління. В цих умовах одним зі стратегічних 

факторів розвитку промислового підприємства стає його позитивний імідж, 

який забезпечує конкурентоспроможність підприємства, підвищує його 

вартість, створює привабливість підприємства як роботодавця, впливає на 

відносини зі споживачами, постачальниками, партнерами, персоналом, 

інвесторами та державними органами.  

Цінність позитивного іміджу полягає  у тому, що він дозволяє збільшувати 

різницю між собівартістю й продажною ціною продукту, тобто імідж створює 

якусь додаткову цінність для споживачів, оскільки апелює до особистості, до її 

емоційних і соціальних потреб. Отже, позитивний імідж промислового 

підприємства створює додаткову цінність, що дозволяє набувати перевагу над 

конкурентами[4].  

Позитивний імідж підприємства забезпечує прихильне відношення 

населення в кризових ситуаціях. Дотримання норм соціальної відповідальності 

робить зовнішнє середовище більш доброзичливим до підприємства. Таким 

чином, у сучасних умовах імідж промислового підприємства, створюючи 

додаткову цінність суб'єктам взаємодії, стає одним з найважливіших елементів 
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конкурентної переваги, що здатний забезпечити підприємству досягнення 

стратегічних цілей і виживання в довгостроковій перспективі. Очевидно, що ця 

складова конкурентної переваги потребує відповідного управління. Кожний 

елемент іміджу, що впливає на уявлення людей протягом тривалого 

тимчасового відрізка, повинен бути заповнений самим підприємством, а якщо 

ні, то відсутній елемент, у чинність певних стереотипів, масова свідомість 

заповнить самостійно, створюючи тим самим важко подоланий бар'єр для 

наступного впровадження інформації. Ефективне управління іміджем 

підприємства дозволяє впливати на хід реальних подій і сприяє досягненню 

довгострокових цілей підприємства. 

Розгляд іміджу підприємства як елемента конкурентної переваги означає 

зміну його місця й ролі серед ресурсів підприємства. У сучасних умовах імідж 

підприємства стає самостійним стратегічно важливим ресурсом, тому його 

потрібно вважати однією із конкурентних переваг та важливим стратегічним 

фактором успіху. Таким чином, в сучасних умовах імідж підприємства, створює 

додаткову цінність суб'єктам взаємодії та стає однією із важливіших складових 

конкурентної переваги, яка здібна забезпечити підприємству досягнення 

стратегічних цілей та виживання в довгостроковій перспективі. Процеси 

формування й управління іміджем промислового підприємства необхідно 

розглядати зі стратегічних позицій. Дані процеси необхідно вивести зі сфери 

тактичних комунікаційних заходів, які служать підтримкою лише збутових і 

маркетингових функцій. Відтепер управління іміджем промислового 

підприємства має носити стратегічний, а не оперативний характер. Необхідно 

зазначити, що саме стратегічне управління створює конкурентні переваги, які 

забезпечують успішне існування і розвиток підприємства у довгостроковій 

перспективі. Ці переваги можуть бути пов’язані як з характеристиками 

вироблюваних товарів і послуг, так і з характеристиками самого підприємства і 

його положення на ринку. Аналізуючи сприйняття, ми виявляємо відношення 

зацікавлених груп до підприємства та його товарів, яке включає оцінку і 

схильність до дії. Визначаючи реакцію суб’єктів ринку, що дає нам можливість 
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ідентифікувати структуру ринку, та їх відношення, ми дістаємо можливість 

передбачати поведінку учасників ринку, як показує досвід численних 

маркетингових досліджень [4]. Аналіз відношення надає такі можливості: 

визначення сильних і слабких сторін марки товару й іміджу підприємства 

допомагає досить упевнено ідентифікувати можливості і загрози; вимірювання 

відношення до і після дії на ринок дозволяє оцінити ефективність стратегій і у 

напрямку іміджу; знання відношення допомагає прогнозувати реакцію на 

ринкові дії, які було здійснено підприємством. Сильний імідж підприємства і 

його товарів є підтвердженням того, що підприємство має унікальні ділові 

здібності (спеціальні навички, уміння), що дозволяють підвищувати 

пропоновану споживачам цінність товарів і послуг, а головне власної торгової 

марки. Для оцінки сприйняття марки товару (іміджу підприємства) 

використовується метод прямого або проектного (заснованого на асоціаціях) 

інтерв’ю. Отримана таким чином оцінка сприйняття торгової марки 

(підприємства) закладається в основу стратегії позиціонування торгових марок, 

в якій визначаються заходи по формуванню у споживача потрібного іміджу 

марки товару і його виробника [3]. Отже, стає очевидним, чому сильний імідж 

підприємства і товарів є найважливішою стратегічною і конкурентною 

перевагою. Створення і підтримка сильного іміджу вимагає великих витрат, 

тривалого часу, що сприяє виникненню протиріччя між необхідністю постійно 

мати досить високий прибуток і довгостроковими інвестиціями в імідж, які не 

дають швидкої віддачі. Але потрібно розуміти, що якщо одного разу 

підприємство поступиться ринковими позиціями, то повернутися на них буде 

вкрай складно, практично неможливо. Із цього аналізу випливає, що образ 

підприємства, його імідж – це сприйняття індивідуальності цього підприємства, 

усвідомлення його специфічних рис, особливостей у свідомості як споживачів, 

так і конкурентів та інших громадських груп.  

Отже, кожне підприємство виконує безліч ролей, тому його імідж має 

формуватися на різних рівнях: соціокультурному, галузевому, рівні 

підприємства і продукту. Сильний імідж підприємства і його продукції 
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говорить про унікальні ділові здібності (спеціальні навички, вміння), дозволяє 

значно підвищувати рівень конкурентоспроможності та підвищувати 

споживацьку цінність продукції. Створення іміджу сильної торгової марки 

може давати наступний економічний ефект, який, як показують дослідження, 

часто недооцінюється менеджментом підприємства:  

- споживачі готові заплатити за торгову марку високу ціну; 

 - торгова марка допомагає розширити частку ринку, тобто збільшити 

обсяг продажів, оскільки її прагнуть продавати роздрібні торговці і з 

готовністю купують споживачі; 

- у неї більше можливостей для подальшого зростання; у силу лояльності 

споживачів торгова марка приносить стабільно більш високий прибуток, 

оскільки знижує ризики, подальші маркетингові витрати, успішніше долає 

перешкоди, що несподівано виникають;  

- торгова марка забезпечує більш високу норму повернення інвестицій, що 

є принципово важливим для інвесторів; створює доброзичливе відношення до 

підприємства усіх зацікавлених груп; 

 - допомагає знайти нових працівників, акціонерів, забезпечити державну 

підтримку. Сьогодні імідж є однією з найважливіших характеристик 

підприємства, чинником довіри до нього та його товару (послуги), а отже, є 

умовою його процвітання та зростання конкурентних переваг. Імідж 

створюється цілеспрямованими зусиллями та залежить від кожного працівника 

й джерела формування іміджу нескінченно різноманітні. У самому загальному 

виді мета іміджевих досліджень полягає в оцінці діяльності підприємства щодо 

взаємодії з зацікавленими групами (public relations чи PR). Вищевикладене 

дозволило узагальнити основні напрямки впливу іміджу на підвищення 

ефективності діяльності підприємства та посилення його конкурентних переваг 

підприємства (табл.1).  
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Таблиця 1 - Вплив іміджу на підвищення ефективності діяльності та 

посилення конкурентних переваг 
Зміст основних напрямків впливу Результат впливу 

Фактори внутрішнього впливу 
Забезпечення позитивного морально-

психологічного клімату і підвищення 
згуртованості 

Підвищення продуктивності праці та 
якості роботи 

Формування у працівників чіткого 
розуміння, які дії потрібні для створення 
формальних правил 

Підвищення якості комунікацій 

Підвищення якості процесу 
управління й спрощення реалізації 
управлінських рішень 

Оптимізація процесу прийняття 
рішень, їх якості 

Сприяння прийняттю рішень творчого 
характеру й умінню працювати в команді 

Розвиток навичок командної роботи, 
ініціативи робітників 

Фактори зовнішнього впливу 
Формування позитивного іміджу 

підприємства в бізнес- середовищі 
Спрощення комунікацій з бізнес- 

партнерами 
Сприяння згуртованості споживачів, 

постачальників, партнерів, інвесторів 
Сприйняття партнерів як колег й 

скорочення трансакціоних витрат 
Формування позитивного іміджу, передбачає необхідність реалізації низки 

заходів. Слабкий позитивний імідж не подолає окремі спроби керівництва 

поліпшити ефективність господарської діяльності, а отже його конкурентні 

переваги, тому необхідна розробка і втілення стратегії створення позитивного 

іміджу в цілому. При дослідженні проблеми створення позитивного іміджу, як 

складової конкурентних переваг підприємства, необхідно мати на увазі, що 

найчастіше під цим поняттям розуміють імідж підприємств як якихось об'єктів, 

систем. 

Отже, результати дослідження щодо значущості позитивного іміджу в 
створенні конкурентних переваг підприємства, дозволяють зробити наступні 
висновки: по-перше, роль іміджу в створенні конкурентних переваг в своїй 
основі визначають орієнтири та напрями розвитку людського капіталу 
організації; по-друге, розуміння іміджу підприємства як елемента конкурентної 
переваги передбачає зміну його місця й ролі серед ресурсів підприємства; по-
третє, парадигма досягнення конкурентної переваги перетерпіла значні зміни, 
на перший план у конкурентній боротьбі почали виходити нематеріальні активи 
підприємства, у тому числі його імідж; по-четверте, позитивний імідж створює 
додаткову цінність та стає однією із важливіших складових конкурентної 
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переваги, яка здібна забезпечити виживання підприємству в довгостроковій 
перспективі.  
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Досвід роботи успішних підприємств свідчить про те, що їх головною 

конкурентною перевагою є особливий кадровий потенціал. Досить високий 

рівень корпоративної культури робить підприємство привабливим для 

висококваліфікованих працівників, утримує їх в організації, а результати їх 

діяльності, створюють необхідну репутацію фірми, привертають нових 

споживачів і талановитих співробітників. Першочерговим завданням таких 

підприємств є діяльність по підвищенню професійної компетенції працівників 

та розвитку їх вмінь і навичок. Тому особливо важливим є вивчення 

особливостей формування кадрової політики на підприємствах та розробка 

рекомендацій щодо її ефективної реалізації. 

У сучасній економічній літературі аналізу проблем формування, розвитку і 

використання кадрової політики приділяється багато уваги. Проблеми кадрової 

політики знаходять своє відображення у працях таких вчених, як Одегова Ю.Г., 

Пошерстник Н.В., Філіппової Т.І., Щокіна Г.В., Щербак В.Г., Яковенко О.М. 

Українські вчені О. В. Крушельницька і Д. П. Мельничук вважають: 

«Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного 

механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 

створення оптимальних умов праці, його мотивації та стимулювання» [1,с. 144]. 

Є. В. Маслов визначає кадрову політику як «головний напрямок в роботі з 

кадрами, набір принципів, що реалізуються кадровою службою підприємства» 

[1, с. 144]. На думку А. К. Саакяна, «...кадрова політика – система цілей, 

принципів і форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, причому 

розповсюджується це положення на весь колектив зайнятих, в межах якого 

здійснюється управління» [1, с. 145]. Враховуючи вищезазначене, кадрову 

політику підприємства можна визначити як систему цілей, принципів, ідей, 

вимог, що визначають основні напрями роботи з персоналом, її традиційні та 

нетрадиційні форми та методи. Кадрова політика підприємств торгівлі визначає 

стратегічний напрям роботи з кадрами, загальні та специфічні вимоги до них, і 
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розробляється власниками підприємств або уповноваженими ним органами 

[2, c. 77]. Також зазначено, що основною метою кадрової політики є своєчасне 

забезпечення оптимального балансу процесів відбору, збереження персоналу, 

його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства 

та кон’юнктури ринку праці. 

У працях цих вчених започаткований аналіз кадрового управління та 

проблем, з якими зустрічаються керівники при організації системи кадрової 

політики. У зв’язку з цими об’єктивними факторами зростає необхідність 

постановки та вирішення ряду важливих проблем, а саме: 

1.  Розробка гнучкої і неперервної системи підготовки, перепідготовки і 

перерозподілу персоналу для задоволення потреб підприємства. 

2.  Мобілізація інвестицій для підготовки і перепідготовки трудового 

потенціалу підприємства. 

3. Пошук і залучення до співробітництва висококваліфікованих 

спеціалістів з управління кадровим потенціалом. 

4.    Забезпечення стабільності, зайнятості, безпечних умов праці, заходів 

щодо підвищення професійної кваліфікації, мотивації співробітників. 

Метою статті є дослідження проблем сучасної кадрової політики 

підприємств і розробка інструментів, щодо вдосконалення її формування. 

Основними завданнями, кадрової політики є: навчання та розташування 

кадрів, формування кадрового потенціалу, принципи та методи добору;  

профорієнтація та перепідготовка кадрів, проведення атестації та оцінки рівня 

кваліфікації;  підвищення освітнього рівня персоналу; підвищення кваліфікації 

персоналу;  аналіз плинності кадрів.  

Кадрова політика розробляє головний напрям і основи роботи з кадрами, 

загальні і специфічні вимоги до них і розробляється власниками підприємства, 

вищим керівництвом, кадровою службою. Основною метою кадрової політики 

є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, 

збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, 

вимог діючого законодавства та стану ринку праці. 
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Політика по роботі з персоналом не обмежується лише з розміщенням 

вакансії, яка швидко завершується прийомом на роботу працівника. Цей процес 

дещо більш клопіткий та вимагає неабияких вмінь. Послідовність дій повинна 

бути побудована так, щоб у найкоротші терміни знайти працівника, який буде 

відповідати всім кваліфікаційним вимогам до займаної посади. Дана ситуація 

супроводжується розглядом всіх кандидатур та виявлення найбільш 

компетентного із заданого списку. Далі оформлення працівника відповідно до 

всіх законодавчих вимог. Однак найбільш трудомістким є забезпечення 

успішної адаптації працівника до нових умов праці, а також постійне навчання 

та перекваліфікація, щоб вносити у виробництво нові знання та навички, які 

позитивно відображатимуться на діяльності підприємства.   

Підприємства, які не мають високих економічних показників та не можуть 

досягнути максимально ефективного виробництва – нехтують навчанням 

персоналу та не вбачають у цьому потреби, та вважають, що це лише великі 

затрати коштів. 

Проте, задля ефективного розвитку підприємництва за допомогою 

кадрової політки, вирішується ряд питань: 

1. Відсутність кваліфікованих працівників призводить до низької якості 

виконаних робіт самого працівника, а потім і підприємства загалом. Це з самого 

початку невірний підхід управління організацією. Варто вирішувати дану 

проблему не тільки у зміні підходу до навчання самих працівників, які мають 

так звані «сині комірці», а  й перекваліфікацією управлінських ланок, які 

займаються даним питанням. При наймі кваліфікованих працівників, 

глобалізаційні процеси у світі зумовлюють необхідність постійного навчання 

персоналу, підвищення їх кваліфікації, здобування нових навичок та вмінь. З 

проблемою нехватки кваліфікованих кадрів стикаються безліч підприємств по 

всьому світі протягом довгого часу. Виходом з цієї проблеми є створені 

спеціальні курси за різними сферами. Практикується запрошення на 

підприємство провідного кваліфікованого майстра, який без відриву від 

виробництва працівників проводитиме майстер-клас та навчання.  
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2. Висока  плинність  кадрів  спричинена  незадоволеності  самих 

працівників своїм робочим місцем  та умовами праці. До основних факторів, які 

спонукають працівників до звільнення є незадоволення наявною заробітною 

платою, неналежна організація та умови праці, досить значна віддаленість від 

дому, погане відношення з боку керівництва, відсутня можливість кар’єрного 

росту, відсутність соціальних гарантій і нестійкості службового становища. Із 

зазначеного переліку факторів, які спонукають працівників діяти кардинально, 

можна зробити висновок, що плинність кадрів відбувається не тільки від 

соціальних та побутових чинників, а й неможливістю самореалізації та 

самоствердження. Варто додати, що маючи на підприємстві всі можливі 

сприятливі умови задля задоволення потреб працівників, існує ще один фактор, 

на який управлінці не завжди приділяють увагу. Цим фактором являється 

виробничий клімат взаємин у підприємстві. Доведено, що  у колективі із 

нездоровим морально – психологічним кліматом спостерігається низька 

продуктивність праці, а також і висока плинність кадрів. При сприятливому 

виробничому кліматі, продуктивність праці працівників значно підвищується, 

що позитивно впливає на кінцеві показники організації.  

Задля зведення до мінімуму показника плинності кадрів, на підприємстві 

застосовуються певні заходи: поліпшення умов праці, вдосконалення системи 

мотивації та матеріального стимулювання; дотримання соціальних  гарантій; 

вдосконалення стилів управління керівництва, взаємин у колективі; 

формування колективної культури, дисципліни та відношення до праці. 

3. Організація відбору та найму персоналу. На сьогоднішній день 

ситуація на ринку праці не є стабільною, адже він перенасичений робочою 

силою. За даними Державної служби статистики України, у грудні 2017 року, 

кількість зареєстрованих безробітних становить 354,4 тис. ос., з яких потреба 

роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних 

посад) становить 50,4 тис. ос., а навантаження зареєстрованих безробітних на 

10 вільних місць становить 70 тис. ос. [3].  
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Діяльність кадрової політики повинна бути спрямована на створення всіх 
умов для залучення тих працівників, кваліфікаційні характеристики яких 
будуть найкраще відповідати цілям самого підприємства та займаної посади. 
Оптимальна чисельність персоналу повинна відповідати вимогам кількості 
працівників, які необхідні для нормального та ефективного виконання плану 
підприємства, не більше і не менше. Це полягає  у тому, що при недостатній 
кількості працівників, зменшується продуктивність праці, псується відношення 

у колективі, загострюються конфліктні ситуації, а також збільшується 
вірогідність травматизму.  

Варто зазначити, що вдосконалення кадрової політики в питанні 
ефективного розвитку підприємств в сучасних умовах повинно відбуватись за 
такими напрямами:  

1) професійне навчання працівників необхідними знанням, вмінням і 
навичкам у відповідних навчальних закладах,  а також на самому підприємстві;  

2) забезпечення конкурсної основи, об’єктивності і  прозорості  під час 
прийняття на роботу;  

3) удосконалення діяльності кадрових служб; 
4) впровадження та постійне оновлення чинників, які пливають на 

формування ефективного мотиваційного механізму; 
5) формування оптимального психологічного мікроклімату в колективі;  
Таким чином, дотримуючись даних напрямів щодо вдосконалення 

кадрової політики на підприємстві в сучасних умовах, діяльність буде сприяти 
досягненню високих кількісних і якісних показників як окремого працівника, 
так і  підприємства в цілому. 

Отже, діяльність по вирішенню ряду зазначених проблем, стосовно 
формування кадрової політики однозначно призведе до ефективного процесу 
реалізації поставлених цілей підприємства, значно покращить процес підбору 
та розташування кадрів, покращить процес роботи з персоналом та зменшить 
рівень плинності кадрів. Тому що, ефективна діяльність сучасної кадрової 

політики в управлінні підприємством відображається на продуктивності праці, 
а також на рівні задоволеності робітників своєю працею і морально-
психологічним мікрокліматом у  колективі. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У статті досліджено сутність управлінських рішень. Проаналізовано основні 

підходи до процесу розроблення та прийняття управлінських рішень. 

Розглянуто проблеми прийняття управлінських рішень для підвищення 

ефективності роботи вітчизняних підприємств. Виявлені основні сучасні 

підходи, які широко використовуються на підприємствах. Проаналізовані їх 

переваги та недоліки, що мають значний вплив при використанні на практиці. 
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Ключові слова: управлінське рішення, технологія, процес, підхід до прийняття 

управлінських рішень, прийняття, розроблення, етапи процесу прийняття 

управлінських рішень в організації. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах трансформації економіки та 

виходу її з системної кризи особливої актуальності набуває розвиток  

ефективності прийняття управлінських рішень в діяльності організації. Стрімкі 

зміни ринкової інфраструктури та підвищення рівня конкуренції серед 

вітчизняних підприємств потребує своєчасного та оперативного прийняття 

управлінських рішень. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження та систематизація 

основних сучасних наукових підходів до прийняття управлінського рішення, а 

також виявлення їх переваг та недоліків, які виникають під час їх практичного 

застосування на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою прийняття і 

реалізації управлінських рішень займалися вітчизняні та зарубіжні науковці. 

Серед них можна виділити таких, як В. Приймак, А. Виноградська, 

Р. Фатхутдінов, О. Шканова, І. Гевко, Л. Батаршева,А. Лук’янова, М. Мескон, 

М. Альберт, С. Мосові багатьох інших. Незважаючи на увагу з боку науковців 

до цього питання, ґрунтовний аналіз основних сучасних підходів до прийняття 

управлінських рішень здійснений не був, а виявленні наробки у даному 

напрямку потребують систематизації та доопрацювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Ефективність та якість 

управлінських рішень залежить від багатьох чинників. Одним із основних є 

методологія вирішення проблеми, тобто підходи, принципи, методи. Зважаючи 

на те, що поведінка людини не завжди логічна, способів, які використовує 

особа для прийняття рішення, є досить багато і вони варіюються — від 

спонтанних до високо логічних.  

На сучасному етапі розвитку суспільства ефективна діяльність будь-яких 

підприємств та організацій значною мірою залежить від своєчасного вирішення 

питань, що пов’язані із цілою низкою чинників, які впливають на соціально-
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економічну систему, тому вирішення даних проблем пов’язане з процесом 

прийняття управлінських рішень, від яких залежать якість та ефективність 

управління підприємством у цілому [1]. 

Нами поділяється думка дослідника Цюцюри С.В., стосовно того, що  

управлінське рішення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, 

економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів 

досягнення конкретної мети системи менеджменту. Ухвалення рішення є 

процесом аналізу, прогнозування й оцінки ситуації, вибору й узгодження 

найкращого альтернативного варіанту досягнення поставленої мети [3]. 

Аналіз робіт науковців показав, що, незважаючи на значну кількість 

підходів, більшість із них виділяє три основних, на основі яких і відбувається 

формування нових: класичний, адміністративний та ірраціональний (у т. ч. 

соціологічні та психологічні) підходи (рисунок 1). 

Рисунок 1– Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

Класичний підхід ґрунтується на поняті раціональності в прийнятті 

рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення, повинна бути 

абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі 

прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи. Основними 

характеристиками класичного підходу є такі:  

1) особа, яка приймає рішення, має чітку мету прийняття рішення; 

 2) особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо ситуації 

прийняття рішення;  
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3) особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо всіх можливих 

альтернатив і наслідків їх реалізації; 

 4) особа, яка приймає рішення, має раціональну систему впорядкування 

переваг за ступенем їх важливості; 

 5) мета особи, яка приймає рішення, завжди полягає у тому, щоб зробити 

вибір, який максимізує результат діяльності організації [6]. 

Тобто, управлінське рішення – це результат вибору суб’єктом управління 

способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в наявній чи 

спроектованій ситуації [3]. 

Також, вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що прийняття 

рішень – це процес, який відбувається впродовж певного часового періоду й 

здійснюється в кілька етапів. 

Процес розробки, прийняття і реалізації управлінського рішення 

складається з таких етапів: 

1. Знайомство з проблемою або ситуацією. 

На даному етапі здійснюється знайомство з проблемою. Проблема – це 

складне питання, завдання, яке вимагає вирішення, це недоліки, що стримують 

робочий процес, розвиток організації. Після виявлення проблеми головним 

завданням менеджера є чітке її формулювання. Від формулювання проблеми 

залежать важливі елементи управлінського рішення – визначення цілей і 

завдань. Визначення цілі або комплексу цілей, які необхідно досягти при 

вирішенні поставленої проблеми дозволяє конкретизувати завдання, вирішення 

яких забезпечує досягнення цілей. 

2. Вивчення обставин і формування цілі. 

На другому етапі вивчаються обставини і формулюється ціль для 

правильного вирішення проблеми. Від цього залежить ефективність всієї 

подальшої діяльності. Це дуже складна справа, яка вимагає глибоких знань, 

досвіду, а також здібностей передбачити майбутнє. 

3. Збір інформації і визначення критеріїв оцінки проекту рішення. 
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Третій етап – збір інформації і визначення критеріїв оцінки проекту 

рішення. Для цього він залучає при необхідності відповідних фахівців, які 

обґрунтовують і розробляють всю необхідну інформацію. Реалізація рішень, як 

правило, пов’язана з використанням трудових, матеріальних, енергетичних, 

фінансових та інших ресурсів. 

Відповідно обираються й критерії оцінки рішень. 

4. Розробка проекту рішення. 

Після одержання всієї необхідної інформації здійснюється розробка 

варіантів проекту рішення з використанням різних методів, які забезпечують 

своєчасне і якісне виконання необхідних робіт. 

5. Оцінка варіантів рішення і вибір оптимального варіанту. 

На цьому етапі виявляються альтернативи з ряду бажаних рішень і 

обираються кращі варіанти. З цією метою кінцевий результат реалізації 

кожного варіанта ретельно вивчається й порівнюється з прийнятим для даної 

проблеми критерієм (або критеріями). 

6. Правове оформлення рішення. 

Наступний етап – правове оформлення рішення. Це оцінка проекту 

рішення на відповідність чинному законодавству України, нормативним 

документам, установчим документам, що регламентують діяльність організації 

у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

7. Доведення до виконавців і розробка заходів з виконання рішення. 

8. Контроль за виконанням рішення. 

Завданням контролю є не лише своєчасне виявлення відхилень від 

визначеної програми, але й швидка їх ліквідація або упередження. Від 

ефективності контролю зрештою залежить реальність рішень, що приймаються, 

а також своєчасність їх виконання. 

9. Оцінка отриманого результату рішення. 

На цьому етапі зіставляються фактичні результати з запланованими. 

Зворотній зв’язок, тобто надходження даних про те, що відбувалося до і після 

реалізації рішення, дає змогу керівникові завчасно скорегувати дії, поки вони 

не завдали підприємству значного збитку. 



244 

Зауважимо, що на процес прийняття управлінських рішень впливають різні 
фактори, такі як:особисті якості менеджера, поведінка менеджера, середовище 
прийняття рішення,інформаційні обмеження, очікування можливих негативних 
наслідків, наявність ефективних комунікацій, тощо. 

Основним критерієм ефективності управлінського рішення є відношення 
ефекту, отриманого в результаті його реалізації і вираженого показником 
ступеня досягнення мети, до величини витрат на розробку і здійснення рішення 
[6].  

Тобто ефективність і якість управлінського рішення визначаються, 
насамперед, обґрунтованістю методології рішення проблем і дотриманням 
параметрів логіко-методологічної раціональності: рішення проблем має бути 
зорієнтовано на позитивні кінцеві результати; розробка рішень не повинна 
обмежуватися одним варіантом; необхідне урахування ймовірності характеру 
настання соціально-економічних подій і елімінування ризику; комплексна 
оцінка ефективності кожного з варіантів рішення; застосування сучасних 
логічних прийомів і комп’ютерної техніки, а також методів активізації творчого 

мислення для розробки ефективних рішень; використання системного, 
ситуаційного, комплексного підходів для розробки економічно обґрунтованих 
рішень і ін.  

Якість управлінського рішення – це ступінь відповідності сукупності 
параметрів рішення загальної стратегії розвитку підприємства і сформованої 
проблемної ситуації при загальній реальності його реалізації [5].  

Дослідження робіт науковців дозволило нам не лише розгляну сутність 
підходів до прийняття управлінських рішень, а й виявити їх позитивні та 
негативні сторони, з якими можуть зіткнутися підприємства під час їх 
практичного застосування, та доповнити їх. 

Вибір наукового підходу потрібно здійснювати, враховуючи виявлені 
позитивні та негативні сторони, зважаючи на функціонування суб’єкта 
господарювання, його організаційну структуру, стан ринкового середовища 

(попиту та пропозиції), враховуючи закони дохідності, економії часу, стійкості, 
онтогенезу, синергії, конкуренції та самозбереження. 
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Висновки. Таким чином, підходи до прийняття управлінських рішень є 

основою ефективної діяльності будь-якого підприємства, при цьому вони 

можуть ґрунтуватися як на цілковито раціональній основі, так і повній 

ірраціональності. На сьогоднішній день науковці виділяють досить значну 

кількість сучасних підходів до прийняття управлінських рішень. Усі вони 

мають місце у практичному застосуванні на підприємствах, при цьому кожен із 

підходів має слабкі та сильні сторони. Саме тому досить важливим є їх 

детальний аналіз та виявлення особливостей застосування кожного із них для 

забезпечення найбільшої продуктивності використання у майбутньому. 

Зважаючи на це, виникає гостра потреба подальших досліджень у даному 

напрямку. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто та проаналізовано основні базові стратегії розвитку 

підприємств: стратегія концентрованого зростання, інтегрованого 

зростання, диверсифікованого зростання та стратегія скорочення. Здійснено 

порівняльний аналіз моделей стратегічного управління підприємством. 

Обґрунтовано необхідність вибору моделі стратегічного управління 

підприємством на основі оцінки рівня нестабільності ринкового середовища.  

Ключові слова: стратегічне управління підприємством, моделі стратегічного 

управління, нестабільне ринкове середовище.  

Розвиток ринкових відносин в Україні обумовив економічну свободу 

підприємств і посилення динамізму середовища їх функціонування. Економічна 

свобода як надала нові можливості, так і виявила певні проблеми. В умовах 

інтеграції в світову економіку та підвищення конкуренції на внутрішньому 

ринку для подолання існуючих проблем система управління має бути 

налаштована на забезпечення конкурентоспроможності підприємства шляхом 

застосування комплексу внутрішніх заходів для адаптації до постійно 

змінюваних ринкових умов. А в центр уваги нової управлінської парадигми має 

фігурувати теза щодо підвищення адаптивності та ефективності діяльності 

економічних систем у мінливому ринковому середовищі. Тому система 

управління сучасним підприємством має бути налаштована на формування 

стратегічних активів підприємства, як фактору стійкості в його розвитку і 

розглядати створення та використання конкурентних переваг у контексті 

зміцнення його стратегічної позиції.  

Концепція стратегічного управління не є новою. Вперше термін 

«стратегія» стосовно дій підприємств вжив англійський вчений А.Чандлер 

молодший, який відокремив три основних положення, що є характерними для 
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стратегії підприємств і без яких будь-яка стратегія приречена на провал. Ці три 

положення можна звести до наступного: прийняття довгострокових цілей і 

задач підприємства; визначення основних етапів реалізації стратегії; розподіл 

ресурсів між основними напрямами реалізації стратегії. З часом з’явилися різні 

школи стратегічного управління, кожна з яких характеризувалася різними 

підходами до формування та реалізації стратегії підприємства. Суттєвий вклад 

у розробку теоретичних і прикладних аспектів стратегічного управління внесли 

вітчизняні вчені В. Василенко, В. Герасимчук., І. Ігнатьєва, Г. Кіндрацька, 

А. Наливайко, А. Поважний, В. Стадник, З. Шершньова та ін. Серед зарубіжних 

учених слід відмітити роботи Д. Аакера, Ф. Аналоки, О. Віханського, 

А. Градова., Н. Каплана, Д. Нортона, М. Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона 

та ін. Вони зробили значний внесок у дослідження процесу розробки стратегії 

та підходів і методів її формування. Проте, будь-яка стратегія, обрана 

конкретним підприємством, завжди буде носити індивідуальний характер так 

як вона формується і впроваджується під впливом багатьох чинників 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Можна упевнено стверджувати, що 

двох абсолютно однакових стратегій не може бути, точно так же, як не може 

бути двох абсолютно однакових людей. Тому, особливо важливе формування 

стратегії розвитку для підприємства, що діє на динамічному ринку з високим 

ступенем невизначеності параметрів зовнішнього оточення, так як це вимагає 

від підприємства гнучкості у формуванні стратегії. Саме тому запропонована 

тема статті на сьогоднішній день є актуальною. 

Метою дослідження є дослідження застосування сучасних стратегій 

розвитку підприємств та обґрунтування вибору моделі стратегічного 

управління підприємством. Для цього поставлено такі завдання: розглянути 

моделі стратегічного управління підприємством, удосконалити методичний 

підхід щодо оцінки рівня нестабільності ринкового середовища, обґрунтувати 

вибір моделі стратегічного управління підприємством на основі оцінки рівня 

нестабільності ринкового середовища.  
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Стратегія розвитку підприємства передбачає формування основоположних 

цілей і завдань на довгостроковій основі, а також чітке визначення курсу дій і 

грамотний розподіл ресурсів, які будуть необхідні для досягнення поставленої 

мети. У підсумку стратегія розвитку підприємства покликана відповісти на 

низку питань: у яких напрямках господарської діяльності вигідніше 

розвиватися, які кошти будуть необхідні, як прибуток буде отримано при 

розвитку даних напрямків. Стратегія розвитку підприємства несе на собі низку 

відмінних характеристик [1]:  

1. У ході вироблення стратегії не робляться ніякі конкретні кроки. Як 

правило, фінальним етапом процесу є встановлення напрямів, просуваючись по 

яких, підприємство забезпечить собі стабільне зростання, і посилення своїх 

позицій.  

2. Залежно від того, який вид стратегії розробляється, будь то фінансова 

стратегія підприємства або інший її підрозділ, стратегія використовується для 

створення проектів та методик пошуку. У ході пошуку значення стратегії, у 

зосередженні уваги на конкретних ділянках або перспективи, а також у 

відкиданні неприйнятних можливостей, які не сумісні з обраною стратегією. 

3. Потреба в обраній стратегії зникає, в момент розвитку подій, в не 

бажаному для підприємства напрямку.  

4. У процесі формулювання стратегій неможливо передбачити весь спектр 

можливостей, які можуть відкритися в ході розробки плану заходів. У зв’язку з 

цим, інформація яку доводиться використовувати, неповна і неточна.  

5. Якщо вдається отримати повний обсяг інформації, цілком можлива 

постановка під сумнів доцільність початкової стратегії. Це обумовлює потребу 

у зворотному зв’язку, яка дозволить вчасно переглянути плани і внести важливі 

коректування.  

Стратегічне планування – включає вироблення набору стратегій 
(фінансова стратегія підприємства, або маркетингова стратегія підприємства) 
[2]. Так, хід стратегічного управління – включає реалізацію обраного плану в 
часі, переробку стратегії в залежності від нових обставин. Планування стратегії 
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являє собою логічну систему, яка заснована на раціональному мисленні. Але 
одночасно з цим планування – це мистецтво прогнозу, грамотних досліджень, 
розрахунків, віддання переваги кращої з альтернатив. 

В умовах швидко змінного ринкового середовища та жорсткої конкуренції 
не існує єдиного універсального методу управління, що міг би забезпечити 
конкретному підприємству швидку адаптацію, оскільки його стан залежить від 
багатьох факторів, а саме: стан виробничого потенціалу підприємства, попит на 

продукцію, поведінка конкурентів, стан економіки в цілому та ін., тому кожне 
підприємство змушене розробляти свою власну стратегію виживання та 
розвитку, спираючись на загальні принципи стратегічного управління.                                 

Фундаментальні положення та розробки концепції стратегічного 
управління знайшли своє відображення у роботах багатьох учених. Зокрема, 
Д Шендл і К. Хатген характеризують стратегічне управління як «процес 
визначення та встановлення зв’язку організації з її оточенням, що полягає в 
реалізації обраних цілей і в спробі досягти бажаного стану взаємовідносин з 
оточенням шляхом розподілу ресурсів, що дозволить ефективно та 
результативно функціонувати організації та її підрозділам» [3]. К. Койн і 
С. Субраманьям вважають, що поняття стратегічного управління із «вміння не 
зійти з обраного курсу» трансформувалося в процес активного неперервного 
управління розвитком стратегії залежно від змін галузевих умов [4]. Дж .Пірс і 
Р.Робінсон визначають стратегічне управління як «набір рішень і дій щодо 
формулювання та виконання стратегій, розроблених для досягнення цілі 
організації» [5]. Дж. Хіггенс наголошує, що «стратегічне управління — це 
процес управління з метою здійснення місії організації шляхом управління 
взаємодії організації з її оточенням» [6]. Л. Гітельман у стратегічне управління 
включає «стратегічне планування та органічно пов’язані з ним тактичний та 
оперативний рівні реалізації планів, а також стратегічне забезпечення» [7]. З. 
Шершньова визначає стратегічне управління як «реалізацію концепції, в якій 38 
поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає 

можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними 
можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у відповідність 
шляхом розробки та реалізації системи стратегій» [8]. 
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Розвиток учення про нову парадигму управління підприємством у 

XXI столітті також можна знайти у роботах П. Друкера, який стверджує, що 

«сучасні уявлення менеджменту та його методи розповсюджуються на всі 

структури суспільства та забезпечують стійке існування і розвиток в умовах 

нестабільності, мінливості не лише ринкового середовища, але й некомерційної 

діяльності в соціальній і науковій сферах суспільства» [9].  

Таким чином, виходячи із наведених визначень, можна зробити висновок, 

що для реалізації своїх цілей підприємству необхідно управляти процесом його 

взаємодії із зовнішнім середовищем шляхом побудови ефективної системи 

стратегічного управління. На сьогоднішній день для побудови системи 

стратегічного управління можна використовувати різні моделі, а саме:  

- модель на основі планування, яка передбачає здійснення систематичного 

порівняльного аналізу, розробку стратегій та обґрунтування рішень. Цей тип 

управління притаманний переважно великим підприємствам, які мають 

достатньо ресурсів, щоб здійснювати детальний порівняльний аналіз;  

- адаптивна модель, яка ґрунтується на здійсненні обережних заходів 

реагування на проблеми і визначення можливостей їх поступового вирішення. 

Цей тип управління характерний для підприємств, які функціонують в умовах 

стабільної економіки;  

- модель стратегічного управління на основі вибору стратегічних позицій, 

яка припускає аналіз перспектив підприємства; визначення пріоритетів і 

розподіл ресурсів між різноманітними перспективними видами діяльності 

підприємства; аналіз можливих варіантів диверсифікації підприємства; прогноз 

динаміки чинників нестабільності; планування нових стратегій, що 

відповідають очікуваним рівням нестабільності середовища; передбачення 

організаційних змін і можливостей підприємства;  

- модель стратегічного управління на основі ранжування стратегічних 

задач, яка реалізується шляхом категоризації задач за ступенем терміновості та 

важливості. Для даної моделі характерним є безперервне проведення 

відновлення і перегляд актуальних стратегічних задач;  
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- модель управління за слабкими сигналами, яка ґрунтується на 

припущенні про те, що будь які несприятливі явища або перспектива росту 

можливостей виникають не раптово, а зумовлюються появою сигналів-

провісників або «слабких сигналів», за термінологією І. Ансоффа [10];  

- модель управління в умовах стратегічних несподіванок, яка 

використовується, коли нові проблеми не тільки слабко передбачені і 

розвиваються дуже швидко, але й виникають практично раптово, не маючи під 

собою очікуваного прогнозу.  

Кожна із розглянутих моделей стратегічного управління має як свої 

переваги, так і недоліки. Тому, українські підприємства, що вимушені 

функціонувати в нестабільному ринковому середовищі, параметри якого 

постійно змінюються і, згідно з цим, потребують застосування моделей 

стратегічного управління, що характеризуються високим рівнем адаптивності 

та гнучкості.  

Перехід до гнучких, а отже, надійніших у досягненні цілей систем, є 

об’єктивно необхідним, і значущість цієї перебудови зростатиме разом зі 

зростанням залежності підприємства від зовнішнього середовища, здібностей 

його внутрішнього потенціалу до реакції на ці зміни. При цьому, водночас, 

зростають вимоги як до підвищення гнучкості виробничого потенціалу, так і до 

підвищення гнучкості управління. [11] 

Подібна теоретична основа дає можливість спрямувати процес 

удосконалення стратегічного управління підприємства на пошук стратегій, які 

були б обґрунтуванням доцільності вибору конкретних напрямків діяльності у 

досягненні своїх стратегічних цілей для підвищенні конкурентоспроможності. 

При цьому питання щодо випереджаючого або адаптивного організаційного 

розвитку з метою встановлення та підтримки рівноваги підприємства із 

зовнішнім ринковим середовищем як правило не ставиться. У наслідок чого, 

переважна більшість рекомендацій щодо стратегічної поведінки підприємства є 

екстраполяційними й у більшості випадків швидко стають неефективними.  
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Зазначимо, що стратегія розвитку підприємства має бути вибудувана за 

принципом ієрархії. Але на рівень стратегії, комплексність, ступінь інтеграції 

впливають тип і розмір підприємства. Наприклад, у маленького підприємства 

всього одна стратегія, а велике підприємство володіє розробленою стратегією 

для кожного рівня дій. Для найбільш повного аналізу необхідно розглянути 

найпоширеніші, вивірені практикою й широко освітлені в літературі стратегії 

розвитку бізнесу, які називаються базисними, або еталонними. Вони 

відбивають підходи до зростання підприємства та пов’язані зі зміною стану 

одного чи кількох елементів [12]:  

- продукту;  

- ринку;  

- галузі;  

- положення підприємства всередині галузі;  

- технології.  

Зазначимо, що кожний із елементів може перебувати в одному з двох 

станів: існуючому чи новому. Наприклад, щодо продукту, то це може бути 

рішення робити той самий продукт, або переходити до виробництва нового. 

Першу групу еталонних стратегій становлять стратегії концентрованого 

зростання, які пов’язані зі зміною продукту і (чи) ринку. При використанні цієї 

стратегії підприємство намагається поліпшити або виробляти новий продукт, не 

змінюючи галузі. Підприємство веде також пошук можливостей поліпшення 

свого положення на існуючому ринку або ж переходу на новий ринок. 

Необхідно зазначити, що основними стратегіями концентрованого зростання на 

сьогоднішній день виступають: [13]:  

- стратегія посилення позиції на ринку, коли підприємство робить усе, щоб 

з продуктом на ринку завоювати кращі позиції. Реалізація цієї стратегії 

потребує великих маркетингових зусиль, здійснення горизонтальної інтеграції, 

за якої підприємство намагається встановити контроль над своїми 

конкурентами;  
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- стратегія розвитку ринку полягає в пошуку нових ринків для вже 

виробленого продукту;  

- стратегія розвитку продукту допускає зростання за рахунок виробництва 

нового продукту, який буде реалізовуватися на вже освоєному підприємством 

ринку. 

Для забезпечення адаптації до умов ринку, що швидко змінюється, 

підприємство має сформулювати бачення майбутнього, виходячи з позиції 

теперішнього, на основі якого буде розроблятися стратегія управління. Для 

цього окремі операції та підсистеми управління поєднуються в єдину систему 

стратегічного управління, головною ланкою якої стають кваліфіковані 

управлінці. Поряд з цим, ключовим моментом адаптації виступають неперервне 

навчання персоналу підприємства та посилена увага на внутрішньому та більша 

прозорість на зовнішньому ринках. Сам процес адаптації може бути 

спонтанним (реактивним), що викликаний факторами нестабільності 

середовища, або цілеспрямованим, що визначається стратегічним управлінням 

змінами [14]. Пристосування до зовнішнього середовища при безперечній 

важливості внутрішнього середовища має стати першочерговим завданням для 

підприємства та проявлятися у застосуванні концепції стратегічної гнучкості 

підприємства.  

Таким чином, основне завдання, яке вирішує стратегія діяльності 

підприємства, – забезпечення впровадження інновацій та змін в підприємстві 

шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої 

координації та передбачення майбутніх змін у діяльності. Так, стратегія 

розвитку підприємства передбачає формування основоположних цілей і завдань 

на довгостроковій основі, а також чітке визначення курсу дій і грамотний 

розподіл ресурсів, які будуть необхідні для досягнення поставленої мети. 

Можна зробити висновок, що концепції існування та розвитку підприємств у 

зовнішньому середовищі використовують різні підходи та моделі, сформовані 

на базі різних теорій управління. Стратегія розвитку підприємства визначається 

в результаті вивчення зовнішнього оточення і можливих внутрішніх перспектив 
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її діяльності з урахуванням непередбачених ринкових обставин. Стратегія 

підприємства завжди має поєднувати у собі заплановану та продуману лінію 

поведінки, а також можливість реагувати на все нове. 

В реаліях української економіки коли параметри ринкового середовища 

постійно змінюються, методи стратегічного управління мають надавати 

можливість підприємству створювати конкурентноздатний бізнес. Особливо 

важливим питанням при цьому є оцінка ступеня (рівня) нестабільності 

середовища, оскільки саме він визначає вибір моделі стратегічного управління, 

яку найдоцільніше застосовувати за даних умов з гарантією успішного 

подолання труднощів, що з’явилися у підприємства. Відповідно до цього, 

одним з перспективних напрямів подальших досліджень є опрацювання 

концепції стратегічної гнучкості підприємства.  

Список використаних джерел:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия:пер. с англ. / И. Ансофф; под 

ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Издательство «Питер», 1999. — С.416. 

2. Алексеев Н. С. Изменения для стабильности //Н. С. Алексеев 

Менеджмент в России и за рубежом. — 1999. — №2. — С.5. 

3. Балдинюк А.Г., Кононюк А.О., Характеристика стратегії розвитку 

підприємства //«Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, 

технології» ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція збірник 

наукових праць В.-2015 -С.34-46. 

4. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и 

консультантам по управлению: Учеб. пособие / Л.Д. Гительман. — М.: Дело, 

1999. — С.496. 

5. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке:пер. с англ. / П. Друкер. — 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — С.272. 

6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, 

О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – С.416. 

7. Койн К. Как упорядочить процесс выработки стратегии / К. Койн, 

С. Субраманьям [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http//wwwmanagement-

strategy.com. 



255 

8. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / 

У Кинг, Д. Клиланд. – М.: Прогресс, 2002. – С.397. 

9.  Моисеева Н.К. Международный маркетинг: учебное пособие. – М.: 

Центр экономики и маркетинга, 2008. – С.345. 

10. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А.П. Міщенко. – 

К.: Центр навч. літератури, 2004. – С.336. 

11. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: навч. посіб / 

З. Є Шершньова, С. В. Оборська. — К.: КНЕУ, 1999. — С.384.  

12. Pearce J.A. Strategic Management: Planning for domestic and Global 

Competition / J. A. Pearce, R. B. Robinson. — 13th edition, Chicago, IL.: R. D. 

Irwin, Inc., 2012. — Р.1014. 

13. Schendel D.E. Business Policy or Strategic Management Boader View for an 

Emerging Discipline / D. E. Schendel, K. J. Hattch. — Academy of Management 

Processing, August, 1972. — Р.538. 

 

УДК 332 (045) 

                                                                                                            Міцак С. В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

СУЧАСНИЙ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У статті розглянуто основні характеристики впровадження інноваційних 

технологій у Вінницькій області. Розкрито сутність результативної 

інноваційної діяльності та визначено ряд факторів, що стримують 

використання інноваційних технологій. Запропоновано систему чинників, що 

потребують інноваційних змін. 

Ключові слова: інноваційні технології, інноваційний потенціал, інновація, 

технопарк, агрокластер, iHUB, ІТ-стартап, муніципальний центр інновацій. 

Сучасний стан розвитку Вінницької області характеризується наданням 

пріоритетів у питаннях зміцнення позицій й ефективного використання 
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інноваційного потенціалу краю. Під характеристикою інноваційного потенціалу 

розглядається спроможність області впроваджувати та застосовувати 

інноваційну діяльність урізних галузях науки та інноваційному секторі. 

Дякуючи інноваційним характеристикам області здійснюється соціально-

економічний та науково-технічний розвиток та створюється 

конкурентоспроможна продукція, яка виводить область на загальнодержавну та 

міжнародну арену. На результат впровадження інноваційних технологій 

впливає сукупність умов, що забезпечують сприятливий клімат для втілення 

проектів інноваційного спрямування на Вінниччині. 

 Аналіз інноваційного потенціалу здійснюється за допомогою дослідження 

інформації про динамічність результатів науково-технологічних проектів, 

винаходів, зразків нової техніки та продуктів, загалом стан науково-

технологічного циклу. Доцільно характеризувати процес впровадження 

інноваційних технологій у Вінницькій області виходячи із дослідження таких 

критеріїв: діяльність інноваційних підприємств, джерела інвестування 

інноваційної діяльності, результати інноваційної активності. 

Впровадження та застосування інноваційних технологій у Вінницькій 

області має складати основу конкурентоздатного становища як на мапі держави 

так і на міжнародній арені. 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області питома 

вага підприємств, що займаються інноваціями станом на 2015 р. становила 14,7 

%, коли у 2012 р. – 18,0 %, 2013 р. – 19,4 [1]. На сьогодні ситуація з приводу 

показників інноваційної активності стабілізувалася та збільшився обсяг витрат 

на інноваційні проекти підприємств Вінницької області. Не дивлячись на певну 

циклічність інноваційних процесів та інноваційної активності підприємницької 

діяльності, Вінницька область залишається на високому рівні готовності до 

впровадження інноваційного розвитку. Про це свідчать дані представлені в 

таблиці [4, с. 170]. 
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Таблиця 1 – Групування регіонів України за рівнем інноваційного 

потенціалу в 2014 р. 
Значення 

рейтингу, 

R 

Інноваційни

й 

потенціал 

Регіони 

R>2 Найвищий Харківська, Дніпропетровська 

 

1<R>2 

Високий Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, 

Миколаївська, Полтавська, Сумська 

 

0,5<R>1 

Середній Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 

Одеська, Тернопільська, Херсонська 

 

0,5<R 

Низький Волинська, Житомирська, Закарпатська, 

Луганська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька 

 Серед важливих показників, що характеризують впровадження 

інноваційних технологій, важливе місце займає інвестування інноваційної 

діяльності. Головним напрямом інноваційних затрат є придбання і 

запровадження у виробничий процес машин, обладнання та іншого 

технологічного устаткування. 

 Дещо інша ситуація стосується витрат на дослідження і розробки, від яких 

фактично залежить розвиток і запровадження інноваційної діяльності в 

майбутньому. Фінансовий вклад у процеси впровадження нових технологій у 

підприємницьку сферу, у відносно короткий період може окупити вкладені 

фінанси. Закупівля нових технологій забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності товарів, що виготовляється з допомогою цих 

технологій, задовольняє потреби споживача замінюючи споживання товарів 

імпорту. Та недостатній рівень фінансування власних досліджень погано 

впливає на інноваційну діяльність області. Для прикладу подано дані 

функціонування науково-технологічної діяльності [1]. 
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Таблиця 2 – Науково-технічна діяльність Вінницької області 
 І півріччя 2016 

року 

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, 
млн. грн. 

14468,8 
 

з них  

за рахунок держбюджету 6887,3 

Кількість працівників наукових організацій, осіб 492 

з них  

Дослідників 298 

Техніків 68 

допоміжного персоналу 54 

докторів наук 25 

кандидатів наук 107 

 Важливо розуміти, що впровадження результативної інноваційної 
діяльності потребує значного фінансового інвестування. В традиційній схемі, 
яку можна спостерігати в країнах з розвиненою економікою визначаються такі 
основні фінансові джерела вкладень в інновації як : особисті кошти та інші 
засоби підприємств, акціонерний капітал та банківське кредитування за різними 
умовами [6, с. 144]. На Вінниччині джерела фінансування інвестицій 
здійснюються в основному за рахунок коштів самого підприємства з його 
чистого грошового прибутку. 

Аналізуючи стан області доцільно розуміти, що результативність процесу 
впровадження і функціонування інноваційної політики на Вінниччині 
практично залежить від реального економічного стану області, його історично 
складеного наукового та промислового потенціалу та розуміння владою та 
лідерами галузі виробництва важливості йти в ногу з сучасними вимогами 
інноваційного розвитку [2, с. 89]. 

 На шляху до інноваційного розвитку області на рівні керівництва було 
зроблено важливий крок, а саме, мова йде про утворення Вінницького 
муніципального центру інновацій. В загальному інноваційні центри орієнтовані 
на потреби малих високотехнологічних підприємств, їх головною місією є 
об’єднання ідей та нових винаходів з підприємцями, забезпечуючи стартовий 
капітал для новостворених компаній. 
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 Передумовою до утворення цієї організації стало будівництво в східній 

частині Вінниці індустріального парку, на території якого будується завод по 

виготовленню холодильного обладнання. Саме з метою розвитку малого та 

середнього бізнесу, освіти та інших інноваційних проектів у місті створили 

комунальне підприємство «Вінницький муніципальний центр інновацій». 

Перед представленим комунальним підприємством поставлено такі базові 

завдання як: 

- підтримка малого та середнього бізнесу, бізнес-інкубатор в який можна 

звернутись і отримати кваліфіковану допомогу; 

- підтримка інноваційно-виробничої інфраструктури. Кількість ВНЗ в місті 

забезпечує стабільну основу для розвитку науки в області. Важливе навчання 

досвідчених кадрів та реалізація їхнього потенціалу та ідей на території міста а 

не закордоном у своїх сучасних, наукових лабораторіях, що розташовані в 

одному місці ї всі студенти матимуть змогу реалізувати свої ідеї; 

- підтримка соціальної інфраструктури міста. Це важливий напрям, адже  у 

місті діє багато громадських організацій, що проводять різні форуми та інші 

заходи. Тому створення комфортних умов для функціонування соціальної 

сфери врахована в діяльності центру інновацій. 

    Актуальною ідеєю проекту є поліпшення інвестиційного іміджу міста, 

забезпечення стабільного економічного розвитку та рівня 

конкурентоспроможності області, створення нових робочих міст, збільшення 

відсотку надходження до бюджету країни усіх рівнів, розвиток інфраструктури 

виробництва та ринкової сфери, забезпечення ефективного управління 

ресурсами якими багата область. 

    Аналізуючи процес впровадження інноваційних технологій в області 

спостерігається ініціатива створення інших інноваційних центрів, які працюють 

на створення основи для втілення новаторських, науковомісних ідей. З цією 

метою діє у Вінниці iHUB Vinnytsia це – центр інновацій та підприємництва, 

являється некомерційним проектом, що вміщує в собі сучасний коворкінг та 

забезпечує доступ до різних освітніх заходів, IT-організацій, менторської 
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підтримки, інвесторської бази та є простором роботи чи навчання для розвитку 

ІТ-стартапів. На базі центру реалізовуються різні проекти за напрямами освіти, 

екології, інфраструктури, агропромисловості та ін. Здійснюються вони в рамках 

програми EGAP Challenge (спільна ініціатива Державного агентства з питань 

електронного урядування, Фонду Innovabridge та інших партнерів). 

    З червня 2017 року почалась робота над розробкою іншого 

інноваційного проекту, а саме, впровадження концепції креативного центру 

розвитку сучасних інновацій та підтримки бізнесу в формі технопарку. 

Технопарк являє собою науково-інформаційний центр, комплекс, що на певній 

території поєднує різні організації, фірми, які здійснюють інноваційну 

діяльність. Розробкою концепції Вінницького технопарку займається 

департамент економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Фахівці мають 

досить амбіційний план на базі Технопарку створити результативний 

венчурний бізнес (нова підприємницька форма, яка працює над введенням у 

виробництво певної новації) [7]. 

    Цікавими та вкрай важливими для розвитку економіки області є проекти 

впровадження інновацій в сільськогосподарську сферу області. Зважаючи на те, 

що Вінницький регіон – розвинений промислово-аграрний центр країни, 

доцільно розвивати вектор інноваційного та економічного зростання в розвитку 

сільського господарства. Тому, на Вінниччині в рамках проекту 

«Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства», створять 

перший міжнародний агрокластер в Україні [3]. 

    Інноваційний розвиток Вінницької області в загальному орієнтований на  

збільшення інноваційного потенціалу та його використання шляхом створення 

високотехнологічних виробництв. Проблеми у вирішенні системних вад 

розвитку області, фактор відсутності вигідних та стабільних зв’язків між 

державою та регіоном, використання застарілих методів державного 

регулювання розвитку краю та загальне порушення зв’язків між усіма 

регіональними територіями країни служать основою для дії гальмівного 

механізму в процесі впровадження інноваційних технологій на певній 
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території. Проте, доцільне розуміння наявних проблем сприяє й пошуку нових 

інноваційних методів управління задля надання стимулів до активного 

самостійного розвитку та розумного використання наявного потенціалу яким 

володіє область. 

    Позитивним явищем у цьому ключі є система стратегічного планування, 

яка вміщує в себе короткочасні та середньострокові проекти направлені на 

соціальний та економічний розвиток. Аналізуючи фактори, що гальмують 

процес впровадження інноваційних технологій в області потрібно звернути 

увагу на фінансово-господарську ситуацію підприємницької діяльності області 

та проблеми її економічного розвитку. Проводячи аналіз визначених векторів, 

можна виокремити основні чинники, що призводять до неефективної роботи 

суб’єктів підприємницької діяльності та впровадження на них інноваційного 

розвитку серед них: 

- значні втрати від курсових різниць. В контексті сучасної ситуації, що існує 

в Україні, де співвідношення національної валюти до іноземної зменшує 

купівельну спроможність гривні негативно впливає на процес правильного та 

своєчасного ведення обліку курсової різниці в діяльності підприємств та 

призводить до втрат при здійсненні підприємствами операцій з руху товарів та 

надання різних видів послуг в тому числі і в придбанні ліцензій, інноваційних 

ноу-хау, оренди імпорту інноваційного обладнання та інше; 

- збільшення витрат операційної діяльності за умови зростання ціни на 

матеріали, сировину, різні комплектуючі, зростання ціни на енергоносії та 

надання послуг маркетингу. Потрібно розуміти головний закон позитивного 

розвитку підприємства, який полягає в тому, що результат діяльності будь-якої 

організації та її технічне забезпечення, ефективне використання різної 

сировинної бази та матеріалів нерозривно пов’язані з собівартістю продукції та 

послуги. На сьогоднішній день присутній значний відсоток підприємств, в яких 

витрати на одну гривню реалізованої продукції перевищують допустимий 

рівень. Звідси виходить, що на одну гривню реалізованої продукції затрат 

нараховується більше ніж гривня. А головною причиною отримання 
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позитивного результату є низькі темпи впровадження інноваційних технологій 

у виробництво, розвитку наукових інновацій, зміни пасивного ставлення до 

вдосконалення інноваційних методів, що потрібно впроваджувати в 

організацію виробництва. Тому, розміри реальних доходів підприємства 

прямопропорційно залежать від ефективності організації діяльності щодо 

реалізації новоствореного продукту, де ефективність цієї діяльності 

заключається в запровадження інноваційних технологій [5, с. 80]; 

− низька завантаженість виробничих потужностей підприємств.  

Сама оцінка рівня використання виробничої потужності підприємства є 

ключовою у формуванні системи управління на виробництві. Для оцінки 

реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему 

виробничих показників. Ці показники в загальному відповідають певним 

вимогам, і кожний показник входячи до тієї чи іншої групи має своє чітке місце 

в системі аналізу і допомагає оцінити певний напрям використання рівня 

завантаженості виробничої потужності. До показників однієї з груп відноситься 

коефіцієнт використання проектних потужностей, саме він є якісною 

характеристикою рівня введення в дію нових потужностей з метою досягнути 

стабільне виробництво нового продукту на рівні не нижчому від передбаченого 

в проектному рішенні. Фактично виробнича потужність підприємства є 

характеристикою максимально можливого випуску продукції при реально 

існуючому обсязі виробничих ресурсів, які відображаються в досягнутому рівні 

впровадження техніки, інноваційних технологій та організації самого процесу 

виробництва; 

- неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів, 

передумовою до цього стали різні економічні і політичні фактори, що 

негативно вплинули на виконання обов’язків, що стосувались договорів 

закупівлі-продажу та припинення господарської діяльності різних виробничих 

підприємств; 
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- технічне та морально застаріле обладнання, яке використовують на 

своїх виробництвах суб’єкти господарської діяльності Вінниччини, застаріле 

обладнання потребує збільшення витрат на його обслуговування; 

- реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість; 

- збільшення відсотку загальновиробничих витрат та відчутний дефіцит 

обігових коштів, проблематичне покриття короткострокових кредитів у зв’язку 

з фінансовою ситуацією в банківській та фінансовій сфері; 

- наявність значних обсягів дебіторської та кредиторської  

заборгованості; 

- відсутність результативного механізму залучення інвестицій для 

успішної підприємницької діяльності організацій державного сектору 

економіки області; 

- втрата можливості реалізовувати продукцію у південні та східні 

регіони нашої країни. 

    Своєчасне розуміння факторів, що стримують впровадження інновацій в 

області дають можливість відповідним органам влади визначати на ряду з 

середньостроковими цілями й важливі короткочасні цілі, які потребують 

оперативних проектів, впровадження яких з одного боку має працювати на 

локалізацію слабких сторін регіону та розвивати сильні сторони, а з іншого – 

забезпечить можливість скористатись ситуацією, яка може виникнути 

уникаючи можливих загроз. 

    Відштовхуючись від ресурсного потенціалі, яким володіє область можна 

спрогнозувати основні вектори зростання економіки Вінниччини, це такі галузі 

як: сільське господарство, лісове господарство, переробна промисловість, 

галузь торгівлі, розвитку сервісу та побутового обслуговування. Фактично, 

стабільну основу економічного розвитку економіки краю може збалансувати 

впровадження інноваційних технологій в галузях основної спеціалізації 

Вінниччини, які зберігатимуть темпи економічного розвитку в час системного 

впровадження інновацій в інші не менш важливі сфери суспільного та 

економічного життя. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті представлено результати теоретичного аналізу базових категорій 
теорії конкуренції, розглянуто особливості або властивості, які створюють 
для суб'єктів господарювання певну перевагу над своїми прямими 
конкурентами. 
Ключові слова: конкуренція, сегменти ринку, особливості господарювання, 
конкурентні переваги, зовнішня політика. 

Однією з базових категорій теорії конкуренції, що визначає 
конкурентоспроможність країни, регіону, суб'єкта господарювання, 
підприємства та є основою її забезпечення, є конкурентні переваги 
підприємства за специфікою зовнішньоекономічної діяльності. У загальному 
розумінні конкурентна перевага – це ті характеристики або властивості, які 
створюють для суб'єктів господарювання певну перевагу над своїми прямими 
конкурентами. Тобто, конкурентні переваги є відносним поняттям, що 
визначається порівняно з конкурентом, який займає певну позицію на ринку 

або в сегменті ринку.  
В сучасних умовах розвитку світової економічної системи, процеси 

інтеграції та глобалізації спричинили взаємопроникнення та тісну співпрацю 
господарських систем країн, що інтегруються. В цьому можна розрізнити два 
моменти. По-перше, це дає поштовх для розвитку країн із більш відсталою 

економікою, а по-друге, економічна криза не бачить кордонів і тому 
розповсюджується так само швидко. Для економіки України, яка зараз 
переживає досить складний період, пов'язаний із подоланням наслідків кризи, 
вихід з такої ситуації може підказати зовнішня підтримка більш розвинених 
країн, або ж розвиток власних потужностей та конкурентоспроможності через 
формування стійких конкурентних переваг. 
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Вивченню теорії формування конкурентних переваг належить значна 

частина економіки підприємництва та менеджменту. Вивченням таких факторів 

успіху у різні відрізки часу займалися такі провідні вітчизняні та західні вчені – 

економісти: П. Забєлін, Н. Моісєєва, А. Войчак, Р. Камишніков, М. Портер, 

Б Карлофф, Р. Фатхутдінов, А. Шегда, А. Сміт, Д. Рікардо, Хекшер, Б. Олін, 

П. Самуельсон, В. Баранчеєв та інші. 

 Цінність конкурентних переваг на ринку для підприємств що специфічно 

займаються ЗЕД не є сталою величиною, оскільки розвиток конкуренції 

знаходиться у постійній динаміці. Основним завданням підприємств є 

утримання вже існуючих конкурентних переваг та формуванням нових. Цей 

сегмент потребує подальшого вивчення та досліджень. 

Мета та завдання відповідного теоретичного дослідження є поглиблення 

теоретичних та практичних засад конкурентних переваг, виявлення джерел їх 

формування, пошук шляхів їх вдосконалення та утримання на необхідному 

рівні для підприємств у сфері ЗЕД. 

У сучасній економічній літературі, що присвячена проблемам виживання 

та стратегічного успіху фірм в умовах висококонкурентного середовища, 

велика увага приділяється факторам успіху підприємства, зокрема ключовим і 

ринковим факторам успіху, ключовим компетенціям, конкурентним перевагам 

(рис. 1.1). Про стратегічний успіх говорять у тих випадках, коли він 

забезпечується протягом тривалого проміжку часу. До ключових факторів 

успіху належить сукупність чинників ринкової та ресурсної орієнтації, які 

можуть вплинути на формування довгострокової конкурентоспроможності 

фірми і, відповідно, на її стратегічний успіх. Більшість спеціалістів вважають, 

що ключові фактори успіху: 

- мають виражений галузевий характер; 

- є спільними орієнтирами для всіх підприємств певної галузі. 

Теоретичні та емпіричні дослідження для конкурентних переваг 

підприємства за специфікою зовнішньоекономічної діяльності свідчать, що 

набір ключових факторів успіху в різних галузях значно відрізняється. До того 
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ж, з часом вони можуть змінюватись в одній і тій же галузі під впливом 

зрушень загальної ситуації в ній. Тому важливим аналітичним завданням є 

визначення ключових факторів успіху з урахуванням наявних і тих, що можна 

прогнозувати, умов розвитку галузі та внутрішньогалузевої конкуренції. 

Помилкова ідентифікація цих факторів може спричинити розробку 

неефективних стратегій і вибір менш важливих (з позицій формування 

конкурентних переваг) цілей. 

 
Протягом усього періоду дослідження конкуренції та особливі конкурентні 

Конкурентний потенціал 

підприємства 
Сукупність реалізованих окремим підприємством

 
Рисунок 1 – Співвідношення факторів успіху та 
конкурентного потенціалу підприємства

Ключові фактори успіху 

 

Ринкові фактори 
успіху 

Ключові 

Ринкового походження
Ресурсного походження 

Конкурентні переваги 

Випередження конкурентів за рахунок 
ринкових факторів успіху та / або ключових 

Стратегічний успіх підприємства 																							
Досягається підприємством у довгостроковому періоді за умов 
складності копіювання конкурентних переваг та при їх визнанні 
споживачем 
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переваги підприємства за специфікою зовнішньоекономічної діяльності поняття 

«конкурентної переваги» по-різному трактували вчені-економісти. Г. Азоєв 

вважає, що конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над 

конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності 

підприємства, яке можна виміряти економічними показниками (додатковий 

прибуток, вища рентабельність, частка ринку, обсяг продажів) [5, с. 48].  

На нашу думку, це визначення стосується узагальнюючої переваги, що 

походить від всіх можливих конкурентних переваг, а не від одиничної 

конкурентної переваги в окремій сфері діяльності. Як вважає З.М. Борисенко, 

конкурентна перевага – це показник, що забезпечує підприємству перевагу над 

конкурентами на цільовому ринку для підприємства за специфікою 

зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 45]. 

Важко погодитися з таким визначенням, оскільки показник або кілька 

показників можуть відображати конкурентну перевагу, але сама по собі 

конкурентна перевага не може бути показником. В. Петров під конкурентними 

перевагами розуміє ті характеристики, котрі створюють для організації, що 

виробляє й /або реалізує окремий продукт, певні переваги над конкурентами; 

будь-які інновації, що дають реальне збільшення бізнес-успіху [4]. 

Під конкурентною перевагою слід розуміти позитивні відмінності суб'єктів 

господарювання від конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності, які 

забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності в 

короткотерміновому періоді й виживання в довготерміновому за рахунок 

постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього 

оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються. 

Зовнішній аспект забезпечення конкурентних переваг, а особливо 

конкурентні переваги підприємства за специфікою зовнішньоекономічної 

діяльності: ринкові фактори успіху. Сучасні швейцарські та німецькі 

економісти, які багато уваги приділяють розробці концепції факторів успіху 

підприємства, поділяють всі реалізовані певною фірмою ключові фактори 

успіху на дві групи: стратегічні фактори успіху та ключові компетенції. 
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Перша група – стратегічні фактори успіху - включає реалізовані фактори 

успіху, які мають ринкове походження і безпосередньо сприймаються клієнтом. 

З цього визначення можна побачити, що слово «стратегічні» не відповідає тому 

змісту, який вкладають ці автори у наведене поняття. Тому більш коректним є 

назвати першу групу чинників «ринковими» факторами успіху. Прикладами 

ринкових факторів успіху можуть бути: якість продукції, додаткові послуги, 

ціна, завдяки яким споживачі отримують для себе додаткову корисність. 

Внутрішній аспект забезпечення конкурентних переваг та системи оцінки 

конкурентні переваги підприємства за специфікою зовнішньоекономічної 

діяльності: ключові компетенції. Друга група – ключові компетенції – являють 

собою сукупність навичок і технологій, яка базується на явних та прихованих 

знаннях, забезпечує формування цінностей у системі клієнта, є оригінальною 

по відношенню до конкурентів і відкриває доступ до нових ринків. Їх складно 

імітувати та передавати. Ресурси фірми приймають форму ключових 

компетенцій, якщо відбір і комбінація ресурсів здійснюється краще, 

оригінальніше, швидше за конкурентів. Ключові компетенції повинні стабільно 

забезпечувати конкурентні переваги та ресурсну асиметрію відносно ринкових 

суперників. Можливість відтворення конкурентами ключової компетенції веде 

до її знецінення. Виділяють також наступні рівні компетенції: 

1)  окремих індивідів (професійні компетенції); 

2)  ролей, що виконують члени компанії в проектних й інших групах у 

процесі господарської діяльності (рольові компетенції) 

3)  здійснення певних функцій у процесі виробництва та реалізації 

продукції (функціональні компетенції); 

4)  взаємопов’язаний набір навичок, здібностей та технологій, який 

забезпечує унікальність підприємства у певній галузі чи сфері та може 

застосовуватись у багатьох видах бізнесу (ключові компетенції). 

 Проведений аналіз підходів до класифікації конкурентних переваг дає 

можливість зробити висновок, що найбільш прийнятною як з наукової, так і з 
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практичної точки зору є класифікація конкурентних переваг підприємства за 

специфікою зовнішньоекономічної діяльності за шістьма критеріями:  

- відношенням до підприємства (зовнішні та внутрішні);  

- сферою прояву (постачання, НДДКР, виробництво, реалізація, сервіс та 

експлуатація);  

- джерелами створення та можливістю імітації (переваги "низького, 

високого і найвищого рівня");  

- тривалістю дії (стратегічні і тактичні); місцем формування (на робочому 

місці, в окремому підрозділі, в організації в цілому);  

- видом ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги 

(науково-технічний ефект, економічний, соціальний, екологічний ефекти). 

 Таким чином, в умовах висококонкурентного середовища, велика увага 

приділяється факторам успіху підприємства, зокрема ключовим і ринковим 

факторам успіху, ключовим компетенціям, конкурентним перевагам. 

Конкурентоспроможність підприємства є результатом реалізації його 

конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління підприємством. 

Для аналізу формування конкурентних переваг було вивчено їх джерела та 

класифікацію конкурентних переваг з найважливішими критеріальними ознаки, 

таким, як характер джерела, місце виникнення, характер динаміки, сфера 

прояву тощо. 

 Аналітично дослідивши теоретичні основи формування конкурентних 

переваг варто зауважити, що вони представляють собою аналіз всіх можливих 

факторів, які впливають на виникнення та функціонування останніх. Очевидно, 

що процес цей є досить кропіткий, але приносить чималу користь 

підприємству. Тому застосування цієї теорії на практиці покаже її ефективність. 

Стратегічний успіх підприємства досягається на основі ключових факторів 

успіху (які однакові на ринку для всіх підприємств галузі), які формують 

конкурентний потенціал підприємства. Конкурентний потенціал підприємства 

може бути ринкового походження (ринкові фактори успіху) та ресурсного 

походження (ключові компетенції), що у сукупності становлять конкурентні 

переваги. 
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ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті розглянуто підвищення ефективності функціонування 

підприємством в умовах господарювання. Проаналізовано загальні принципи 

управління підприємством. 

Ключові слова: підприємство, загальні принципи управління 

підприємством,управління витратами, напрямки удосконалення системи 

управління підприємством, ефективність застосування принципів управління. 

Підвищення ролі економічної стратегії розвитку підприємства в 

забезпеченні створення передумов довготривалого економічного зростання та 

сталого розвитку вимагає якісно нового, більш глибокого рівня дослідження 

основних тенденцій і взаємозв’язків його виробничих та економічних процесів. 
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     В загальному випадку ефективність системи – це сукупність 

властивостей, що характеризують якість функціонування системи, оцінювану 

як відповідність результатів: необхідного та досягнутого, які залежно від умов 

функціонування системи і способів їх досягнення можуть розрізнятися.  

    Ефективність функціонування підприємства – це вид ефективності, що 

характеризує результативність діяльності суб’єкта господарювання як складної 

економічної, а також виробничої системи та дає комплексну оцінку 

раціональності використання його ресурсного потенціалу, при цьому 

відображає співвідношення показників ефекту (результату) та витрат 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на його досягнення за певний 

період часу. 

Управління підприємствами були і є об’єктом дослідження багатьох 

зарубіжних науковців: Р. Акоффа, П. Друкера, Р. Коха, М. Мескона, Дж. Обер-  

Кріє, Ф. Тейлора, А. Файоля, Р. Холла [1, c. 138]. Серед вітчизняних науковців 

проблемою необхідності удосконалення управління підприємством 

займаються О. Шапуров, І. Яненкова, С. Іванов, В. Гордієнко, Т. Циба. 

Метою дослідження є визначення напрямків удосконалення системи 

управління підприємством в сучасних умовах. 

Сучасне підприємство – це багатогранна та багатофункціональна система, 

яка потребує постійного розвитку та адаптації у зовнішньому середовищі.      

Кожна грань цієї системи повинна функціонувати на достатньому рівні з 

іншими у цьому комплексі. Тому кожну з них треба поліпшувати та 

вдосконалювати. 

          О.Л. Болтак у своїй роботі «Шляхи вдосконалення системи 

управління підприємством» описує декілька основних напрямків 

удосконалення системи управління підприємством : 

– удосконалення організаційної структури управління підприємством; 
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– оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення 

системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності 

підприємства; 

– удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

– підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості виробленої продукції . 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає насамперед 

необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 

управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 

виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами та 

реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов 

тощо [3, c. 26]. 

Отже, удосконалення організаційної структури підприємства означає 

насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 

управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 

виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, 

нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних 

ринкових умов тощо [2, c. 126]. 

  Ефективність застосування принципів управління в основному залежить 

від рівня кваліфікації керівних кадрів, що зумовлює потребу систематичної 

і цілеспрямованої підготовки та повсякденного використання всіх зазначених 

напрямів впливу на колектив і окремих людей. Загальні принципи управління 

підприємством такі: 

– управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на 

основі поєднання прав власника відносно господарського використання 

свого майна та принципів самоуправління трудового колективу; 

– призначення (обрання) керівника підприємства є правом власника 

(власників) майна підприємства та реалізується безпосередньо або через 

уповноважені ним органи; 
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 – рішення по соціально-економічним питанням, які стосуються діяльності 

підприємства, виробляються та приймаються органами управління з участю 

трудового колективу та уповноважених ним органів; 

– вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори 

власників майна. Виконавчі функції по управлінню підприємством 

здійснює правління [3,с.78]. 

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами залежать в 

першу чергу від технологічного розвитку підприємства, по вишення 

кваліфікації працівників які використовують дану технологія. Треба зауважити, 

що процес функціонування підприємства у сучасних умовах інтенсивного 

розвитку науково-технічного прогресу і зростання темпів інновацій все більше 

потребує нестандартного, творчого підходу, можна погодитися з тим, що 

стосовно підприємств як складних не тільки економічних, але й соціальних 

явищ правильніше буде застосовувати термін «діяльність», який поєднує і 

працю, і творчість.  

Основними напрямами підвищення ефективності управління 

інноваційними процесами на підприємстві є: 

- розширення кола конструкторів і дослідників; 

- підвищення серед дослідників і конструкторів частки 

висококваліфікованих працівників; 

- забезпечення підтримки розвитку інновацій за рахунок бюджетного 

фінансування НДДКР за вказаними пріоритетними напрямами, які мають 

стратегічне значення для держави; 

- забезпечення високоякісного стажування за кордоном наукового 

потенціалу країни (студентів, аспірантів, докторантів, дослідників, 

конструкторів тощо); 

- пропорційне й одночасне стимулювання розвитку фундаментальних і 

прикладних досліджень; 

- скорочення за можливістю науково-виробничого циклу «інноваційна ідея 

– дослідний зразок – виробництво»; 
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- прискорення оновлення асортименту продукції на підприємстві; 

- поліпшення умов лабораторних досліджень на підприємстві; 

- інтенсифікація процесів оформлення патентів, заявок, ліцензій тощо; 

- забезпечення надання державної фінансової підтримки, відповідних 

гарантій та проведення високоякісної експертизи резупьтатів 

інноваційної діяльності [2,с.56]. 

Складність проблеми підвищення ефективності функціонування сучасного 

промислового полягає в тому, що вона повинна розглядатися як сукупність 

проблем підвищення ефективності функціонування окремих виробництв, 

процесів, обладнання з різними законами функціонування та використання 

енергії, тобто з позицій ефективності функціонування підприємства як 

виробничої системи, а також як суб’єкта господарської діяльності, що має на 

меті реалізувати продукцію та отримати прибуток, тобто, з позицій економічної 

системи. 

Для вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування 

підприємства та задач стратегічного та оперативного управління, а також 

аналізування ефективності виробництва, на основі якого визначаються 

потенціал підвищення рівня ефективності, формування плану організаційних, 

технічних та інших заходів, спрямованих на зниження затрат на виробництво 

одиниці продукції, підвищення ефективності функціонування підприємства як 

суб’єкта господарської діяльності, необхідно використовувати багаторівневу 

збалансовану систему показників ефективності та критерії їх оцінювання. 

Оцінювання рівня ефективності функціонування підприємства 

методологічно пов’язане з визначенням критерію та формуванням відповідної 

адекватної системи статистично доступних показників, які повинні відображати 

результативність діяльності підприємства, характеризувати його виробничий 

потенціал і використання ресурсів ефективніше, ніж інші. Оцінка ефективності 

функціонування підприємства повинна містити оцінку фактичного 

використання наявних видів ресурсів, яка являє собою процедуру зворотного 

зв’язку з виробничою системою, та включати не лише дані про кількість і якість 
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використовуваних матеріальних та енергетичних ресурсів та дані фінансово-

економічних звітів, а й інформацію, яка б характеризувала технічний стан 

технологічного устаткування, ефективність ведення технологічного процесу, 

управління ним тощо[1,c.68].  

Комплексна оцінка ефективності функціонування є багатокритерійною, а 

система показників, які використовуються для її характеристики, неоднорідна. 

Це зумовлює необхідність формування такої системи критеріїв та їх показників, 

які б відображали ієрархічність виробничої системи та її цілей. Зважаючи на 

багатогранність та багатофакторність задачі підвищення ефективності 

функціонування промислового підприємства, в першу чергу, необхідно 

визначитися з глибиною та напрямком дослідження: чітко визначити мету, 

усвідомити для якого саме рівня має проводитися розв’язок задачі підвищення 

ефективності (для всього підприємства, для окремого виробництва, для його 

ієрархічного рівня чи окремого структурного елементу); з’ясувати перелік 

підзадач, за якими слід проводити дослідження. Уточнення цих питань 

сприятиме чіткому формулюванню вихідної постановки задачі, а отже 

коректній побудові глобального та локальних критеріїв, а також кортежу 

часткових критеріїв ефективності. 

Таким чином, підприємство повинно постійно навчатися і 

пристосовуватися до нових технік та технологій, які, в свою чергу, будуть 

збільшувати ефективність та покращувати умови праці робітників, що може в 

свою чергу вплинути на їхню продуктивність праці. Саме тому підприємства 

постійно оновлює свою техніку, та йде в ногу з новітніми технологіями 

господарювання, що дає їм перевагу на ринку пропозиції продукції над 

конкурентами. Оскільки в даний період економічної кризи підприємства 

знаходяться в стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання 

максимального прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки 

удосконалення системи управління підприємством. 

 



277 

Список використаних джерел: 

1. Болтак О. Л. Шляхи вдосконалення системи управління підприємством 

[Электронный ресурс] / О. Л. Болток // Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна».–Режим доступа : http://nauka.zinet.info/9/boltak.php 

2. Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним 

функціонуванням підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2005. –            

№ 1. – С. 126–135. 

3. Давидов І. Є. Управління витратами / І. Є Давидов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 320 с. 

 

УДК 339.137.2:631.11                                                                                                       

 Онофрiйчук О.В. 

Здобувач освiтнього ступеня «магiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний  iнститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ ЯК 

ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

У статті проаналізовано актуальній проблемі підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та досліджено можливості 

використання з цією метою одного з основних факторів – управлінських 

ресурсів. Зокрема, в статті розглянуто компетенції управлінської команди, що 

мають визначальний вплив на конкурентоспроможність підприємства, а 

також визначено коло заходів, які оптимізують роль управлінського персоналу 

у стратегічному розвитку компанії. 

Ключові слова: управлінська команда, управлінський ресурс, 

конкурентоспроможність, підприємство, стратегічний розвиток, професійні 

компетенції, лояльність персоналу.  

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки основна ціль 
комерційних структур пов’язана з постійним підвищенням 

конкурентоспроможності. Для досягнення цієї мети підприємства намагаються 
використовувати усі можливі ресурси, влив різноманітних факторів. 
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Традиційно важливими факторами, що мають визначальний вплив на 
конкурентоспроможність комерційних структур є такі внутрішні фактори, як 
технічне переозброєння, фінансові ресурси тощо. Але слід враховувати, що 
навіть наявність вказаних умов ще не забезпечує досягнення 
конкурентоспроможності підприємства. Значно більшу роль в сучасних умовах 
відіграє кваліфікація та компетенція управлінського персоналу.    

Формулювання цілей статті. Ціллю дослідження є деталізація впливу 
формування і розвитку управлінської команди на конкурентоспроможність 
підприємства. Поставлена ціль була досягнена шляхом: розгляду системи 
факторів впливу на конкурентоспроможність і виділення в ній місця 
управлінського персоналу; узагальнення професійних компетенцій 
управлінських кадрів, що необхідні для стратегічного розвитку компанії; 
вивчення особливостей формування та розвитку управлінської команди в 
рамках заходів по підвищенню конкурентоспроможності організації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про актуальність теми даної 
статті свідчить частота звернення до неї в наукових колах. Зокрема, про 

важливість управлінської команди для стратегічного розвитку компанії та її 
конкурентоспроможності наголошують такі дослідники як М. П.Сагайдак, І.В. 
Мінчинська, М.А. Мажар, А.С. Ціцяла  та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Діяльність сучасного 

підприємства значною мірою обумовлюється питаннями стратегічного 
управління наявними ресурсами (трудовими, матеріальними, фінансовими, 
інформаційними та іншими) [3]. 

Конкурентоспроможність залежить від низки чинників, які об'єктивно 
впливають на підприємство, а також суб'єктивних, які залежать від команди 
управління підприємства, організації, цілеспрямованості робіт, пов'язаних із 
забезпеченням конкурентоспроможності. Проблема підвищення 
конкурентоспроможності має кілька аспектів: технологічний, організаційний, 
економічний, соціальний, юридичний та комерційний. І хоча всі вони 
становлять єдину систему забезпечення конкурентоспроможності продукції, 
існує певна черговість вирішення питань кожного з аспектів. Проте вирішення 
економічних питань є першочерговим.  
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Загалом успіх підприємства залежить від усієї сукупності складових його 

діяльності. Однак основоположним фактором, на нашу думку, виступає саме 

персонал. Останній є детермінантою успішного функціонування будь-якої 

організації. Без кваліфікованих спеціалістів жодна організація не зможе досягти 

своєї мети. Зокрема, від забезпеченості підприємства персоналом та 

ефективності його використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх 

робіт, продуктивність використання техніко-технологічної бази і, як наслідок, 

ефективність діяльності загалом [5]. 

Таким чином, пріоритетними питаннями забезпечення 

конкурентоспроможності сучасних підприємств є високий рівень конкурентних 

переваг його персоналу та адекватного і грамотного управління ним. 

Звичайно, в промисловості, більш важливими є технологічні фактори, у 

сфері послуг – контактний персонал. Разом з тим, незалежно від сфери 

діяльності підприємства, одним з основних факторів конкурентоспроможності 

компанії виступає її управлінський персонал. 

Особливо активно це твердження обговорюється в сучасній науковій 

літературі. Дійсно, зміни технологічного та структурного характеру у 

виробничо-господарських процесах, а також підвищення їх інформатизації 

обумовили кардинальну зміну ролі персоналу у діяльності підприємства, 

особливо управлінського. Тому сьогодні управлінські трудові ресурси 

сприймаються як головний чинник при забезпеченні економічного зростання та 

конкурентоспроможності, а також вирішення низки питань щодо забезпечення 

ефективної роботи підприємства [1]. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що саме управлінська команда 

виступає дієвим фактором, що здатний забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, адже без ефективних управлінських 

рішень підприємство не зможе вчасно і в повній мірі скористатися своїми 

перевагами і протистояти зовнішнім загрозам та викликам. 

При цьому варто підкреслити, що підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства буде сприяти не просто наявність управлінського персоналу, а 
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саме команда управлінців, яка працює в єдиному руслі, вміє спільно 

аналізувати ситуацію і на основі загального обговорення приймати колективні 

ефективні управлінські рішення. Це особливо важливо для крупних 

підприємств, які мають у своєму складі дочірні структури, відокремлені 

підрозділи, окремі виробництва тощо. У такому випадку виникає необхідність 

враховувати особливості діяльності всіх складових компанії, що можливо лише 

при плідній співпраці керівників цих складових підприємства у єдиній 

управлінській команді.    

Ще одна вимога до управлінського персоналу підприємства як його 

основного стратегічного ресурсу і фактору конкурентоспроможності – 

достатній рівень його професійних компетенцій.  

Під компетенцією розуміється сукупність знань, навиків, здібностей 

управлінського персоналу на різних рівнях управління організації, що сприяють 

виконанню певних виробничо-господарських функцій та обумовлюють 

отримання довгострокових конкурентних переваг організації [1]. 

Досвід показує, що персонал вітчизняних підприємств, часто і вищий 

менеджмент, не готовий до використання різного роду інновацій та 

здебільшого є стримуючим фактором стратегічного розвитку підприємства. 

Тому слід виділити коло тих умінь та навичок, які необхідні 

управлінському персоналу. У цьому аспекті зауважимо, що професійні 

компетенції менеджерів, які формують основу стратегічного розвитку компанії 

в сучасному світі, включають наступне: 

– мобільність, можливість вільного переміщення. Особливо це стосується 

компаній, що мають філіали, філії, дочірні підприємства, оскільки в процесі 

розробки стратегії менеджери таких підприємств мають приймати участь у 

спільних нарадах, виїжджати на відокремлені підрозділи і т.д.; 

– навички використання сучасних технологій (особливу значущість 

сьогодні мають уміння користування комп'ютерними, мережевими 

технологіями, спеціалізованим програмним забезпеченням, в т.ч. програмами 

стратегічного планування, засобами передачі інформації і т.п.); 
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– інноваційний тип мислення, окремими випадками якого є креативний 

підхід до роботи, прагнення до досконалості, аналітичний склад розуму, 

раціоналізація і т.д. Результатом виявлення таких особливостей мислення 

менеджера стає здатність продукувати інновації і позитивне відношення до 

впровадження нововведень; 

– володіння іноземними мовами, знання і повага до традицій і культурних, 

національних, законодавчих особливостей інших країн, міжнародних 

стандартів. Особливо це важливо для менеджерів підприємств, що здійснюють 

експорт або ж імпорт продукції, товарів або послуг, оскільки вони приймають 

участь у підписанні договорів з іноземними партнерами; 

– уміння здійснювати моніторинг і аналізувати інформацію, що поступає із 

зовнішнього середовища організації і в той же час, дозовано, з максимальною 

далекоглядністю здійснювати передачу інформації в зовнішнє середовище; 

– відданість корпоративним принципам і нормам, лояльність по 

відношенню до усіх сторін, що взаємодіють з компанією, соціальна 

відповідальність; 

– адаптивність (готовність мінятися самому і змінювати навколишню 

дійсність під впливом певних чинників); 

– когнітивність, жадоба до знань, інтерес до оперативної інформації; 

постійне навчання. Безперервне навчання може здійснюватися різними 

способами: від професійної освіти і навчання до неформальних форм освіти і 

навчання через практику. Необхідність безперервного навчання викликана 

прискореним розвитком технологій і потребою в постійному оновленні 

професійних навичок [3]. 

Основними завданнями у сфері підвищення конкурентоспроможності 

можна визначити такі: - усунення бар'єрів підприємницькій діяльності, 

зменшення податкового тиску; - удосконалення законодавства в галузі 

підприємницької діяльності, розроблення антимонопольного законодавства; - 

забезпечення платоспроможного попиту населення; - державна підтримка 

новостворених підприємств: створення служб інформації про новітні 
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технології, зміни у законодавстві, перспективні ринки збуту; - фінансове 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо створення нових 

товарів і послуг.  

Перелічені заходи будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності 

не тільки підприємства та його продукції, а й усієї економіки загалом. 

Науковець Мінчинська І. В. у своїх наукових дослідженнях підкреслює, що 

кадрові та організаційно-культурні фактори конкурентоспроможності 

підприємства визначаються кількісним та якісним складом персоналу, типом 

лідера, комунікаціями та процедурами. Управлінська ж складова включає: 

стиль та методи управління підприємством [5]. 

Отже, важливими є не лише професійні знання та навички управлінської 

команди, але й психологічні особливості управлінського персоналу 

підприємства, що визначають стиль управління на підприємстві. 

Таким чином, в умовах посилення конкуренції на ринку важливого 

значення набувають такі якості управлінського персоналу підприємства, як 

освіта, професійні знання, уміння та практичні навички; відповідність 

психофізіологічних і соціально-психологічних особливостей людини вимогам 

професії менеджера [4]. 

Тому вже на етапі формування управлінської команди важливо 

враховувати як професійні, так і психологічні особливості менеджерів. Для 

цього слід використовувати спеціальні психологічні програми діагностики 

лідерських здібностей, навиків саморегуляції, стилю управління тощо. 

Але навіть при вміло підібраній управлінській команді в міру розвитку 

підприємства і виникнення все нових загроз та можливостей з боку 

зовнішнього середовища необхідним стає постійний розвиток менеджерів. 

Значну роль у цьому має відігравати і компанія. Це буде мати не лише 

позитивний ефект як результат підвищення кваліфікації управлінського 

персоналу, але й побічний ефект в результаті додаткової мотивації менеджерів. 
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Нами поділяється думка Мажар М. А., стосовно того, що важливим 

аспектом у формуванні системи мотивації управлінського персоналу як 

складової загальної стратегії підприємства, є:  

• залучення професійних зовнішніх консультантів консалтингових 

компаній, вітчизняних консультантів;  

• проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу;  

• розробка мотиваційного механізму управління персоналом на 

підприємстві;  

• перепідготовка, підвищення кваліфікації управлінського персоналу;  

• управління кар'єрою менеджерів [4]. 

Ще одним важливим результатом розвитку управлінської команди буде 

формування його лояльності до компанії, оскільки в сучасних умовах цінні 

управлінські кадри, не відчуваючи підтримки з боку роботодавця, можуть 

перейти до конкурентів, що матиме негативний вплив на 

конкурентоспроможність їх минулого працедавця.  

Висновок. Конкурентоспроможність підприємства – це реальна та 

потенційна спроможність підприємства проектувати та виготовляти продукцію, 

яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів за умови 

ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в 

умовах конкретного ринку. Можна стверджувати, що однією з головних 

проблем розвитку економіки України є підвищення ефективності суспільного 

виробництва при зосередженні зусиль на випуску конкурентоспроможної 

продукції і одночасному забезпеченні повної зайнятості працездатного 

населення. Таким чином, для досягнення більш стійкого конкурентного 

становища кожне підприємство повинно відповідально підходити формування 

управлінської команди і забезпечувати її постійний розвиток. лише в такому 

випадку компанія отримає змогу вчасно реагувати на виклики зовнішнього 

середовища і продукувати конкурентні переваги з боку внутрішнього 

середовища підприємства.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто сутність та особливості формування експортної 
стратегії підприємств. При цьому узагальнено наукові підходи до розуміння 
сутності експортної стратегії, визначено місце експортної стратегії у 
загальній сукупності маркетингових стратегій підприємства. Основну увагу 
автором статті звернено на цілі й завдання експортної стратегії та на 
послідовність її розробки й реалізації.  
Ключові слова: експортна стратегія, стратегія зростання, стратегія 
прямого експорту, стратегія непрямого експорту, стратегічний аналіз. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. На сучасному етапі глобалізації світової економіки 
постає питання ефективного розвитку кожного окремого підприємства в умовах 
відкритості зарубіжних товарних ринків. Україна на сьогодні активно 
включається в процес міжнародної торгівлі, все більше вітчизняних 
підприємств отримують можливість виведення своїх товарів на зарубіжні 
ринки. За таких умов актуальними стають питання розробки експортної 
стратегії підприємств.   

Огляд останніх досліджень та публікацій. Зважаючи на важливість 
міжнародних торговельних зв’язків для України, питання розробки стратегій, 
пов’язаних з виходом вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки, часто 
стають об’єктом дослідження в наукових колах. Зокрема, вони висвітлені  в 
роботах таких вітчизняних науковців та практиків як О.В. Баула,                 
Т.М. Борисова, Т.В. Співаковська та ін.    

Водночас, незважаючи на значну кількість наукових праць на 
досліджувану тематику, в літературі на сьогодні практично не визначено місце 
експортної стратегії в загальній системі маркетингових стратегій підприємства, 
недостатньо досліджений комплексний механізм формування експортної 
стратегії. 
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Формулювання цілей статті. Зважаючи на актуальність вказаних питань, 
метою дослідження в даній статті є узагальнення теоретичних аспектів щодо 
сутності експортної стратегії, її місця в системі маркетингових стратегій, 
основних етапів та особливостей її розробки.  

Виклад основного матеріалу. З метою економічної характеристики терміну 
«стратегія охоплення зовнішніх ринків» доцільно з’ясувати місце даного 
поняття у системі стратегічного розвитку підприємства. Дослідженням 
економічної сутності стратегій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 
займалася значна кількість науковців. При цьому вони оперували різними 
термінами: «стратегія зовнішньоекономічної діяльності», «міжнародна 
стратегія», «експортна стратегія», «стратегія міжнародної конкуренції» тощо. 
Зразки визначень вказаних термінів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Наукові підходи до трактування сутності експортних 
стратегій  

Автор Термін Визначення 

Баула О.В., 
Сачук А.В. 

Стратегія ЗЕД 
підприємства 

Є однією зі складових загальної стратегії підприємства і 
являє собою план розвитку підприємства стосовно 
діяльності пов’язаної з виходом на зовнішній ринок, 
завоюванням бажаної частки ринку, розширення та 
підтримання своїх позицій [1]. 

Т.М. Борисова 
Стратегії  
міжнародної 
конкуренції 

Моделі поведінки суб’єктів конкуренції (підприємств, 
галузей, регіонів, національних економік), спрямовані на 
досягнення довготривалої конкурентної переваги на 
міжнародному ринку за наявних ресурсів та умов 
середовища функціонування [3] 

Юхименко 
Гацька Л.П. 

Міжнародна 
стратегія 
фірми  

Узагальнений опис скоординованих дій щодо визначення 
основного напрямку діяльності міжнародної організації, її 
місця в міжнародному поділі праці та шляхів реалізації 
всього комплексу її міжнародних цілей [8] 

Дахно I.І  
Експортна 
стратегія 

Детальний всебічний комплексний план експортної 
діяльності компанії, призначений забезпечити 
конкурентоспроможність її продукції на міжнародних 
ринках і досягнення визначених стратегічних цілей [4].  

Шкурупій О.В.   
Експортна 
стратегія 

Комплексний план експортної діяльності фірми, 
розроблений для забезпечення конкурентоспроможності її 
продукції на зовнішніх ринках [7]. 
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Продовження таблиці 1 

Бігун У. 
Експортна 

стратегія 

Довгостроковий план діяльності фірми, пов'язаний з 

вивезенням товарів, послуг, робіт, капіталу за кордон 

іноземному контрагенту, що включає набір засобів і 

методів, які будуть використані фірмою для досягнення 

поставлених цілей експорту [2]. 

 
Як видно з табл. 1, більшість визначень експортної стратегії підприємств 

підкреслюють її плановість та цілеспрямованість. При цьому переважна 

частина дослідників відносять експортну стратегію до функціональних або 

ділових. Разом з тим, міжнародна стратегія може відноситися до загальних 

стратегій фірми, якщо орієнтація роботи на зовнішніх ринках превалює над 

національними ринками. У цьому випадку така стратегія може розглядатися як 

єдиний варіант стратегічного розвитку.  

Якщо ж інтернаціоналізація стосується тільки одного (декількох окремих) 

напрямів діяльності підприємства, то міжнародну стратегію можна віднести до 

категорії ділових стратегій (стратегій конкурентоспроможності). При умові 

реалізації стратегії диверсифікації в якості загальної стратегії підприємства, 

експортна стратегія може розглядатися як один з варіантів диверсифікації – 

міжнародна диверсифікація [5, с.86]. 

Для з’ясування місця експортної стратегії у загальній сукупності 

маркетингових стратегій побудуємо рис. 1.  

Як видно з рис. 1, експортна стратегія є одним з варіантів стратегії 

розвитку ринку за рахунок нарощування продажу наявних товарів на нових 

ринках, тобто однією зі стратегій інтенсивного росту підприємства. 

Розробка експортної стратегії передбачає вибір однієї з таких стратегічних 

альтернатив: наростаюче проникнення і одночасне проникнення. Стратегія 

наростаючого проникнення означає вихід на один з найпривабливіших 

зарубіжних ринків, отримання досвіду міжнародної діяльності й поступове 

застосування цього досвіду в процесі виходу на інші ринки. Одночасне 

проникнення передбачає завоювання багатьох ринків відразу для швидшого 



288 

нарощування знань, умінь та навичок міжнародної діяльності. Стратегія 

одночасного проникнення є актуальною для тих підприємств, продукція яких 

містить значний елемент новизни. У цьому випадку бажано почати одночасне 

освоєння всіх потенційно привабливих ринків, поки конкуренти не розробили 

аналогічного продукту. Але для більшості українських підприємств 

доцільнішою буде стратегія поступового проникнення, оскільки вони, по-

перше, не мають досвіду роботи на зарубіжних ринках (у цьому випадку 

накопичення інформації про іноземний ринок та його завоювання відбувається 

крок за кроком), по-друге, пізно виходять на міжнародні ринки і відчувають 

сильну конкуренцію з боку підприємств, що вийшли на ринок раніше, і по-

третє, мають дуже обмежені ресурси (яких не вистачить на одночасне 

завоювання багатьох ринків, які, втім, можна поступово накопичувати на 

освоєння нових ринків) [6]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Місце експортної стратегії у загальній сукупності 

маркетингових стратегій підприємства 
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Існує кілька експортних стратегій, основними серед яких є: 

− стратегія прямого експорту; 

− стратегія непрямого експорту; 

− організація виробництва за кордоном. 

Стратегія прямого експорту передбачає створення експортного відділу для 

роботи на зовнішніх ринках або використання власних торгових представників 

для пошуку зарубіжних клієнтів, або використання торговельних посередників-

представників, або створення закордонних відділів продаж чи дочірніх 

компаній. Стратегія непрямого експорту передбачає дії за кордоном через іншу 

фірму, тобто через незалежного посередника [7, с.132]. 

Досить ефективною, хоч і порівняно більш затратною, є стратегія 

проникнення на зовнішні ринки шляхом організації власного виробництва за 

кордоном. Основними причинами її вибору можуть бути наступні чинники: 

великі транспортні витрати; великі митні тарифи; обмеження на імпорт товарів 

по встановлених квотах на товари, що імпортуються. 

Кожне підприємство обирає стратегічну експортну мету – або концентрації 

на певних зовнішніх ринках, або диверсифікацію зовнішніх ринків. При цьому 

розробляється відповідна стратегія. Формування експортної  стратегії – це 

процес послідовних управлінських дій, що мають своїм наслідком сформований 

комплекс документів, які визначають перспективи виходу підприємства на 

зарубіжні ринки. В економічній літературі існують різні підходи до виділення 

окремих етапів формування експортної стратегії. На наш погляд, найбільш 

обґрунтованим є підхід Баули О.В. та Сачук А.В., які виділяють вісім етапів 

розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства та два етапи 

її реалізації [1]. Наочно виділені вищевказаними дослідниками етапи 

представлені на рис. 2. 

Після етапу стратегічного планування (розробки експортної стратегії) 

розпочинається процес реалізації стратегії, тобто процес стратегічного 

управління. Він передбачає не лише організацію реалізації експортної стратегії, 

але і її практичну оцінку, контроль за виконанням і зворотний зв'язок, якщо 
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виявляються помилки, недоробки у формуванні стратегічного плану на будь-

якому із етапів. Інколи такий зворотний зв'язок передбачає часткові зміни місії і 

цілей експортної діяльності, якщо вони виявилися до певної міри нереальними. 

Зворотний зв'язок можливий на будь-якому з етапів формування стратегії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Етапи розробки та реалізації експортної стратегії 

підприємства 

Висновки. Таким чином, експортна стратегія є одним з варіантів стратегії 

розвитку ринку за рахунок нарощування продажу наявних товарів на нових 

ринках, тобто однією зі стратегій інтенсивного росту підприємства. Основними 

варіантами експортної стратегії є: стратегія прямого експорту; стратегія 

непрямого експорту; організація виробництва за кордоном. Основними етапами 

розробки експортної стратегії підприємства є:  

− вибір зарубіжного ринку;  

− визначення місії, мети і цілей ЗЕД;  

− стратегічний аналіз; 

− розробка альтернативних варіантів стратегії;  

− порівняння альтернативних стратегій;  
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− вибір однієї стратегії;  

− розробка кінцевого варіанту стратегічного плану;  

− розробка тактичних середньострокових планів ЗЕД;  

− розробка оперативних планів та проектів.  

Реалізація експортної стратегії потребує проходження ще двох етапів: 

етапу реалізації стратегії та етапу її оцінки і контролю ефективності її 

виконання. 
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УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ 

У статті розглянуто роль маркетингу в забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку. Сформовано 

рекомендації щодо впровадження елементів міжнародного маркетингу в 

діяльність вітчизняних організацій. Проаналізовано вплив удосконалення 

системи управління міжнародним маркетингом на розвиток та адаптацію 

вітчизняних підприємств на ринку в умовах сьогодення. 

Ключові слова: маркетинг, управління, міжнародний маркетинг, 

маркетингова стратегія, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 

маркетингові дослідження. 

В сучасних умовах господарювання для підприємства важливим є 

розвиток міжнародної діяльності. Орієнтація на довгострокове перебування на 

зовнішніх ринках вимагає від підприємців стратегічного підходу до 

маркетингової діяльності та менеджменту. Вітчизняні суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності мають незначний досвід у сфері 

маркетингової діяльності, внаслідок чого часто при інших рівних умовах 

припускаються багатьох помилок та програють конкурентну боротьбу. А тому 

зовнішньоторговельні організації та підприємства потребують методичних 

розробок, які б допомогли їм ефективно вибирати ринки, оцінювати свої 

експортні можливості, вміло вести жорстку конкурентну боротьбу, раціонально 

планувати свою міжнародну торговельну діяльність. 

Міжнародний маркетинг є специфічним феноменом, органічною 

підсистемою загальної сфери маркетингових відносин. Це така система 

організації діяльності суб’єктів виробничої сфери, яка сприяє оптимізації 

функціонального з’єднання виробничих цілей і поточних потреб іноземних 

споживачів. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників 
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підприємницької діяльності - прибутків, рентабельності, технічного і 

ресурсного забезпечення, заробітної плати і ін. Іншими словами, міжнародний 

маркетинг є важлива умова встановлення дієвого зворотного зв’язку між 

попитом і пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того, 

що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде 

свій шлях до кінцевого споживача за кордоном [3]. 

Метою даного дослідження є узагальнення сучасних моделей, методів і 

технологій управління міжнародною маркетинговою діяльністю. 

Проблемам управління міжнародним маркетингом присвячено наукові 

роботи як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Серед закордонних вчених 

питанням маркетингової діяльності підприємства займалися Г. Амстронг, 

Г. Л Багієв, Б. Берман і Дж. Р. Єванс, А. А. Браверман, А. І. Гармаш, 

Е. П. Голубков, М. І. Іванов, Ф.Котлер, Ж. Ж. Ламбен та багато інших. Багато 

праць закордонних вчених таких, як І. Ансофф, П.Р. Діксон, П. В. Друкер, 

М Портер й досі не втратили своєї значимості і актуальності в наш час. Серед 

вітчизняних вчених вагомий внесок у розвиток проблеми маркетингової 

діяльності підприємства зробили Т.В. Гавриленко, В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, 

С.Я. Бугіль, Я.С. Янишин, Т.В. Співаковська, А.А. Шиманська та інші. 

Управління міжнародним маркетингом передбачає цілеспрямований 

впорядкований вплив керуючих органів на розвиток фірми, необхідний для 

досягнення поставленої мети. Основним завданням управління міжнародним 

маркетингом є розробка всеосяжної стратегії і форми організації фірми, що 

сприяють досягненню її цілей і завдань. 

Управління багатонаціональним маркетингом базується на відмінностях у 

культурах різних народів, тобто на наступному постулаті: кожен зовнішній 

ринок вимагає власної адаптованої маркетингової стратегії [1, с.12]. 

При виході на зовнішній ринок служба маркетингу запобігає до таких 

маркетингових заходів: 

– зміну товарної марки; 

– методи реалізації за географічним принципом розподілу; 
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– зміну товарної політики щодо окремих сегментів ринку. 

Перед виходом на світовий ринок підприємству необхідно провести 

дослідження для того, щоб розібратися в особливостях внутрішнього й 

зовнішнього середовища. До внутрішнього середовища відносяться 

функціональні структури підприємства, система розробки, виробництва і збуту 

товарів, кваліфікація кадрів і їх використання, системи передачі інформації між 

ланками управління та ін. До зовнішнього (оточуючого) середовища 

відносяться конкуренти, покупці, посередник, фінансові установи, митні та 

державні органи і т. п. Важливу роль відіграє економічна ситуація в країні, 

політична обстановка, природні умови, культура, традиції та ін. 

Аналіз складових частин внутрішнього і зовнішнього середовища 

здійснюється за окремими країнами, регіонами чи з точки зору світового ринку 

в цілому. Всі фактори внутрішнього й зовнішнього середовища розподіляються 

на ті, що піддаються управлінню з боку підприємства, і ті, що не піддаються, 

тобто такі, до яких треба пристосовуватись. 

Зовнішнє середовище відносно до міжнародного маркетингу можна 

розділити на чотири сфери: 

1) економічне середовище країни (її ринку), яке розкриває справжні 

потенціальні можливості споживання товарів і послуг, головними показниками, 

що характеризують економічне середовище, являються: рівень життя, валовий 

національний продукт, рівень розвитку економіки, стабільність валюти 

2) соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу, елементами 

якого є мова, символи, особливості релігії, освіта, розподіл соціальних ролей 

між членами суспільства; 

3) політико-правове середовище, що охоплює такі аспекти, як політична 

система, законодавство приймаючої країни (торгове і господарське право, 

трудове право та ін.), національне законодавство про регулювання ЗЕД, норми 

міжнародного права та ін.; 
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4) природне середовище міжнародного маркетингу, основними 

елементами якого є: клімат, характеристика рельєфу, наявність корисних 

копалин і природних ресурсів, особливості інфраструктури і т. д. [3]. 

Важливе місце в системі міжнародного маркетингу займає дослідження 

іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес пошуку, збору, 

обробки й аналізу даних про проблеми, пов’язані з маркетингом товарів і 

послуг. 

Головна мета маркетингових досліджень – зменшення невизначеності і 

ризику при прийнятті комерційних рішень [5]. Маркетингові дослідження, що 

проводяться на зарубіжних ринках, як правило, складаються із двох великих 

блоків: дослідження ринків; дослідження потенціальних можливостей 

підприємства. 

Перший блок дослідження ринків включає в себе такі аспекти: 

– вивчення й аналіз умов ринку; 

– аналіз попиту; 

– аналіз пропозицій; 

– аналіз вимог споживача до товару; 

– аналіз перспектив розвитку ринку; 

– вивчення форм і методів торгівлі; 

– вивчення і оцінка діяльності підприємств-конкурентів; 

– вивчення підприємств-покупців товару, що їх зацікавив; 

– вивчення комерційної практики, транспортних, торгово-політичних 

умов; 

– вивчення умов руху товарів та ін. 

Другий блок – дослідження потенціальних можливостей підприємства 

передбачає: 

– аналіз господарської діяльності підприємства; 

– аналіз конкурентоспроможності підприємства; 

– аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства; 

– оцінка його потенціальних конкурентних можливостей [2, с. 82-83]. 
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дослідження, технологічні зміни і дизайнерські розробки, нехтуючи 

науковомісткими вкладеннями у дослідження ринку, що є недоліком 

маркетингової діяльності. 

Диференційований підхід здійснення маркетингових заходів передбачає 

відповідне збільшення затрат, покращуючи при цьому пристосованість до 

зарубіжних ринків; використання більш ефективних інструментів ринкової 

політики, що у підсумку дозволяє отримувати великі прибутки, якими можна 

покривати додаткові маркетингові витрати [4]. 

Міжнародний стратегічний маркетинг повинен лежати в основі розробки 

довгострокової стратегії перебування підприємства на світовому ринку. Він є 

фундаментом стратегічного міжнародного менеджменту і вказує в яких 

напрямах необхідно здійснювати виробничу, організаційно-управлінську 

політику підприємства, щоб бути адекватним еволюції міжнародного 

маркетингового середовища з метою досягнення поставлених цілей. 

Таким чином, управління маркетинговою діяльністю вимагає особливого, 

зваженого з усіх сторін міжнародної торговельної діяльності комбінованого 

підходу до побудови структури управління маркетингом у фірмах. 

Міжнародний маркетинг озброює підприємство-суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності чіткою програмою дій у конкурентному середовищі. Управління 

маркетинговою діяльністю підприємства дає можливість підприємству 

максимально врахувати вимоги конкретних іноземних ринків, конкретних 

споживачів, тенденції та перспективи їх розвитку і одночасно впливати на ці 

ринки у вигідному для себе напрямку. 
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У сучасних умовах дуже багато питань постає перед суб’єктами 

господарювання з приводу мобілізації внутрішнього економічного потенціалу 

для подолання фінансових проблем, а також труднощів, що пов’язані з 

оптимізацією власного капіталу, скороченням персоналу, нестачею власних 

обігових коштів, збільшенням кредиторської заборгованості, неможливістю 

своєчасно сплачувати заробітну плату працівникам. Багато бізнес-процесів у 

виробничій системі підприємства є неефективними, що спонукає топ-

менеджмент переглядати функціональні складові виробництва, вести пошук 

альтернативних варіантів виходу з кризи.  

Сучасні підходи щодо обґрунтування ефективності реалізації 

реінжинірингу та практичного втілення реінжинірингу бізнес-процесів 

досліджені й розроблені відомими зарубіжними та вітчизняними вченими. 

Серед зарубіжних варто назвати Е. Зіндера, Н. Оболенскі, М. Хаммера,             

М. Робсона, Д. Чампі, Е. Фезе, Ф. Улаха та інших. Вагомий внесок у 

дослідження питання реінжинірингу зробили також вітчизняні вчені:                

Н. Абдікеєв, Т. Данько, Б. Железко, С. Ільдеменов, В. Ільїн, А. Кисельов,          

В. Мединський, Ю. Тельнов, О. Черемних, С.Черемних.  

Метою статті є систематизація особливостей проведення реінжинірингу 

бізнес-процесів на підприємствах 

Термін «реінжиніринг» запровадив Майкл Хаммер. За його визначенням, 

реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення й радикальне 

перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення 

якості функціонування.  

Реінжиніринг бізнес-процесів – це сукупність методів і засобів, 

призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності 

підприємства шляхом моделювання, аналізу й перепроектування існуючих 

бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів застосовується за необхідності 

радикальних змін, що передбачає створення цілком нових, ефективніших 

бізнес-процесів на підприємстві без урахування їх старої організації. 

Визначення «реінжиніринг бізнес-процесів» містять у собі три ключові 
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характеристики: істотне поліпшення, радикальне перепроектування і бізнес-

процес. Саме розкриття змісту ключових слів приводить до розуміння суті 

реінжинірингу. Об’єктом реінжинірингу є не організації, а процеси. Компанії 

піддають реінжинірингу не свої відділи продажів або виробництва, а роботу, 

що виконується персоналом цих відділів [2]. Реінжиніринг базується на 

використанні сучасних інформаційних технологій для досягнення нових 

ділових цілей. Сучасні інформаційні технологій, з одного боку, прискорюють 

зв’язки учасників бізнес-процесів, з іншого боку, підвищують якість прийнятих 

рішень у ході виконання бізнес-процесів. Упровадження реінжинірингу бізнес-

процесів в Україні має специфічні особливості, пов’язані зі спадщиною, що 

дісталася вітчизняним підприємствам від командно-адміністративної системи 

управління економікою.  

Організаційна структура більшості українських підприємств незалежно від 

їхньої галузевої приналежності та юридичного статусу була спрямована на 

виробництво; створена ієрархічна, авторитарна система управління, непрозора 

й найчастіше неадекватна система контролю, що зводить нанівець мотивацію 

персоналу. Недоліки такої структури полягають у:  

− невідповідності планів реаліям;  

− складності адаптації до змін навколишнього середовища;  

− складності підтримки якості, необхідної споживачу; 

 − дублюванні функцій різноманітними підрозділами підприємства, що 

призводить до збільшення накладних витрат і затягнутого прийняття рішень[3]. 

Для ефективного впровадження реінжинірингу необхідно абстрагуватися 

від існуючої функціональної організації бізнесу, піддавши сумніву прийняті 

методи управління компанією. Природно, що менеджерам підприємств 

необхідно мати рішучість піти на зміни й намагатися сприймати ситуацію на 

підприємстві нібито «збоку» [4]. Для більшості підприємств найактуальнішим 

нині є кризовий реінжиніринг, потенціал якого служить основним чинником 

успішного й стабільного розвитку. Одна з найістотніших переваг 

реінжинірингу − здатність сприяння швидким змінам у бізнесі, що 
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забезпечують можливість не тільки зберегти місце на ринку, але й досягти у 

відносно короткі терміни перелому, міцного фінансового положення, високого 

суспільного іміджу.  

Реінжиніринг бізнес-процесів на п підприємствах має на меті підвищення 

адаптації виробництва до мінливих умов ринкового середовища та ґрунтується 

на усвідомленні невідповідності колишньої моделі виробництва нестабільним 

зовнішнім умовам бізнесу. Завдання реінжинірингу полягає не в створенні 

моделі виробництва, що відповідає вимогам конкретного ринку, а в створенні 

архітектури виробничої системи підприємства, здатної взаємодіяти з 

динамічними властивостями ринку.  

Реінжиніринг необхідний українським підприємницьким структурам, 

оскільки їм потрібні істотні зміни. Причому для більшості підприємств треба 

використовувати кризовий реінжиніринг, тобто такий, що передбачає комплекс 

категоричних заходів для ліквідації проблем підприємства [5]. Особливості 

реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах формуються під впливом 

комплексу факторів. Їх можна зобразити у вигляді трьох груп (табл. 1).  

Таблиця 1  -  Фактори, що формують особливості реінжинірингу бізнес-

процесів на промислових підприємствах 
Фактори Особливості впливу 

Зовнішні й внутрішні фактори Зовнішні фактори – проведення 

реінжинірингу ззовні, їхня зміна не може 

відбутися з волі підприємства. Внутрішні 

фактори − прямо пов’язані з організацією 

роботи самого підприємства 

Організаційні, економічні, виробничі й 

соціальні фактори 

Вони є контрольованими на підприємстві. 

Ці фактори формують особливості 

діяльності конкретного підприємства й 

визначають умови його функціонування. 

Взаємовплив цих факторів дає результати 

організаційного, виробничого, 

економічного й соціального характеру 
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Продовження таблиці 1 

Група окремих факторів, що формується під 
впливом особливостей конкретного 
виробничого процесу підприємств 

До таких факторів належать: тип 
виробничого процесу; межі виробничого 
процесу; склад і характер використовуваних 
ресурсів; кількість виконавців виробничого 
процесу; засоби автоматизації, що 
забезпечують реалізацію процесу; методи 
фінансування виробничого процесу; 
команда, яка розробляє й реалізує проект 
реінжинірингу 

 

Реінжиніринг в Україні, може суттєво покращити ринкову діяльність, 
ліквідувати кризові явища. З урахуванням специфіки української економіки 
стратегічним завданням підприємств є провадження комплексної програми 
реінжинірингу, що включає якісне вдосконалення основних бізнес-процесів з 
одночасним застосуванням новітніх інформаційних технологій.  

Отже, реінжиніринг є актуальним способом оптимізації діяльності 
підприємства, бо більшість підприємств працюють за старими процесами й 
організаційними структурами, які віджили своє. В час світової кризи українські 
підприємства мають потребу в кризисному реінжинірингу. Це дасть змогу 
вітчизняним підприємствам не тільки зберегти своє місце на світовій арені, але 
й відносно в короткий час покращити своє фінансове становище, що буде 
сприяти поліпшенню громадського іміджу. Для успішнішого реінжинірингу 
потрібні, в першу чергу, мотивація, комунікації, співробітники.  

Реінжиніринг дасть можливість переоцінити процеси підприємства, 
провести перерозподіл ресурсів, що забезпечить більшу продуктивність. Це 
різко, стрибкоподібно покращить показники діяльності підприємства. 
Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві – це безперервний процес 
постійних змін у виробничій системі підприємства. Впровадження 
реінжинірингу бізнес процесів вважається успішним, якщо результати 
виробничої діяльності підприємства радикально відрізняються від попередніх, а 
підприємство орієнтоване на кращі аналоги, які забезпечують успішне 
функціонування. 
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Нові концептуальні основи навчально-виробничого процесу, нова 

законодавча база потребують ґрунтовного осмислення, опрацювання, створення 

умов для практичного застосування на всіх рівнях управління. В сучасних 

умовах важливо не лише управляти навчальним закладом, а здійснювати це 

розумно, відбірково, інноваційно. У теорії розроблено багато управлінських 

нововведень, та роль керівника полягає в тому, щоб з усіх цих нововведень 

відібрати найважливіші, необхідні для конкретного закладу освіти. Зрозуміло, 

щоб навчальний заклад мав тільки йому притаманну індивідуальність, він 

повинен задовольняти потребам соціального замовлення як на рівні держави, 

так і на рівні регіону.  

Конкуренція серед вищих навчальних закладів в Україні постійно зростає, 

вимоги до них підвищуються, всі батьки хочуть, щоб їхні діти навчались у 

сучасних навчальних закладах, отримали ґрунтовну професійну освіту, були 

підготовлені до життя, витримували конкуренцію на галузевому ринку праці. 

Тому, важливим для навчального закладу є розробка менеджерських підходів в 

управлінні та утримання конкурентних позицій. 

Проблемам інноваційної діяльності в освітній сфері було присвячено 

чимало досліджень провідних вчених, серед яких К. Ангеловськи, Л. Ващенко, 

О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник, О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, 

Н. Юсуфбекова, А. Ніколс, Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І. Беха, Л. Даниленко,     

І. Дичківська, М. Кларіна, О. Пєхота, О. Попова, та інші. Але, незважаючи на 

велику кількість досліджень у цьому напрямі, й нині відсутні єдині підходи як 

до визначення поняття «освітня інновація», так і до класифікації інновацій, 

орієнтованих на освітні цілі, що мають певні специфічні особливості та 

властивості.  

Стрімкий розвиток інноваційних технологій стає причиною масштабних 

освітніх реформ, що перетворюють освіту на продуктивний сектор економіки. 

В Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в Україні повинен 

забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти 

шляхом оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу 
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відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних 

науково-технічних досягнень [1, с.45]. Отже, мова йде про впровадження 

певних інновацій у сфері освіти. З одного боку, система освіти є виробником 

інновацій шляхом відповідної підготовки майбутніх фахівців, з іншого – сама 

стає споживачем інноваційних технологій. На жаль, інноваційна діяльність у 

сфері освіти в Україні характеризується відсутністю цілісності та системності у 

розробці, обґрунтуванні та освоєнні інновацій. Нерозвиненість менеджменту 

інновацій в освіті – одна з головних причин низьких обсягів інвестування в 

такий вид інновації в Україні.  

Головною метою дослідження є обґрунтування необхідності застосування 

інноваційних технологій в менеджменті навчального закладу. 

Загальна тенденція в управлінському стилі сьогодні виявляється у 

прагненні більш неформальних, демократичних, гнучких способів і методів 

управління. Це твердження особливо важливе курівнику для обґрунтування 

сутності освітнього менеджменту та конкретизації його функцій у процесі 

управління навчально-пізнавальною діяльністю. У процесі демократизації 

управління делегування повноважень є проблемою, бо тією мірою, якою 

повноваження (функції) не делеговані, вони централізовані. Децентралізація 

повноважень вимагає їхнього оптимального розподілу як по вертикалі, так і по 

горизонталі. 

 Застосовуючи методи, виділені фахівцями вітчизняної науки (постановка 

мети, планування, організація, контроль, регулювання), та зіставляючи їх зі 

складом, прийнятим в освітньому менеджменті, ми відзначаємо наявність 

загальних і специфічних функцій, наприклад, регулювання, мотивації, 

стимулювання. Увесь комплекс освітніх потреб, які підкріплені 

платоспроможністю населення, формує попит на освітні послуги, у свою чергу, 

комплекс усіх освітніх послуг, що пропонують реальні їхні виробники (діючі 

освітні заклади), формує пропозицію. Сукупність усіх установ і соціальних 

інститутів, які забезпечують обертання освітніх послуг, називають 

інфраструктурою ринку освітніх послуг. Співвідношення між попитом і 
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пропозицією, рух цін на освітні послуги різного роду, стан і тенденції зміни 

освітніх процесів – усе це являє собою економічну ситуацію на ринку та 

називається кон’юнктурою ринку освітніх послуг.  

Соціально-економічні перетворення системи освіти України висунули 

сьогодні на передній план ряд проблем, пов’язаних із функціонуванням і 

розвитком освіти як галузі сфери послуг і національної економіки в цілому: 

різні галузі народного господарства не завжди забезпечені своєчасною 

підготовкою кадрів; відсутні досвід і практика визначення перспективних 

потреб суспільства у фахівцях певного рівня професійної підготовки; діяльність 

системи освіти не завжди скоординована з поточними соціально-економічними 

та політичними завданнями суспільства і особистістю споживачів освітніх 

послуг; освітнє середовище постійно підлягає істотній модернізації, що 

викликає активні зміни в організації діяльності сфери освітніх послуг; сьогодні 

в освіті не повною мірою розвинений конкурентний ринок, що істотно знижує 

ефективність суспільних витрат на освіту і призводить до нераціонального 

використання ресурсів; ринок освітніх послуг у країні поки що формується 

практично тільки з боку пропозиції, хоча в цьому процесі важливу роль 

повинен відігравати й попит, тобто конкретний споживач та суспільство зі 

своїми освітніми потребами [2, с.56].  

Наведені проблеми сучасної системи освіти України, викликані її 

децентралізацією та вступом в економічні взаємовідносини з іншими 

суб'єктами ринку освітніх послуг, підкреслюють практично повну відсутність 

координуючих дій з боку керуючої підсистеми навчальних закладів стосовно 

навколишнього середовища, яке здійснює на сферу освіти потужний 

багатофакторний вплив.  

Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і 
практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і 
практики. Основними елементами «освітньої інновації» є її носій (творча 
особистість), який має певну інноваційну ідею (ядро інновації) та проводить 
інноваційний експеримент (джерело інновації); споживач інновації – студент 
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або група студентів, слухачів (які здобувають знання з певного напряму); а 
також інституції, що забезпечують упровадження інновацій у навчальний 
процес (заклади освіти; наукові, методичні, науково-методичні установи; 
науково-виробничі підприємства; державні і місцеві органи управління освітою 
та самоврядування в галузі освіти).  

Основними характерними рисами, що відображають її як специфічну 
категорію є: цілеспрямовані зміни, які вносять у сферу освіти нові стабільні 
елементи (нововведення), що викликають її перехід з одного якісного стану до 
іншого; тобто не будь-які зміни в освіті є інновації, а лише ті, що провокують 
зміни цілей і результатів освіти (через її зміст) та зміну способів їх досягнення 
(через форми, характер та організацію навчального процесу); наявність 
специфічних особливостей, що пов’язані із соціально-психологічними та 

іншими аспектами педагогічної діяльності; інноваційні зміни можуть 
ініціюватися на будь-якому з рівнів освітньої системи (викладачем, студентом, 
керівництвом окремої освітньої установи, державними і місцевими органами 
управління освітою та самоврядування в галузі освіти); інноваційні зміни 
повинні здійснюватися в діяльності та мисленні всіх учасників освітньою 
процесу; інноваційні процеси у сфері освіти повинні бути безперервними та 
спрямованими на постійне покращання існуючої системи; задля забезпечення 
процесу постійного інноваційного оновлення освітньої сфери необхідно 
впроваджувати відповідні механізми управління якістю освіти; ефективність 
впровадження певної інновації значною мірою залежить від рівня 
сприйнятливості до інноваційних змін системи (яка впроваджує інновацію) та 
наявністю в неї реальних можливостей здійснення (впровадження) інновації 
(тобто, реалізованості) [3, с.21].  

Інновація є результатом інноваційного процесу, який визначається як 
процес використання нововведення, що пов’язаний з його одержанням, 
відтворенням і реалізацією. Хоча частина дослідників не відносить до 
«інноваційних» процеси освоєння, використання та поширення освітніх 
інновацій, обмежуючись визначенням лише діяльності зі створення нового, з 
практичної точки зору, поняття «освітня інновація» необхідно розглядати як 
системне.  
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При цьому, на нашу думку, «інноваційними процесами у сфері освіти» 

будуть процеси пошуку інноваційних ідей; створення (розробки) інноваційних 

продуктів у педагогічній науці та в системі освіти; їх сприйняття соціально-

педагогічним співтовариством та системою освіти в цілому (завдяки 

теоретичній, методичній, психологічній підготовці учасників); освоєння – 

засвоєння і застосування (впровадження в практику завдяки розробленню 

відповідних рекомендацій); поточне використання; оцінювання продуктивності 

й ефективності та подальше поширення (розповсюдження). Умовами, що 

сприяють прийняттю керівником навчального закладу ефективного 

усвідомлення наукових засад менеджменту освітніх інновацій, мета якого 

полягає у реалізації сукупності організаційно-управлінських,                 

соціально-економічних і соціально-культурних цілей, є такі: 

1. Створення якісно нової системи (або технології) управління закладом 

освіти; єдиного інформаційного поля для учасників навчально-виховного 

процесу; вироблення системи оцінювання ефективності діяльності всіх 

структурних підрозділів закладу освіти; розроблення системи контролю і 

зворотного зв’язку; розроблення ринкових механізмів взаємодії суб'єктів; 

якісна побудова зв’язку в системі «освіта-наука-виробництво» (організаційно-

управлінські цілі).  

2. Створення позитивного іміджу закладу освіти; суттєве оновлення 

матеріальних фондів; накопичення бази даних про освітні інновації; створення 

сприятливого інвестиційного клімату та здорового конкурентного середовища 

(соціально-економічні цілі).  

3. Підвищення доходів учасників інноваційного процесу; побудова 

відкритої соціально-педагогічної системи; пріоритетність гуманних відносин 

між учасниками навчально-виховного процесу; закріплення демократичних 

засад у всіх сферах діяльності; інтеграція у міжнародний освітній простір; 

підвищення кваліфікаційного рівня співробітників у міжкурсовий період; 

підвищення рівня ділової активності членів колективу (соціально-культурні 

цілі).  
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Досягнення таких цілей забезпечують:  

– вирішенням відповідних завдань менеджменту освітніх інновацій; 

 – зміною наукових підходів і принципів управління;  

– застосуванням нових законів і закономірностей.  

Важливим при розробці плану управління є врахування даних про 

середовище, у якому безпосередньо функціонує навчальний заклад як суб’єкт 

ринкових відносин. Це середовище має певну структуру.  

1. Внутрішнє середовище – елементи організаційної структури 

навчального закладу, ресурси, асортимент освітньої продукції, маркетинговий 

інструментарій тощо;  

2. Зовнішнє середовище: макросередовище – чинники соціально-

економічної та соціально-політичної системи суспільства та держави, на які 

навчальний заклад не може впливати (політичні, соціальні, демографічні, 

економічні, культурні тощо); мікросередовище – суб'єкти, що безпосередньо 

взаємодіють із структурними підрозділами певного навчального закладу 

(споживачі, конкуренти, інші контактні аудиторії).  

Підвищення ефективності управління сучасним освітнім закладом 

необхідно починати зі створення або перетворення системи інформаційного 

забезпечення та формуванням системи інформаційно-аналітичної діяльності як 

основного інструмента управління.  

Однією з основних характеристик будь-якої системи, що визначає 

ефективність її функціонування, є характер циркуляції в ній інформаційних 

потоків. Для створення цілісної системи інформаційно-аналітичної діяльності в 

освітньому закладі необхідно, насамперед, визначити її зміст, обсяг, джерела, 

сформувати потоки інформації та вивести їх на відповідні рівні управління, 

вирішити, у якій формі та де ця інформація буде зберігатися й як 

використовуватися.  

У випадку використання програмного підходу об’єктом управління є 

проблема невідповідності між станом системи, який спостерігається або 

очікується, і її цільовим, бажаним станом.  
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Отже, констатація управлінської проблеми (як об’єкта управління на 

основі розробки і реалізації програми – програмної проблеми) не буде 

досягнута без формулювання цілей. До пріоритетних цілей стратегічного 

розвитку української системи вищої економічної освіти варто віднести: 

забезпечення відтворення інтелектуального потенціалу, генерація і 

трансформація нових знань; забезпечення фундаментального і практичного 

вектора освітніх програм, подальше вдосконалення системи багаторівневої 

безперервної освіти; розробка та впровадження нових освітніх технологій і 

активних методів навчання, створення сучасного інформаційного середовища і 

комплексний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій; поглиблення 

інтеграції ВНЗ з науковими установами Української академії наук, а також 

галузевими науковими і проектними інститутами, великими науково-

виробничими об’єднаннями; підвищення інвестиційної привабливості сфери 

освіти на основі ефективної та взаємовигідної взаємодії з бізнес-спільнотою, 

інститутами громадського суспільства, органами державної влади і місцевого 

самоврядування; забезпечення участі України в підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів для зарубіжних країн; прийняття державної 

програми сприяння експорту освітніх послуг; відновлення життєздатності й 

ефективної діяльності «ланцюга» взаємозалежних у своєму розвитку 

«елементів»: держава–бізнес–освітня система–наукова спільнота; забезпечення 

можливості реалізації результатів інтелектуальної праці на національній 

території; відновлення соціального значення і престижу отримання вищої 

освіти; підготовка нової генерації компетентного викладацького складу вищої 

школи; сприяння участі українських вчених у реалізації міждержавних 

програм; розробка механізмів закріплення найбільш перспективних 

випускників шкіл бізнесу на реалізації національних бізнес-програм.  

Таким чином, головний вектор розвитку сучасної вищої освіти України 

визначається загальним спрямуванням на процес входження вітчизняної вищої 

школи до європейського та світового освітнього простору.  
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На підставі аналізу наукових досліджень та методичної літератури щодо 
впровадження інноваційних методів навчання у вищій школі показано, що: 

- пріоритетом національної концепції реформування і модернізації вищої 
освіти є створення інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних 
закладах через сприяння прогресивним нововведенням, в тому числі 
імплементації інноваційних методів навчання як складової частини формування 
університету інноваційного (підприємницького) типу; 

- саме застосування широкого діапазону новітніх методів навчання стане 
однією з ознак інноваційних університетів і започаткує процес 
інтернаціоналізації вищої школи України; 

- у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність інноваційних методів 
навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх 
інтелектуальної діяльності, формування вмінь та навичок критичного 
осмислення професійної проблеми, здатності самостійно опрацьовувати 
інформацію, набуття якостей, що стануть у нагоді в майбутньому професійному 
житті; 

- кожний вищий навчальний заклад створює свою базу найбільш часто 
використовуваних інноваційних методів із врахуванням специфіки 
викладацького складу, контингенту студентів, особливостей спеціальностей, 
фахівців з яких готує конкретний виш, матеріально-технічного забезпечення та 
ін. 

Сукупність цих методів утворює методичну скарбницю національної 
вищої школи, яка свідчить про серйозну і копітку роботу щодо утвердження 
європейських якостей у вищій освіті України.  
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ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Обґрунтовано раціональну структуру системи управління персоналом на 

підприємствах державного сектору. Запропоновано етапи формування 

ефективної кадрової політики. На основі дослідження найактуальніших 

проблем кадрової політики в Україні, визначено основні методи вдосконалення 

системи управління персоналом державної служби України. 
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Унаслідок динамічного розвитку інформаційних технологій, а також 

політичних та економічних перетворень, що відбуваються в Україні протягом 

останніх декількох років, консервативні форми функціонування українських 

підприємств втрачають свою ефективність та вимагають якісних змін, 

насамперед, у сфері управлінських відносин. Особливо це стосується 

підприємств державного сектору, вимоги до результативності яких значно 

посилюються у період становлення України як сучасної європейської держави.   

Досвід провідних підприємств світу доводить, що провідну роль в 

організації діяльності підприємства відіграють саме трудові ресурси. Адже 

персонал – це провідний чинник виробництва. Реалізація жодної із задач 

управління у будь-якій сфері діяльності неможлива без зацікавленості в її 

вирішенні працівників. 

Однак,  недостатній рівень застосування сучасних технологій управління 

людськими ресурсами в органах державного управління призвели до низки 

проблем інституту державної служби, таких як відсутність мотивації праці 

державних службовців, низька результативність планів кар’єри, неефективність 

програм професійного навчання та розвитку тощо.  
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Оскільки ефективність діяльності підприємства державного сектору 
напряму залежить від ефективності використання його кадрового потенціалу, 
актуальності набуває питання розробки та впровадження цілісної та ефективної 
системи управління персоналом, а також використання сучасних методів 
вдосконалення системи управління персоналом державної служби України.  

Головною метою статті є обґрунтування кадрової політики, як дієвого 
інструменту управління кадровим потенціалом підприємств державного 
сектору, виявлення раціональної структури кадрової політики на вітчизняних 
підприємствах, а також визначення основних напрямків вдосконалення 
української системи управління персоналом державної служби. 

Теоретичні аспекти кадрової політики розглядалися в працях Ю. Одегова, 
Н. Пошерстник, Т. Філіпової, В. Щербак. Проблематиці кадрової політики в 
системі  управління приділяли увагу С. Дубенко,  О. Оболенський, В. Олуйко, 
В. Лук’яненко. Основи управління персоналом органів державного управління 
закладено у працях С. Дубенко, Н. Нижник, О. Оболенського, В. Олуйка,  
Л. Пашко, М. Рудакевич, С. Серьогіна. Організаційно-правові засади 
управління персоналом державної служби розглядаються такими вченими у 
сфері державного управління, як Ю. Битяк, О. Воронько, Н. Гончарук,  
Н. Драгомирецька, Т. Желюк, І. Коліушко, Н. Липовська, А. Мельник,  
В. Малиновський. 

Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, варто зазначити, що 
багато питань у сфері формування ефективної кадрової політики на 
підприємствах державного сектору України потребують подальшого вивчення. 
Передусім це стосується особливостей формування раціональної системи 
управління персоналом саме державної служби, а також процесу відтворення й 
нарощування якісного кадрового потенціалу з урахуванням всіх факторів та 
специфіки соціально-економічних умов України.  

Кадровою політикою називають систему принципів, ідей та вимог, що 
визначають напрям і основи роботи з кадрами на підприємстві, загальні і 
специфічні вимоги до них. Така політика розробляється вищим керівництвом 
або кадровою службою та є основним інструментом управління кадровим 
потенціалом та його розвитком [5]. 
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Поняття «управління персоналом державної служби» включає в себе усі 

складові кадрового управління, що пов’язані з плануванням кар’єри, 

залученням та добором, соціалізацією, професійним розвитком, оцінюванням 

показників діяльності, оплатою праці, мотивацією та підтримкою робочих 

відносин з метою максимального використання людського потенціалу.   

Управління персоналом сьогодні повинно все менше ґрунтуватися на 

адміністративних методах і все більшою мірою орієнтуватися на усвідомлену 

кадрову політику, що базується на системі інтересів державного службовця та 

органів державного управління. Тому необхідні новітні наукові знання і 

ефективні технології в галузі управління людськими ресурсами, методи 

формування та управління трудовим колективом, освоєння інноваційних 

технологій роботи з кадрами.  

У науковій літературі розглядаються різноманітні методи та механізми 

удосконалення системи управління персоналом державної служби, зокрема 

впровадження кадрового консалтингу, аусорсинг, аудит персоналу, 

адміністративний реінжиніринг тощо. Однак, впровадження будь-якої інновації 

повинно бути інтегрованою в єдину концепцію державної кадрової політики у 

сфері державної служби [3, c.29]. 

Функціонуючі зараз кадрові служби не відповідають сучасним вимогам 

кадрової політики. Їх діяльність часто обмежується в основному вирішенням 

питань прийняття та звільнення працівників, оформлення кадрової 

документації. В органах виконавчої влади відсутні відділи які б займались 

плануванням кар’єри службовця, розробкою системи підвищення кваліфікації 

державних службовців, проведенням аналізу роботи відділів та службовців 

даної установи. Структура кадрових служб, якісний склад та рівень оплати 

праці кадрових працівників не відповідає завданням реалізації активної 

кадрової політики. Слабка робота з кадрами – одна з головних причин 

неефективності системи управління органами виконавчої влади. 

Світовий досвід управління персоналом державної сфери характеризується 

переважно наступними ознаками:  
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- добір персоналу на основі професійних заслуг, знань та досвіду; 

- запровадження заходів, що забезпечили б відповідність персоналу 

державної служби демографічному складу суспільства, упровадження політики 

«позитивної дискримінації», що забезпечує призначення жінок на керівні 

посади та додержання план національних меншин; 

- визнання необхідності існування правил та інституційної пам’яті; 

- зосередженість на дієвості, впливовості та результатах роботи служби, 

державна служба, яка прогнозує нові проблеми й ефективно реагує на них, не 

може дозволити собі утримувати «зайвих» людей; 

- заохочення лояльності та розширення бази підзвітності; 

- нове формулювання цінностей та етики держаної служби: в ідеальній 

бюрократичній системі посадовець виступає як об’єктивний агент, що не має 

цінностей, віддає свою освіту, навички, вміння та досвід у розпорядження 

суспільства та не вимагає жодних винагород, окрім передбачених законом; 

- інвестування у розвиток людських ресурсів: у минулі роки навчання та 

розвиток спроможності персоналу розглядалися як розкіш, тоді як сьогодні їх 

вважають невіддільними передумовами ефективного управління людськими 

ресурсами в державному секторі [3, c.87]. 

В той же час, основними характерними ознаками управління персоналу 

державної служби України сьогодні є: 

- недосконала система професійного навчання кадрів та недостатнє 

ресурсне забезпечення цього процесу; 

- низька престижність державної служби, низький рівень соціальної 

мотивації та соціального захисту державних службовців, негативний імідж 

державних службовців в українському суспільстві через існуючі стереотипи та 

відсутність цілеспрямованої роботи державних структур в напрямку 

формування сприятливого образу в суспільній свідомості; 

- недостатній рівень мотивації персоналу публічних організацій через 

неможливість використання фінансових інструментів (підвищення заробітної 
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плати, премії), а отже, більшість керівників не має фінансової можливості для 

матеріального стимулювання персоналу, що враховуючи низький рівень 

зарплат демотивує персонал і не сприяє якісному трудовому процесу; 

- відсутність єдиної та зрозумілої системи оцінки якості та ефективності 

кадрової роботи, що призводить не тільки до зниження рівня управління цією 

сферою (адже атестація і контроль персоналу носять формальний характер) але 

й до появи незацікавленості персоналу в результатах власної діяльності та 

виникнення корупції на різних рівнях управління [2]. 

Все вищесказане вказує на термінову необхідність формування ефективної 

системи управління персоналом державної сфери України. Однак, сьогодні 

більшість практичних рекомендацій щодо ефективного управління персоналом 

розроблені переважно для приватного сектора. Саме тому існує необхідність 

адаптації ідей, методів та інструментів управління персоналом для підприємств 

державного сектору.  

У 2017 році працівники управлінської ланки підприємств державного 

сектору мали змогу взяти участь в опитуванні, що мало на меті виявити 

найгостріші проблеми управління персоналом державної сфери (рис.1). На 

першому місці серед проблем кадрової політики вони визначили низьку 

престижність роботи державного службовця, на другому - дефіцит 

кваліфікованих кадрів; на третьому – низький рівень заробітної плати. Окрім 

цього, було названо й низку інших проблем, серед яких: відсутність певних 

вимог до кандидатів на посади, невизначеність складу компетентностей; низька 

мотивація праці; високі вимоги до працівників із відсутністю системи 

професійного навчання; відсутність перспектив професійного зростання. 
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Рисунок 1 - Найбільш гострі проблеми кадрової політики на сучасних 

підприємствах України, 2017 рік [6] 

Аналіз названих проблем кадрової політик сучасних підприємств 

державного сектору України, дає змогу виділили основні напрямки та методи 

вдосконалення системи управління персоналом державної сфери (рис.2). 

Розглядаючи детальніше кожен із зазначених методів вдосконалення 

системи управління персоналом державної сфери можна визначити такі основні 

кадрові технології, які застосовуються у сфері державної служби: 

- відбір персоналу: забезпечує селекцію фахівців із метою заповнення ними 

вакантних державних посад [7]; 

- трудова адаптація: комплекс заходів, спрямованих до найшвидшого 

пристосування новопризначеного фахівця до умов праці, соціального 

оточення, робочого місця; 

- кар’єра: просування по службових сходах організаційної ієрархії, в період 

якого реалізується професійний потенціал службовця, що забезпечує 

державному службовцю виконання ролі суб’єкта професійної кар’єри [4,  

c.115]; 
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- формування кадрового резерву: процес формування групи перспективних 

фахівців, які мають відповідні якості кадрового потенціалу для зайняття 

певної посади. 

Варто зазначити, що процеси євроінтеграції створюють умови 

децентралізації державного управління, участі громадян у прийнятті рішень 

локальної влади , більш «прозорого» надання послуг. Але зі зміцненням тісних 

інтеграційних процесів виникає потреба в більш ефективній роботі публічних 

організацій. Тому питання управління персоналом стають вкрай актуальними. 

Детальний аналіз існуючих проблем управління персоналом в публічних 

організаціях дозволяє визначити пріоритетні заходи, які необхідно вжити для 

покращення діяльності підприємств державного сектору.  

Принципова, виважена і цілеспрямована кадрова політика дозволить 

забезпечити подолання та недопущення непрофесіоналізму і 

безвідповідальності державних службовців та докорінно покращити діяльність 

органів виконавчої влади.  

Список використаних джерел: 

1. Биканова О. Мотивація праці як важливий чинник забезпечення 

ефективного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / 

О. Биканова. – 2012. – Режим доступу : http://conf-cv.at.a/forum/53-482-1. 

2. Василик А.В. Сучасні виклики та інноваційні практики управління 

персоналом [Електронний ресурс] / А.В. Василик // Інституційний репозитарій 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет ім. В.Гетьмана». – 2014. – Режим доступу до ресурсу : 

file:///D:/Моя%20папка/stvttp_2014_1_51.pdf. 

3. Лелі Ю.Г. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства в 

сучасних умовах: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата екон. наук : 

08.00.04 / Лелі Юлія Георгіївна. – Запоріжжя, 2015. – 199 с.  

4. Мартин Г. Стратегический подход к управлению человеческими 

ресурсами / Г. Мартин, С. Хетрик. – Москва: ООО «Группа ИДТ», 2008. – 336 с. 



320 

5. Мартиненко В. П. Кадрова політика, як інструмент управління кадровим 

потенціалом [Електронний ресурс] / В. П. Мартиненко, Н. В. Руденко // 

Ефективна економіка. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2900. 

6. Проблеми кадрової політики державних підприємств [Електронний 

ресурс] : за даними соціологічного дослідження / Київський національний 

економічний університет – 2017. – Режим доступу : 

http://antibotan.com/file.html?work_id=523554. 

7. Ярошик І. В. Формування кадрової політики підприємства [Електронний 

ресурс] / І. В. Ярошик // Стан та перспективи інвестиційно-інноваційного 

розвитку України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.srw.kspu.edu/?p=686. 

 

УДК 339.13(045) 

Росінський В.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ КРИЗИ 

В даній статті проаналізовано визначення сутності понять 

«конкурентоспроможність» та «управління конкурентоспроможністю», 

розглянуто фактори впливу та методи формування процесу управління 

конкурентоспроможністю, на їх основі побудовано алгоритм зростання 

конкурентних переваг компанії на ринку в умовах кризи. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, управління 

конкурентоспроможністю, фактори впливу, алгоритм управління 

конкурентоспроможністю. 

Підприємство є однією із найважливіших ланок усієї економічної системи 
країни, основною базою для задоволення потреб суспільства та держави. Однак 
сьогодні в умовах постійних змін ринкової кон’юнктури, трансформацій 
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внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, коливання попиту та 
пропозиції, нестачі ресурсів та негативного впливу кризових явищ економіки 
постає проблема підтримання стійкості та конкурентоспроможності бізнесу для 
кожного підприємця. В зв’язку з цим особливої актуальності набуває потреба у 
створенні дієвого алгоритму управління конкурентоспроможністю в умовах 
кризових явищ на ринку. 

Серед науковців проблемами антикризового розвитку та управління 
конкурентоспроможністю підприємств займалися такі вчені, як Г. Азоєв,     М. 
Портер, С. Близнюк, А. Гальчинський, І. Должанський, О. Костусєв тощо. 
Проте, незважаючи на широке коло наукових досліджень в цій сфері, дана 
тематика потребує подальшого розгляду та вдосконалення, зокрема 
невирішеною проблемою залишається побудова чіткого алгоритму 
забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах кризових явищ. 
Як стверджував М. Портер: «Майже кожна криза містить в собі не лише корені 
невдач, алей зернята успіху». «Сутність управління в умовах кризи як раз і 
полягає в пошуку та пророщенні цих зернин в ім’я майбутнього врожаю – 
успіху»[6, с. 128]. 

Метою даної статті є побудова алгоритму управління 
конкурентоспроможності на основі виконання наступних завдань: 

- визначення понять «конкурентоспроможність» та «управління 
конкурентоспроможністю»; 

- виділення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на 
конкурентоспроможність підприємства; 

- розробка методів управління конкурентоспроможністю; 
- побудова алгоритму забезпечення підвищення конкурентних переваг 

підприємства на ринку в умовах кризи. 
Теоретичною та методологічною основою статті є фундаментальні 

положення економічної теорії, наукові роботи зарубіжних та вітчизняних 
учених в галузі антикризового управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Для досягнення поставленої мети було використано 
загальнонаукові та спеціальні економічні методи, серед яких метод аналізу та 
синтезу, об’єктивності, системності, логіко-теоретичного узагальнення. 
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Існують різні підходи до визначення сутності поняття 

«конкурентоспроможність». Так, А. Гальчинський визначає 

конкурентоспроможність як володіння властивостями, що створюють переваги 

для суб’єкта економічного змагання[4]. І. Должанський розглядає дану 

категорію як здатність витримати конкуренцію, протистояння конкурентам[9]. 

Тож загалом конкурентоспроможність – це здатність підприємства конкурувати 

на ринку за допомогою таких параметрів, як: 

- ціна продукції; 

- якісні характеристики продукції; 

- особливості продажу і післягарантійного обслуговування; 

- здатність максимально задовольнити вимоги споживача[5, с. 98]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це сукупність 

заходів, які спрямовані на систематичне вдосконалення цінових та якісних 

характеристик продукції, постійний пошук нових каналів збуту, нових груп 

покупців, поліпшення умов продажу та післягарантійного обслуговування, 

реклами [1, с. 53]. Однак, особливого значення набуває процес управління 

конкурентоспроможністю підприємства в умовах кризових явищ в економіці. 

Виділяють зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю. До внутрішніх належать наступні: організаційно-

правова форма та структура підприємства, рівень науково-технічного розвитку 

виробництва, рівень освіченості та кваліфікації персоналу, діловий імідж 

компанії. Проте не менший вплив на конкурентоспроможність підприємства 

мають зовнішні фактори, які вже, на відміну від внутрішніх, не підконтрольні 

компанії, серед них виділяють такі: стан ринку товарів, технологій, робочої 

сили, науково-технічний розвиток, ступінь державного регулювання [5, 6]. 
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Управління конкурентоспроможністю  

Ступінь державного впливу 

Стан ринку робочої сили Рівень кваліфікації персоналу 

Організаційно-правова форма 
підприємства 

Науково-технічний розвиток 

Діловий рівень підприємства 

Кон’юнктура ринку 

Рисунок 1 – Фактори впливу на процес управління 
конкурентоспроможністю підприємства  

Саме вплив останніх є ключовим в умовах загострення кризових проявів 

економіки: 

- скорочення платоспроможного попиту; 

- зміна уподобань споживачів в напрямку економії грошових коштів; 

- зростання цін на ресурси; 

- недосконалий правових механізм господарювання; 

- порушення функціонування ринку робочої сили[7]. 

Тож в процесі формування системи управління конкурентоспроможністю 

підприємства необхідно першочергово орієнтуватися на зміну даних факторів. 

Даний механізм має бути чітко організованим та визначеним. Ця умова 

досягається шляхом використання наступних методів: 

- економічних: економічне планування та бюджетування, матеріальне 

заохочення. 

- соціальних та психологічних: моральне заохочення, соціальне 

планування. 

- адміністративних: дисциплінарні та організаційні методи [2, 4]. 
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З використанням даних методів можна побудувати наступний алгоритм 

антикризового управління конкурентоспроможністю підприємства (рис. 2): 

1. Діагностика зовнішнього конкурентного середовища. 

Проведення даної оцінки має базуватися на основі виявлення п’яти 

конкурентних сил у галузі за М. Портером: сила постачальників, сила 

споживачів, сила товарів-субститутів, сила існуючих та потенціальних 

конкурентів[1, с. 78]. 

Розробка концепції з управління конкурентоспроможністю в умовах 

кризових явищ, що спрямована на вироблення чітких стратегічних та 

оперативних заходів шляхом: 

- нейтралізації негативних чинників впливу та формування захисту від 

них; 

- використання позитивних зовнішніх чинників для нейтралізації від 

негативних, а також задля нарощування конкурентних переваг підприємства; 

- забезпечення гнучкості виконання управлінських дій в умовах постійних 

змін на ринку; 

- ефективного використання маркетингових заходів підвищення 

конкурентоспроможності компанії. 

 

 

Управління конкурентоспроможністю в умовах кризи 

Діагностика зовнішнього конкурентного середовища

Розробка чіткої концепції управління конкурентоспроможністю вумовахкризових

Реалізація даних заходів та проведення оцінки рівня конкурентоспроможності 
компанії на ринку

Застосування можливих заходів підвищення рівня конкурентоспроможності в 
умовах кризи

Рисунок  2 – Алгоритм управління конкурентоспроможністю в 
умовах кризи
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Звернемо більш детальну увагу на останній напрямок. До основних 

маркетингових методів підвищення конкурентоспроможності в умовах кризи 

належать наступні: маркетингові дослідження, маркетингова стратегія, 

сегментація ринку, використання комплексу маркетингу у діяльності 

підприємства, координування діяльності підприємства відповідно до змін 

ситуації на ринку [2, с. 106]. 

Маркетингові дослідження забезпечують надходження необхідної 

інформації про потреби споживачів, місткість ринку, конкурентів, збутову 

діяльність тощо шляхом використання таких методів, як спостереження, 

опитування, експеримент тощо. 

Стратегія маркетингу забезпечує досягнення поставлених цілей на основі 

визначених стратегічних рішень щодо маркетингового «міксу»: товар, ціна, 

збутова діяльність. 

Товарна політика має забезпечуватися на зосередженні випуску тільки тієї, 

яка користується попитом у споживачів, має належну якість, ціну, доступна в 

бажаній кількості, має приємний дизайн. 

Важливу роль відіграє також рівень застосування модернізованих 

технологій в процесі збутової діяльності, який дозволить мінімізувати витрати 

та збільшити прибуток компанії, а також отримати першість на конкурентному 

ринку. 

Має також суттєвий вплив на конкурентоспроможність підприємства 

якість внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Інформація має оперативно 

передаватися як у внутрішньому середовищі компанії, так на зовнішньому 

сегменті для надання своєчасно інформації для клієнтів з метою надання їм 

необхідної інформації, створення позитивного іміджу компанії та 

стимулювання зростання обсягу реалізованої продукції [4, с. 56]. 

Суттєве значення для утримання конкурентоспроможності компанії на 

ринку має робота самого її персоналу, рівень кваліфікації кадрів, дослід та стаж 

роботи, рівень корпоративної культури. 
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Дані маркетингові заходи мають функціонувати як  єдине ціле з метою 

досягнення основної цілі компанії [6, с. 93]. 

2. Реалізація даних заходів та проведення оцінки рівня 

конкурентоспроможності компанії на ринку на основі наступних 

факторів: 

- потреба у капіталовкладення; 

- широкий асортимент конкурентоспроможної продукції, високої якості та 

доступної ціни; 

- потреба у засобах на формування попиту та стимулювання збуту; 

- сукупність заходів, які забезпечують перевагу серед конкурентів на 

ринку; 

- формування позитивного іміджу компанії в уявленні клієнтів; 

- постійне оновлення продукції через впровадження нових маркетингових 

розробок. 

3. Застосування можливих заходів підвищення рівня 

конкурентоспроможності в умовах кризи: 

4. Зміна асортименту продукції відповідно до модифікованих потреб 

споживачів; 

5. Використання акційних та бонусних програм для акценту на 

заощадженні коштів клієнтів; 

6. Підтримання цін на продукцію на конкурентному рівні, що забезпечує 

збільшення товарообороту компанії; 

7. Акцент на високу якість та безпечність продукції при доступному рівні 

цін; 

8. Постійне поліпшення, модернізація, оновлення виробничих, збутових та 

управлінських процесів; 

9. Зрозуміле планування площі магазинів та приваблива презентація 

продукції; 

10.  Ввічливий та навчений персонал. 
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Використання даного алгоритму при проведенні заходів із антикризового 

управління конкурентоспроможністю підприємства дозволить утримати 

стійкий рівень конкурентних переваг в умовах постійний коливань на ринку. 

Отже, в умовах постійних змін ринкової кон’юнктури, трансформацій 

внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, коливання попиту та 

пропозиції, нестачі ресурсів та негативного впливу кризових явищ економіки 

постає проблема підтримання стійкості та конкурентоспроможності бізнесу для 

кожного підприємця. Процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства являє собою сукупність заходів, які спрямовані на систематичне 

вдосконалення цінових та якісних характеристик продукції, постійний пошук 

нових каналів збуту, нових груп покупців, поліпшення умов продажу та 

післягарантійного обслуговування, реклами. Основними зовнішніми 

чинниками, які мають безпосередній вплив на забезпечення 

конкурентоспроможності компанії в період нестабільності економічної 

ситуації, є наступні: скорочення платоспроможного попиту; зміна уподобань 

споживачів в напрямку економії грошових коштів; зростання цін на ресурси; 

недосконалий правових механізм господарювання; порушення функціонування 

ринку робочої сили. Саме тому механізм управління конкурентоспроможністю 

має бути чітко організованим та визначеним. Ця умова досягається шляхом 

використання економічних, соціальних, психологічних та адміністративних 

методів. На їх основі проводиться побудова алгоритму управління 

конкурентоспроможністю підприємств в умовах кризи. На першому етапі має 

бути проведена діагностика зовнішнього конкурентного середовища на основі 

методу п’яти сил конкуренції М. Портера. На другому – розробка концепції з 

управління конкурентоспроможністю в умовах кризових явищ, що спрямована 

на вироблення чітких стратегічних та оперативних заходів. На даному етапі 

доречним є використання маркетингових методів підвищення 

конкурентоспроможності в умовах кризи, серед яких виділяють такі, як 

маркетингові дослідження, маркетингова стратегія, сегментація ринку, 
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використання комплексу маркетингу у діяльності підприємства, координування 

діяльності підприємства відповідно до змін ситуації на ринку. На третьому 

етапі забезпечується реалізація даних заходів та проведення оцінки рівня 

конкурентоспроможності компанії на ринку. І вже на останньому етапі на 

основі отриманих результатів попереднього вживаються необхідні заходи 

підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах кризи. Використання 

даного алгоритму забезпечить отримання значних конкурентних переваг для 

компанії на ринку навіть в умовах нестабільності та кризового стану економіки. 
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В статті досліджено особливості такого сучасного способу звільнення як 

аутплейсмент («лояльне скорочення»). Розглянуто види аутплейсменту, 

визначено їх особливості та описано характерні риси. Визначено переваги 

застосування аутплейсменту для роботодавця та для працівників. Описано 

мотиваційні функції, які здійснює процес аутплейсменту для працівників.  

Ключові слова: скорочення, звільнення, аутплейсмент, «лояльне скорочення». 

Постановка проблеми. Зважаючи на теперішній нестабільний стан 

економічних та політичних процесів в Україні, все більш актуальним питанням 

для керівництва підприємства є проблема збереження та утримання «на плаву» 

бізнесу. В першу чергу, це здійснюється шляхом скорочення витрат та економії 

всіх видів ресурсів. 

Одним з найпопулярніших заходів в цій сфері є скорочення (звільнення) 

працівників. Однак, кожен керівник та HR-спеціаліст повинен пам’ятати, що 

даний захід може потягнути за собою безліч проблем. В той же час, процедуру 

скорочення необхідно проводити з дотриманням всіх норм, правил, процедур та 

з урахуванням всіх виплат, які передбачені чинним законодавством. Що в свою 

чергу, призводить до значних фінансових та часових витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аутплейсменту в Україні 

почали вивчатися не так давно, однак дана проблема знайшла відображення у 

працях таких вітчизняних науковців як Г. І. Писаревської, О. П. Пащенко,             

О. К. Абесінової, В. В. Довгої, Є. Палюха, В. І. Лаптєва, А. М. Зленко, 

О.А. Ткача та інших. Поруч з цим, окремі питання аутплейсменту потребують 

подальшого поглибленого вивчення та дослідження. 
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Метою статті є дослідження особливостей процесу аутплейсменту, їх 

узагальнення та подальший розвиток теоретичних положень. А також розробка 

рекомендацій щодо прийняття рішення стосовно впровадження даного виду 

скорочення на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу.  Досвід українських суб’єктів 

господарювання у питаннях скорочення персоналу, за роки незалежності, 

залишає бажати кращого. В більшості випадків, роботодавець не дотримується 

умов чинного законодавства і просто ставить працівника перед фактом. 

В зарубіжних країнах практикуються різні способи оптимізації персоналу. 

Так, наприклад, у Великій Британії використовують такі засоби: скорочення 

об’єму наднормових робіт (23%); скорочення робочого часу (6%); заохочення 

дострокового виходу на пенсію (47%); перегляд відносин із тимчасовими 

працівниками (53%); ротація та перенавчення працівників (60%); призупинення 

поточного найму працівників (понад 60% роботодавців) [1]. 

Досить популярним напрямком в останні десятиліття в зарубіжних країнах 

є підтримка персоналу який збираються скоротити. Майже в кожній 

британській компанії використовують такі прийоми як: перерви протягом 

робочого дня для самостійного пошуку роботи; навчання на курсах для 

отримання нової професії або підвищення кваліфікації; надання додаткового 

оплачуваного вихідного дня для пошуку нового місця роботи або підвищення 

кваліфікації; проведення тренінгів з працівниками, які звільняються стосовно 

розвитку навичок ефективної самопрезентації, складання резюме та успішного 

пошуку роботи; сприяння у працевлаштуванні через професійні агентства, що у 

світі прийнято називати аутплейсментом. 

Термін «аутплейсмент» походить від англійського outplacement,                 

тобто «out» – поза, в поєднанні з «placement» – визначення на посаду. 

Аутплейсмент – це програма реальної підтримки професійними 
консультантами людей, змушених залишати підприємство в результаті 
скорочення або звільнення, або переходу до наступного кар’єрного етапу. 
Також даний термін можна визначити як комплекс заходів, який повинен 
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зробити процес звільнення працівників більш «м’яким», згладити негативні 
наслідки, що включають в себе психологічну підтримку та консультування 
звільнених працівників, допомогу їм у подальшому працевлаштуванні за 
рахунок коштів колишнього роботодавця [1, 2]. 

Процес аутплейсменту доречно розглядати як сучасний інструмент в 
системі мотивації, адже він одночасно задовольняє потреби як роботодавця, так 
і працівників. В той же час, він виконує ряд мотиваційних функцій. 

По-перше, аутплейсмент дозволяє роботодавцю зменшити витрати 
пов’язані із скороченням працівників. Адже після успішного працевлаштування 
працівників йому не доведеться здійснювати компенсаційні виплати, так як 
більшість звільняється за власним бажанням. 

Поруч з цим, роботодавець в майбутньому зможе зекономить кошти на 
підбір та адаптацію персоналу, адже той факт, що компанія не кидає 
напризволяще своїх працівників в тяжкі часи, а навпаки, підтримує їх та сприяє 
подальшому розвитку – є одним з вирішальних факторів при виборі 
майбутнього місця роботи. 

По-друге, роботодавець має можливість зберегти комерційні таємниці та 
імідж підприємства на ринку функціонування, серед партнерів та як теперішніх, 
так і майбутніх працівників. 

По-третє, аутплейсмент дає можливість керівництву підприємства 
здійснювати процедуру скорочення персоналу найбільш гуманним способом. 

По-четверте, такий інструмент в системі мотивації підприємства дає 
можливість зменшити ризик судових тяганин та різних юридичних ускладнень. 

По-п’яте, аутплейсмент дозволить керівництву підприємства зменшити 
негативний вплив процедури скорочення на інших працівників. 

Що ж стосується впливу аутплейсменту на працівників, то для них ця 
процедура дає не лише позитивні зміни в трудовій діяльності, а ще й виконує 
певні мотиваційні функції. 

В першу чергу, аутплейсмент забезпечує допомогу при послідуючому 
працевлаштуванні та зменшує негативні психологічні та соціальні наслідки 
процедури скорочення (звільнення) для працівників. Також даний інструмент 
системи мотивації забезпечує найбільш безболісну «розлуку» з підприємством. 
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Наступною мотиваційною функцією аутплейсменту, для працівників, які 

перебувають у стані скорочення (або звільнення), є перспектива досить 

швидкого подальшого працевлаштування. 

Досить вагомою перевагою аутплейсменту для працівників також є 

інформаційний та консультаційний супровід та паралельно підтримка стосовно 

майбутніх перспектив кар’єрного зростання. Перш за все, це здійснюється у 

вигляді: рекомендацій та допомозі в професійному складанні резюме та 

подальшому розміщенні його у всіх можливих та придатних до цього засобах 

масової інформації (провідні кадрові агентства, інтернет портали з 

працевлаштування тощо), підготовці рекомендаційних листів та 

характеристик; консультуванні працівника, який підпадає під скорочення, 

стосовно правильного та актуального позиціонування себе на ринку праці; 

презентації працівника потенційним роботодавцям; консультації стосовно 

тенденцій та вимог на ринку праці та трудового законодавства; навчанні новим, 

актуальним та ефективним прийомам пошуку роботи та одночасній боротьбі зі 

стресами; тренінгу по проходженню співбесід при прийомі на роботу, в тому 

числі, акцентування уваги на мову, міміку, жести та відпрацювання прийомів 

спілкування по телефону; консультуванні працівника стосовно успішного 

проходження випробувального терміну; психологічної підтримки на будь-

якому етапі працевлаштування; навчанні новим методам боротьби зі стресом; 

розробці індивідуальних планів пошуку роботи та оцінки профілю особистості 

та визначення особистісного потенціалу кандидата. 

В деяких випадках аутплейсмент передбачає навіть певну 

перекваліфікацію та додаткове навчання персоналу. Це здійснюється у тих 

випадках, коли працівники, що потрапили під скорочення, мають дуже 

специфічні навички та дуже обмежені посадові функції, які обумовлені 

специфікою виробництва, що, в свою чергу, не може гарантувати 

працевлаштування на підприємствах-аналогах. Тобто, за рахунок навчання та 

підвищення кваліфікації працівникам пропонується розшири свої знання та 

вміння, що дасть змогу збільшити перелік потенційних посад. 
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Поруч з вищеперерахованими мотиваційними функціями аутплейсменту, 
варто згадати й таку, як зменшення негативного впливу від процесу 
скорочення, що дозволяє працівникам знівелювати почуття непотрібності, 
беззахисності та безнадійності, які виникають під час скорочення, або 
звільнення. В цілому, аутплейсмент дозволяє працівникам відчути свою 
причетність та потрібність організації. Завдяки такому сучасному інструменту 
скорочення в системі мотивації, працівники які не підпадають під скорочення, 
відчувають лояльне, відповідальне та турботливе ставлення керівництва. В 
свою чергу, працівники які були скороченні через аутплейсмент, не тримають 
образи на колишнього роботодавця, що дозволяє підтримувати досить 
ефективні ділові стосунки та бізнес-зв’язки. 

Ефективність застосування аутплейсменту доводить світовий досвід: 28% 
звільнених працівників в подальшому отримують роботу з аналогічним 
розміром оплати праці, 20% працівників відкривають свій власний бізнес, 15% 
вивільнених працюючих отримують кращу роботу ніж у них була і лише 14% 
працівників втрачають в заробітній платі [1]. 

На українському ринку мінімальна вартість таких послуг дорівнює 
місячному окладу працівника а інколи доходить до 25% від річного фонду 
оплати праці працівника, все залежить від займаної посади, компетенції, 
кваліфікації, рівня працівника а також комплексу послуг, які роботодавець 
збирається замовити. 

Найменш вартісними є комплекс послуг для пересічного працівника і 
становить близько 1 тис. грн., в цей пакет послуг входить лише бесіда з 
психологом для зняття стресу та орієнтування працівника в процесі пошуку 
роботи. За 2 тис. грн – 5 тис. грн. працівник уже отримає консультації з 
відповідними спеціалістами стосовно перспектив, тенденцій та сучасних вимог 
на ринку праці, здійснюється підготовка до майбутніх співбесід та відбувається 
супровід працівника протягом всього періоду процесу скорочення. 

Особливістю застування аутплейсменту в Україні є те що його 
застосовують зазвичай для керівництва вищої ланки і на підприємствах, які 
мають іноземні інвестиції, або в міжнародних компаніях, які здійснюють 
діяльність на території України, а також у великих національний компаніях, які 
мають досить високі стандарти управління підприємством та ведення бізнесу. 
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Середня тривалість процесу аутплейсменту триває від 3 до 4 тижнів, 

однак, в певних, особливо важливих, ситуаціях та залежно від ставлення 

підприємства до такої ситуації, в деяких випадках аутплейсмент може тривати 

від 8 до 12 місяців. Проте найбільш оптимальним періодом для індивідуального 

закритого аутплейсменту є 6 місяців [4]. 

В Україні найчастіше аутплейсментом займаються кадрові агенції та 

рекрутенгові компанії. Таку послугу як аутплейсмент пропонують близько 

30 компаній, серед них такі як Hudson, Ancor, Total HR Consulting, Navigator, 

Dopomoga Staffing Company, Консалтинговий Альянс та ін. [1]. 

Висновки. Таким чином, доцільність професійного аутплейсменту важко 

переоцінити. Особливо це стосується дуже масштабних скорочень із великою 

кількістю вивільненого персоналу, на підприємствах які мають значну 

розгалуженість в категоріях персоналу і специфічні особливості 

функціонування. Поруч з цим впровадження аутплейсменту виключно за 

рахунок внутрішніх ресурсів підприємства, або в поєднанні внутрішніх 

ресурсів підприємства з наданням послуг професійними організаціями буде 

більш ефективним. Це пояснюється не такою масовістю скорочення та меншою 

розгалуженістю категорій персоналу та посад. 
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У статті розглянуто особливості управління асортиментною політикою 

підприємства. Визначено вплив асортиментної політики на розвиток сучасних 

підприємств, проаналізовано фактори формування асортиментної політики в 

умовах маркетингової орієнтації. Сформульовано основні принципи процесу 

управління асортиментною політикою згідно розвитку ринку та товару, а 

також запропоновано стратегічні орієнтири підвищення ефективності 

побудови асортиментної політики підприємствах в сучасних ринкових умовах. 
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стратегія, життєвий цикл товару, ринковий попит. 

Асортиментна політика підприємства займає особливе місце в системі 

управління виробничо-збутовою діяльністю комерційного підприємства. Це 

пояснюється тим, що від результатів саме її впровадження буде залежати чи 

підприємство займатиме лідируючі позиції на ринках, чи матиме можливість 

стабільно розвиватися, чи потрапить у кризу через неспроможність ефективно 

конкурувати та намагатиметься вижити в умовах складного та насиченого 

середовища.  

Загалом можна сказати, що вона виступає певним орієнтиром для 

прийняття рішень щодо взаємодії підприємства із його зовнішнім середовищем. 

Зазвичай, вона формується на рівні вищого керівництва підприємства на 

тривалий період, а її призначення - це не допущення прийняття 

недалекоглядних та недоцільних управлінських рішень, які не відповідають 

вимогам умов функціонування суб’єкта ринку. 

На цей момент тема формування оптимального асортименту є дуже 

важливою. Це пояснюється тим, що як виробничо-комерційні підприємства, так 
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і торгові організації працюють в умовах конкуренції. Тому для кожного з них 

потрібно не лише розробити такий асортимент, який би якомога ближче 

відповідав вимогам споживачів, що вплине на конкурентну позицію суб’єкта 

господарювання на відповідному ринку, але і був би вдало впроваджений в 

процесі функціонування. Особливого значення дане питання набуває для 

підприємств, що працюють не лише в Україні, але і на закордонних ринках, де 

необхідно враховувати ще і споживчі особливості населення інших країн. 

Асортиментна політика підприємства передбачає формування товарного 

асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на обраному ринку та 

забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства. Асортиментна 

політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, з одного боку, та намірами і 

можливостями підприємства – з другого. 

У сучасних умовах зусилля усіх підприємств зосереджено на найбільш 

повному задоволенні попиту покупців та забезпеченні ефективної діяльності, 

яка значною мірою залежить від правильного, науково обґрунтованого 

формування асортиментної політики. Важливість і актуальність даного питання 

визначає вплив асортиментної політики на споживчі переваги та кінцеві 

фінансові результати діяльності підприємств постійно тримають проблеми, 

пов’язані з формуванням товарного асортименту, у полі зору фахівців галузі. 

Саме це свідчить про важливість та актуальність проблеми формування 

асортименту, яка досліджується. 

Наукові розробки з питань управління асортиментною політикою на 

виробничих підприємствах досліджували такі вітчизняні і зарубіжні вчені, 

зокрема: І. Ансофф, А. В. Войчак, Є. П. Градовим, Е. М. Забарна, Ф. Котлер, 

Л. О. Лігоненко, А. А Мазаракі, О. І. Марченко та ін. В той же час, практика 

показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань організації 

асортиментної політики підприємства, перш за все, її розроблення та 

формування на підприємствах. На даний час більшість вітчизняних 

підприємств приймають рішення щодо асортименту, не маючи підґрунтя та 

інструментів, які б дозволили чітко визначити правильність чи хибність 
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прийнятого рішення. Розробка теоретичної та практичної бази є необхідною 

для вирішення даного питання. Отже, дослідження на дану тематику є 

актуальним. 

Однією з найважливіших проблем сучасного функціонування підприємств 

є відсутність у більшості українських підприємств гнучкої асортиментної 

політики. Нестабільність українського ринку визначає необхідність не тільки 

адаптації асортименту підприємства до умов ринку, але й постійного 

корегування асортименту з врахуванням змін, що постійно відбуваються. 

Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує 

той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її 

реалізації і може максимально ефективно нею керувати. На жаль, керівництво 

багатьох підприємств України здебільшого недооцінює значення ефективної 

асортиментної політики, тому одним із напрямів економічного зростання 

країни має бути саме привернення уваги комерсантів до визначеної проблеми.  

Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням цілого 

ряду факторів: стан попиту та очікування споживачів, технологічні можливості 

підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту і т.п. Тому можна 

виділити такі проблеми управління асортиментом: - потреби покупців швидко 

змінюються, тому підприємство вимушене постійно оновлювати свій 

асортимент, що підвищує вимоги до техніко-технологічної бази; - на 

підприємствах не налагоджена система управління асортиментом через 

складність прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність методик 

оптимізації асортименту; - відсутні чіткі критерії та інструменти формування 

оптимального асортименту підприємств; - жорстка конкуренція призводить до 

того, що нова продукція не встигає окупити інвестиції в її виробництво та 

просування.  

Також основними проблемами при розробці асортиментної політики є: 

інновації, забезпечення конкурентоздатності товару, оптимізація товарного 

асортименту, товарна марка, створення ефективної упаковки, життєвий цикл 

товару, позиціонування товару на ринку.  
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При формуванні асортиментної політики також доречно враховувати, що 

товари можуть розрізнятися за видом та періодом використання, 

функціональним призначенням, надійністю, зручністю використання, 

обслуговуванням, гарантією і т.п. Варто відмітити, що завдання управління 

асортиментом лежить на перетині техніко-економічного (виробничого. та 

маркетингового (ринкового. аналізу. В свою чергу, сукупність техніко-

економічних та маркетингових методів аналізу відповідно визначають 

внутрішні та зовнішні фактори формування асортименту промислового 

підприємства  

Можна впевнено стверджувати, що роль підприємства на ринку 

змінюється: відбувається перехід підприємств до активної ринкової поведінки, 

розробки асортиментної політики на засадах маркетингу. Її найважливішим 

елементом стає перегляд асортименту продукції, а в окремих випадках істотне 

перепрофілювання підприємств.  

Основною спонукальною причиною змін стали вимоги ринку – зрушення в 

попиті і зростання собівартості продукції, підвищення попиту на нові товари, 

відповідно зменшення на товари, що активно продавались у минулих періодах. 

Торгівля починає переорієнтовуватися на продукцію, що користується попитом 

і є більш рентабельною.  

Однак, зворотним боком процесу стало падіння рівня обслуговування як у 

роздрібній, так і у гуртовій мережі. Перебудовуючи асортиментну політику, 

торговельні підприємства намагаються заздалегідь зорієнтувати об'єми 

продукції на конкретного покупця та їх групи.  

Асортиментна політика підприємств України повинна враховувати 

динаміку факторів підвищення купівельної спроможності населення, попит 

споживачів, поведінку конкурентів, загальний рівень достатку не лише 

території, де знаходяться торговельні площі, а й країни загалом. Ринкова 

економіка спрямовує підприємства на завоювання міцних позицій, виявлення 

можливих конкурентів і досягнення конкурентних переваг.  
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Перевага над конкурентами здобувається за рахунок пропозиції 

споживачам більш високого рівня обслуговування, додаткових послуг, що 

пропонуються покупцям, зваженої політики ціноутворення, можливості 

ідентифікації постійних клієнтів торговельної мережі та ін. Аналіз конкурентів 

потребує оцінки напрямів, сильних та слабких сторін їх діяльності і спектру 

можливих дій для підвищення свого положення як у окремому сегменті 

споживачів, так і у комплексі [1, с.17].  

Основне завдання підприємства на конкурентному ринку – створення 

стійких відмінних переваг, що допомагають завоювати споживачів (режим 

роботи, постійне підвищення якості асортименту продукції, що продається у 

торговельній мережі, розширення асортименту продукції. відповідно 

підвищення рівня задоволеності споживача, стимулювання покупця до 

здійснення наступних покупок продукції визначеного підприємства. Перевага 

досягається завдяки наявності асортименту, який за своїми характеристиками 

або рівнем сервісного обслуговування перевершує пропозиції конкурентів, 

постійному контролю якості товарів, що продаються у торговельній мережі 

(походження, термін зберігання та ін.), постійному підтриманню мінімального 

асортименту товарів для задоволення потреб споживача.  

Формування відмінних переваг дає змогу стабілізувати або збільшити 

частку ринку, отримати прибуток і випередити конкурентів або втримати свою 

позицію лідера.  

Концепція управління асортиментною політикою підприємства передбачає 

комплекс дій: аналіз ринку і брендів; аналіз комунікації; розподіл; юридичні 

відносини; відносини з конкурентами; пакування та транспортування; 

постачання товарів; продаж та післяпродажне обслуговування.  

Підвищення конкуренції між підприємствами потребує комплексного 

підходу до процесу управління асортиментною політикою, що у ринковій 

економіці гарантує стабільне місце на ринку та підвищення прихильності 

споживачів.  



340 

Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування 

асортименту, і направлений на максимальне задоволення попиту населення і 

разом з цим – на активний вплив на попит в сторону його розширення. 

Формування асортименту і споживчий попит в своєму розвитку взаємозв’язані 

[2, с. 60].  

Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна товару. 

Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в 

границях якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із критеріїв 

раціонального формування асортименту товарів в магазині є забезпечення 

співставлення товарів з різною ціною.  

Формування асортименту товарів в фірмі дозволяє забезпечити 

задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності 

підприємства і рівня торгового обслуговування населення. Від складу і 

своєчасного оновлення асортименту товарів в фірмі, в значній мірі, залежить 

ступінь задоволення попиту, витрати потреб населення, які пов’язані з 

покупкою товарів. Відсутність в фірмі окремих товарів, їх вузький або 

нестабільний асортимент, що не відповідає запитам покупців, породжують 

незадоволений попит, збільшуючи витрати часу населення на пошук 

необхідних товарів, негативно відбивається на економічній ефективності. 

Тому при формуванні асортименту товарів важливою вимогою являється 

максимальне задоволення попиту покупців при мінімальних витратах часу на 

здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи фірми [3, с.18]. 

Формування асортименту також залежить від асортиментного переліку товарів 

фірми. Розробка кожним конкретним торговим підприємством асортиментного 

переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням веде до кращого 

обслуговування покупців цільового ринку і створення стійкого асортименту. У 

випадку виявлення відсутності в продажу товарів, які передбачені 

асортиментом, фірма повинна приймати заходи з їх постачання в магазин.  

Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально 

регулювати асортимент товарів, але і систематично контролювати його повноту 
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і стабільність. Відсутність асортиментної політики веде до нестійкої структури 

асортименту через вплив випадкових або змінних факторів, втрати контролю 

над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів. Поточні 

рішення, які приймаються керівником в таких випадках, нерідко базуються 

виключно на інтуїції, а не на тверезому розрахунку з урахуванням 

довгострокових інтересів. Добре продумана асортиментна політика не лише 

дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але й слугує 

керівництву підприємства свого роду вказівником загальної спрямованості дій, 

дає змогу контролювати ситуації, які виникають в ході торговельної діяльності.  

За умови підвищення конкуренції серед учасників ринку, асортиментна 

політика торговельного підприємства відіграє роль каталізатора розвитку 

мережі та підвищення кількості задоволених споживачів. Втілення програми 

розширення асортименту пов'язане з джерелами фінансування, які 

підприємство обирає залежно від об'єму, терміну, інших необхідних грошових 

засобів. Також наявна невідповідність українського законодавства умовам 

ринку, що несе за собою обмеження розвитку підприємств, відіграє значну роль 

при проведенні асортиментної політики підприємством, яке прагне досягнути 

успіху та посісти вигідне місце на ринку товарів та послуг [4, с.23].  

Отже, асортиментна політика - це сфера діяльності керівника й фахівців 

підприємства, що представляє собою сукупність принципів, стратегій і 

методик, що приводять до формування оптимального асортиментів продукції, 

що випускається підприємством, з погляду підвищення ефективності діяльності 

підприємства й задоволення потреб покупців. Відсутність асортиментної 

політики призводить до нестійкої структури асортименту через вплив 

випадкових чи поточних факторів, втрату контролю над 

конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів. Наведені групи 

факторів з різним рівнем інтенсивності та у різних напрямах впливають на 

формування ефективної асортиментної політики, їх вплив дещо модифікується 

залежно від специфіки діяльності торговельних підприємств. Однак, 

мобілізація усіх факторів та забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнення 
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дадуть змогу не лише сформувати ефективну асортиментну політику 

конкретного підприємства, але й сприятимуть якісно новому рівню розвитку 

підприємницької діяльності в Україні.  
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У статті розглянуто сучасні тенденції бізнес-середовища щодо ролі знань, 

нематеріальних активів та інтелектуального капіталу. Визначені та 

обґрунтовані лідерські вміння і навички, які допомагають досконало оволодіти 

усіма ключовими аспектами управління. 
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Останнім часом структура компаній має тенденцію до ускладнення, що є 

наслідком змін як внутрішнього характеру, так і її зовнішнього оточення. Ці 

зміни особливо помітні у сфері прийняття рішень, де яскраво прослідковується 

збільшення ступеню свободи завдячуючи технологічним змінам. Менеджери та 

лідери не в змозі сьогодні ефективно управляти тільки за рахунок прийняття 
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рішень і розповсюдження наказів. Вони мають прагнути до «кооперації» і 

зацікавленості співробітників щодо успішного виконання завдань. В міру 

збільшення ступеню свободи робітників в прийнятті рішень фокус уваги 

менеджера зміщується і основний акцент в ефективному лідерстві та управлінні 

переходить від змісту до процесу. 

На думку провідних теоретиків менеджменту та менеджерів-практиків 

Греттон Л., Едвінссон Л., Назарова Г.В., Сірко А.В., Співак В.А.,                 

Томсон Кевін М., Цуркан М.Л. та ін., глобалізація бізнесу потребує абсолютно 

нової концепції управління.  

Метою статті є окреслення принципово нового середовища бізнесу, яке 

має радикальний вплив на ефективну лідерську поведінку керівника.  

Сьогодні лідери працюють у принципову новому середовищі, і якщо вони 

мають бажання працювати успішно і надалі, то їм необхідно внести суттєві 

вдосконалення в поведінку і погляди. Стилі поведінки сучасного лідера 

характеризуються гнучкістю, імпровізацією, створенням, так званого, 

«продуктивного хаосу». Хаордичні організації потребують відповідного 

керівництва, яке суттєво відрізняється від аналогічних процесів у традиційній 

ієрархічній організаційній структурі. Сучасна бізнес-організаціє являє собою 

комплекс соціальних процесів, які не завжди є передбачуваними і 

прогнозованими. Ситуація затвердження стратегії на п’ять років і передбачення 

механізмів її реалізації сьогодні не спрацьовує. Тому лідерам доводиться 

відмовлятися від застарілої організаційної моделі та спроб контролювати 

людей, і створювати умови, які б допомагали працівникам в умовах 

невизначеності бути інноваційними у своїх діях. Лідерство перестає бути 

індивідуальним, воно стає успішним в результаті розділення, яке підтримується 

ментально і в якому приймають участь робітники компанії. В такій ситуації 

лідери не віддають команди, а стають наставниками і роблять те, що іншим 

працівникам не приходить на думку. Тобто їм необхідно вміти переконувати, а 

не диктувати [2].  
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Хороший бізнес полягає в тому, щоб захопити своєю ідеєю, оскільки 

досягнення домовленості з робітниками відносно фундаментальних цілей і 

цінностей – тривалий і кропіткий процес. Нерідко менеджери потерпають від 

відсутності адекватних послідовних ідей відносно того, як реалізувати намічене 

і мобілізувати організацію. Цей аспект стосується відносин з колективом, його 

здатності вибудовувати довіру як всередині організації, так і за її межами. В 

сучасній економіці, яка є більше економікою уваги, аніж традиційно 

капіталістичною, це означає, що лідер має започатковувати надійність, націлену 

на створення довіри, а не на породження заздрощів. Такі дії – це єдиний спосіб 

зберегти успішне функціонування як внутрішніх комунікацій, так і 

взаємозв’язків з клієнтами в умовах жорсткої конкуренції. 

Сучасні організації все більше відчувають на собі вплив факторів 

глобалізації, змушені вирішувати проблеми, пов’язані із ринковою 

нестабільністю, що актуалізує відданість членів компанії своїй справі, довіру і 

взаємопідтримку. Компроміс між короткостроковими задачами і 

довгостроковими перспективами є необхідною умовою для розуміння того, що 

люди з їхніми знаннями і натхненням являються головним джерелом 

формування надійних факторів конкурентоспроможності. Цей перехід від 

короткострокових акцентів до довгострокових перспектив залежить від трьох 

організаційно-управлінських чинників: здатності бачити сильні і привабливі 

перспективи, здібностей розвивати відчуття майбутнього і уміння розробляти 

стратегічний підхід до управління людьми, поєднуючи реалії сучасного з 

перспективами майбутнього [4].  

Ефективність системи управління багато в чому залежить від 

збалансованості її елементів. Щоб координувати відмінності культурних 

аксіом, цінності і контексти, керівнику необхідно розпізнати і усвідомити ці 

елементи для отримання можливості ефективних дій в багатовимірному стилі. 

В ефективній системі дії індивідів всередині їхнього мікросередовища мають 

відповідати організаційним стратегіям і цілям, а цілі, в свою чергу, повинні 

відповідати організаційній культурі і місії всередині макросередовища. В 
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організації присутні як ієрархічні, так і логічні рівні взаємодії. У 

функціональній організації відношення між членами системи стимулюють 

виконання задачі, оскільки має місце розуміння логічних рівнів і позицій, що 

відповідають за вирішення проблеми. Дії людей в такій системі приведено у 

відповідність до організаційної місії. Тобто щоб бути ефективним, лідер має 

зрозуміти відношення між різними рівнями змін і привести у відповідність свої 

дії [1]. 

З цього витікає, що цілі і дії на індивідуальному рівні мають підтримувати 

функціональні задачі і стратегії та відповідати корпоративній культурі на більш 

високому рівні.  

Ефективний менеджмент та зміни в організації потребують уміння 

розпізнавати проблеми на кожному із цих рівнів і вміти з ними працювати. В 

нагоді керівникам стають лідерські навички, які мають відношення до того, як 

лідер поводить себе в конкретній ситуації, а також дозволяють вибирати і 

конструювати найбільш відповідні для цієї ситуації установки і стани. Здібності 

розуміти людей, мотивувати їх і взаємодіяти виявляються у навичках 

відношення, що випливає з уміння приєднуватися до моделі світу іншої 

людини, встановлювати контакт і спрямувати її на усвідомлення проблем та 

виконання задач. Навички стратегічного мислення дозволяють визначити 

специфічні цілі, завдання і досягти їх. Ключовим елементом ефективного 

стратегічного мислення виступає уміння акцентувати на тих операціях, які 

найкраще забезпечать рух від існуючого стану у напрямку бажаного 

результату. Зробити це можливо за рахунок ефективного планування і розробки 

стратегії.  

Щоб сформувати таку стратегію необхідно: визначити цільовий 

проблемний простір, який складається із процесів на різних рівнях, що 

впливають на стан системи; проаналізувати послідовність перехідних станів на 

шляху до бажаного результату та окреслити ті операції, які дозволять рухатися 

до цілі з найменшими втратами для організації. Засвоєння цих та інших 

навичок допомагає досконало оволодіти усіма ключовими аспектами 
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управління. Лідеру необхідно розпізнавати, стимулювати та використовувати 

різні стилі мислення, оскільки на практиці задіяні різні установки і підходи в 

залежності від галузі. Деякі види діяльності потребують уміння 

концентруватися на розподілі інформації в мілких групах і деталях, в інших - 

необхідно сприймати картину в цілому. На різних фазах реалізації проекту чи 

виконання завдання може виникати необхідність у використанні різних стилів 

мислення. При розробці процедури може бути більш корисним фокусування на 

короткострокових діях, а при вирішенні аналітичної проблеми доречним буде 

мислити логічно і детально з акцентом на задачу. Оволодіння цими і подібними 

навичками дозволяє не тільки розширити сприйняття проблеми, а й краще 

розуміти процеси мислення співробітників, допомогти людям розширити 

особисте сприйняття і познайомитися з простором сприйняття інших[5]. 

Ефективне управління організацією включає постійне відтворення різних 

точок зору учасників. Керуючи групою важливо підтримувати рівновагу між 

різними думками, розумінням цілей один одного і відповідних проблем, 

оскільки досягнення цілі і вирішення проблем є взаємопов’язаними процесами. 

Така рівновага є ключовим критерієм в управлінні динамікою групи, тому 

ні одному із стилів мислення не слід віддавати перевагу. Оскільки групові 

процеси знаходяться в стані динамічної рівноваги, різні стилі мислення можуть 

як доповнювати і надавати взаємну підтримку, так і носити деструктивний 

характер.  

Основна проблема управління груповими процесами – це розуміння того, 

що необхідно підтримувати динамічну рівновагу. Однією з найважливіших 

складових особистості лідера є його система переконань і цінностей. Це ті межі, 

в яких здійснюються усі взаємодії людини, це інтерпретація подій та 

сприйняття повідомлень, що лежать в основі мотивації, у визначенні стратегій і 

дій. Тобто це та основа, на якій тримається ефективна організація і команда. 

Переконання і цінності визначають не тільки ментальні особливості, а й 

виступають одним із найважливіших чинників в процесі аналізу проблеми та у 

виборі дій щодо її вирішення. В процесі розвитку організації перед лідером 
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постають питання щодо регулювання переконаннями і цінностями персоналу, 

які змінюються і впливають як на систему, так і на її складові. Для ефективної 

роботи в колективі лідер має спрямовувати свою увагу на координацію дій 

людей, які належать до різних культур і мають свою особисту історію, а також 

запроваджувати такі загально організаційні цінності як: «якість», 

«обслуговування клієнта», «обов’язки підлеглих» і т.д. Такі підходи вимагають 

наявності специфічних лідерських навичок і знань, що пов’язані з передачею, 

формуванням та розвитком переконань і цінностей в організації [4].  

Необхідність в таких навичках виникає перш за все: в ситуаціях, коли 

вводяться нові процедури і критерії робочих відносин; за наявності 

горизонтальних, вертикальних, міжособистісних і функціональних зв’язків; в 

ситуаціях, які містять визначення критеріїв і стандартів діяльності, а також в 

процесі координації дій кількома групами чи управлінні конфліктами. 

Ефективне лідерство набуває найбільшого значення для організації як 

соціальної системи в умовах змін. Специфічні лідерські навички допомагають 

керівникам стимулювати цей процес та управляти ним. Загально процес змін 

представляє собою людину, яка змінює поведінку з метою досягти результату. 

Отже, важливим завданням менеджера є допомога підлеглим підтримати 

інтерес до визначеної задачі і спрямувати їх на досягнення бажаного 

результату. Для цього слід вирішити питання щодо стимулів і мотивації 

персоналу. Основні питання, які пов’язані з мотивацією до змін полягають в 

тому, щоб людина бажала досягти кращого результату, мала здібності, які б їй 

допомогли в цьому та мала можливості використовувати свої знання і вміння. 

На мотивацію людини впливають перш за все його цінності і очікування, які 

пов’язані з тим, в якій мірі вона оцінює результати змін та очікує, що набуті 

навички і вміння дійсно дозволять досягти бажаного результату.  
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У статті наведено шляхи досягнення конкурентоспроможності 
підприємства; визначено умови ефективного здійснення інноваційної 
діяльності; розкрито сутність інноваційної стратегії підприємства; наведено 
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стратегія. 

Необхідною умовою ефективної реалізації інноваційної політики в 
господарській діяльності підприємства є досягнення ним певного рівня 
успішного функціонування, що нерозривно пов’язане з набуттям 
конкурентоспроможності. Конкурентне ринкове середовище вимагає від 
підприємства постійного вдосконалення конкурентних переваг. 

Виділяють три основні шляхи досягнення конкурентоспроможності 

підприємства: 
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1. Ефективна господарська діяльність, що вимагає вживання заходів 

удосконалення виробничо-господарської діяльності. 

2. Послаблення сил конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

3. Зміна ринкового середовища. 

Оскільки реалізація таких шляхів вимагає значних витрат і часу, то 

підприємства намагаються використовувати можливість отримання 

конкурентних переваг через зростання ефективності виробничо-господарської 

діяльності. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства є стратегічною 

проблемою, оскільки саме вона виступає найважливішим фактором 

забезпечення його виживання в ринкових умовах господарювання і його 

подальшого ефективного розвитку. Конкурентоспроможність є визначальним 

критерієм ефективності підприємства й забезпечує здатність оперативно 

реагувати на зміни у світовому попиті та структурі виробництва. [1, с. 83 ] 

Посилена увага до проблем інтенсифікації інноваційної діяльності 

підприємства – це ключ до розв’язання найгостріших економічних проблем й 

необхідна умова побудови ефективної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Саме інноваційний розвиток 

обумовлює виробничі, економічні, організаційні, управлінські зміни на новій 

якісній основі, що сприяє створенню, впровадженню і широкому 

розповсюдженню нових товарів. 

Наслідком активізації інноваційної діяльності є також забезпечення росту 

обсягів виробництва, інвестицій, зовнішньоторговельного обігу, поліпшення 

якості продукції, економії трудових і матеріальних витрат, удосконалення 

організації виробництва й підвищення його ефективності. Усе це сприятиме не 

тільки оновленню технологічних процесів виробництва, а й підвищенню рівня 

конкурентоспроможності підприємства і виробництва продукції на внутрішній і 

зовнішній ринки. [2, с. 103] 
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Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства сприятиме зростанню 

ефекту використання ресурсної складової та, відповідно, інноваційного 

потенціалу в цілому й забезпечуватиме конкурентоспроможність підприємства. 

Основними у виробничій політиці мають бути заходи, спрямовані на 

створення умов для органічного поєднання наукового і виробничого 

потенціалів. Інакше, при збереженні слабкої інноваційної та інвестиційної 

активності в умовах подальшого збільшення зношеності активної частини 

основних виробничих фондів неможливо очікувати на випуск 

конкурентоспроможної продукції. 

Отже, інноваційна діяльність на підприємстві є і фактором утриманням 

ним конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках. Поліпшити 

дану ситуацію в країні в цілому і на кожному підприємстві зокрема та 

активізувати інноваційну діяльність можна за допомогою злагодженої співпраці 

між усіма сторонами процесу – від державних органів управління до 

підприємств. 

Стратегія управління інноваційним потенціалом підприємства 

розглядається як система дій на перспективу, в основі створення і реалізації 

якої є управління інноваціями, інноваційними ресурсами підприємства, тобто, 

інноваційним менеджментом. [4, с. 178] 

Конкурентоспроможність не є постійним явищем, бо характеризується 

постійною боротьбою і протистоянням перед конкурентами. Практично завжди 

це конкуренція з іншими виробниками, тому проблема забезпечення 

конкурентоспроможності власної продукції потребуватиме впровадження 

рішучих дій для її вирішення. Для оцінювання своєї конкурентоспроможності 

підприємство повинно здійснювати аналіз поточного стану конкурентів, його 

позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках, потенціал і стратегію 

конкурента, а також його плани на коротко- та довгостроковий періоди. Саме 

загострення конкурентної боротьби, саме за збут продукції підприємство 

змушене постійно шукати нові резерви і можливості, відповідно, здійснювати 

інноваційну діяльність. 
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Для ефективного функціонування в умовах ринкової економіки 

підприємство повинно швидко реагувати на всі зміни внутрішнього і 

зовнішнього середовища, які постійно виникають в процесі його діяльності. 

Щоб досягнути високої конкурентоспроможності, підприємство повинно 

створювати і розвивати свої конкурентні переваги, що дозволятиме 

найефективніше використовувати свої резерви в умовах макросередовища. Це 

передбачає оновлення технічного оснащення. 

Вирішуючи конкретну проблему щодо технологічного оснащення 

підприємства, формується відповідний інноваційний проект, який забезпечує: 

- комплексний, системний підхід до вирішення конкретного завдання в 

технологічному процесі підприємства; 

- конкретна кінцева мета і результати проекту в управлінні інноваціями; 

- беззупинне наскрізне управління процесами створення, освоєння, 

виробництва і споживання інновацій; 

- збалансованість ресурсів, необхідність для реалізації інноваційного 

проекту. 

Реалізація задуму інноваційного проекту тісно пов’язана з ефективністю 

господарської діяльності підприємства, його конкурентоздатністю на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Розглядаючи інноваційний проект за елементами підприємства, можна 

виділити в ньому дві частини: органи управління формуванням і реалізацією 

проекту й учасники інноваційного проекту. 

Управління інноваційним проектом можна розглядати з трьох позицій: 

- як систему функцій; 

- як процес прийняття управлінських рішень на підприємстві; 

- як організаційну систему.  [6, с. 294] 

Процес управління реалізується за допомогою всіх десяти функцій 

менеджменту. Як процес прийняття управлінських рішень управління 

інноваційними проектами являє собою виконання визначеної послідовності 

взаємозалежних елементів. Істотною особливістю процесу ухвалення рішень є 
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виконання на кожному етапі цього процесу інших етапів у різних сполученнях. 

Як організаційна система, управління інноваційними проектами 

характеризується організаційною структурою (функції, обов’язки, права і 

відповідальність, технологія управління) і побудовою таким чином, що всі 

органи управління забезпечують досягнення кінцевої мети проекту. 

Отже, ефективність господарської діяльності підприємств тісно пов’язана з 

його інноваційною діяльністю, відповідно – його конкурентоздатністю. 

Остання включає низку взаємопов’язаних факторів, системна узгодженість 

яких обумовлює використання логістичного підходу до підвищення 

ефективності діяльності підприємства. В економічній науці тривалий час 

інвестиції ототожнювалися з капіталовкладеннями на створення основних 

фондів нових підприємств і розширення, реконструкцію і технічне 

переозброєння діючих. Нинішній механізм регулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності на даний момент не в повній мірі відповідає сучасним 

вимогам і не має необхідної комплексної методологічної основи. 

Кожне підприємство є складною виробничо-економічною системою, що 

здійснює багато видів діяльності, відповідно, і для ефективного здійснення 

інноваційної діяльності, а саме: 

- вивчення ринку товарів як комплексне дослідження ринкових умов, 

рівня конкурентоспроможності, особливостей формування попиту, зовнішнього 

і внутрішнього середовища; 

- використовуючи результати дослідження ринку – обґрунтування певних 

заходів управління розвитком інноваційної діяльності підприємства 

(запровадження технічних, організаційних, економічних нововведень, 

формування інвестиційної політики на перспективу тощо); 

- виробнича діяльність підприємства, її організація та оперативне 

регулювання в просторі і часі. Найважливішим у виробничій діяльності є 

розрахунки та обґрунтування планового обсягу випуску продукції відповідно 

до ринкових умов і вимог, збалансування виробничої потужності, забезпечення 

матеріально-технічними та іншими ресурсами; 
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- здійснення комерційної діяльності, яка визначає ефективність 

інноваційних та виробничих процесів на підприємстві, фінансову 

результативність наведених вище напрямків і завдань. [3, с. 27] 

Інноваційна діяльність підприємства потребує постійного удосконалення. 

Відповідно до об’єктивних ринкових вимог вона повинна базуватися на чітко 

окресленій політиці, досконалій методиці запровадження нововведень та 

оцінювання їх результатів. Саме тому оновлення в ринковому  середовищі є 

нормою, а не винятком із правил, а інновації для підприємства повинні  стати 

не лише безперервним, а й ефективно керованим процесом. 

Сутність інноваційної стратегії підприємства полягає в тому, що 

ефективний розвиток підприємства пов'язаний з отриманням переваги над 

конкурентами і збільшенням прибутку шляхом постійного оновлення продукції 

та розширення напрямків діяльності підприємства. В ринковій економіці 

перевагу отримують ті підприємства, які активно освоюють інноваційну 

діяльність. Це дозволяє підприємству розширити ринки збуту продукції, 

завоювати нові сегменти ринків, що, безпосередньо, забезпечує маси прибутку. 

Інноваційна діяльність на підприємстві – це особливий процес 

господарювання, оснований на постійному пошуку нових можливостей в 

конкурентоздатності підприємства. Відповідно, це призведе до ефективної 

господарської діяльності підприємства. 

Слід зазначити, що інноваційна діяльність у повному обсязі має 

комплексний, системний характер і включає такі види роботи, як пошук ідей, 

ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-

технічну діяльність, яка об’єднує винахідництво, раціоналізацію, 

конструювання, створення інженерно-технічних об’єктів, інформаційну та 

маркетингову діяльність. [5, с. 87] 

Характерною рисою будь-якої інноваційної діяльності виступає виявлення 

інноваційних ідей і реалізація закладеного в них потенціалу. 

Виходячи з цього, інноваційну діяльність можна охарактеризувати як 

комплекс заходів, спрямований на практичне використання наукових, науково-
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технологічних результатів наявного інтелектуального потенціалу з метою 

створення нового або вдосконаленого продукту, технологічного процесу, 

методів організації виробництва, праці, організаційної структури та системи 

управління. 

З метою ефективного функціонування та забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку вітчизняним підприємствам 

необхідно активізувати свою інноваційну діяльність. Активізація такої  

діяльності передбачає інтеграцію в сучасні умови ефективного розвитку 

інноваційного ринку та підтримання високого рівня конкурентоспроможності 

на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом постійного впровадження 

технічних і технологічних новинок, що дають змогу в майбутньому забезпечити 

формування інноваційної стратегії розвитку  підприємств. 

Основними методами та способами активізації інноваційної діяльності на 

підприємстві мають бути: 

- удосконалення системи фінансування товарно-інвестиційних та 

інвестиційних проектів шляхом оптимізації показників кредитної лінії; 

- поліпшення маркетингової та інформаційної роботи за рахунок 

створення інформаційно-аналітичного відділу у складі служби маркетингу з 

чітко визначеною структурою та функціями спеціалістів. 

Для удосконалення ефективного ведення господарської діяльності 

підприємства, його конкурентоспроможності, потрібно враховувати, що 

конкуренція стає більш жорсткою, а торговельні бар’єри рухаються. 

Для того, щоб забезпечити надійну віддачу інноваційної діяльності, 

ефективну виробничо-господарську діяльність підприємства, необхідно 

додержуватися таких п’яти правил: 

1. Розглядати питання ефективності діяльності в розрізі виробничого, 

основного, операційного, інвестиційного, інноваційного, 

зовнішньоекономічного, соціального видів господарсько-фінансової діяльності. 

2. Сутність, критерії та показники ефективної діяльності Товариства 
встановлювати в залежності від цілей розробленої стратегії діяльності на 
перспективу. 
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3. Розрахунок ефективності діяльності підприємства вести по кожному 

виду діяльності окремо, враховуючи сутність діяльності та її функціональне 

значення. 

4. Усі складові частини діяльності підприємства, її критерії та показники 

мають перебувати в логічних і сутнісних взаємозв’язках. 

5. Оскільки розрахунок ефективності господарської діяльності 

підприємства вимагає дослідження та аналізу різних груп показників, то 

виникає необхідність ранжування всіх даних за ознаками повноти та 

безпосередності характеристик. 

Отже, вдосконалення організаційно-економічного механізму активізації 

інноваційно-інвестиційної діяльності є запорукою успішного економічного 

розвитку господарської діяльності підприємства.  

Інновації та конкурентоспроможність нерозривно пов’язані. Перевагу у 

жорсткій конкурентній боротьбі отримують лише ті учасники ринку, які 

займають активну позицію у використанні інновацій. Конкурентоспроможність 

підприємств залежить від їх здатності швидко застосовувати інновації, 

модернізуючи тим самим своє функціонування. Утримання конкурентних 

переваг на ринку стає можливим завдяки постійній спрямованості на пошук, 

реалізацію та впровадження інновацій. Отже, фундаментом конкурентних 

переваг є процес безперервного стимулювання оновлення і вдосконалення, 

рушійною силою якого виступають інновації. 

Задля підвищення рівня конкурентоспроможності підприємствам 

необхідно постійно стежити за  своїм інноваційним розвитком та 

впроваджувати інновації, випереджаючи конкурентів. 
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучасного світового 

господарства виявив тенденцію до якісних інноваційних змін, які зумовлені 

стрімким проникненням інформації в усі сфери життєдіяльності. На сучасному 

етапі суспільство стає інформаційним через створення систем глобальних 

комунікацій, які забезпечують фахівцям та менеджерам вільний доступ до 

масивів інформації за допомогою персональних комп’ютерів та              

Інтернет-мережі, мобільного зв’язку, кабельного та супутникового телебачення. 

Своєчасність і повнота отримання інформації значним чином впливає на 

успішну діяльність суб’єктів господарювання в динамічному ринковому 

середовищі. Досягнення цілей логістики вимагає постійного спостереження та 

впливу на логістичні процеси і управління в цьому аспекті спрямовано на 

координацію діяльності всіх підрозділів підприємства. Інструментом подібного 

об'єднання слугує інформаційне забезпечення. Інформація є найважливішою 

при виконанні усіх логістичних операцій і супроводжує матеріальний потік на 

всіх етапах його просування. Тому інформаційна логістика, що організовує і 

насичує потік даних є тією суттєвою для підприємства ланкою, що пов'язує 

постачання, виробництво і збут. Завданням інформаційної логістики є 

забезпечення високого ступеня наповнення інформацією системи управління, а 

також надання кожному рівню менеджменту логістичної системи релевантної 

інформації належної якості і в необхідні терміни.  

Формулювання цілей статті. Гострота окреслених питань визначає 

підвищену зацікавленість солідних вчених до змістовного наповнення поняття 

«інформаційна логістика», тому в межах даного дослідження  увагу буде 

сконцентровано  на дослідженні еволюції цього поняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом багато 

вітчизняних авторів займаються вивченням інформаційної логістики. Це праці 

перш за все таких українських авторів, як  Є. Крикавський, М. Окландер та 

російських – Сергєєв В.І., Григор’єв М.М., Уваров С.О., Родкіна Т.А. та інші .  

Але, незважаючи на безсумнівну цінність та значимість проведених наукових 

досліджень, одностайність у визначенні сутності та принципів інформаційної 

логістики відсутня.  
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Виклад основного матеріалу дослідження.   

Поняття логістики стало активно вивчатися ще в кінці ХХ століття. З того 

часу і до сьогодні відбулося багато змін. Якщо раніше питання логістики 

розглядалися лише з позицій більш економічного, зручного та швидкого 

транспортування товарів та сировини, то зараз стає зрозумілим, що логістика 

набула рис цілої системи, яка складається зі значної кількості підсистем             

(логістика постачання, логістика розподілу, виробнича та управлінська 

логістика і т.д. ), що органічно та збалансовано поєднані в єдине ціле. Саме 

інформаційна логістика і виконує роль цього з’єднувального механізму і стає 

одним з ключових факторів виробництва. Адже важко уявити такий досить 

складний процес роботи без постійного оперативного обміну інформацією, без 

швидкого реагування на потреби споживачів та вирішення невідкладних 

питань. Тому можна однозначно стверджувати, що саме інформація робить 

логістичну систему відкритою і дозволяє їй швидко адаптуватися до будь-яких 

ситуацій, що склалися . 

 Інформаційна логістика виникла в 1997 році як напрямок, що вивчає 

інформаційні потоки, управління ними й можливості їхньої оптимізації. В 

основі даної теорії лежить схожість руху інформації з рухом матеріальних 

цінностей. З цієї точки зору будь-яке підприємство розглядається як структура, 

що виготовляє не тільки товари, але й інформацію, і від того, як організоване 

управління потоками цієї інформації на підприємстві та за його межами, 

залежать показники його діяльності. 

 Таким чином, основне завдання інформаційної логістики лежить у 

створенні системи, у якій інформаційні потоки налагоджені таким чином, що 

користувачі з мінімальними витратами одержують доступ до необхідної 

інформації в той час, коли вона потрібна, і там, де вона потрібна. Для 

забезпечення реалізації цього завдання використається ряд прийомів, 

спрямованих на визначення потреби користувачів в інформації, а також 

оптимізацію інформаційних потоків і інформаційної структури [1]. 
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 Як було сказано вище, інформація виконує роль супроводжувального 

механізму для матеріального потоку, і, відповідно, є тією істотною для 

підприємства ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво і збут. Вона 

охоплює управління всіма процесами перевезення і складування реальних 

товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих 

товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в 

точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.  

Інформаційна логістика пов'язана з наданням інформації та спрямована на 

оптимізацію її адресного постачання відповідно до вимог таким чином, щоб це 

була не- змінна, своєчасна і фактично необхідна інформація, де і коли це 

необхідно. Ця інформація повинна бути перетворена у відповідності з 

потребами отримувачів, залежно від середовища передачі даних і переваг 

користувачів. В економічній літературі можна виділити два основних підходи 

до визначення сутності інформаційної логістики, що дає змогу дослідити зміну 

концепцій цього нового науково-практичного напрямку еволюційно. В 

контексті першого наукового підходу інформаційну логістику розглядають як 

управління і контроль процесів обробки інформації оптимально за часом (час 

потоку і пропускної спроможності), зберіганням, розповсюдженням та 

поданням таким чином, щоб надавало можливість сприяти досягненню 

результатів підприємства узгоджено з бюджетом витрат (на придбання, 

створення, пошук, обслуговування). В контексті другого наукового підходу 

інформаційну логістику розглядають як концепцію використання 

інформаційних технологій для оптимізації логістики. На підставі таблиці 1 

можна зробити висновок, що перша група авторів трактує поняття 

інформаційної логістики як – напрям господарської діяльності, який полягає в 

управлінні інформаційними потоками в сфері суспільного виробництва. 

Для того, щоб інформація ефективно підтримувала логістичні процеси 

побудова логістичної інформаційної системи повинна спиратися на шість 

основних принципів: 

- повнота і придатність інформації для користувача. Логістична 
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інформаційна система повинна подавати інформацію в тому місці, того виду і 
повноти, що потрібна для виконання відповідних логістичних функцій і 
операцій. Особа, яка приймає рішення, повинна володіти необхідною і 
достатньою інформацією для прийняття рішень в області своєї 
відповідальності, до того ж в необхідному їй вигляді. 

- точність. Точність вихідної інформації має принципове значення для 
прийняття правильних рішень. Наприклад, інформація про рівень запасів у 

розподільчій мережі в сучасних логістичних системах допускає не більше 1% 
помилок або невизначеності для прийняття ефективних рішень у фізичному 
розподілі, створенні запасів і задоволенні запитів споживачів. Велике значення 
має точність і достовірність вихідних даних для прогнозування попиту, 
планування потреб у матеріальних ресурсах і т.п. 

- своєчасність. Логістична інформація повинна надходити в систему 
менеджменту вчасно, як цього вимагають більшість логістичних технологій, 
особливо заснованих на концепції «точно у термін». Своєчасність інформації 
важлива практично для всіх комплексних логістичних функцій. Крім того, 
багато завдань у транспортуванні, операційному менеджменті, управлінні 
замовленнями і запасами вирішуються в режимі реального часу. Вимога 
своєчасності надходження і обробки інформації реалізується сучасними 
логістичними технологіями сканування, штрихового кодування, електронного 

обміну даних. 
- орієнтованість. Інформація в логістичній інформаційній системі 

повинна бути орієнтована на виявлення додаткових можливостей поліпшення 
якості продукції, сервісу, зниження логістичних витрат. Способи отримання, 
передачі, відображення і попередньої обробки інформації повинні сприяти 
виявленню “вузьких” місць, резервів економії ресурсів і т.д. 

- гнучкість. Інформація, яка циркулює в логістичній інформаційній 
системі, повинна бути пристосованою до конкретних користувачів і мати 
найбільш зручний для них вигляд. Це стосується як персоналу підприємства, 
так і логістичних посередників, і кінцевих споживачів. 

- придатний формат даних. Формат даних і повідомлень, який 

застосовується у комп’ютерних і комунікаційних мережах логістичної 
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інформаційної системи, повинен максимально ефективно використовувати 

продуктивність технічних засобів (обсяг пам’яті, швидкодію, пропускну 

здатність і т.д.). Види і форми документів, розташування реквізитів на 

паперових документах, розмірність даних та інших параметрів повинні 

полегшувати машинну обробку інформації. Крім того, необхідна інформаційна 

сутність комп’ютерних і телекомунікаційних систем логістичних посередників 

та інших користувачів за форматами даних у логістичній інформаційній системі [3]. 

Зарубіжні автори частіше трактують інформаційну логістику як частину 

комплексної логістики бізнесу, що включає в себе логістику товарів, послуг і 

персоналу, а також фінансову логістику. А також доводять, що концепція 

інформаційної логістики фокусується на функції контролю, координації та 

інтеграції інформаційних потоків у внутрішньому і зовнішньому середовищах 

підприємства. 

Ряд науковців  розглядає інформаційну логістику як міждисциплінарний 

науковий напрям, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей 

підвищення ефективності інформаційних потоків. Нагина Е.К. наголошує, що 

основною функцією інформаційної логістики є організація і супровід 

логістичних інформаційних систем [4], а Л.О. Власенко, що інформаційна 

логістика є розділом логістики, який займається управлінням інформаційним 

забезпеченням виробничо-господарських процесів підприємства [2]. 

Що стосується сучасності, то яскравим прикладом впровадження 

інформаційної логістики в Україні є система електронного обміну даних (EDI), 

яка застосовується такими гігантами українського ринку, як «МЕТРО Кеш енд 

Керрі Україна» і «Білла-Україна».  

ЕDІ – це сполучення трьох напрямків: бізнесу, обробки та обміну даними. 

Основа ЕDІ – протокол прямого обміну діловими й комерційними документами 

між обчислювальними середовищами. Провідні підприємства роздрібної 

торгівлі, такі як REWE Group, МЕТRО Group та інші, пропонують своїм 

постачальникам і партнерам використати єдину уніфіковану систему 

електронного обміну даними (Electronic Data Interchange, EDI). 
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Висновок. Таким чином, впровадження інформаційної логістики – 

трудомісткий та довгий шлях, але це дозволить підприємству вийти на новий 

рівень розвитку та значно випередити своїх конкурентів. В епоху інноваційних 

інформаційних технологій підприємства прагнуть реалізувати всі потенційні 

вигоди від ефективного застосування засобів інформаційної логістики. 

Водночас більшість підприємств України все ще перебуває у фазі 

фрагментарної інформаційної логістики, тому першочерговою стратегічною 

задачею для них стане активне впровадження сучасного інформаційно-

логістичного інструментарію в практику господарювання. Тому для сучасних 

підприємств є необхідним не просто впровадження інформаційної логістики, а 

створення власної інформаційної системи логістики, яка буде враховувати всі 

нюанси його діяльності, особливості економіки України та стан економічного 

середовища галузі. 
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ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто процес формування стратегії збутової політки 

підприємства: визначено умови здійснення ефективної збутової діяльності та 

заходи виробничо-організаційного плану щодо удосконалення маркетингової 

стратегії підприємства на основі сучасних технологій; виокремлено складові 

дослідження маркетингової діяльності підприємства та напрямки  його 

маркетингових стратегій.  

Ключові слова: стратегія, збутова політика, маркетинг, стратегічний 

маркетинг,  ринок, конкурентна стратегія. 

При здійсненні в Україні реформ виникає проблема вироблення такої 

господарської політики і стратегії, що дозволить підприємству підтримувати 

конкурентоздатність у найближчій перспективі. Керівник підприємства 

повинен не тільки просто реагувати на зміни, що відбуваються, а й враховувати 

необхідність свідомого управління змінами на основі науково обґрунтованої 

процедури їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей 

діяльності підприємства, до умов, що змінюються. Підприємство повинно 

адекватно реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Особливе місце в господарській діяльності підприємства займає маркетинг як 

система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства, націлений 

на ефективне задоволення споживчого попиту. 

Проблеми розробки ефективного маркетингового механізму досліджували 

вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Абалкін, А. Аганбегян, І. Лукінов,                 

С. Дорогунцов, П. Борщевський, В. Бойко, В. Гусаков, М. Либага,                 

М. Дем’яненко, О. Онищенко, Б. Пасхавер, П. Саблук тощо. 
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Ефективна діяльність підприємства на перспективу залежить не тільки від 
конкурентоспроможності товарів, а в цілому – від обраної стратегії розвитку 
підприємства. 

Одним з різновидів конкурентної стратегії підприємства є стратегія 
диференціації. Сутність позиціонування полягає у поданні товару споживачам 
через визначення його позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках 
порівняно з конкурентною продукцією. 

Диференціація і позиціонування  являють собою взаємопов’язані 
відмінності ринкової діяльності підприємства порівняно з її конкурентами. Але 
стратегія диференціації є основою для розроблення стратегії позиціонування, 
тому спочатку потрібно обрати стратегію диференціації. Сфера позиціонування 
може бути подана або використана щодо потенційних переваг: збільшення 
частки ринку; блокування входження конкурентів на цільовий ринок; 
досягнення конкурентних переваг; приріст прибутку від реалізації. 

Врахування думок покупців відносно сильних і слабких сторін іміджу 
підприємства, визначення ступеню їх прихильності до підприємства, а також 

виявлення стану їх попиту, особливостей поведінки і рівня наявності 
задоволеності різними маркетинговими аспектами діяльності дозволить 
підприємству своєчасно розробити ефективну стратегію взаємовідносин з 
покупцями, спрямовану на здобуття конкурентної переваги підприємства у 
сфері збуту. Одним з найефективніших засобів збуту товару підприємства є 
його просування, що і є важливим елементом комплексу маркетингу. 

В сучасних умовах виникають проблеми інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень в економіці та маркетингу господарської 
діяльності підприємства. Практика довела, що чим вище інформаційний рівень 
функціонування управлінської системи підприємства, тим раціональніше 
витрачаються наявні фінансові, трудові, енергетичні  та інші ресурси. В 
результаті різко зростає роль економічної та іншої інформації, відбуваються 
якісні зміни в змісті інформаційної бази управління, посилюється інформаційна 

наповненість горизонтальних зв’язків і інтенсивність вертикальних потоків 
інформації, розширюється число джерел і споживачів інформації. 
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В умовах же традиційного ведення інформаційного забезпечення виникає і 

продовжує активно збільшуватися розрив між зростаючими обсягами 

інформації і рівнем задоволення інформаційних потреб систем управління. Це 

ще раз підкреслює, що сучасна створювана інформація часто ні за якісним 

змістом, ні за формою відображення не відповідає сучасним інформаційним 

потребам ефективного управління. [4, с. 5] 

Виходячи з цього, можна висунути основної вимоги  для визначення і 

класифікації техніко-економічної інформації для підприємства. Здійснення 

маркетингової діяльності базується на використанні різноманітної інформації, в 

тому числі і на ефективному використанні механізму маркетингу для ведення 

прибуткової господарської діяльності підприємства. 

Відповідно, роль збутового каналу підприємства працює значно 

ефективніше при умові своєчасного дослідження та аналізу ринкових потреб. 

За рахунок інтеграції функцій маркетингу здійснюється взаємозв’язок 

розповсюдження з дослідженнями внутрішнього і зовнішнього ринків; 

планування асортименту товарів, інструментарієм комунікативного міксу; 

змінюється характер роботи щодо збуту продукції, на перший план 

висуваються потреби і задоволеність покупців, а не виробників товару; 

виробник стає активним учасником розповсюдження продукції завдяки 

широкій взаємодії з працівниками торговельних організацій, включається у 

перепідготовку персоналу відділу збуту. 

Одночасно потрібно враховувати, що для ефективної господарської 

діяльності підприємства потрібно розробити стратегію розвитку діяльності на 

перспективу, при цьому враховувати: нестабільність законодавчої бази 

України; складні митні процедури; низький рівень розвитку фінансового 

сектору та ринкових інституцій. Стратегічний маркетинг підприємства 

передбачає постійний та систематичний аналіз потреб ринку, що дозволяє 

розробляти ефективну збутову діяльність, вивчивши конкретний попит 

споживача продукції – розробляти заходи, які створять виробничу стійку 

конкурентну перевагу. 
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Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності підприємства, для 

утримання ефективної позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

необхідно  постійно аналізувати ринкову ситуацію; аналізувати внутрішні 

показники господарської діяльності підприємства. А це значить, що 

підприємство повинно вміти правильно визначати і швидко, ефективно 

використовувати в конкурентній боротьбі свої переваги. 

Удосконалення маркетингової стратегії підприємства на основі сучасних 

технологій проведення маркетингових досліджень може бути досягнуто за 

рахунок здійснення наступних заходів виробничо-організаційного плану: 

- створення власного бренду, виходячи зі значимих для клієнтів цінностей; 

- розширення асортименту продукції, використовуючи стратегію 

господарської діяльності підприємства; 

- використання рекламної діяльності; 

- постійне використання наявних ефективних методів ціноутворення; 

- здійснення переходу від масового маркетингу до застосування системи 

цільового маркетингу. [3, с. 71] 

Реалізація таких заходів надасть можливість підприємству вдосконалити 

механізм маркетингу, що зміцнить позиції підприємства на ринку. 

Економічна ефективність господарської діяльності підприємства залежить 

від ефективної внутрішньої та зовнішньої діяльності та її збутової стратегії на 

ринку. Доцільність такої діяльності – це виявлення резервів поліпшення 

фінансового стану підприємства. Але потрібно обов’язково враховувати  і 

вплив зовнішніх факторів на внутрішнє середовище підприємства. В процесі 

розробки стратегії діяльності підприємства для ефективної збутової діяльності 

враховується мінімальна та максимальна межа господарської діяльності. Також, 

загальною умовою одержання в результаті діяльності прибутку є забезпечення 

рівності між граничними доходами та граничними витратами. При цьому 

потрібно враховувати особливості умов ринкових ситуацій: ринкова ціна не 

залежить від стратегії ціноутворення підприємства. [1, с. 96] 
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Необхідно враховувати при формуванні стратегії збутової політики 

підприємства роль оцінки фінансових результатів діяльності підприємства, що 

зумовлено наступними причинами: 

- змінюються: механізм господарювання, принципи та методи управління; 

- з’являється ефективна методологія та організація аналітичних 

досліджень; 

- створюються нові форми господарювання; 

- підвищення ефективності господарської діяльності вимагає постійного 

дослідження зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Оцінка фінансових результатів від збутової діяльності не може 

забезпечити підготовку управлінських рішень стосовно всіх аспектів діяльності 

підприємства. Разом з цим, вона є надійним інструментом для вирішення 

проблем щодо ефективної діяльності підприємства, а також обґрунтовує 

формування ефективної стратегії збутової політики. 

Все вищевикладене вказує, що для здійснення ефективної збутової 

діяльності підприємством потрібно: 

- концепція маркетингу підприємства повинна бути орієнтована на потребу 

попиту споживача на ринку; 

- вибір цільових ринків, на яких є перспектива збуту продукції та вихід з 

неефективних ринків, враховуючи їх слабкі позиції; 

- встановлення якісних організаційно-виробничих відносин між 

маркетологами, працівниками збуту продукції та сервісними службами; 

- система стимулювання відповідальних за збут працівників підприємства 

відповідно до досягнутих результатів на ринку; 

- використання підприємством позитивного впливу своєї торговельної 

марки та іміджу; 

- постійне дослідження і аналіз підприємством попиту як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринку та змін  внутрішнього і зовнішнього середовища; 

- постійний пошук партнерів з сильними постачальниками і 

дистриб’юторів. [2, с. 110] 
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Формування стратегії збутової політики підприємством повинно 
орієнтуватися на маркетингові дослідження для виявлення проблем та ризиків. 

Одночасно, найбільш ефективна концепція маркетингу підприємства може 
бути тільки при комплексному підході, який включає: 

- вивчення і прогнозування внутрішнього і зовнішнього ринку, в тому 
числі споживача і конкурентів; 

- розробка методів і заходів впливу на внутрішній і зовнішній ринок 
(просування товару); 

- розрахунок ефективної цінової політики; 
- система інформаційного забезпечення; 
- розробка плану маркетингу. 
В останні роки в комплекс маркетингу добавляють три складові, які 

формують стандарт обслуговування  підприємства: 
- персонал. Головний ресурс підприємства – його працівники, тому 

необхідно визначити сильні і слабкі сторони персоналу, його навички, знання і 
уміння покращувати свої здібності; 

- процес. Здійсненні продажу товарів, обслуговування та затрати часу 
покупця; 

- інтер’єр. Відношення з покупцем і все, що допомагає зацікавити покупця 
в товарі. 

В маркетингу торгівлі в процесі здійснення підприємством господарської 
діяльності потрібно враховувати  наступні моменти: 

- маркетинг в торгівлі використовується зовсім недавно; 
- маркетинг сам нічого не виробляє, тому його ефективність розрахувати 

не просто; 

- самий складний аспект маркетингу торгівлі – це розробка сприятливих 
умов для продажу товарів. 

При такій специфічній діяльності, як маркетинг, важливою є орієнтація на 
цільовий ринок і чітке визначення своїх позицій на ньому, без чого неможливо 
проводити ефективну політику просування товару на ринок і формувати вигідні 
умови для його збуту. 

Отже, дослідження маркетингу підприємства включає такі складові: 
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- загальна характеристика й тенденція до змін на ринку; 

- діяльність конкурентів на ринку; 

- характеристика основних споживачів; 

- постійна увага системі просування товару; 

- тенденція розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища, яке впливає 

на господарську діяльність підприємства; 

- всебічна характеристика кон’юнктури  внутрішнього та зовнішнього 

ринку (відношення потреб і можливостей на ринку, рівень цін і доходів 

споживача, бар’єри виходу на ринок, законодавча база та інші параметри). 

Незалежно від того, в якій формі здійснює підприємство господарську 

діяльність, воно здійснює управління маркетингом. Ефективність реалізації 

функцій механізму маркетингу підприємства залежить від багатьох факторів і, 

в першу чергу – рівня інформаційної підтримки і функціонального програмного 

забезпечення підготовки та вибору маркетингових рішень. Тому сучасні 

інформаційні технології стають особливо значимі  при вирішенні 

маркетингових задач на підприємстві. 

Стратегічний маркетинг як процес служить відправною точкою для 

стратегічного планування. Він передбачає: 

- стратегічний аналіз середовища, ринків, конкуренції і факторів, які 

впливають на господарську діяльність підприємства; 

- встановлення цілей і формування корпоративних стратегій для 

господарських одиниць; 

- вибір стратегій цільового ринку для кожної господарської одиниці, 

встановлення маркетингових цілей, впровадження і управління позиціонування. 

Стратегічний аналіз дозволяє уточнити місію діяльності підприємства, 

визначають направлення такої діяльності. Стратегічний аналіз визначає оцінку 

поточної фінансової і ринкової діяльності підприємства, що включає пошук і 

оцінку потенціальних можливостей господарської діяльності. 

Отже, успіх стратегічного маркетингу і управління залежать не тільки від  
рівня методичного забезпечення і його використання, але і від організації цих 
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робіт на підприємстві. Прикладом вдалого організаційного рішення в області 
стратегічного маркетингу можна вважати досвід організації на підприємстві 
стратегічної служби, яка має чітку  регламентну функцію. 

На практиці можна виділити три напрямки маркетингових стратегій на 
функціональному рівні: 

- стратегії сегментації ринку, які дозволяють вибрати сегменти ринку, 
сегментовані за різними ознаками; 

- стратегії позиціонування, які дають можливість знайти заохочення 
споживача в продукції підприємства на обраному сегменті ринку відносно 
продукції конкурентів; 

- стратегія цільового ринку, яка формує маркетинговий мікс, що забезпечує 
підприємству вирішення задач по зростанню збуту. 

Всі стратегічні рішення повинні бути зведені в маркетинговий план. Кожна 
частина процесу стратегічного планування являє собою структурний блок 
цього плану. Останнім етапом планування є стратегічна оцінка маркетингової 
діяльності. 
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Динамічність суспільного життя, поява нових потреб у населення 

вимагають від усіх владних структур здатності швидко адаптуватися й 

відповідати на чисельні виклики, перебудовуючи свою роботу, організаційну 

структуру і видозмінюючи політику. Ефективність роботи організації значною 

мірою визначається ефективністю управління та його відповідності 

зовнішньому середовищу. При цьому зміна умов зовнішнього середовища 

обумовлює зміни й у засобах управління. Основною умовою і передумовою 

успішного функціонування системи управління є створення високоефективного 

внутрішньо організаційного управління державних органів влади, одним із 

найважливіших елементів якого виступає система управління персоналом. 

Тому її вдосконалення, в тому числі на основі використання інноваційних 

методів, слід віднести до розряду першочергових, пріоритетних завдань 

державної служби. Управління персоналом розглядається як один з механізмів 

реалізації кадрової політики суб'єкта управління, система організаційних, 

соціально-економічних, психологічних, моральних та інших заходів, що  мають 

нормативно-правову основу, які забезпечують раціональне використання 

здібностей людини як в його власних інтересах, так і в інтересах організації. 
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Мета статті. Проаналізувати сутність та особливість реалізації сучасного 

метода управління персоналом на основі паблік-інжинірингу, з ціллю 

наближення рівня наявного кадрового потенціалу державних органів влади до 

необхідного, що обумовлено в першу чергу реалізацією адміністративної 

реформи. Обґрунтувати доцільність впровадження у практику державного 

управління технології паблік-інжиніринг, як одного з інноваційних методів, що 

дозволяє досягти цілей покращення кадрового потенціалу, через оптимізацію, 

раціоналізацію та вдосконалення діяльності системи управління персоналом в 

державних органах влади та підвищення якості адміністративно-управлінських 

процесів. 

Шляхи реформування державної служби з метою вдосконалення 

державного управління у своїх роботах розглядають відомі вітчизняні вчені     

Н. Алюшина, В. Аверянова, В. Захарченко, Т. Мотренко, О. Якубовський,             

Р. Хашим [1. с. 3]. В своїх роботах вони підкреслюють, що в основі 

реформування державної служби є модернізація країни згідно з європейськими 

стандартами для підвищення ефективності системи публічного управління з 

метою досягнення високої якості життя громадян. Проблемам управління 

персоналом державної служби присвячено багато наукових статей, підручників 

і монографій. Зокрема, зазначеними проблемами опікуються С. Гайдученко,     

О. Зіміна, В. Олуйко, М.Осійчук, А. Рачинський, О. Сватко-Савченко та ін. 

Зазначені автори аналізують сучасні складові елементи системи управління 

персоналом державної служби, звертають увагу на проблеми цієї системи, 

констатують потребу у реформуванні системи управління персоналом 

державної служби [2, с. 2]. Таким чином, більшість науковців розглядають 

проблеми державної служби, аналізують та інтегрують зарубіжний досвід 

реформування державної служби. Однак у їх роботах відсутній системний 

підхід до розгляду шляхів удосконалення системи управління персоналом в 

державних органах влади, практично відсутні роботи, які розглядають 

інноваційні методи підвищення ефективності системи управління персоналом в 

державних органах влади, що й обумовлює актуальність теми. 
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В даний час в Україні гостро стоїть питання про вирішення проблеми 

організації роботи з кадрами, підвищення ефективності кадрових процесів, а 

також вдосконалення кадрових технологій в системі державного управління. 

Одним із суттєвих шляхів реформування системи управління персоналом 

державної служби є істотна зміна ролі кадрових служб у цій системі, з метою 

раціоналізації та оптимізації органів державної влади. Все це необхідно для 

підвищення якості державної служби, так як прийняття управлінських рішень 

безпосередньо залежить від кадрів, що беруть участь в їх розробці. У зв'язку з 

цим дослідження та вивчення новітніх тенденцій, а також привнесення 

інновацій в кадровий процес важливі для державної служби. Як відомо, 

інновація має на увазі затребуване суспільством нововведення, яке надалі 

забезпечить якісне зростання ефективності процесів, що підвищує 

результативність вже діючої системи. Згідно зі світовою економічною 

літературою значення слова «інновація» має на увазі під собою перетворення 

потенційного науково-технічного прогресу в реальний, який втілюється в нових 

продуктах і технологіях. Звідси випливає висновок, що під інноваційною 

технологією розуміється сукупність методів, спрямованих на підтримку 

введення і здійснення інновації. Тому необхідно проаналізувати й виявити 

особливості реалізації інноваційних методів роботи в системі управління 

персоналом та обґрунтувати доцільність впровадження таких методів у 

практику державного управління. 

В ході реалізації кадрової політики повинні застосовуватися сучасні 

кадрові механізми і технології при зростанні ролі кадрових служб в державних 

органах. Отже, головним, по суті стратегічним завданням кадрового 

забезпечення державної служби є формування компактного, 

високопрофесійного, оптимально збалансованого і ефективного апарату органів 

влади всіх рівнів. Кадрова політика в державній службі повинна бути 

стабільною, стійкою, адекватної потребам суспільства і держави [3]. Тільки в 

цьому випадку кадрова політика зможе забезпечити ефективне функціонування 

системи управління персоналом в державній службі. Управління персоналом 
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розглядається як один з механізмів реалізації кадрової політики. Система 

управління персоналом органів державної влади складається з наступних 

компонентів: організаційної структури управління персоналом державної 

служби; системи роботи з персоналом державної служби; нормативно-правової 

бази управління персоналом; інформаційно-методичного забезпечення системи 

управління персоналом; технологій управління персоналом і методів 

управління персоналом державної служби [4]. Дана система управління 

персоналом державної служби, будучи органічною складовою частиною 

державної кадрової політики, повинна будуватися і базуватися на її принципах і 

пріоритетах, а також на загальних принципах системи управління персоналом 

державної служби. 

Загальні принципи системи управління персоналом державної служби 

можуть бути сформульовані наступним чином: 

- наукова обґрунтованість і комплексність в роботі з персоналом, з 

урахуванням всіх факторів, що впливають на неї; 

- перспективність, з урахуванням прогнозу формування і розвитку 

персоналу державної служби на найближчі десятиліття і з урахуванням 

соціального прогресу, в тому числі змін змісту і характеру праці чиновників; 

- стійкість системи управління персоналом до змін зовнішнього 

середовища і відповідність її станом; 

- колегіальність і єдиноначальність в управлінні персоналом державної 

служби; 

- безперервність в управлінні персоналом і оперативність при прийнятті 

рішень по аналізу і удосконаленню системи управління персоналом; 

- законність, заснована на правовому і соціальному захисту персоналу 

державної служби, дотриманні нормативно-правових вимог і процедур у 

вирішенні кадрових питань; 

- підконтрольність персоналу державної служби, кожного чиновника 

суспільству і вищим державним органам; 
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- систематичне оновлення персоналу державної служби, його якісного 

зміцнення за рахунок постійного припливу свіжих сил зі збереженням 

наступності й використанням здатності кадрів різного віку; 

- оптимальність при виборі найбільш раціонального варіанту 

формування системи управління персоналом для конкретних умов; 

- економічність і ефективність функціонування системи управління 

персоналом. 

Ці принципи законодавчо покладені в основу системи управління 

персоналом, визначають зміст її компонентів і вибір конкретних форм, засобів і 

методів управління персоналом державної служби. Сутність управління 

персоналом полягає у процесі впливу на працівників шляхом застосування 

кадрових технологій із метою реалізації цілей організації, що в умовах 

державної служби трансформується у виконання соціально значимих функцій в 

умовах високої відповідальності та публічності діяльності.  

Кадрові технології являють собою сукупність певних дій, прийомів, 

операцій по відношенню до статусу або характеристик персоналу. При їх 

використанні необхідно співвідносити відповідність працівників характеру 

виконуваних ними службових обов'язків, результативність їх праці, діловий, 

професійний та особистий розвиток службовців, що необхідний для 

задоволення потреб організації, здійснення управління кар'єрою державного 

службовця, підвищення кваліфікації, перепідготовка, оцінка, відбір і підбір 

персоналу. Згідно із даним напрямком, кадрова технологія - це засіб управління 

кількісними та якісними характеристиками персоналу, що забезпечує 

досягнення цілей організації, її ефективне функціонування. Головна мета 

сучасної системи управління персоналом державної служби є раціональне та 

ефективне використання кадрів державної служби, залучення, розвиток та 

вдосконалення кадрового потенціалу державних службовців [5, c. 84]. 

Аналіз наукової літератури та єдиний методологічний підхід до вивчення 

кадрових процесів дає підстави визначити дві основні групи кадрових 

технологій: 
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- кадрові технології традиційні; 
- інноваційні кадрові технології. 
Традиційні кадрові технології зазвичай діляться на три групи.   
До першої групи належать технології, що забезпечують отримання 

достовірної інформації про людину. При цьому застосовуються різні методи 
отримання такої інформації, наприклад атестація та кваліфікаційний іспит, 
моніторинг (періодичне спостереження і оцінка). 

Другу групу складають кадрові технології, що дозволяють забезпечувати 
необхідні для організації кількісні та якісні характеристики складу персоналу. 
Це відбір персоналу (забезпечує селекцію фахівців із метою заповнення ними 
вакантних державних посад); формування кадрового резерву (процес 
формування групи перспективних фахівців, які мають відповідні якості 
кадрового потенціалу для зайняття певної посади); підготовка державного 
службовця (отримання певних знань, необхідних для трудової діяльності 
службовця з метою подальшого розвитку свого власного кадрового потенціалу 
та використання його у своїй трудовій діяльності); підвищення кваліфікації 

(процес оновлення знань та розвиток кадрового потенціалу службовця для 
ефективного виконання ним своїх професійних обов’язків). Сукупність цих 
кадрових технологій утворює основу кадрової культури керівника та фахівців 
кадрової служби [6].  

До третьої групи відносяться технології, що дозволяють отримати високі 
результати діяльності кожного фахівця і сукупний ефект від узгоджених дій 
усього персоналу. Це підбір персоналу, ротація, трудова адаптація (комплекс 
заходів, спрямованих до найшвидшого пристосування новопризначеного 
фахівця до умов праці, соціального оточення, робочого місця); управління 
кар’єрою (просування по службових сходах організаційної ієрархії, в період 
якого реалізується професійний потенціал службовця, що забезпечує 
державному службовцю виконання ролі суб’єкта професійної кар’єри);  трудова 
мотивація (система заходів, що спрямовані на залучення, реалізацію, розвиток 
та утримання висококваліфікованих кадрів, а також вмотивування фахівців на 
розкриття прихованих здібностей з метою виконання ними своєї роботи 
ефективно та результативно) та ін. [7]. 
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Аналізуючи реалії сучасної кадрової ситуації на державній службі, слід 

зазначити, що кадрові технології повинні відповідати певним вимогам: 

- ефективність; 

- економічність у використанні; 

- уніфікованість і адаптованість до специфіки державної служби; 

- стимулювання конструктивних ідей; 

- збільшення сприйнятливості держслужбовців до нововведень. 

Даним критеріям можуть відповідати інноваційні кадрові технології, що 

представляють собою, введені в вживання новітні або модернізовані способи 

взаємодії з людьми. Кадрова інновація - кінцевий результат впровадження 

нововведення, приводить до зміни кадрової роботи як об'єкта управління та 

отримання економічного, соціального або іншого виду ефекту. Таким чином, 

кадрова інновація повинна забезпечувати накопичувальний ефект.  

До числа управлінських інноваційних технологій, що сприяють 

спрощенню ієрархічної (організаційної) структури, можна віднести 

даунсайзинг, реінжиніринг та паблік-інжиніринг. 

Даунсайзингом називають ряд перетворень, що стосуються організаційної 

структури державної служби для поліпшення її функціонування і зниження 

витратної частини бюджету, головним чином, за рахунок скорочення персоналу 

з метою економії фонду заробітної плати та інших витрат, пов'язаних із 

персоналом [1, c. 3]. 

На відміну від даунсайзингу, реінжиніринг – це фундаментальне 

переосмислення і радикальне перепроектування адміністративно-управлінських 

процесів для досягнення суттєвих покращень у таких ключових показниках 

результативності, як витрати на персонал, якість функцій, що вони виконують. 

Метою реінжинірингу є відмова від існуючих способів і принципів організації 

діяльності на користь нових і досягнення таким чином підвищення 

ефективності. 

Інноваційною формою реформування та удосконалення системи 
управління людськими ресурсами має стати паблік-інжиніринг. Паблік-
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інжиніринг пов’язаний з реінжинірингом, який частіше використовується у 
приватному секторі і зовсім не використовується в державному. Від 
реінжинірингу, як методу реорганізації бізнесу за допомогою докорінної 
перебудови бізнес-процесів, управлінська думка перейшла до поняття «бізнес-
інжиніринг», тобто до архітектурної побудови, створення бізнесу на основах 
інженерної науки шляхом проектування й управління бізнес-процесами. Тому, 
реінжиніринг, як техніка реконструювання бізнес-процесів, став складовою 

частиною бізнес-інжинірингу. На нашу думку, в практику державного 
управління було б доцільно запровадити поняття «паблік-інжиніринг», під яким 
розуміється архітектурна побудова, створення державних установ (закладів, 
організацій) на основах інженерної науки шляхом проектування й управління 
державними процесами [6, c. 4]. 

Метою паблік-інжинірингу є не перебудова структур органів державної 
влади, а забезпечення підвищення ефективності роботи цих органів влади, 
істотне поліпшення показників діяльності. На основі практики реінжинірингу в 
державному секторі можна сформувати принципи паблік-інжинірингу: 

1. Позбавлятися стереотипів і розглядати систему державного управління 
поглядом конструктора і архітектора. Одне з ключових понять, що складає 
основу паблік-інжинірингу – це процеси, а в даному випадку – адміністративні 
процеси. Саме їхня оптимізація і вдосконалення дають змогу відкрити і 

використати нові можливості, резерви й ресурси розвитку й підвищення 
ефективності управління. 

2. Переходити від управління адміністративними функціями – до 
управління адміністративними процесами й цілями. Для виконання такого 
масштабного завдання необхідно застосовувати новаторські підходи й сучасні 
прийоми і технології управління. 

3. Підтримувати актуальний «дизайн» адміністративних процесів, постійно 
їх удосконалювати й пристосовувати до умов, що змінюються.                 
Паблік-інжиніринг надає можливість не лише управляти виробничими 
процесами, а й заново їх створювати, якісно моделювати і видозмінювати, 
вибудовуючи в єдину цілісну й ефективну систему [6]. 

4 . Проводити постійний моніторинг і аналіз адміністративних процесів та 



379 

здійснювати пошук і вироблення їхньої оптимальної моделі. Модель 
адміністративного процесу (реального чи бажаного) завдяки наочності його 
опису дає можливість проаналізувати, наскільки ефективно він сприяє 
досягненню визначених цілей і результатів. Оперативними інструментами 
процесного аналізу в системі державного управління можуть бути логістика 
адміністративного процесу, його тривалість і вартість (у тому числі його 
розподіл на окремі етапи), а також інші чинники, від яких залежить або може 
залежати ефективність його виконання [6]. 

5. Чітко й постійно орієнтуватися на зміст самого поняття «процес». 
Процес – це послідовність виконання функцій (робіт, операцій), спрямованих 
на досягнення результату, який має цінність і корисність для його споживача. 
Необхідно зазначити, що паблік-інжиніринг тісно пов’язаний зі змінами у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі організації (системна криза, низька 
адаптивність до змін, світова криза, трансформація управлінських систем). 

Тому для підвищення організаційної ефективності в державному секторі 
постійно розробляються інноваційні методи управління. З метою наближення 
фактичного рівня кадрового потенціалу до необхідного (еталонного), що 
обумовлено реалізацією адміністративної реформи у сфері державного 
управління, запозичені технології покращення кадрового потенціалу чи 
способи зменшення чисельності персоналу з приватного сектору [6]. 

Таким чином, паблік-інжиніринг є першим етапом реформування та 
удосконалення системи управління персоналом державної служби. За 
допомогою паблік-інжинірингу  можна здійснити докорінну перебудову 
системи органів державної влади. Під час створення інноваційних моделей 
управління персоналом державної служби слід орієнтуватися на сучасні 
глобальні виклики, тенденції розвитку національного та світового суспільства. 

На підставі аналізу сучасної нормативно-правової бази України та 
наукових досліджень з проблеми управління персоналом державної служби 
можна констатувати, що сучасна система управління персоналом державної 
служби суттєво застаріла і потребує реформування. Традиційна роль кадрових 
служб у державному управлінні полягає в таких функціях: 
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1) стандартне виконання адміністративних процедур, таких як складання 

платіжних відомостей, наказів про прийняття на посади та звільнення з них; 

2) нагляд за виконанням доволі заплутаних законів, правил і положень, що 

регулюють систему державної служби [7]. 

Тому раціонально побудована система управління державною службою 

має виконувати наступні загальні завдання, а саме: забезпечити формування 

таких політичних і правових передумов, що гарантують зворотний зв’язок від 

громадян, різних інститутів громадянського суспільства до держави, 

стимулюють необхідність у постійному вдосконаленні та демократизації 

функціонування державного апарату та державної служби за рахунок 

структурної модернізації, заходів, які дозволяють вести активну боротьбу з 

корупцією, бюрократизмом і закритістю. Перспективами подальших розвідок у 

даному напрямку є аналіз закордонних напрацювань з питання реформування 

системи управління державною службою та розробка механізмів впровадження 

закордонного досвіду у систему управління персоналом України [2]. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Розглядаються особливості управління внутрішнім середовищем 
підприємства. Обгрунтовано функції та механізми управління внутрішнім 
середовищем. Визначено головні елементи внутрішнього середовища 
організації. Виявлено взаємозв’язок між факторами внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, управління, 

підприємство, ефективність.  

На трансформаційному етапі розвитку економіки України безліч 

українських підприємств перебуває в умовах невизначеності та постійного 

ризику. За таких обставин, результати діяльності будь-якого підприємства 

суттєво залежать від впливу не тільки зовнішніх, але і внутрішніх факторів, що 
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у сукупності формують середовище його функціонування. Разом з тим, 

безпосередній вплив на стратегію поведінки підприємства на ринку мають 

фактори внутрішнього середовища підприємства. В контексті цього, тема 

наукової статті є актуальною та потребує подальшого дослідження. 

 Актуальність дослідження внутрішнього середовища підприємства 

зумовлена тим, що підприємство, 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. Чим краще розвивається внутрішнє 

середовище підприємства, тим більших досягнень можна очікувати в кінцевому 

результаті. Однією з важливих характеристик функціонування підприємства є 

його взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.  

Значний внесок у дослідження та вирішення проблем, пов’язаних із 

внутрішнім середовищем функціонування підприємств (суб’єктів 

господарювання) зробили такі науковці, як М.М. Буднік, Л.Л. Гевлич,            

Г.С. Гуріна, С.Л. Демиденко, С.М. Жукевич, В.В. Лук’янова, В.М. Марченко, 

Ю.Ю. Милова, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, Ю.В. Печериця, К.А. Пріб,       

Л.М. Христенко, М.С. Чернишенко, Я.О. Юрчук та ін. 

 Аналіз праць зазначених авторів показав, що в управлінській науці на 

сьогоднішній день розглядається багато різноманітних чинників, що впливають 

на ефективність управління підприємством. Однак однозначності в поглядах 

щодо їх складу серед різних авторів не існує. 

Внутрішнє середовище підприємства відображає відносини зацікавлених 

осіб між собою та щодо результатів діяльності підприємства. Внутрішнє 

середовище підприємства являє собою комплекс факторів, що здійснюють 

вплив на діяльність підприємства та є результатом реалізації управлінських 

рішень. Окрім цього, внутрішнє середовище підприємства є складовою 

частиною загального середовища підприємства [1,с.23]. 

Внутрішнє середовище організації являє собою частину загального 
середовища її діяльності, що знаходиться в межах організації. Це середовище 
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справляє постійний і безпосередній вплив на функціонування організації. Через 
це аналіз внутрішнього середовища, здійснюваний заради стратегічних цілей, 
повинен бути системним і багатофакторним. 

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. 

Для того, щоб підприємство могло успішно працювати і займати міцні 
позиції на ринку, йому необхідно періодично проводити оцінку своєї 
діяльності. Для цього існує аналіз внутрішнього середовища підприємства, в 
ході якого проявляються як сильні, так найбільш слабкі його сторони. В ході 
такої роботи аналізуються фінансова сторона компанії, виробнича і 
маркетингова діяльність, робота відділів збуту і поставок, узгодженість роботи 
всіх підрозділів підприємства. Діагностуючи внутрішнє середовище організації 
потрібно враховувати тенденції, що склалися в зовнішньому середовищі, адже 
вони взаємопов’язані.  

У процесі цього перевіряється вся система господарювання підприємства 
та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє 
середовище надає фірмі, а також вживаються заходи щодо запобігання 

послаблення його існування, тобто виявляються сильні та слабкі сторони 
фірми. Аналіз проводиться на основі порівняння з параметрами діяльності 
інших, насамперед процвітаючих підприємств- конкурентів.  

Аналіз внутрішнього середовища підприємства переслідує такі цілі :  
– прояснення стратегічної ситуації всередині підприємства;  
– правильність використання різноманітних ресурсів;  
– поточний стан бізнесу.  
Також у процесі аналізу внутрішнього середовища підприємства 

здійснюється вивчення та оцінка факторів за функціональними сферами 
підприємства, які впливають на його стан. Під час аналізу внутрішнього 
середовища підприємства складною методологічною проблемою є визначення 
об’єктів обстеження та їх основних параметрів.  
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У науковій літературі з управління розглядається декілька підходів до 
визначення складу внутрішнього середовища підприємства. У ряді з них до 
факторів внутрішнього середовища відносять структуру підприємства, його 
культуру і ресурси; або цілі, завдання, структуру, технологію, персонал; або 
рівні менеджменту, майстерність менеджера, ролі менеджера [1, с.32].   

Іноді, аналізуючи внутрішнє середовище підприємства, говорять про 
потенціал підприємства – управлінський, виробничий та економічний. 
Внутрішні фактори регулюються, тобто є об’єктами управління з боку 
підприємства, але водночас вони безпосередньо впливають на його діяльність, 
визначаючи його потенціал. Ґрунтуючись на даному постулаті управління, 
аналіз внутрішнього середовища підприємства здійснюється за такими 
функціональними сферами: маркетинг, фінанси, виробництво і технології, 
персонал, організація управління, організаційна культура та імідж.  

Особливого значення в процесі аналізу набувають елементи системи 
управління підприємства. Для стратегічного потенціалу підприємства можна 
виділити такі показники, беручи за основу поділ на сфери за функціональним 
критерієм.  

I. Показники виробничої сфери – дають оцінку стану основних фондів, 
технології та інших елементів, що використовуються у процесі виробництва : 

1) продуктивності; можливість виготовляти альтернативні види продукції;  
2) для оцінки технології: здатність технології вдосконалюватися на діючих 

основних фондах; юридична захищеність технології (наприклад, наявність 
патентів); унікальність технології; замінність технології, можливість 
переналаштування на випуск іншої продукції.  

II. Показники маркетингової сфери – характеризують ринкове становище 
за кожною групою продуктів і підприємства загалом. Частка ринку для кожного 
продукту; “вік” продукту або етап життєвого циклу продуктів; рентабельність 
кожного виду продукції; відношення зростання/спаду частки ринку порівняно 
зі зростанням/спадом сектору; імідж підприємства; лояльність споживачів.  

III. Показники фінансової сфери – включають оцінювання фінансових 
результатів діяльності підприємства, розмір власних фінансових ресурсів, а 
також додаткові ресурси, які потрібно першочергово спрямувати на 
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інвестування. Прибуток (збиток); загальна рентабельність, ROI; коефіцієнт 
незалежності; ціна акції; капіталізація підприємства; обсяг власних фінансових 
ресурсів, які можуть бути спрямовані на інвестування; потреба в зовнішньому 
фінансуванні.  

IV. Показники HR – дають оцінку потенціалу людських ресурсів 
підприємства. Є найважливішою з погляду стратегічного розвитку. Загальна 
продуктивність праці на підприємстві; продуктивність праці робітників, що 
працюють на виробництві; коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників 
ступеню складності робіт; рівень компетентності працівників для освоєння 
нового програмного забезпечення; кількість впроваджених інновацій; кількість 
запатентованих розробок; плинність кадрів.  

V. Показники організаційної сфери – характеризують організування в 
системі менеджменту на підприємстві й, зокрема, у системі стратегічного 
планування. Рівень корпоративної культури; наявність лідерів у середній і 
вищій ланках управління; гнучкість організаційної структури управління; 
регламентація процесів; сертифікація управлінської системи.  

VI. Показники інформаційної сфери – характеризують поточний стан 
інформаційної системи і її можливості до вдосконалення залежно від майбутніх 
потреб. Функціональність програмного забезпечення; рівень інтеграції 
програмного забезпечення; стан апаратного забезпечення; обсяг і структура 
бази даних. У процесі діагностики внутрішнього середовища підприємств 
якісні показники, для яких неможливо дати кількісну оцінку чи запропонувати 
формулу розрахунку, визначатимуться евристичними методами. [2, с.180].  

При цьому під час діагностики використовується SWOT-аналіз, який 
визначає слабкі сторони підприємства і його сильні позиції. SWOТ-аналіз 
вивчає тенденції розвитку підприємства, можливість використання його 
переваг, а також дослідження макросередовища з метою подальшої 
нейтралізації негативного впливу зовнішніх чинників.  

Знання своїх найбільш сильних сторін допоможе підприємству значно 
ефективніше використовувати найкращі можливості ринку, а бачення слабких 
сторін – вчасно вжити відповідних заходів і вибудувати захист. Інформація про 
внутрішнє середовище підприємства необхідна менеджеру, щоб визначити 
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внутрішні можливості, потенціал, на які підприємство може розраховувати в 
конкурентній боротьбі для досягнення поставлених цілей, також вона дозволяє 
краще усвідомити цілі та завдання підприємства.  

Важливо те, що крім виробництва продукції, надання послуг, підприємство 
забезпечує комфортні умови на робочих місцях для своїх працівників, а також 
створює соціальні умови для їх життєдіяльності . Внутрішнє середовище 
підприємства у своєму складі має основні підсистеми, складові структури 
організації:  

– соціальну, в основі якої робота з кадрами і забезпечення високого рівня 
життя;  

– економічну, яка забезпечує рух грошових коштів, співвідношення витрат 
і доходів;  

– інформаційну, завдання якої забезпечити організацію надійними даними 
для прийняття управлінських рішень;  

– маркетингову, покликану вивчати ринок товарів і послуг, створювати 
систему реклами і збуту [3].  

Зміни внутрішнього середовища організації мають величезне значення не 
тільки для самої фірми, але і для її оточення, бо ведуть до розширення або 
звуження ринків, впливають на гостроту конкуренції. Поліпшення діяльності 
підприємства в цілому – найважливіша мета будь-якої компанії.  

Потрібно врахувати у своїх критеріях інтереси всіх зацікавлених в 
існуванні підприємства сторін, а саме: споживачів, працівників, власників, 
постачальників і суспільства. Це вказує на міцне зближення і гармонізацію 
різних підходів до поліпшення. Проте в моделях досконалості більша увага 
приділяється досягненню підприємством “стабільності поліпшення” протягом 
декількох років за основними показниками діяльності, включаючи й фінансові 
показники.  

Сучасна організація керування підприємством потребує чітких 
взаємозв’язків між органами керування виробництвом і раціонального 
документообігу на підприємстві, взаємозв’язки між структурними підрозділами 
повинні бути максимально простими та виключати будь-які елементи 
дублювання.  
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Таким чином, у процесі створення й удосконалення організації керування 
на підприємстві необхідно враховувати весь комплекс вимог, запропонованих з 
боку виробництва. Отже, можна сказати, що сьогодні неможливо обійтись без 
аналізу внутрішнього середовища організації, який дає змогу виявити ті 
можливості, той потенціал, на який може розраховувати організація для 
досягнення своїх цілей. Внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили 
підприємства та містить в собі потенціал, який дає можливість функціонувати, 
а отже існувати і виживати в певному проміжку часу, але так само, може бути і 
джерелом проблем та навіть ліквідації в тому випадку, якщо не забезпечує 
необхідного функціонування підприємства.  
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Сухий В.П. 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

У статті розглянуто теоретичні підходи сутності інноваційно-інвестиційної 

діяльності в національній економіці та фактори, що стримують її розвиток. 

Виявлено, що головним завданням активізації національної економіки є 

створення на інноваційній основі потужної вітчизняної виробничої бази за 

участю інвестиційного капіталу, в основі якого мають бути передові 
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технології, новітня техніка, організаційні та управлінські нововведення. У 

результаті проведеного дослідження визначено фактори зовнішнього 

середовища, що роблять вплив на інвестиційну привабливість регіону.  

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, 

національна економіка, державне регулювання інноваційно-інвестиційної  

діяльності 

Інноваційна парадигма розвитку сучасних соціально-економічних систем, 

підвищення рівня глобальної конкуренції, наростання світових інтеграційних 

процесів, складний макроекономічний і суспільно-політичний стан країни та її 

територій, перетворення регіонів на самостійних учасників ринкових відносин 

обумовлюють необхідність оновлення підходів до формування стратегії 

регіонального розвитку як основи реалізації інноваційної моделі розбудови 

економіки регіону за умов гострої нестачі інвестиційних коштів на тлі 

виснаження продуктивних сил більшості регіонів країни.   

Поточний стан соціально-економічного розвитку регіонів України свідчить 

про те, що інноваційно-інвестиційні детермінанти відтворення і нарощування 

продуктивних сил регіонів поступово втрачають потужність через 

розбалансованість у часі і цільовій спрямованості регіональних інноваційних і 

інвестиційних процесів, їх недостатню узгодженість зі стратегічними 

орієнтирами соціально-економічного розвитку регіону.   

Вирішенню проблем інноваційно-інвестиційної діяльності, розробці 

стратегій комплексного просторового розвитку присвячені дослідження           

А. Бєлової, С. Василенка, Е. Гілла, В. Гриньової, С. Десаї, М. Ковальової,        

М. Корецького, Дж. Кортрайта, К. Кощацькі, М. Крупки, Т. Кулініча,               

П. Микитюка, М. Мюро, Я. Остафійчука, К. Оутон, Б. Сеніва, Д. Стеченка,       

М. Фельдмана, С. Фірсова, Н. Чалої, Д. Черваньова,І. Чукаєвої, В. Шеррера,      

І. Шкрабак та ін. Разом із тим, залишаються недостатньо розробленими наукові 

питання щодо теоретичного обґрунтування, методичного й організаційного 

забезпечення процесу формування стратегії розвитку регіону з урахуванням 

його інноваційно-інвестиційного статусу.  
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Метою даної роботи є розвиток теоретичних положень та організаційних 

засад формування стратегії розвитку регіону на основі виявлення, 

комплексного дослідження і врахування його інноваційно-інвестиційного 

статусу. 

Сучасні умови регіонального розвитку передбачають активізацію 
інноваційно-інвестиційної діяльності як запоруки стабільного економічного 
зростання та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності регіону. 
Таким чином сьогодні постає надзвичайно важлива умова стратегічного 
розвитку регіону у вигляді нових підходів та методів до підвищення 
ефективності інноваційних та інвестиційних процесів в регіоні в сукупності.  

Протягом тривалого історичного періоду функціонування національної 
економічної системи та її регіональних підсистем відбувалось на засадах 
стимулювання інновацій, активізації інвестиційної діяльності та залучення 
прямих іноземних інвестицій. Водночас, жоден із цих заходів не передбачає 
суспільного прогресу за відсутності подальшого механізму їх практичної 
імплементації. З однієї точки зору, для розробки інновацій необхідні інвестиції, 

з іншої, інвестиційна діяльність повинна забезпечувати примноження капіталу, 
досягнення економічного чи соціального ефекту, що закономірно свідчить про 
необхідність комерціалізації розробок. Глобальною проблемою було й нині 
залишається відсутність стратегічної орієнтації інвестиційної діяльності та 
недооцінка інноваційної компоненти регіонального розвитку. 

Категорія стратегічного розвитку є найважливішою характеристикою 

суспільного виробництва при будь-яких господарських системах.   

Стратегічний розвиток регіону – це розробка дієвих заходів з підвищення 

якісних та кількісних показників соціально-економічного розвитку регіону на 

довгострокову перспективу. Такий розвиток передбачає коригування 

поставлених задач та видів залучення ресурсів. 

В Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів», де законодавчо 

закріплені основи стратегічного планування розвитку регіонів [1] та на основі 

якого розроблено Державна стратегія регіонального розвитку України на період 

до 2015 р., визначені ключові проблеми розвитку регіонів:   
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1) низька інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна активність;   

2) нерозвинена виробнича та соціальна інфраструктура;   

3) зростання регіональних диспропорцій сфері соціально-економічного 

розвитку регіонів;   

4) слабкі міжрегіональні зв’язки;   

5) нераціональне використання людського потенціалу. 

В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень 

визначено особливості розробки стратегій розвитку регіонів [2], де визначено 

інститути реалізації регіональних стратегій. Всі засади розробки таких 

стратегій передбачають активізацію інноваційно-інвестиційних процесів у 

регіоні. 

За реалізацію стратегії розвитку регіону відповідають: обласні ради,  

Київська міська рада; обласні та Київська міська державні адміністрації; 

агентства регіонального розвитку; фонди розвитку регіонів; регіональні центри 

інноваційного розвитку; територіальні громади та органи місцевого 

самоврядування базового рівня.  

Агентства регіонального розвитку – неприбуткові організації, що діють на 

засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, 

керуються принципами демократії, політичного плюралізму, верховенства 

права, дотримання міжнародних норм і стандартів у сприянні регіональному 

розвитку, забезпечують тісну взаємодію з органами державної влади, місцевим 

та регіональним самоврядуванням, політичними та громадськими структурами, 

координують свою діяльність і рух фінансових ресурсів у процесі реалізації 

проектів регіонального розвитку узгоджених з органами державної та місцевої 

влади, органами місцевого самоврядування зберігаючи при цьому автономію у 

прийнятті рішень [1]. 

Залучення інвестиційних коштів та активізація інноваційної діяльності 

рекомендовано мають бути ключовими аспектами розробки регіональних 

стратегій. 
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Забезпечення стратегічного розвитку регіону передбачає розробку та 

реалізацію стратегій регіонального розвитку, що визначають основні напрями 

його соціально-економічної трансформації з метою забезпечення стійкості 

економічного розвитку та підвищення якості життя населення. У зв'язку з цим, 

однією з ключових проблем є узагальнення досвіду та розробка 

концептуальних та методичних засад стратегічного планування регіонального 

розвитку. Робота з вивчення досвіду стратегічного планування розвитку 

регіонів і пошуку можливостей його уніфікації ведеться в усіх регіонах, 

практично всі території мають формально закріплені стратегії розвитку. 

Узагальнення теоретичних досліджень вітчизняних наукових шкіл, регіональної 

практики стратегічного планування дозволяє стверджувати, що питання теорії, 

методології та практики стратегічного планування регіонального розвитку ще 

не отримали достатнього впровадження в практику проектування та 

стратегічного планування регіонального розвитку. 

Інтенсивність і рівень припливу інвестицій в той чи інший регіон тісним 

чином пов'язана з політичною стабільністю в країні і в розглянутому регіоні. 

Ставлення адміністративних органів влади до бізнесу виражається у 

встановленні різних пільг або мит, які або розвивають бізнес у регіоні, або 

витісняють його, створюючи нерівноправні умови для різних організацій. 

Зустрічаються випадки використання прийомів лобіювання інтересів певних 

промислових груп в урядових установах, що також впливає на весь бізнес в 

цілому [3]. 

На рис. 1 наведено фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив на 

інвестиційну привабливість регіону. 

Як випливає з рис. 1 фактори зовнішнього середовища характеризують 

стан соціально-економічного розвитку регіону і визначають стан інвестиційної 

привабливості, оскільки саме взаємодія факторів зовнішнього середовища в 

сукупності зі сформованою в регіоні інвестиційною активністю формують 

інвестиційний потенціал та інвестиційні ризики в регіоні. При цьому їх 

комплексна взаємодія визначає рівень розвитку регіону. 
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конкуренцію на ринку товарів і послуг. Одночасно з цим відбувається приплив 

інвестиційних ресурсів, що дає можливість органам управління покращити 

регіональний розвиток - цим проявляється активна участь держави у проведенні 

інноваційної політики.  

Технологічне лідерство розвинутих країн обумовлено наступними 

закономірностями [4] – інноваційні системи, що представляють собою 

сукупність взаємопов'язаних організацій, що здійснюють виробництво і 

реалізацію наукових знань і технологій;  

- підприємницький сектор відіграє провідну роль у проведенні досліджень 

і розробок, випереджаючи університети та державні лабораторії за обсягами 

витрат на дослідні роботи, чисельності наукових кадрів, кількістю патентів;  

- забезпечення кумулятивного процесу знань через державне регулювання. 

Інвестиції в науку і освіту можуть бути ефективними тільки в довгостроковій 

перспективі. Інструментами державного регулювання наукових досліджень є 

державні замовлення на проведення дослідних робіт, система стимулюючих 

заходів.  
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Розглядаються особливості управління соціальним розвитком трудового 

колективу. Обгрунтовано функції та механізми підвищення ефективності 

управління соціальним розвитком трудових колективів. Запропоновано 

визначення соціального розвитку підприємства, проаналізовано важливість 

соціальної функції підприємства, доведено значимість соціальної 

згуртованості колективу для моделі соціально відповідального підприємствa. 

Ключові слова: соціальний розвиток, соціальна структура, функції управління 

соціальним розвитком трудового колективу, мотиви трудової діяльності, 

механізм управління трудовим колективом. 

До основних закономірностей розвитку сучасного суспільства слід 
віднести об’єктивний процес посилення соціальної орієнтації економічних 
систем. Управління соціальними процесами як на рівні держави, так і на рівні 
підприємств залізничного транспорту є важливою задачею, що передбачає 
розгляд людини як головної соціально-творчої сили суспільного прогресу. У 
зв’язку з посиленням соціальних цілей розвитку підприємств особливо зростає 
необхідність свідомого управління соціальними процесами в трудових 
колективах. Саме на підприємстві формуються основні соціальні умови 
життєдіяльності членів колективу, визначаються їхній соціальний стан, 
характер й умови праці. 

Об’єктивна необхідність зростання рівня соціального розвитку колективу, 
безпосередньо пов’язана з однієї сторони з постійним розвитком продуктивних 

чинностей, що вимагають розвитку працівників, а з іншого боку – постійним 
удосконалюванням структури і якості потреб працівників.  

Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується перенесенням 
акцентів у суспільному поділу праці на розумову працю. Ця тенденція 
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безпосередньо пов’язана з якісною зміною місця й ролі людини у виробництві. 
Фізично важка, шкідлива для здоров’я, монотонна праця витісняється 
висококваліфікованою, де правилом стає творча діяльність, з високим рівнем 
розвитку техніки, технології, що безпосередньо характеризує рівень розвитку 
всього суспільства.  

Проблеми соціального розвитку досліджуються в роботах таких 
вітчизняних та іноземних науковців: Амоші О.І., Баркета І., Ворожейкіна І.Є., 
Грішнової О.А., Гриньової В.М., Долана С., Ленгдона Д., Мартякової О.В.  

Сучасне підприємство – складне явище, що може містити у собі безліч 
різноякісних об’єктів, тому управління розвитком трудового колективу стає 
умовою для подальшого удосконалення технологій, створення позитивного 
соціально-психологічного клімату в колективі, виступає загальноекономічною 
умовою розвитку виробництва.  

Соціальний розвиток визначається як процес, у ході якого відбуваються 
істотні кількісні, якісні й структурні зміни в соціальній сфері підприємства, 
рівні розвитку працівників. Прогресивний соціальний розвиток колективу 
забезпечує зростання соціальної активності працівників, що веде до 
підвищення відповідальності за результати колективної праці, росту 
продуктивності праці, скорочення втрат робочого часу, забезпечує додатковий 
економічний ефект, виступає важливим джерелом економічного 

розвитку[1, с.45]. 
Соціальний розвиток охоплює широке коло аспектів, яке включає 

створення необхідних умов для культурного розвитку, спілкування, відпочинку 

і повноцінного відновлення сил працівників. Для забезпечення соціального 

розвитку підприємство утримує і розвивaє соціальну інфраструктуру. Всі ці 

елементи є факторами безпосереднього соціального середовища організації. 

Отже, соціальний розвиток підприємства можна визначити, як помітні зміни нa 

підприємстві, що визначаються переходом усіх соціальних відносин та процесів 

до якісно нового стану під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища.  
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Отже, у широкому розумінні, соціальний розвиток трудових колективів 

охоплює помітні перетворення, наслідком яких є кількісні та якісні зміни у 

сферaх їх життєдіяльності, утвердження соціальної згуртованості, підвищення 

соціального статусу колективу, розвиток особистісного самовираження членів 

колективу, вдосконалення соціальної та професійної структур, збагачення 

інституційної і професійної мотивації, формування системи спільних цінностей. 

Тобто соціальний розвиток колективу підприємства завдяки процесам 

соціалізації окремого працівника та всього колективу дає змогу регулювати та 

врівноважувати інтереси усіх зацікавлених сторін.  

Соціальний розвиток підприємствa є нaслідком як цілеспрямованої 

діяльності людей, які є суб’єктами цього процесу, тaк і результатом непрямого 

впливу виробництвa нa соціальні групи підприємствa, населення регіону, 

споживачів продукції підприємствa. Соціальний розвиток спрямований на 

людей, на створення й постійне поліпшення для них умов праці. Досягнення 

цієї мети вимагає постійного рішення цілого комплексу завдань, пов’язаних з 

удосконалюванням таких елементів як: потенціал підприємства, соціальна 

інфраструктура, соціально-психологічний клімат, мотиви трудової діяльності, 

соціальний захист і соціальне забезпечення працівників, соціальна структура 

колективу, структура вільного часу і якість його використання, змістовність, 

задоволеність працею, умови й охорона праці[2, с.32].  

Досягнення ефективності в управлінні соціальним розвитком підприємства 

можливо за умов злагодженої взаємодії основних складових системи: цілей та 

завдань управління соціальним розвитком господарюючого суб’єкту, процесу 

управління, організаційної структури управління; функцій, методів, принципів 

та ресурсного забезпечення управління соціальним розвитком.  

Соціальний розвиток – це якісне поліпшення показників, що 

характеризують соціальну сферу, насамперед доходів населення, в тому числі 

заробітної плати; стану соціальних галузей: освіти, охорони здоров’я, культури. 

Основними завданнями соціального розвитку є: 
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 – створення сприятливих умов для поліпшення добробуту працівників за 

рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової активності;  

– розробка та впровадження прогресивної моделі організації заробітної 
плати, яка заснована на об’єктивній вартості робочої сили за рахунок зростання 
частки оплати праці у фонді оплати праці за рахунок зниження частки 
матеріальних витрат у структурі собівартості продукції;  

– забезпечення прогресивних змін у співвідношенні між тарифною та 
надтарифною частинами оплати праці. Це сприятиме підвищенню 
продуктивності праці та забезпечуватиме оптимальну, обґрунтовану 
міжгалузеву, міжкваліфікаційну, міжпосадову диференціацію заробітної плати; 

– нагромадження необхідних фінансових ресурсів для надання відповідної 
допомоги у зв’язку з безробіттям, для збереження робочих місць у процесі 
роздержавлення та приватизації, стимулювання розвитку малих підприємств, 
запровадження системи громадських робіт, фахової перепідготовки осіб, що 

втратили роботу, для виконання програми захисту малозабезпечених 
багатодітних і неповних сімей, непрацюючих пенсіонерів, інвалідів із 
щомісячним індексуванням грошових виплат зазначеним категоріям населення 
відповідно до фактичних темпів інфляції; 

 – відшкодування витрат на оплату житла з урахуванням матеріального 
розшарування населення у зв’язку з лібералізацією квартирної плати та 
комунальних платежів;  

– забезпечення справедливої системи пенсійних виплат з урахуванням 
трудового внеску кожної окремої особи;  

– запровадження моральних та фіскальних стимулів щодо утворення та 
розширення сфери діяльності територіальних фондів соціальної підтримки 
населення, розвитку благодійних організацій;  

– захист інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективне 
використання та примноження, сприяння неухильному зростанню ролі, 
престижу та оплати праці інженерно-технічних кадрів, менеджерів, наукової та 
творчої інтелігенції – вчених, діячів літератури та мистецтва, медиків, учителів, 
працівників закладів культури;  



398 

– підтримка розвитку духовної сфери, освіти, науки та культури; 

стимулювання створення недержавних закладів науки, культури, освіти, 

становлення страхової медицини, здійснення партнерства держави з 

приватними інституціями у вирішенні питань соціальної політики;  

– здійснення заходів із соціальної адаптації молоді до умов ринкової 

економіки, надання молоді гарантованих можливостей щодо отримання освіти, 

професійної підготовки та працевлаштування; 

 – збереження у процесі приватизації профілю установ соціального 

призначення, що перебувають на балансі державних підприємств і організацій, 

та їх передача місцевим органам влади [3, с.67]. 

Стимулювання засобами фіскальної політики соціальних інвестицій 

підприємств та організацій недержавного сектору. Трудовий колектив 

досліджується як соціальна спільність, основний осередок суспільства, основна 

ланка його соціальної структури, соціальної організації, одна з 

найпоширеніших соціальних груп.  

Крім того, трудовий колектив підприємства розглядається як суб’єкт і 

об’єкт управління соціальними процесами на соціальному мікрорівні. Праця в 

колективі приносить і безпосередньо соціальний результат. Він полягає не 

тільки в засвоєнні нових соціальних ролей, а й у впливі, зміні сформованих 

соціальних умов, цінностей і норм трудової поведінки.  

До основних функцій трудового колективу належать:  

– виробничо-економічна, яка полягає у створенні матеріальних і духовних 

благ, виробництві товарів, послуг та інших суспільно корисних цінностей;  

– виховна функція полягає у формуванні в працівників високої 

відповідальності до праці, почуття колективізму і свідомого ставлення до 

підприємства, готовності виконувати норми трудової моралі;  

– організаційно-управлінська функція припускає залучення трудящих до 

системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, досвіду та 

інтересу до організаторської роботи;  
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– функція соціального контролю реалізується шляхом оцінки поведінки 

членів трудового колективу, виходячи із соціальних норм, заохочення 

нормативної поведінки працівників та покарання за проти нормативну;  

– функція задоволення потреб працівників як у виробничій, так і в 

позавиробничій сфері;  

– функція створення умов для самореалізації і розвитку особистості 

працівників;  

– функція здійснення і відтворення колективістського, демократичного 

способу життя.  

Трудові колективи функціонують у всіх сферах суспільства, що накладає 

певну специфіку на їхню діяльність і враховується при класифікації. Кожний 

трудовий колектив, незалежно від його місця в класифікації, являє собою 

складну соціальну систему, у якій через функціональну взаємодію різних 

структур та окремих працівників реалізуються дві взаємозалежні підсистеми: 

соціальна організація і соціальна спільність.  

Поняття соціальна організація вживається тут для позначення об’єднання 

людей, яке спеціально створене для виконання чітко окреслених функцій і 

займає відповідно до цього конкретне місце в суспільстві, отже, має певний 

статус і розглядається як автономний об’єкт.  

Поняття колектив вживається для позначення соціальної спільності людей, 

об’єднаних спільною діяльністю на основі чинних соціально-економічних 

відносин, єдністю цілей та інтересів, взаємною відповідальністю, відносинами 

товариськості і взаємодопомоги, організованих і забезпечених органами 

управління та самоврядування.  

Соціальний розвиток колективу підприємства – це цілеспрямовані 

перетворення, що призводять до позитивних змін у сферах життєдіяльності 

працівників з метою розвитку їх здібностей та більш високого рівня 

споживання, гарантованого підприємством і передбаченого його соціальними 

стандартами.  
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Розвиток трудового колективу – це багатогранне й складне поняття, що 

охоплює широке коло взаємозв’язаних психологічних, педагогічних, 

соціальних і економічних проблем. Разом з тим воно є вужчим у порівнянні з 

поняттям „гармонічний розвиток особистості”. 

 Нетотожними є також поняття „професійний розвиток особистості” і 

„розвиток трудового колективу”. Управління соціальним розвитком трудового 

колективу сприяє ефективному використанню трудового потенціалу 

особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, є засобом 

профілактики масового безробіття, відіграє значну роль у підготовці 

працівників для здійснення структурної й технологічної перебудови галузей 

економіки.  

Це позитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення номенклатури 

випуску продукції чи надання послуг, забезпечує покращання результатів 

фінансової діяльності.  

Соціальний розвиток трудового колективу забезпечує підвищення 

загального інтелектуального рівня особистості, розширює її ерудицію та коло 

спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в сучасному 

складному світі, у взаєминах з людьми. Як наслідок покращуються соціально-

психологічний клімат у структурних підрозділах організації, підвищується 

мотивація працівників до праці, їхня вірність цілям і стратегічним завданням 

організації, забезпечується наступність в управлінні, а також знижується рівень 

плинності кадрів.  

Таким чином, соціальний розвиток трудового колективу належить до 

одних з основних показників прогресивності суспільства та є вирішальним 

важелем науково-технічного процесу. Тому у державах з розвинутою ринковою 

економікою все більше компаній перебирають ініціативу щодо здійснення 

неперервного розвитку трудового колективу своїх підприємств. Планування й 

організація розвитку трудового колективу стають важливими функціями 

управління персоналом. 
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Отже, соціальний розвиток підприємства відбувається шляхом переходу 
всіх соціальних відносин та процесів до якісно нового стану під впливом 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. При цьому на нього 
впливають як безпосередні фактори соціального середовища підприємства, так 
і тенденції світового розвитку. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ БАЗОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
У статті досліджуються теоретичні засади корпоративної соціальної 
відповідальності. Розглядаються етапи розвитку теоретичного осмислення 
феномену «корпоративна соціальна відповідальність». Розкрито вплив 
практик корпоративної соціальної відповідальності на соціально-економічний 
розвиток організацій.  
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціальна 
відповідальність бізнесмена, дискреційна відповідальність, етична 
відповідальність, правова відповідальність, економічна відповідальність 

В останні роки сформувався чіткий, усвідомлений запит з боку бізнесу на 

вивчення проблематики соціальної відповідальності. Провідні світові компанії 
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активно підтримують проведення багатопланових досліджень у царині 

соціальної відповідальності, ініціюють обговорення проблематики КСВ на рівні 

найавторитетніших ділових урядових та міжурядових форумів за участі 

представників бізнесу, науковців, урядовців, представників інститутів 

громадянського суспільства. 

Проблема соціальної відповідальності бізнесу досліджувалась як у 

розвинених країнах, так і в країнах з трансформаційною економікою. 

Концептуальні підходи присвячені проблемам формування та розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу містяться в фудаментальних роботах  

Г.Боуена, Г.Ганта, М.Фрідмена, С. Губанова, О.Каширеної, Н.Корж, 

Н.Брюховецького та ін. Проте аналіз літературних джерел свідчить, що світова 

економічна думка й далі продукує нові теоретичні розробки, концептуальні 

положення, які поповнюються новими елементами, перш за все управлінського 

та соціоекономічного характеру. Згадані теоретичні розробки, на наше 

переконання, не є альтеративними стосовно до базової концепції корпоративної 

соціальної відповідальності, хоч нерідко і претендують на це. Вони, частіше за 

все, локальні, суміжні та такі, що розглядають проблематику соціальної 

відповідальності в контексті інших споріднених теоретичних конструкцій. 

Метою статті є характеристика  базової концепції корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Поява нових концепцій у царині соціальної відповідальності бізнес-

структур, як і теоретичних розробок локального характеру, аж ніяк не означає 

втрати значення або заперечення попередніх і особливо базової концепції 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), якою закладені теоретичні 

засади, окреслені моральні принципи та філософські підвалини соціально 

відповідальної взаємодії бізнесу із суспільством. Базову концепцію КСВ можна 

порівняти зі свого роду «парасолькою», під якою утворилася ціла низка інших 

теоретичних конструкцій (у них дістали розвитку вихідні положення судження 

і сама філософія соціально відповідальних дій). 
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 Відповідальність, як випливає з концепції, що розглядається - це категорія 

і етики, і права, котра відображає особливе соціальне і морально-правове 

ставлення людини або іншого суб’єкта, наприклад організації, до іншої людини 

або спільноти, певного інституту або суспільства в цілому. Відповідальність, з 

одного боку, це залежність від когось або чогось, а з другого - здатність, 

готовність до виконання морально-духового обов’язку і правових норм. 

Незважаючи на безліч трактувань феномену «корпоративна соціальна 

відповідальність», які здебільшого мають право на існування та дають 

можливість розширити та (або) поглибити сутнісні характеристики цього 

явища, все ж більшість тлумачень концентрується навколо найпершого, 

сформульованого Г. Боуеном, визначення, згідно з яким соціальна 

відповідальність бізнесмена полягає в реалізації такої політики, прийнятті 

таких рішень або додержанні такої лінії поведінки, які були б бажані для цілей і 

цінностей суспільства [1]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що в ході наукових дискусій, які співпали 

у часі з формуванням базової концепції КСВ, втратили своє значення популярні 

в 1950—1960-ті рр. такі терміни, як «соціальна відповідальність бізнесмена», 

«соціальна відповідальність бізнесу». Водночас широко вживаним стає термін 

«корпоративна соціальна відповідальність», який більш точно відображає 

сучасний підхід до соціально відповідальної поведінки бізнес-організацій. 

Трактування соціальної відповідальності як корпоративної є виправданим з 

огляду на таке: 

По-перше, саме провідні корпорації засвідчили прихильність до соціально 

відповідальної поведінки та соціальної активності у найширшому її розумінні.  

По-друге, саме корпорації є провідною і найбільш складною 

організаційною формою ведення бізнесу.  

По-третє, акцент на корпорації не заперечує фокусування на будь-яких 

інших структурах, що уособлюють бізнес та менеджерів, які формують 

організаційну (корпоративну) політику та її складові, і це дає підстави говорити 

про утвердження організаційного (корпоративного) громадянства. 
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Суттєвий внесок у формування базової концепції КСВ здійснив ще один 
американський учений К. Девіс, якому належить комплексний підхід щодо 
аналізу зовнішніх сил, які детермінують соціальну активність компаній. Він 
розглядає суб’єкт господарювання як свого роду спільне підприємство, яке 
об’єднує відповідальних громадян, таких як менеджери, інвестори, працівники, 
представники місцевої громади тощо, і їхні групи [2]. На думку вченого, фірма 
не буде соціально відповідальною, якщо вона співвідносить свою діяльність 
лише з мінімальними вимогами закону, оскільки це притаманне будь-якому 
хорошому громадянинові.  

Аналіз еволюції суспільної думки щодо розуміння природи і змістових 
характеристик КСВ дає підстави стверджувати, що своєрідною вершиною 
розвитку сучасного підходу до усвідомлення сутності соціальної 
відповідальності організації, заснованої на визнанні визначальної ролі 
суспільного договору, є модель А. Керролла, яка до остаточного свого 
оформлення пройшла кілька етапів трансформації. Наприкінці 1970-х рр. 
А. Керролл запропонував трактувати КСВ як відповідність економічним, 
правовим, етичним і дискреційним очікуванням, що їх покладає суспільство на 
організації в даний період часу [3]. Модель А. Керролла охоплює чотири типи 
соціальної відповідальності організації: економічну, правову, етичну і так звану 
дискреційну (рис. 1). Дискреційну відповідальність А. Керролл пов’язує зі 
сферою, в якій суспільство ще не сформувало чітких очікувань, і вона є такою 
за змістом, що передбачає індивідуальний добровільний вибір менеджера. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Типи корпоративної соціальної відповідальності  

згідно з моделлю А. Керролла 
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На думку вченого, зазначені типи КСВ співвідносяться між собою у 

порядку історичної еволюції, а кожна відповідальність чи дія бізнесу може мати 

вбудовані економічні, правові, етичні і дискреційні мотиви [3]. В базову 

концепцію КСВ А. Керолл вкладає управлінський контекст та акцентує увагу 

на етичних і дискреційних умовах бізнесу. Він розрізняє: 

- економічну відповідальність, яка визначається базовою функцією 

компанії на ринку товарів і послуг, яка спрямована на задоволення потреб 

споживачів та одержання економічних вигід; 

- правову відповідальність, яка  пов’язана з додержанням вимог і 

норм, що містяться в чинних нормативно-правових актах; 

- етичну відповідальність, що потребує від ділової практики таких 

соціальних дій, які узгоджуються з очікуваннями суспільства; 

- дискреційна відповідальність спонукає організацію до соціально 

корисних дій через добровільну участь в реалізації соціальних програм. 

А. Керролл пише, що якщо використовувати більш прагматичну, 

управлінську термінологію, то можна констатувати, що компанія, яка сповідує 

КСВ, має прагнути одержувати прибуток, поважати закони, бути етичною, а 

також хорошим корпоративним громадянином [4]. 

Слід наголосити, що незважаючи на популярність моделі А. Керролла, її 
часто критикують. Утім, на мою думку, більшість критичних зауважень на 
адресу моделі А. Керролла можуть бути зняті, якщо запропоновану ним модель 
розглядати як методологічний захід, як певну теоретичну абстракцію, що має 
просто пояснювати складне. До того ж рівні відповідальності, що закріплені в 
піраміді Керролла, значною мірою вписуються в ієрархію цінностей: 
економічна відповідальність є обов’язковою для бізнесу, такою, що відповідає 
жорстоким суспільним вимогам; етична відповідальність є очікуваною 
суспільством, а філантропічна - бажаною. Маємо звернути увагу і на те, що 
А. Керролл постійно доповнював свою модель, адаптуючи її до потреб 
сучасного менеджменту, і не вважав свою піраміду завершеною конструкцією 
соціальної відповідальності бізнесу. А. Керролл також наголошував на тому, 
що конкретні компанії можуть бути досить сприйнятливими до того чи іншого 
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суспільного тиску, поводячись неетично і безвідповідально. Отже, є вагомі 
підстави стверджувати, що соціальна сприйнятливість як концепція, феномен, 
поняття та діяльність є не альтернативою соціальній відповідальності, а лише 
розвитком останньої, еволюцією, управлінською технологією реалізації 
соціально відповідальної поведінки.  

Активні наукові дискусії щодо сутності, структур, джерел соціальної 
відповідальності, які розпочались у середині 50-х рр. минулого століття, а пік 
яких припав на 1960-1970-ті рр., принесли свої плоди. Характерною ознакою 
подальших наукових досліджень у цій царині (починаючи із середини 1970-х 
рр.) стає зміна акцентів і векторів наукових досліджень. Якщо в попередніх 
дискусіях і публікаціях ішлося про те, що слід розуміти під КСВ, якими є її 
рівні, суб’єкти, напрями тощо, то надалі дослідницький науково-прикладний 
пошук було спрямовано на розроблення рецептів, технологій реалізації 
соціально відповідальної поведінки. 

Важливою віхою у вивченні феномену корпоративної соціальної 
сприйнятливості, а також своєрідним підсумком дискусії 1970-х років щодо 
співвідношення означених раніше концепцій стали праці В. Фредерика. Він під 
поняттям «соціальна сприйнятливість» розуміє здатність, якою володіє 
корпорація та наголошує на тому, що в центрі цього феномену перебувають не 
потенційні можливості, а конкретні дії, і при цьому ключовими запитаннями є: 
чи здатна компанія реагувати? чи реагуватиме? чи реагує? якщо реагує, то в 
який спосіб? наскільки широко? наскільки ефективно? Отже, сама ідея 
корпоративної соціальної сприйнятливості є управлінською за своїм 
характером і підходами, а її захисники приділяють основну увагу менеджменту 
відносин компаній із суспільством [4].  

Отже, узагальнюючи погляди провідних дослідників корпоративної 
соціальної сприйнятливості - Р. Акермана, В. Фредерика, А. Керролла та деяких 
інших можна зробити висновок, що цей феномен постає одночасно як:  

1) багаторівневий процес реагування на конкретні вияви суспільного 
тиску; 

2) стратегія управлінської сприйнятливості; 
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3) здатність корпорації сприймати суспільні потреби і суспільний 
вплив. 
Наступним етапом у розвитку соціальної відповідальності бізнес-

організацій – це намагання створити комплексну модель, яка б об’єднала 
раніше опрацьовані концепції у якості елементів та прикладні аспекти 
активізації соціально відповідальної поведінки. Найбільш вдалою, 
затребуваною як з боку наукового товариства, так і представників бізнес-
структур, виявилася модель, що втілена у концепції корпоративної соціальної 
діяльності Д.Вуда.   

На основі напрацювань авторів попередньо розглянутих концепцій та 
результатів власних досліджень Д. Вуд пропонує цілісну модель корпоративної 
соціальної діяльності і визначає її як «існуючу у бізнес-організації систему 
принципів соціальної відповідальності, процесів соціальної сприйнятливості … 
і їх очікуваних результатів, що пов’язані з суспільною взаємодією фірми» [5].  

Корпоративна соціальна діяльність є ціннісно-обумовленою залежить у 
першу чергу, від персональних цінностей осіб, які приймають рішення в 
організації [6]. Слід наголосити на тому, що у трактуванні Д. Свансон 
корпоративна соціальна сприйнятливість, як елемент комплексної моделі КСД, 
розглядається у широкому контексті, а саме: складова корпоративної культури 
як системи, заснованої на відповідних цінностях і нормах. 

Отже, корпоративна соціальна відповідальність - складна філософська, 
інтегрувальна морально-етична, правова, соціально-економічна, управлінська 
категорія, яка під різними кутами зору й у різних площинах подана в низці 
теоретико-прикладних розробок (концепцій).  

У процесі еволюції базової концепції КСВ сформувалася ціла система 
поглядів, суджень, теоретичних конструкцій, котрі слід розглядати як етапи 
дальшого теоретичного осмислення та розширення тематичних рамок 
феномену «корпоративна соціальна відповідальність». Ретроспективний аналіз 
наявних теорій КСВ дає можливість простежити послідовність поглядів і 
теоретичних суджень щодо сутності, ролі, значення цього суспільного 
інституту та його застосування на практиці. 
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Ткачук П.В. 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КАДРОВА ПОЛІТИКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

У ФОРМАТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ 
У представленій статті розглянуто сучасний механізм управління кадрами як 
базовий чинник успішного функціонування медичних закладів у 
трансформаційний період соціально-економічного розвитку. Висвітлено місце 
та роль керівника у побудові ефективної системи менеджменту персоналу. 
Визначено нинішні особливості реформування діяльності лікувальних установ.  
Ключові слова: кадрова політика, організація, управління персоналом, 
адаптація, медична реформа, рівень обслуговування пацієнтів. 

Постановка проблеми. Кадрова політика є одним з основних компонентів 
стратегії економічної активності будь-якої організації. Дане ствердження 
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визначається тим, що в процесі ринкових відносин результативні показники 

діяльності безпосередньо залежать від рівня ефективності методів 

адміністрування.   

Збалансована система управління персоналом створюється на базі 

реалізації основних бізнес-засад організації, перебуваючи у прямій взаємодії з 

всіма поточними змінами у сфері охорони здоров`я. Отже, сучасні державні 

процеси вимагають швидкого реагування, впливають на особливості механізму 

керування персоналом, визначаючи нові варіації стратегічного розвитку 

лікувальних установ. У ракурсі визначеного, актуальними залишаються 

питання щодо формування і реалізації кадрової політики медичних закладів в 

сьогоденних реорганізаційних умовах функціонування.  Йдеться про входження 

в дію нової медичної реформи, що характеризується ґрунтовними 

трансформаціями та певною специфічною спрямованістю. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження 

теоретичних факторів і практичних орієнтирів стосовно відтворення та 

реалізації політики управління персоналом в лікувальних установах держави з 

визначенням суттєвої ролі керівництва в забезпеченні гармонійних стосунків у 

колективі, підвищенні рівня обслуговування пацієнтів, а також з урахуванням 

особливостей вітчизняної медичної реформи, її прогнозуємого впливу на 

соціальне життя людини.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні ефективне управління 

персоналом є одним з головних завдань та чинників економічного успіху будь-

якої організації, що забезпечує сприятливе середовище для реалізації 

потенціалу кадрів, їх професійних здібностей, коли люди отримують 

задоволення від виконаної роботи та колективне визнання власних досягнень. 

Отже, дослідженню особливостей процесу управління трудовими ресурсами 

приділено увагу значною кількістю вчених, таких як           І. Є. Лозинський, 

С Г. Дзюба, О. П. Єгоришина, Д. В. Василевич, Т. В. Зайцева, А. Я. Кібанова, 

В А. Ландсман, К. Б. Козак, В. В. Юрчишина, О. М. Ткачук та інші. У своїх 

роботах науковці розглядають актуальні проблеми, що стосуються системи 



410 

менеджменту персоналу, зокрема, у взаємозв'язку кадрової політики з  

підбором, оцінкою, адаптацією та розвитком рівня професійності працівників. 

Поряд з цим, ряд аспектів даного багатопланового питання залишається 

недостатньо вивченим та вимагає більш детального моніторингу. Так, сьогодні 

досить незначна частина медичних закладів використовує корпоративні засади 

у колективних взаємостосунках. Слабка мотиваційна політика, недооцінка 

заходів моральних і матеріальних витрат, потенціальних можливостей 

персоналу гальмують розвиток стану лікувальних закладів країни, тим паче, у 

форматі реформування медичної системи. Тому доцільним є більш вузький 

аналіз механізмів управління кадрами з визначенням ролі успішного керівника 

в трансформаційний період розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних трансформаційних умовах 

розвитку нашої держави управління кадрами є надто відповідальною і 

делікатною справою, що вимагає від керівництва певної гнучкості та досвіду у 

сфері комунікацій.  Менеджмент персоналу являє собою цілеспрямований 

скоординований вплив на штат організації, метою якого є забезпечення 

оптимального збалансованого функціонування компанії із задоволенням 

інтересів членів команди та кожного окремого співробітника. При цьому, 

необхідно визначити найбільш суттєві завдання з управління персоналом:                 

1) забезпечення організації кваліфікованими ініціативними працівниками;                 

2) ефективне застосування знань та досвіду кадрів; 3) підвищення рівня 

задоволення людей від власної роботи; 4) налагодження та збереження 

позитивного мікроклімату в колективі; 5) розвиток професійного рівня 

персоналу; 6) своєчасне службове просування талановитих працівників;           

7) стимулювання у співробітників креативного підходу до роботи; 8) створення 

гідних умов праці. 

На нашу думку, доцільно представити, насамперед, структурний алгоритм 

управління персоналом, який прийнято поділяти на [1]:  

1) елементарний, що застосовується у невеликих організаціях (керівник і 

виконавець може бути однією особою); 
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2) лінійний, який характеризується вертикальними зв`язками, 
розгалуженою виробничою діяльністю; 

3) функціональний, що являє собою деталізований розподіл трудових 
обов`язків за обраними напрямами. 

В цілому, методика управління людськими ресурсами може бути 
представлена наступним чином: адміністративні методи, що спираються на 
виховання дисциплінованості та відповідальності кадрів за прийняті рішення; 
соціально-психологічні засади, які базуються на використанні соціальних 
ричагів у процесі керування персоналом, врахуванні його потреб, оптимізації 
взаємостосунків у команді. При цьому, підбір співробітників, як правило, 
відбувається у декілька етапів: 

1) моніторинг потреби у кадрах; 
2) визначення основних критеріїв відбору персоналу; 
3) пошук ймовірних місць для залучення кваліфікованих або талановитих 

молодих спеціалістів; 
4) проведення всестороннього відбору серед кандидатів на певну вакансію; 
5) визначення умов роботи для працівника із укладанням договору. 
Важливою складовою процесу пошуку кадрів є співбесіда, що допомагає 

менеджеру зрозуміти рівень професійності претендента на конкретну посаду, 
його риси характеру, погляди, устремління.  

Суттєвим кроком в управлінні медичним персоналом є проведення 
адаптації кадрів, яка зменшує їх плинність. Працівник набуває загальних знань 
стосовно організаційної культури установи, основних принципів та напрямів 
діяльності, що сприяє встановленню доброзичливих взаємовідносин з колегами, 
зростанню результатів праці, ствердженню людини керівництвом на новому 
місці. Завдяки адаптаційнії системі сучасні заклади у змозі мобільно визначити 
рівень компетентності співробітника, його потенційні можливості, а також 
виявити недоліки менеджерів стосовно підбору персоналу. 

В цілому, заведено виокремлювати декілька видів адаптації кадрів [1]: 
1) інформаційна, пов’язана з отриманням новим працівником загальної 

уяви про установу (її структуру, напрями діяльності, позиції на ринку медичних 
послуг); 
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2) соціальна, зорієнтована на прийняття співробітником колективних 

правил поведінки та спілкування; 

3) організаційна, спрямована на повідомлення людині графіку вихідних 

днів, термінів видачі зарплати, часу обідньої перерви тощо; 

4) технічна, що передбачає ознайомлення з технікою, з програмним 

забезпеченням організації; 

5) професійна, за допомогою якої керівництво з`ясовує ступінь фахової 

підготовки працівника, його відповідність пред’явленим вимогам та 

перспективність зростання;  

6) психофізіологічна, що характеризується звиканням особистості до нових 

умов праці (відряджень, проектних досліджень, ненормованого графіка тощо). 

Зауважимо, що корпоративна культура організації являє собою сукупність 

цінностей та стандартів останньої, завдаючи орієнтири в діяльності персоналу. 

Ступінь її розвитку залежить від галузі функціонування установи, 

прогресивних проривів та особистих рис і поглядів керівництва. Побудова 

організаційної культури передбачає проведення спільних конференцій, 

семінарів, корпоративів для співробітників, що передбачає формування 

прихильності кадрів до установи (лояльності, зацікавленості, прямування 

досягнути загальних цілей) [2]. Визначну роль в управлінні кадрами відіграє 

процес стимулювання персоналу з метою підвищення його залученості, 

працездатності та задоволення від власної справи. Успішній мотивації 

працівника сприяє забезпечення йому наступних можливостей: 1) ведення 

переговорів, вільне професійне самовираження в роботі з клієнтами, обізнаність 

у питанні; 2) виконання найбільш цікавої роботи; 3) визнання за вдалі 

досягнення;  4) заохочення щодо творчості, нових ідей - у напрямі покращення 

результатів діяльності установи; 5) відчуття значущості для керівництва;                

6) обрання цілей та слідування ним; 6) гідна винагорода за успіхи; 7) отримання 

актуальної та своєчасної інформації; 8) здійснення самоконтролю під час 

робочого процесу; 9) ймовірність одержання завдань більш складного рівня [3]. 
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Як відомо, кожний працівник лікувальної установи добре знає, що клієнти 

оцінюють її загалом, відчуваючи внутрішній мікроклімат у колективі в окремих 

деталях. Дотримання персоналом лікарні внутрішньої культури поведінки, 

засад медичної етики з визнанням території власної відповідальності в значній 

мірі формують у пацієнтів позитивне сприйняття діяльності закладу. 

Насправді, практичне втілення корпоративної культури в медичних 

установах сьогодні досить рідке та непросте явище. Але чим вище рівень 

останньої, тим краща репутація організації й тим більше в неї клієнтів. Отже, 

корпоративна культура безпосередньо пов’язана з прибутками лікувальної 

установи. 

Так, кожен успішний керівник приватної клініки розуміє, що якісне 

задоволення персоналом запитів пацієнтів викликає бажання останніх стати 

постійними клієнтами. Це залежить не тільки від кваліфікації лікарів та їх 

помічників, але й від загального враження відвідувачів щодо ступеня 

гармонійності взаємовідносин між працівниками у робочому колективі. 

Прогресивний управлінець не жалкує сил і часу на впровадження засад 

корпоративної культури, регулюючи їх виконання [4].  

Більшість сучасних керівників бюджетних медичних закладів поки що 

знаходяться на шляху втілення корпоративних цінностей, розуміючи 

необхідність підвищення рівня обслуговування клієнтів персоналом. Отже, 

нині, у форматі медичної реформи зростає пацієнтозорієнтованість, 

поширюється організаційна культура у бюджетних лікувальних установах. 

Як відомо, з початку 2018 р. в Україні розпочато перехід до нової  

лікувальної системи, за якої фінансування медичних закладів переводять на 

договірну основу. Тобто, лікарні будуть отримувати кошти за конкретні 

послуги, надані своїм відвідувачам. Наприклад, центри первісної медико-

санітарної допомоги (аналоги поліклінік) одержуватимуть гроші з пацієнтів, які 

зазначені на їх обслуговуванні, в незалежності від частоти звернень. Далі лікарі 

спрямовуватимуть хворих до спеціалістів наступного рівня для більш 

глибокого обстеження. Послуги останніх необхідно буде сплачувати окремо за 
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кожну процедуру - за встановленими державою прейскурантами. При цьому, 

зазначимо, що не всі кошти людина буде платити самостійно. Наприклад, 

реформою передбачено, що послуги первісної медико-санітарної допомоги за 

пацієнта буде сплачувати держава. Деякі спеціалізовані послуги зі списку 

також можуть бути забезпечені за держрахунок. Для інших - передбачено 

співплату: частина – державою, частина – пацієнтом. Певні медичні процедури 

людина буде оплачувати власноруч, насамперед, це стосується дорогих 

операцій. Теоретично все виглядає досить добре, але в процесі перебудови 

державної медичної сфери виникають безліч нюансів та невирішених питань, 

які необхідно виявити, сформувати та легітимно затвердити посадовцям у 

найближчій перспективі [5]. 

В цілому, що стосується менеджменту персоналу певного медичного 

закладу, сформулюємо найбільш важливі рекомендації для керівництва [6]: 

1. За емоційний стан персоналу на робочих місцях доцільно брати 

відповідальність на себе. 

2. Необхідно заохочувати обговорення досягнень співробітників у 

неформальному спілкуванні між ними. 

3. Забороняти негативне обговорення працівників, що відсутні.  

4. Покарання не повинні торкатися зарплати підлеглого.  

5. Запобігати формуванню тривалих особистісних конфліктів у медичному 

колективі. 

6. Займати кадри роботою цілком або скорочувати.  

7. Інвестувати власні сили, фінанси та час у талановитих співробітників, 

відмічаючи заслуги публічно або критикуючи спокійно віч-на-віч. 

8. Пояснювати свої вимоги підлеглим, намагаючись зробити їх 

єдинодумцями. 

9. Важливо залишати персоналу час на «дозрівання» (відданість справі, 

появу рішучої відповідальності). 

10. Вивчати мотиви позитивних та негативних дій працівників, їх 

внутрішні цінності та орієнтири. 
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11. Заохочення та покарання співробітників мають бути обов’язковими, 

прозорими та прогнозованими. 

12. Завжди підтверджувати власні твердження реальними діями.  

13. Підтримувати дисципліну у колективі, регулюючи ступінь свободи 

медичних кадрів.  

14. Виявляти турботу про особистий та сімейний добробут персоналу. 

15. Метою критики підлеглого може бути підвищення рівня його 

працездатності та ефективності роботи установи. 

16. Оцінка та судження мають торкатися конкретної поведінки 

співробітника, а не людини як особистості. 

17. Сприймати критику у свою адресу конструктивно, з вдячністю. 

18. Не відкладати звільнення працівника – це як хірургічне втручання, що 

має бути своєчасним. 

19. Звільнення повинно бути передбачуваним та обґрунтованим, з повагою 

до людини. 

Одночасно, протягом управління персоналом необхідно враховувати 

зростання вимог щодо якості медичної допомоги з боку пацієнтів та страхових 

компаній; брак молодшого персоналу; необхідність впровадження інноваційних 

технологій, що передбачає перекваліфікацію спеціалістів. Управлінські функції 

– це напрямки або види адміністративної діяльності, базою яких є певна 

сукупність завдань, які у змозі бути вирішеними за допомогою спеціальних 

методів. 

Висновки. Таким чином, в період сучасних соціально-економічних змін, у 

процесі реформування медичної сфери, головним насущним завданням 

організації є побудова та реалізація ефективної кадрової політики. Саме тому 

подальше дослідження та аналіз теоретичних і практичних засад стосовно 

формування стратегії управління персоналом на рівні лікувальних закладів 

необхідно спрямовувати на пошук і виявлення найбільш впливових факторів, 

що сприятимуть розвитку корпоративної культури медичних установ та 
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підвищенню рівня обслуговування пацієнтів. Це, в свою чергу, вимагає 

зростання професійності медперсоналу, забезпечуючи наявність постійних 

задоволених клієнтів, а також збільшення прибутків лікувальних закладів та 

поцвітання медичної сфери, в цілому.   
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Розглянуто суть основних наукових підходів до логістичного управління. 

Проаналізовані причини, які зумовлюють труднощі впровадження нових 

методів управління. Систематизовано та охарактеризовано підсистеми 

логістичного управління на підприємстві.  

Ключові слова: логістична концепція; логістичний ланцюг; логістичні цілі; 

логістичні принципи; конкурентна перевага. 

Для ефективного існування підприємств, завоювання ними конкурентних 

переваг на ринку необхідна обов’язкова, безперервна організаційно-технічна 

перебудова. Це дасть змогу наблизити рівень реально існуючого виробництва 

до його оптимального проекту, який відповідатиме досягнутому рівню знань, 

техніки, технології, організації і управління виробництвом. Така перебудова 

неможлива без безперервної та гнучкої адаптації підприємства до умов ринку, 

що постійно змінюються, до нестабільного податкового законодавства та 

методів державного регулювання. 

Окремі аспекти системи логістичного управління досліджувалися 

Долішнім М. І., Забуранною Л. В., Крикавським Є. В., Ларіною Р. Р., Фроловою 

Л. В., Хаджиновою О. В., Чумаченко О. М., Корж Н.В. та інші. Незважаючи на 

значний доробок праць цих авторів, не вистачає моделей визначення 

ефективності логістичного управління, які б дозволяли всебічно оцінити 

результат логістики підприємства та розробити заходи скорочення ризиків й 

запобігання банкрутству. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування переваг застосування 

логістичної концепції управління підприємством.  
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Для цього в статті буде: проаналізовано причини гальмування процесів 

впровадження нових методів управління; визначено та розкрито суть наукових 

підходів до логістичного управління; систематизовано та охарактеризовано 

підсистеми логістичного управління; виокремлено принципи логістичного 

управління.  

Основні передумови входження економіки України у сферу логістичного 

управління мають свою специфіку, зумовлену як тимчасовими факторами, 

пов’язаними з такими постійно діючими факторами, як розміри і географічне 

розташування країни; види, обсяги, якість і доступність природних ресурсів; 

наявність інтелектуального потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів; 

розміри, спеціалізація і розподіл по території країни виробничих комплексів і 

центрів; рівень інтеграції у світовий економічний простір [2]. Ускладнення 

імплементації основних положень логістики в систему управління вітчизняних 

підприємствах пов’язують з нестабільністю економіки України та з ефективним 

використанням логістики у вітчизняному підприємництві. На думку науковців 

[3, 4] причини цих явищ можуть бути: 

 - об’єктивними, зокрема: недосконалість методологічної бази 

впровадження логістики в реальний сектор економіки України; невизначеність 

меж використання логістики в існуючих господарських системах; нестійке 

правове поле діяльності підприємницьких структур, а також непродумана 

система оподаткування; відсутність необхідної структуризації діяльності 

господарських систем, яка потрібна для впровадження логістики; значне 

моральне і фізичне зношення виробничого устаткування; слаборозвинена 

транспортна інфраструктура, яка не відповідає сучасним вимогам (високий 

ступінь фізичного і морального зношення транспортних засобів і, як наслідок, 

низька ефективність їх функціонування); низький рівень розвитку виробничо-

технічної бази складського господарства; недостатній рівень розвитку й 

використання сучасних систем електронних комунікацій, електронних мереж, 

систем зв’язку та телекомунікацій; 
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- суб’єктивними, такими як: відсутність кваліфікованих фахівців з 

логістики і потенційне небажання менеджерів змінювати сталі стереотипи 

роботи на тлі загальної низької правової й управлінської культури. Начальники 

служб постачання, доставки, продажів, які звикли виконувати свої традиційні 

функції, перешкоджають упровадженню наскрізної схеми управління 

матеріальними потоками підприємства, оскільки цілі логістики не збігаються з 

цілями окремих функціональних підрозділів. Більше того, окреме 

підприємство, оптимізоване з погляду логістики, може виявитися 

неоптимальною ланкою в загальному логістичному ланцюзі у зв’язку з тим, що 

логістичний підхід передбачає залучення в ланцюг безпосередньо виробничого 

підприємства і пов’язаних з ним постачальників, посередників, клієнтів. Саме 

координація роботи логістичного ланцюга, що складається з різних 

підприємств, є найважчою при використанні логістичних методів управління. 

Організація логістики на підприємствах, у логістичних системах, логістичних 

ланцюгах поставок є істотним чинником організаційного забезпечення 

ефективного логістичного управління як у вузькому (управління 

переміщеннями матеріальних ресурсів), так і в широкому розумінні як сутність 

управління підприємством, філософія управління. Зростання значення 

організації логістики в ефективності логістичного управління відбувалося у 

безпосередньому зв’язку з масштабами поширення концепції логістики на 

процеси та сфери діяльності підприємства [5, с. 365].  

При традиційному підході до управління кожна ланка логістичного 

ланцюга має власну систему управління, зорієнтовану на власні цілі та критерії 

ефективності. Вихідний матеріальний потік кожної попередньої ланки 

логістичного ланцюга, сформований під впливом системи управління цієї ланки 

з урахуванням його цілей та критеріїв, є вхідним для наступної ланки. 

Результуючим матеріальним потоком усього логістичного ланцюга є вихідний 

потік останньої ланки. Її параметри отримують у результаті незалежних 

управлінських дій, які здійснюються послідовно в кожній з ланок логістичного 

ланцюга. Тому з точки зору загальних цілей управління вони є спонтанними. 
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Згідно з логістичним підходом управлінські дії додаються з боку єдиної 

логістичної системи управління до нового об’єкта – наскрізного матеріального 

потоку. Ці дії формуються з урахуванням загальних цілей та критеріїв 

ефективності логістичного ланцюга, що досліджується, тому параметри 

вихідного матеріального потоку є передбачуваними. Логістичний підхід до 

управління підприємством спрямований на забезпечення раціоналізації 

потокових процесів у межах керованої системи з позиції єдиного 

матеріалопровідного ланцюга, інтеграція окремих частин якого здійснюється на 

технічному, технологічному, економічному, методологічному рівнях, а 

мінімізація витрат часу і ресурсів досягається шляхом оптимізації наскрізного 

управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками. Таким 

чином, логістичне управління полягає в цілеспрямованому впливі на логістичні 

потоки з метою синхронізації їхньої взаємодії і досягнення ефекту синергізму 

[2]. Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, планування, 

управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, 

виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту 

виникнення до пункту використання (споживання) з метою найефективнішого 

пристосування та задоволення потреб споживача [6]. Логістичне управління - 

це цілеспрямований вплив на просторово-часове балансування бізнес- процесів, 

пов’язаних з формуванням потоків матеріальних і нематеріальних цінностей, 

метою якого є ефект синергізму, що проявляється в чистому грошовому потоці 

підприємства [1]. Логістичне управління можна розглядати як замкнений 

управлінський цикл, який постійно повторюється. Логістичне управління як 

циклічний процес розглядають з позицій структурного, процесного та 

функціонального підходів, які тісно пов’язані між собою [7, c. 12]. Логістичне 

управління – це процес або діяльність, яка підпорядкована наперед окресленим 

цілям, здійснюється у логічній послідовності, може бути організована на 

стратегічному та тактичному рівнях, здійснюється безперервно і включає 

планування, організацію, реалізацію та контроль товаропросування – руху 

сировини, матеріалів і напівфабрикатів, готової продукції (швидкості руху, 
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об’ємів руху, адаптивності) на виробництво, у процесі виробництва та до 

споживача на основі формування логістичної системи товаропросування та 

логістичної сітки [6]. Логістична концепція проголошує необхідність виявляти 

індивідуальні потреби споживачів і відповідати на них, спрямовуючи наявні 

ресурси на їх повне задоволення. Основоположна ідея полягає в тому, що 

найбільшого успіху досягають ті компанії, всі продуктивні дії яких у поєднанні 

дозволяють виправдати очікування споживачів [8, c. 114].  

Оскільки логістика забезпечує запити споживачів, пов'язані з часом і 

місцем наявності продуктів, а також до супутніх послуг, можна стверджувати, 

що управління логістикою – це управління обслуговуванням споживачів. 

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення терміну «логістичне 

управління», можемо сформувати узагальнене визначення цього поняття: 

логістичне управління – це підхід до організації діяльності підприємства, який 

базується на засадах та принципах логістики, характеризується системною 

комплексністю управління товарно-матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоками задля досягнення ефекту синергії з метою 

задоволення потреб підприємства та запитів споживачів з мінімальними 

витратами ресурсів та часу. Загалом принципова відмінність логістичного 

підходу до управління від традиційного полягає у виокремленні єдиної функції 

управління колись розрізненими матеріальними потоками: у технічній, 

технологічній, економічній і методологічній інтеграції окремих ланок 

матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує ефективне 

управління наскрізними матеріальними потоками. Якщо раніше об’єктом 

управління були масові окремі матеріальні об’єкти, то при логістичному 

підході основним об’єктом стає потік, тобто множина об’єктів, що 

сприймаються як ціле [6].  

Особливими характеристиками логістичного управління, як і управління 

загалом, можна окреслити наступні: один із специфічних видів діяльності, що 

відрізняє його від інших видів діяльності; головною формою логістичного 

управління виступає вплив відповідних суб’єктів управління (керівників) на 
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його об’єкт (логістичну систему); вид діяльності, що здійснюється безперервно 

у часі та просторі; здійснюється як процес, що відбувається у чіткій 

структурно-логічній послідовності окремих його етапів; завжди 

підпорядкований визначеним цілям та завжди характеризується певним 

результатом; управлінська діяльність потребує раціонального використання 

необхідних ресурсів та відбувається в умовах ризику і невизначеності [9].  

Функціональними галузями сучасного логістичного управління є: 

закупівельна логістика; виробнича логістика; розподільча логістика; 

транспортна логістика; логістика запасів; логістика складування; логістика 

сервісу; інформаційна логістика [6, c. 72].  

Загальною метою логістичного управління є реалізація й узгодження 

економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників 

підприємницьких процесів через найефективніше використання ресурсів в 

існуючих на даний момент умовах господарювання. Загальна мета діяльності 

кожного підприємства конкретизується у підцілях, які визначаються потребами 

оптимізації і раціоналізації підприємницької діяльності, розвитком 

інфраструктури логістичної системи з урахуванням чинного законодавства про 

створення сучасної матеріально- технічної бази виробництва і товарного 

обміну, активного використання прогресивних інформаційних технологій.  

Незважаючи на багатоаспектність і широту цілей логістичного управління, 

науковці-логісти [5] визначають спільні цілі, властиві всім учасникам 

логістичних систем. Головними серед них вважаються: удосконалення процесів 

фізичного переміщення ресурсів і готової продукції в усіх структурах, 

охоплених логістичним управлінням; гармонізація стратегічних, тактичних і 

оперативних логістичних цілей із загальними цілями і стратегіями підприємств 

або інших учасників логістичного ланцюга; спрямування інтегрованої 

діяльності учасників логістичного ланцюга на ефективне обслуговування 

клієнта за принципом «висока користь – припустимі витрати». У процесі 

логістичного управління на підприємстві виокремлюють такі підсистеми 

організації логістичного управління: постачання, складська, транспортна, 
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виробнича, збутова. Підсистема постачання спрямована на удосконалення 

ефективності роботи шляхом вибору компетентних постачальників, оптимізації 

процесу закупівлі, розробки процесу управління закупівлями, використання 

стандартних робочих методик, дослідження ринку, формування стратегії та 

тактики закупівлі. Складська підсистема передбачає удосконалення процесів 

складування за допомогою впровадження складських технологій, підвищення 

якості складських послуг, їхньої стандартизації та раціонального розміщення. 

Транспортна підсистема забезпечує розробку раціональних схем поставок, 

маршрутизацію перевезень, оптимальне завантаження транспорту, 

забезпечення єдності процесу транспортування з виробничим та складським 

процесами, забезпечення обліку на транспорті. Виробнича підсистема здійснює 

впровадження методів управління запасами, планування виробництва, 

забезпечення виробництва, облік матеріального потоку, дотримання 

виробничого циклу, підвищення якості продукції. 

Збутова підсистема спрямована на системне дослідження ринку, 

підвищення швидкості оформлення та обробки замовлень, підвищення рівня 

логістичного сервісу, зменшення кількості рекламацій, штрафів тощо. Завдання 

логістики полягає в комплексному управлінні наскрізним матеріальним 

потоком, утворення логістичної системи підприємства доцільно починати зі 

сфери постачання, оскільки саме вона організовує вхід матеріального потоку до 

логістичної системи. Логістична концепція управління впливає майже на кожен 

аспект формування прибутків і збитків фірм. Тому відповідні зміни в 

логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і 

роблять свій внесок у забезпечення їхньої довгострокової життєздатності. Як 

головна підсистема загальної системи управління підприємством, логістичне 

управління спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку 

підприємства. Логістичне управління інвестиційною, інноваційною, 

виробничою, фінансовою, кадровою та інформаційною сферами діяльності 

сприяє реалізації стратегічних, а всіма потоковими процесами в ланцюзі 

«закупівля ресурсів – транспортування – виробництво – складування – 
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реалізація – сервісне обслуговування кінцевих споживачів» – тактичних цілей 

підприємства. Науковцями визначено великий комплекс принципів реалізації 

логістичного управління, зокрема: принцип системного підходу; тотальних 

витрат; глобальної оптимізації; логістичної координації і інтеграції; 

використання теорії компромісів для перерозподілу витрат; відмова від випуску 

універсального технологічного та підйомно-транспортного обладнання; 

принцип розвитку логістичного сервісу; моделювання та інформаційно-

комп'ютерної підтримки; розробки необхідного комплексу підсистем; TQM 

(total quality management) – загального управління якістю; гуманізації всіх 

функцій і технологічних рішень у логістичній системі; стійкості і адаптивності 

[10].  

Діяльність підприємства як логістичної системи, тобто такої, що підлягає 

логістичному управлінню, може бути подана за фазовим поділом трьома 

блоками [7]: – логістика постачання, під якою розуміють комплексне 

планування, управління та фізичне опрацювання потоку матеріалів, сировини, 

комплектуючих та відповідного інформаційного потоку від їх переміщення від 

постачальників до початкового виробничого складування; – логістика 

виробництва, яка містить управління процесами від початку виробництва до 

передавання продукції у сферу збуту; – логістика збуту охоплює управління 

переміщенням готових виробів до замовника. Відмінною рисою логістичного 

управління є системний, цілісний підхід до організації та здійснення 

переміщень матеріалів і готових виробів на всьому шляху від виготовлення до 

кінцевого споживання.  

Логістичний підхід надає можливість розглядати рух вантажу від 

постачальника до споживача як систему, що становить поєднання 

взаємодіючих логістичних ланцюгів. Логістичне управління здійснюється на 

основі загальних принципів управління з урахуванням специфіки логістичної 

діяльності. Серед принципів логістичного управління можна виокремити такі 

[5]: – системність і комплексність, які полягають в управлінні всіма потоковими 

процесами у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнес-процесів з метою 
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оптимізації всієї логістичної системи; – узгодження критеріїв оцінки 

ефективності функціонування окремих ланок логістичного ланцюга на мікро- і 

макрологістичному рівнях; – організацію обліку витрат на управління 

матеріальними й пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та 

сервісними потоками вздовж усього логістичного ланцюга; – активніше 

використання інформаційних технологій та сучасних методів моделювання в 

управлінні логістичними системами та ін.  

Зазначене вище, дозволяє стверджувати, що застосування принципів 

логістичного управління може підприємству забезпечити високу 

конкурентоспроможність через оптимізацію витрат, пов’язаних з виробництвом 

і реалізацією товарів, прискорити оборотність обігового капіталу, найбільш 

повне задоволення споживачів у якісних товарах та сервісі.  
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