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УДК 338.1 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.100. С.284 

 

У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 

умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-

економічних системах. Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії 

гостинності.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

 

Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф. 

    Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц. 
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проф., Корж Н.В., д.е.н., проф., Богацька Н.М., к.е.н., доц., Гусак Л.П., к.пед.н., 

доц., Недбалюк О.П., к.е.н., доц., Лобачева І.Ф., к.пед.н., доц., Рябенька М.О., 

к.е.н., доц. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ 

 

УДК 005, 332 .4+ 17. 022.1 

Адамчук Г.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

У статті досліджено роль іміджу в забезпеченні конкурентних переваг 

підприємства. Визначено функції позитивного іміджу та коло цінностей 

позитивного іміджу. Вказано основні складові іміджу підприємства. 

Проаналізовано роль іміджу у формуванні конкурентних переваг підприємства. 

Досліджено процес формування іміджу підприємства і дано характеристику 

кожного етапу. Визначено вплив іміджу на підвищення ефективності та 

результативності організацій в конкурентному середовищі.  

Ключові слова: імідж підприємства, конкурентоспроможність, елементи, 

функції іміджу, позитивний імідж, конкурентні переваги, ефективність. 

Підприємство це відкрита система, яка є дуже чутливою до багатьох 

факторів зовнішнього середовища. Як свідчить практика, позитивний імідж є 

сьогодні надзвичайно важливим, часто вирішальним фактором у забезпеченні 

ефективного функціонування, із яким тісно пов’язана репутація підприємства. 

Проблемам іміджу підприємства в різних його аспектах присвятили свої 

праці зарубіжні та українські вчені-економісти, зокрема Данчева О., 

Королько В., Лембрик Л., Орбан-Уотермен І., Семенов А., Смирнова Ю., 

Томилова М., Хаванов А., Химич І., Швалб Ю. та інші. 

Теорія іміджу виникла на Заході в 60-ті роки минулого століття. Поява 

теорії була зумовлена необхідністю протидії рекламній діяльності конкурентів. 

Суть теорії, обґрунтованої визнаним фахівцем реклами Д. Огілві, в тому, що 
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для успішної реалізації товару набагато важливіше створювати у свідомості 

споживача його позитивний образ, аніж надавати інформацію про окремі його 

позитивні властивості. 

Застосування терміна «імідж» поширилося на різноманітні сфери 

життєдіяльності суспільства та є важливою умовою й одним із найважливіших 

чинників успіху функціонування будь-якого підприємства, фірми, компанії, 

особи. В сучасній літературі поняття «імідж» має багато різних визначень. 

Перш за все, це позитивний результат довгої спільної праці керівництва і 

персоналу підприємства. Імідж складається з зовнішнього та внутрішнього 

образу, який неможливо побачити, але який відчувається і дуже впливає на 

сприйняття оточуючими [4]. 

Імідж фірми – обличчя підприємства, спеціально створений образ компанії 

на ринку товарів і послуг, який відображає її комерційну політику: орієнтацію 

роботи на певні запити певного кола споживачів. Створення іміджу – результат 

великої роботи професіоналів у галузі маркетингу, дизайну, РR- фахівців, 

психології, лінгвістики і реклами. 

Розроблений спеціально імідж підприємства може не збігатися з іміджем, 

який складається або вже склався у споживача в різні моменти її роботи. Тому, 

якщо створений імідж компанії успішно працює, важливо підтримувати його на 

належному рівні та постійно стежити за зміною запитів споживачів. Цим 

завданням відповідає і внутрішньо-корпоративний імідж, що розробляється 

спеціально і підтримується всіма співробітниками. Корпоративний імідж 

створюється і за допомогою публічних заходів: сумісних святкувань, 

презентацій, корпоративних зустрічей і виїздів [1]. 

Іміджі підприємства бувають різними. Якщо взяти за основу аналізу, 

наприклад, такі критерії, як зв’язок образу, що виникає, з об’єктом іміджу та 

суб’єктом сприйняття, як це зробив Ф. Джефкінсон, можна виділити: 

- дзеркальний – імідж підприємства в чужих очах, на думку її 

керівників і персоналу; 

- поточний – реальний імідж підприємства в чужих очах; 
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- бажаний – імідж, який би підприємство хотіло мати в очах 

громадськості; 

- багатозначний імідж – сукупність іміджів структурних підрозділів 

підприємства в очах громадськості. 

Існують і інші типології іміджу підприємства. Зокрема, часто вживаються і 

в практиці, і в науковій літературі поняття позитивного та негативного іміджу; 

ідеального та реального іміджу. В основу такої типологізації покладено 

особливості тих рис підприємства, які приписують йому. Позитивні властивості 

є іміджевими характеристиками позитивного іміджу, негативні – негативного 

іміджу. Не відповідні дійсності властивості зумовлюють ідеальний імідж (іноді 

найкращий у цій ситуації). Бажаний імідж іноді також називають ідеальним. 

Імідж, який сформувався в певних соціальних групах, є реальним, тобто таким, 

що може не збігатися з ідеальним, який прагне мати підприємство. Залежно від 

того, в очах якої громадськості він існує, говорять про внутрішній імідж 

(суб’єкт сприйняття – персонал підприємства) або зовнішній імідж (імідж 

підприємства в очах партнерів, споживачів, конкурентів тощо). 

Фахівець з паблік рилейшнз К. Шенфельда має думку що, імідж 

підприємства має структуру, що містить такі чотири різновиди іміджу, кожний з 

різновидів має наступне визначення: 

- імідж товару – чи якісні й потрібні товари воно виготовляє; 

- імідж управлінський та фінансовий – чи ефективно воно управляє, 

чи варто бути його акціонером; 

- імідж громадський – чи активне підприємство як член громади; 

- імідж підприємства як продавця – чи добре воно платить, тощо. 

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна порівняльна його 

характеристика, що відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки 

діяльності підприємства, котрі визначають його успіх на певному ринку за 

певний проміжок часу щодо сукупності показників підприємств конкурентів 

[5]. Важливою умовою є й те, що імідж підприємства повинен розроблятися 

відповідно до існуючого етапу розвитку суспільства. 
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Отже, стратегія розробки іміджу має бути орієнтована на існуючі цінності і 

домагання суспільства. План формування іміджу повинен дотримуватися 

принципу гнучкості, тобто передбачати трансформації і зміни умов ринку, а, 

головне, він повинен мати здатність адаптуватися до них. З цією метою 

всередині підприємства повинна вестися невпинна робота у відповідності з 

поточними і потенційними змінами ринкових умов. 

Окремі складові іміджу підприємства можуть бути як позитивними, так і 

негативними. В. Королько відзначає: «Усі ці часткові образи, мають 

координуватися, щоб при взаємодії не викликати непотрібних розбіжностей у 

сприйнятті індивідом. Саме ці координаційні функції й мають узяти на себе PR- 

мени, завдання яких – створювати узагальнений імідж, де окремі його 

фрагменти розчиняються в цілісному портреті підприємства‖ [2]. 

Головні елементи іміджу підприємства: 

- якість; 

- реклама; 

- внутрішній імідж компанії; 

- зовнішній імідж компанії; 

- уявлення про підприємство; 

- культура обслуговування; 

- наявність стандартів виробництва та обслуговування; 

- культура оформлення офісу та його територіальне місцезнаходження; 

-  образ підприємства щодо менеджменту та впровадження ноу хау; 

- образ співробітників та їхньої кваліфікації тощо. 

Культура обслуговування – це невід’ємна частина загальної культури 

суспільства. Її варто розглядати як певний рівень розвитку (ступінь 

досконалості) процесу обслуговування, що одержує вираження в 

психологічних, етичних, естетичних, організаційно-технічних та інших аспектах. 

Культура обслуговування виробляється кожним підприємством. На одному 

підприємстві вона може бути дуже низькою, на іншому – досить високою. 

Прояв високої культури обслуговування визначається через поводження 
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персоналу, що чітко знає, як діяти в будь-якій ситуації, що від нього очікують 

клієнти, а також тим, що висока культура робить усіх працівників 

цілеспрямованими і змушує з повагою ставитися до свого підприємства. 

Складовими зовнішнього іміджу є продукт і його якість, усе, що 

супроводжує продукт на ринку: реклама, спосіб пропонування, зовнішній 

вигляд персоналу та об’єктів підприємства. Якість продукту є дуже важливим 

елементом ділової репутації, оскільки навіть надзвичайно ефективна реклама не 

врятує товар низької якості. Вдала реклама за наявності продукту високої якості 

є потужним інструментом формування іміджу, що активно сповіщає ринок про 

продуцента, підкреслюючи унікальність пропозиції, наголошує на відмінності її 

від пропозицій конкурентів, створює емоційну залежність між фірмою і 

споживачами її продукції. Індивідуальність та зовнішній вигляд працівників на 

багатьох підприємствах вважаються невіддільними складовими іміджу 

підприємства. 

Зовнішній імідж формується також інструментами «public relations» – це 

висвітлення громадської діяльності підприємства та його керівництва, 

спонсорські акції, контакти із засобами масової інформації та забезпечення їх 

матеріалами для висвітлення позитивного іміджу підприємства. 

Внутрішній імідж підприємства створюють відносини персоналу і 

керівництва, атмосфера, їх загальне спрямування. У дещо ширшому розумінні – 

це і фінансове планування, і кадрова політика підприємства, і орієнтація, і 

тренінги співробітників тощо. Формуванню внутрішнього іміджу сприяють такі 

цілеспрямовані програми, як програми заохочення співробітників, підвищення 

кваліфікації, спеціалізоване навчання персоналу. Реалізація означених програм 

створює у працівників сталі уявлення про підприємство, його діяльність, 

стандарти цієї діяльності, надає персоналу знання і мотивацію, необхідні для 

презентації компанії клієнтам, орієнтує на компетентне і професійне виконання 

своїх обов’язків, підвищує значущість персоналу у формуванні іміджу. 

Потрібно також враховувати нерозривний взаємозв’язок зовнішнього і 

внутрішнього іміджу підприємства – сприйняття суспільством підприємства 

можна суттєво поліпшити, налагодивши роботу з персоналом, спрямовану на 

підвищення рівня обслуговування клієнтів. 
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Формування іміджу підприємства – це результат діяльності підприємства 

(організації), вміле використання PR-інструментів задля впливу на суспільство, 

громадян, використання методів і принципів, що допомагають підприємству 

досягти поставлених цілей. 

Розроблений імідж підприємства може не збігатися з іміджем, який 

складається або вже склався у споживача в різні моменти його функціонування. 

Для того, щоб слідкувати за зміною середовища впливу на підприємство, 

виділяють зовнішні та внутрішні чинники формування іміджу. 

Формування іміджу складається з певних етапів (рис. 1). 

 

Рисунок  1 – Процес формування іміджу підприємства 

На першому етапі проводиться аналіз стартової позиції рівня підтримки 

підприємства. Здійснюється оцінка образу підприємства за допомогою 

соціальних досліджень, наприклад опитування або анкетування клієнтів, 

персоналу. Дуже важливо правильно здобути інформацію і проаналізувати 

правильно отримані дані. 

Наступний етап – це розробка та впровадження системи заходів щодо 

позитивного формування іміджу підприємства, а також система заходів, 

спрямованих на створення позитивного іміджу. Необхідно скласти план щодо 

1. Аналіз стартової позиції рівня підтримки організації 
(соціальні дослідження) 

2. Розробка та впровадження системи заходів щодо позитивного 
формування іміджу організації 

3. Система заходів, спрямована на створення позитивного іміджу організації 

4. Регулювання системи заходів задля створення позитивного іміджу 

організації 

5. Обґрунтування рішень щодо активізації дії засобів та стимулів на 

формування іміджу організації 
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удосконалення позитивного іміджу підприємства. Цей план має включати в 

себе цілі, місії, задачі, конкурентні переваги, корпоративну культуру, сегменти 

ринку. При розробці такого плану необхідно враховувати споживачів, 

партнерів, акціонерів, персонал та інших зацікавлених осіб. У плані мають бути 

розробки щодо нововведень, які підприємство може запропонувати цільовій 

аудиторії, це може бути додаткове сервісне обслуговування або нові технології 

у розробці продукції. Важливо також враховувати внутрішній імідж 

підприємства, це може бути вдосконалення кадрової політики, формування 

корпоративної культури, мотиваційна політика. Важливо вдосконалювати 

зовнішній імідж – досягти цього можливо, наприклад, беручи участь у 

ярмарках, виставках, за допомогою яких можна прорекламувати свою 

продукцію, логотип, назву підприємства і знайти нових потенційних покупців 

та партнерів. 

Четвертий етап – регулювання системи заходів задля створення 

позитивного іміджу підприємства. Цей етап займає дуже багато часу та зусиль. 

Важливо контролювати реалізацію плану та правильність його виконання. 

Даний етап потребує сильної команди, яка має необхідні знання та навички. З 

цією метою має бути створена відповідна компанія людей, яка буде нести 

відповідальність за виконання перед ними поставленої мети. 

На останньому етапі відбувається обґрунтування рішень щодо активізації 

дії засобів та стимулів на формування іміджу підприємства. Тобто після 

виконання четвертого етапу необхідно оцінити отриманий імідж за допомогою 

інструментів і засобів, які вже існують у практиці. Якщо після аналізу 

отриманого іміджу не було дотримано поставленої мети, то необхідно 

повертатися до першого етапу. 

Ще один підхід до формування іміджу підприємства пропонує 

В. Королько, представляючи його послідовністю таких етапів: 

- аналіз маркетингового середовища підприємства та виділення цільових 

(найбільш важливих для його діяльності) груп громадськості; 

- формування набору найбільш істотних імідже - утворювальних факторів 

для кожної з цільових груп громадськості; 
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- розробка бажаного образу підприємства для кожної цільової групи 

громадськості; 

- оцінка стану іміджу підприємства в кожній із цільових груп 

громадськості; 

- розробка і реалізація плану заходів щодо формування позитивного іміджу 

підприємства у свідомості цільових груп; 

- контроль результатів, що досягаються, і корекція плану (за необхідності). 

Обґрунтовуючи свій підхід, автор підкреслює, що масова свідомість має 

стійку звичку спів ставляти різноманітні об’єкти з певними людськими 

якостями. Саме такі якості й повинен мати імідж підприємства. Вся складність 

лише в тому, що створюваному іміджу повинні повірити різні аудиторії 

громадськості. Запропонований підхід до формування іміджу підприємства, є 

досить дієвим. Однак вважаємо, що при цьому не можна не враховувати 

значущість назви підприємства, стан її внутрішнього середовища та 

використовувані візуальні засоби [5]. 

Таким чином, імідж підприємства – це фактор довіри споживачів до 

підприємства та його товару, фактор зростання числа продажів, а отже, фактор 

процвітання або занепаду для підприємства, його власників і його працівників. 

Проаналізувавши два подані етапи формування іміджу, можна дійти 

висновку, що в обох етапах є як спільні, так і відмінні риси. Потрібно 

зазначити: розглянуті підходи не є досконалими, тому потрібно 

використовувати прийоми і способи з інших методик. Адже поєднання різних 

методик і підходів до формування іміджу є тим вагомим фактором, який 

забезпечує досягнення стійкого іміджу підприємства. Усі складові іміджу 

спрямовані на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого рівня 

компетентності та ефективності в роботі з клієнтами підприємства; створення і 

підтримка такого позитивного іміджу, який, безумовно, змушує споживачів 

довіряти підприємству; встановлення емоційного зв’язку з покупцем і 

суспільством. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 СФЕРИ ГОСТИННОСТІ  

У статті досліджено сучасні HR-технології у системі управління персоналом 

на підприємстві сфери гостинності. Проведено вибір шляхів залучення та 

відбору персоналу і залежність їх від багатьох факторів: стану ринку праці, 

профілю вакансії, корпоративної культури підприємства, її фінансових 

можливостей. Розглянуто сучасні HR-технології та їх застосуванню у системі 

управління персоналом на підприємстві. На сьогоднішній час наймогутнішим 

інструментом забезпечення конкурентоспроможності й розвитку є новітня 

система управління персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки.  

Ключові слова: HR-технології, управління персоналом, аутсорсинг, 

аутстафінг, коучинг, реінжиніринг, тренінг, рекрутиг. 

У сучасних реаліях ведення ресторанного бізнесу особлива увага 

https://www.kazedu.kz/referat/110557/1
https://www.kazedu.kz/referat/110557/1
https://www.kazedu.kz/referat/110557/1
http://yak.vlynko.com/?p=353
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приділяється організації процесу та системи управління персоналом. 

Ресторанний бізнес, як і завжди, так і сьогодні, створюється людьми і для 

людей. Тому політика управління персоналом є основною щодо розвитку 

ресторанного бізнесу і повинна відповідати концепції розвитку окремого 

ресторану.Управління персоналом сфери гостинності слід розглядати як 

систему взаємозв’язаних і взаємозалежних, організаційних, економічних та 

соціальних методів, спрямованих на створення належних умов для ефективного 

функціонування та максимального використання потенціалу його працівників з 

метою реалізації цілей організації. 

Актуальність дослідження обумовлена новими суспільно-економічними 

відносинами, що склалися в усіх сферах життєдіяльності, а також у сфері 

гостинності; необхідністю вдосконалювати та впроваджувати сучасні персонал-

технології у систему управління персоналом у трудових колективах, що сприяє 

ефективному використанню персоналу та збільшує продуктивність праці. 

Проблемами управління персоналом вже багато років займаються 

вітчизняні та зарубіжні вчені. Існує величезна кількість напрацювань і 

досліджень, які використовуються як при формуванні теоретичного підґрунтя, 

так і при здійсненні практичної діяльності. Питання управління персоналом 

досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, такими як:      

М. Армстронг, Л. Балабанова, М. Ведерніков, О. Грішкова, Ч. Джейкобс,                   

А. Дударь, А. Колот, Т. Костишина, В. Нижник, Г. Деслер, Л. Новаковська,                

А. Лоран, Д. Мак-Грегор, Є. Маслов, Ю. Одегов, Ф.-У. Тейлор, А. Файоль,                 

П. Шлендер, В. Яровий, Ю. Палєха, Я. Мейтланд та інші. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених 

дослідженню управління персоналом, малодослідженим залишається питання 

розвитку сучасних персонал-технологій у системі управління персоналом 

сфери гостинності. 

Мета статті - полягає в впровадженні сучасних персонал-технологій у 

системі управління персоналом задля підвищення ефективності та 

продуктивності праці працівників сфери гостинності. 
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Вирішальним фактором у процесі впровадження інноваційних технологій в 

діяльності компанії є ставлення її персоналу до цього процесу. Тому 

керівництву необхідно здійснити психологічну підготовку працівників з метою 

усвідомлення ними виробничої та економічної необхідності реалізації 

інновацій. На нашу думку, система управління персоналом у процесі своєї 

еволюції проходить усі стадії інноваційного процесу і передбачає побудову 

концепції і моделі, розробку політики, стратегії та тактики управління 

персоналом з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, постановку 

цілей та розробку механізму контролю над процесом їх виконання. 

Розглядаючи систему управління персоналом сфери гостинності в 

контексті інноваційного процесу, можна виділити притаманні йому 

особливості, зокрема: будь-які зміни в системі управління персоналом 

спрямовані на розв’язання виявлених проблем у відповідності до стратегічних 

цілей організації; неможливо точно спрогнозувати результати до яких 

результатів приведуть інноваційні рішення; зміни в системі управління 

персоналом можуть викликати конфліктні ситуації між працівниками, їхній 

спротив, небажання та неприйняття нововведень; зміни в системі управління 

персоналом викликають відповідні зміни і в інших підсистемах організації, 

оскільки першочергово стосуються найголовнішої складової організації – її 

працівників. 

Інноваційні рішення у сфері управління персоналом відрізняються від 

продуктових і технологічних тим, що: здебільшого здійснюються з меншими 

фінансовими витратами; важче піддаються економічному обґрунтуванню їх 

впровадження; процес впровадження інновацій ускладнюється психологічним 

фактором спротиву змінам серед працівників компанії, що є більш відчутним, 

ніж в процесі впровадження технологічних чи продуктових новацій.  

Конкурентне середовище та зростання вимог споживачів до якості послуг 

приводять до того, що підприємства, впроваджуючи передові інноваційні 

технології, зіштовхуються з необхідністю перебудови існуючих систем 

управління людськими ресурсами. Потреба в нововведеннях може бути 
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викликана під впливом як зовнішніх (поява нових законодавчих актів, 

зростання конкуренції, зміни в економічному становищі країни), так і 

внутрішніх факторів (зниження прибутковості та рентабельності компанії, 

поява конфліктних ситуацій з клієнтами та між працівниками, реалізація нових 

проектів тощо). Застосування сучасних персонал-технологій є однією з 

найголовніших умов розвитку колективу, а отже, зростання рейтингу 

(репутації) установи як наслідок збільшення продуктивності праці працівників 

та їх зацікавленості у своїй праці.  

Під HR-технологією відповідно до загальнонаукових позицій розуміють 

механізм взаємодії керівників усіх рівнів управління зі своїм персоналом із 

метою якомога повнішого й ефективнішого використання тих обмежених 

економічних ресурсів, що є на виробництві, насамперед робочої сили, 

трудового потенціалу всіх категорій працівників [2]. У сучасному виробництві 

технологія управління персоналом – це наука і мистецтво управління людьми, 

механізм взаємозв’язку між суб’єктом та об’єктом управління персоналом, 

система взаємодії між керівником і працівником, стратегія вироблення рішень і 

тактика їх виконання у сфері ефективної зайнятості працівників в управлінні 

кадровим складом підприємства. 

В управлінні персоналом розрізняють декілька видів HR-технологій: 

1) багатоланкові; 

2) комунікаційні; 

3) індивідуальні та інші. 

Багатоланкові HR-технології передбачають виконання серії послідовних 

взаємозв’язаних завдань, комунікаційні – встановлення трудових відносин між 

окремими працівниками і виробничими підрозділами підприємства, 

індивідуальні – конкретизацію управлінських дій стосовно того чи іншого 

працівника [1]. Усі HR-технології можна об’єднати в такі групи: персонал-

технології позикової праці; навчальні персонал-технології; персонал-технології 

підбору та найму персоналу; персонал-технології підвищення ефективності 

роботи персоналу; персонал-технології контролю праці персоналу; 
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інформаційні персонал-технології. Сучасний стан економіки також визначає 

нові вимоги до рівня підготовки персоналу, коли спостерігається швидкому 

старінні знань, умінь і навичок персоналу, яке виражається у відставанні 

індивідуальних знань від сучасних вимог до посади і професії [3]. 

Постійний розвиток персоналу з метою підвищення його компетентності 

має здійснюватися через формування системи безперервного навчання під час 

створення умов для повного розкриття потенціалу співробітників, їх здатності 

робити відчутний внесок у діяльність своєї організації. 

Найбільш прийнятним є інноваційний тип навчання. Найбільш складним 

моментом у процесі навчання є засвоєння методів самостійного надбання знань. 

Використовуючи різні методи розвитку, можна управляти компетентністю 

персоналу (таблиця 1) [3].  

Таблиця 1 – Новітні методи розвитку персоналу 

Метод Опис, можливість застосування 

Тренінг Мінімум інформації і максимум вправ на відпрацювання навичок. 

Застосовується для розвитку навичок невеликої групи осіб. 

Рекрутинг персоналу Це підбір кваліфікованих кадрів спеціалізованими 

підприємствами-провайдерами за винагороду. 

Кейс Стаді Інтерактивна технологія для короткострокового навчання 

менеджерів на основі бізнес-ситуацій. Мета – навчити 

аналізувати інформацію, сортувати її для вирішення 

поставленого завдання, виявляти ключові 

проблеми, вибирати оптимальне рішення. 

Коучинг Нова форма консультаційної підтримки, засіб сприяння, 

допомоги в пошуку рішень або подолання будь-якої складної 

ситуації. Завдання коуча – не дати знання або навички, а 

допомогти людині самостійно знайти їх і закріпити на практиці. 

E-learning Масовий метод дистанційного навчання у вигляді електронних 

книг, відеоуроків, комп’ютерних вправ. Ефективність 

виявляється в переданні знань великій кількості людей. 

Самонавчання Проходить в індивідуальному порядку за умови стимулювання 

навчання з використанням різноманітних матеріалів:книг, 

документації, аудіо-, відео- і мультимедійних програм. 
 

На нашу думку, система управління персоналом у процесі своєї еволюції 

проходить усі стадії інноваційного процесу і передбачає побудову концепції і 

моделі, розробку політики, стратегії та тактики управління персоналом з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, постановку цілей та 

розробку механізму контролю над процесом їх виконання. 
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Визначивши необхідність в інноваційних рішеннях щодо управління 

персоналом, необхідно провести діагностику компанії з метою виявлення 

реальних причин виникнення проблем, здійснити пошук відповідних шляхів їх 

усунення. Вирішальним фактором у процесі впровадження інноваційних 

технологій в діяльності компанії є ставлення її персоналу до цього процесу. 

Тому керівництву необхідно здійснити психологічну підготовку працівників з 

метою усвідомлення ними виробничої та економічної необхідності реалізації 

інновацій, особистого та колективного значення нововведень. 

Здійснивши ґрунтовний аналіз закордонного досвіду впровадження 

інноваційних технологій в систему управління персоналом світових 

ресторанних комплексів, ми прийшли до висновку, що однією з ефективних 

форм управління працівниками сфери гостинності є застосування кадрового 

консалтингу, що передбачає делегування повноважень стороннім організаціям, 

які сприятимуть створенню ефективної системи залучення та розвитку 

працівників і перетворенню кадрового потенціалу компанії в її стратегічну 

перевагу. 

З метою забезпечення ефективності функціонування закладу та 

підвищення якості обслуговування доцільно делегувати такі види кадрової 

діяльності[4]: 

1. Рекрутинг персоналу – це підбір кваліфікованих кадрів 

спеціалізованими підприємствами-провайдерами за винагороду. Однією із 

форм рекрутингу є лізинг персоналу, який слід розглядати як управлінську 

технологію, що забезпечує бізнес-процеси організації необхідними за 

кількісними та якісними ознаками трудовими ресурсами, використовуючи 

послуги сторонньої компанії. При цьому правовідносини виникають між 

рекрутинговою компанією та працівником, з яким укладається трудовий 

договір, а згодом направляється на роботу в готельний заклад на відносно 

тривалий термін – від трьох місяців до кількох років 

Впровадження у практичній діяльності ресторанних закладів технології 

лізингу персоналу має такі переваги: найм персоналу певної кваліфікації та в 
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необхідній кількості; можливість багаторазової зміни працівників у разі 

неналежного виконання своїх обов’язків або у випадку інших причин; 

звільнення кадрової служби ресторанну від рутинної адміністративно-паперової 

роботи, пов’язаної з офіційним оформленням працівників у штат, а також 

виключення витрат на розрахунок заробітної плати та виплати компенсацій у 

випадку звільнення; відсутність простоїв у зв’язку з хворобою або відпусткою 

працівника, оскільки згідно з контрактом його зобов’язані замінити можливість 

перевести працівників, які протягом певного періоду зарекомендували себе як 

досвідчені фахівці, у штат компанії.  

Отже, лізинг персоналу дозволяє уникнути труднощів, пов’язаних з 

підбором персоналу, оформленням кадрових документів, виплатою заробітної 

плати та податкових відрахувань. Крім того, дає можливість вести найбільш 

гнучку кадрову політику за рахунок залучення додаткового персоналу або 

скорочення кількості задіяного залежно від цілей та стратегій компанії. Проте 

при прийнятті рішення щодо впровадження цієї технології в систему 

управління персоналом керівництво необхідно проаналізувати її недоліки і 

врахувати можливе зниження лояльності працівників до компанії. 

2. Кадровий аудит – це комплексна оцінка діяльності працівників 

ресторанного закладу, яка дає змогу виявити відповідність професійного, 

освітнього та фахового рівня працівника займаній ним посаді та спрямований 

на здійснення аналізу організаційної структури та кадрового потенціалу. 

Проведення кадрового аудиту на підприємстві передбачає аналіз основних 

показників діяльності кадрової служби та вироблення рекомендацій щодо 

вдосконалення її функціонування, зокрема: ефективність організаційної 

структури, логічність її побудови та злагодженість; документообіг, формування 

єдиної системи обліку, реєстрації та архівного зберігання документів; розробка 

положень про кадрову службу, посадових інструкцій, системи оплати праці, 

системи заохочень та покарань; якісні та кількісні характеристики персоналу, їх 

відповідність цілям та завданням, що стоять перед ресторанним закладом; 

ефективність розміщення кадрів; формування управлінської ланки – підбір 
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перспективних кандидатів на керівні посади; визначення рівня професійних та 

особистісних якостей працівників компанії з метою розробки відповідних 

програм навчання та розвитку; атестація персоналу, що передбачає оцінку рівня 

відповідності працівників своїй посаді та функціональним обов’язкам, 

особистий їх внесок у результативність діяльності закладу; формування 

політики скорочення та вивільнення персоналу, налагодження питань 

внутрішнього сумісництва; загальна оцінка роботи кадрової служби та 

оптимізація її діяльності, розробка системи мотивації працівників, розробка 

технології пошуку, найму та звільнення персоналу та програм адаптації. 

У результаті проведення кадрового аудиту надаються конструктивні 

рекомендації, які, можливо, потребуватимуть від менеджменту закладу 

гостинності проведення відповідних кадрових та організаційних змін. 

3. Коучинг персоналу – це інструмент професійного та особистого 

розвитку працівників компанії, спрямований на вдосконалення професіоналізму 

та кваліфікації, мобілізацію внутрішніх ресурсів та потенціалу, зокрема 

творчих та інтелектуальних здібностей, самосвідомості, ділових якостей, 

інноваційності. Коучинг – це інструмент, що дозволяє знайти максимально 

ефективні шляхи досягнення цілей організації та втілити їх у життя. Коучингові 

технології застосовуються в діяльності ресторанного закладу з метою мотивації 

персоналу, його оцінки та розвитку, вирішення конфліктних ситуацій і 

врегулювання взаємовідносин всередині колективу та покликані вирішити такі 

завдання: створити комфортну та творчу атмосферу в колективі; максимально 

ефективно використовувати трудовий потенціал персоналу. 

Рестораторам у процесі здійснення своєї бізнес діяльності постійно 

доводиться вирішувати проблеми, пов’язані з управлінням ресторанним 

персоналом, оскільки наявність кваліфікованого і добре навченого персоналу є 

запорукою успішності ресторанного бізнесу. Тому створення і застосування 

життєздатної системи управління персоналом у ресторанній справі здатне у 

кілька разів підвищити ефективність діяльності ресторанного підприємництва. 

Завдяки функціонуванню системи управління персоналом забезпечується 
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безперервне вдосконалення методів роботи з кадрами із застосуванням 

сучасних науково-практичних розробок у цій сфері. Необхідно відзначити, що 

для кожної категорії персоналу важливі свої потреби, а методи впливу на них 

можуть відрізнятися. Тому важливо виокремити декілька категорій 

ресторанного персоналу із притаманними тільки їм способами управлінського 

впливу і мотивації. 

1. Адміністрація ресторану — це керівний склад, фахівці, які забезпечують 

фінансово-адміністративне управління рестораном (керівник ресторану, 

бухгалтерія, маркетингова і рекламна служби, відділ кадрів, логістика тощо). 

Найкращою мотивацією для фахівців вищої ланки управління є можливість 

кар’єрного росту, високі рівні доходів, соціальне становище, визнання їх 

значущості. 

2. Фахівці на кухні — це кваліфіковані працівники, що забезпечують 

високу якість приготування страв, їх широкий асортимент в ресторанному 

закладі (шеф-кухар, кондитери, піцери, кухарі, сушисти тощо). Мотивацією для 

цієї категорії працівників буде визнання їхніх талантів щодо приготування та 

оформлення страв, а також їх значущості для ресторану. Соціально-

психологічною мотивацією для них можуть бути різноманітні конкурси на 

звання «Кращого у своїй справі». Елементом економічної мотивації можуть 

стати грошові бонуси за кількість проданих авторських страв. 

3. Персонал обслуговування у залі — це кваліфіковані і некваліфіковані 

працівники, що забезпечують безпосередній контакт з клієнтами та 

відвідувачами ресторану (менеджери залу, касири, банкетні менеджери, 

адміністратори залу, метрдотель, бармени, офіціанти, сомел’ьє тощо). 

Головною економічною мотивацією для них буде розмір чайових, одержаних 

від задоволень клієнтів. 

4. Працівники підсобних служб — це некваліфіковані робітники, що 

забезпечують необхідні умови для функціонування і роботи всіх інших 

категорій ресторану (постачальники продуктів, прибиральники, мийники 

посуду, підсобні працівники на кухні тощо). Мотивацією для них буде 
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стабільна і гідна заробітна плата, чітке коло їх обов’язків, можливість 

нетривалого відпочинку протягом робочого дня, повага керівництва та 

періодичні моральні і матеріальні заохочення. 

Однак для ресторанного персоналу характерна низка специфічних рис: 

висока плинність кадрів серед лінійного персоналу; нестача 

висококваліфікованих управлінських кадрів; відсутність у багатьох ресторанах 

відділу кадрів або менеджера з управління персоналом; непрофесіоналізм 

рядових співробітників ресторану, особливо офіціантів, барменів та кухарів. 

Тому грамотне використання керівництвом ресторанного закладу 

різноманітних технологій управління, способів та прийомів впливу, 

інструментів і видів мотивації, враховуючи індивідуальний підхід до кожної з 

вищеперерахованих категорій ресторанного персоналу, буде найважливішою 

умовою ефективного функціонування всієї системи управління персоналом 

ресторану, що дозволить зберігати професійні та віддані кадри.  

Тому при впровадженні сучасних технологій управління персоналом 

доцільно акцентувати увагу на розвитку саме ключових фігур в управлінні 

ресторанним бізнесом. Також управління ресторанним персоналом вимагає 

високого ступеня відповідальності і від керівників. Тому талановите управління 

персоналом в ресторанному бізнесі є головним ключем до його успіху.  

Тому метою удосконалення політики управління персоналом підприємства 

ресторанного бізнесу має стати забезпечення своєчасного оновлення й 

збереження кількісного та якісного складу кадрів, його розвиток відповідно до 

потреб ресторанного підприємства, вимог чинного законодавства та стану 

ринку праці. 

При цьому основними завданнями впровадження і застосування сучасних 

технологій управління персоналом у діяльність підприємств ресторанного 

бізнесу має стати: — забезпечення ефективної зайнятості ресторанного 

персоналу; — створення економічно привабливих і безпечних умов праці; — 

організація передумов для підвищення кваліфікації та професійного росту 

співробітників ресторану; — розробка заходів і критеріїв справедливої оцінки 
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професійних якостей персоналу для встановлення гідної оплати праці 

відповідно до трудового вкладу кожного конкретного співробітника; — 

організація оптимальних виробничих відносин для простого та ефективного 

вирішення трудових проблем; — формування сприятливого соціально-

психологічного клімату для роботи і відпочинку персоналу ресторану. 

Таким чином, наявність якісно навченого персоналу високої кваліфікації 

допоможе власнику та керівництву створити успішний ресторанний бізнес. А 

потенціал ресторанного персоналу, який складається із професіоналізму, 

здатності до творчості, креативного й інноваційного мислення, генерації нових 

ідей, зможе стати основним фактором конкурентоспроможності на ринку 

ресторанного бізнесу. 

Отже, на сьогоднішній час наймогутнішим інструментом забезпечення 

конкурентоспроможності й розвитку є новітня система управління персоналом 

з урахуванням вимог ринкової економіки. Керівникам потрібно не тільки брати 

на озброєння кадрові технології, а й використовувати у своїй практиці HR-

технології з управління персоналом. 

Будь-яка установа (підприємство) для модернізації свого колективу 

повинна використовувати інноваційні HR-технології та новітні методи розвитку 

персоналу. Ці засоби сприяють розвитку персоналу, а отже й розвитку 

підприємства сфери гостинності. Ці технології дозволять менеджменту 

компанії вплинути на підвищення ефективність функціонування закладу за 

рахунок побудови системи управління персоналом на інноваційних засадах і 

прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо формування, розвитку та 

реалізації кадрового потенціалу. 
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ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуто концепцію управління витратами підприємства, 

обґрунтовано доцільність її використання на сучасному етапі розвитку. На 

основі цього розкрито питання сутності та змісту витрат, їх основних 

складових. Виявлено фактори, що впливають на формування витрат, 

визначено основні етапи утворення. Встановлено механізм формування 

витрат підприємства.  

Ключові слова: витрати, управління витратами, формування витрат, 

механізм формування витрат, система управління витратами. 

Резервом зростання ефективності діяльності будь-якої організації, а тим 

більше комерційної, і забезпеченням конкурентоспроможності продукції, що 

виробляється, є зниження витрат, оскільки вони безпосередньо впливають на 

кінцеві результати діяльності організації і «запас» її конкурентоспроможності. 

Основні чинники виробництва трансформуються в продукт праці, а 

інтенсивність їх участі в створенні продукту визначає рівень витрат. Тому 

управління формуванням витрат займає одне з визначальних місць в діяльності 

організації. Це обумовлює необхідність створення дієвих методів і прийомів 

управління витратами, формування адекватних організаційних систем 

фінансового і управлінського обліку. 
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Таким чином, необхідність дослідження проблеми управління витратами 

підприємства пояснюється рядом причин: 

- по-перше, зниження витрат разом із збільшенням об'єму виробництва є 

одним з основних джерел отримання прибутку на підприємстві; 

- по-друге, питання управління витратами, безумовно, актуальне для 

підприємств, які за останні роки відзначаються зниженням показника 

рентабельності, внаслідок постійного зростання обсягів витрат; 

- по-третє, управління витратами повинно бути тісно пов'язано з 

бюджетуванням, тобто побудовою на підприємстві системи бюджетного 

планування, контролю і аналізу витрат. Підвищенню точності бюджетних 

показників підприємства сприятиме наявність методичної бази інструментів 

аналізу та прогнозування витрат; 

-по-четверте, ігнорування підприємствами логістичних витрат як 

самостійної категорії і відсутність механізмів ефективного управління даним 

видом витрат на підприємстві. 

Тож формування ефективної політики управління витратами, зокрема 

оптимального рівня витрат для підприємства представляє серйозну проблему, 

яка значною мірою ускладнює вибір стратегії його розвитку. 

Проблему формування ефективних механізмів управління витратами 

вивчали такі відомі вчені, як П.Й. Атамас, І.А. Бланк, С.Ф. Голов,                              

Р.Г. Долинська, К. Друрі, В.Я. Заруба, Р.П. Казакова, В.В. Ковальов, М.І. Ларка, 

В.А. Міщенко, Л.В. Нападовська, П.Г. Перерва, Ю.С. Погорелов, Д.Г. Сигел, 

Ю.М. Соболєв, Т. Скоун, В.Е.Хруцький, А.Д. Шеремет, К.В.Щиборщ,                      

Д.К. Шим, М.Г. Чумаченко, А.І. Яковлєв та інші. Однак, незважаючи на значні 

досягнення в теорії та практиці управління витратами, існують розбіжності 

щодо трактування сутності витрат, побудови їх класифікацій залежно від 

цільового призначення, оцінювання ефективності їх формування та впливу на 

цільові економічні показники діяльності підприємства. Потребують вирішення 

проблеми управління витратами у підприємстві, уточнення складу та сутності 

витрат, визначення впливу витрат на фінансову результативність.   
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Мета статті - узагальнення сутності змісту та складових системи 

управління витратами підприємства в сучасних умовах функціонування та 

розвитку ринку. 

Управління витратами є складним процесом розробки та реалізації 

управлінських впливів, заснованих на використанні об’єктивних економічних 

законів, щодо формування та регулювання витрат підприємства у відповідності 

з його стратегічними та поточними цілями. Процес управління витратами 

підприємства можна розглядати як комплекс цілеспрямованих дій, що мають на 

меті раціоналізацію розміру та структури цих витрат. Такій підхід до 

трактування даного процесу дозволяє чітко встановити його складові та 

взаємозв’язки між ними або, інакше кажучи, описати механізм управління 

витратами на підприємстві. 

Управління витратами на підприємствах часто ведеться на основі 

усереднених за часом характеристик витрат ресурсів. Це не дає належного 

ефекту: поки воно ведеться, змінюються і внутрішні умови на підприємстві, і 

його навколишнє середовище. Динамічні зміни зовнішнього середовища та 

його невизначеність приводять до необхідності використання системного 

підходу до управління підприємством. Системний підхід є універсальним 

методом дослідження, що ґрунтується на сприйнятті досліджуваного об'єкту як 

чогось цілого, що складається зі взаємозв'язаних частин і є одночасно частиною 

системи більш високого порядку. У межах цього підходу вперше було зроблено 

висновок, що підприємство потрібно розглядати як відкриту систему, котра 

складається з взаємопов’язаних елементів, таких як люди, структури, задачі і 

технології, що орієнтовані на досягнення цілей в умовах зміни зовнішнього 

середовища. 

Підприємство відноситься до класу складних систем і, отже, має властиві 

їм характеристики, такі як цілеспрямованість, функціональність, ієрархічність, 

адаптивність. 

Для забезпечення підвищення або підтримки на необхідному рівні 

конкурентоспроможності підприємства в ситуації безперервної взаємодії з 
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динамічним зовнішнім середовищем виникає необхідність надання управлінню 

адаптивного характеру. Адаптація є однією з умов існування і розвитку будь-

якої соціально-економічної системи. Використання адаптивного управління 

дозволяє підприємству займати лідируючі позиції на ринку і досягати на 

певному відрізку часу поставлених підприємством цілей. Зважаючи на 

особливості виконання функцій менеджменту на підприємстві, найбільш 

значущою ланкою адаптивного управління є прийняття управлінських рішень у 

сфері внутрішньо фірмового планування. 

У відповідності із системним підходом, зокрема властивістю ієрархічності, 

управління підприємством доцільно розглядати на трьох рівнях: стратегічному, 

тактичному і оперативному. На кожному з цих рівнів використовується 

специфічний механізм адаптації до зовнішнього середовища. Стратегічні плани 

визначають загальний напрямок діяльності підприємства, його місце в 

ринковому середовищі. В рамках стратегічного планування визначаються 

пріоритетні напрямки розвитку, даються відповіді на наступні питання: які 

основні цілі підприємства, що воно буде виробляти, яка буде його організаційна 

та виробнича структура і т.п. Таким чином, стратегічний рівень визначає 

характер змін поточного способу діяльності. Адаптація на стратегічному рівні 

спрямована на диверсифікацію середовища у зв’язку із зміною конкурентної 

позиції підприємства в його стратегічній сфері бізнесу, або переходом в нову 

сферу[1]. 

Планові рішення тактичного рівня спрямовані на поетапну реалізацію 

стратегії підприємства. Тактичне планування передбачає складання 

середньострокових планів, в яких конкретизується стратегія розвитку 

підприємства, методи та форми її реалізації. Тактичні плани складаються для 

підприємства в цілому, для функціональних областей і структурних підрозділів. 

В рамках тактичного планування ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК» 

визначається програма виробництва продукції в розрізі асортименту і обсягів, а 

також необхідні для цього заходи у функціональних сферах. На оперативному 

рівні плануються конкретні дії в рамках тактичного плану: дезагрегація 
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тактичного плану в місячні, декадні, добові плани. На тактичному і 

оперативному рівнях підприємство здійснює взаємодію зі своїм 

мікросередовищем. При цьому об’єкти і результати його впливу 

кореспондуються із швидким (на оперативному рівні) і повільним впливом (на 

тактичному рівні), що надходить зі сторони зовнішнього середовища. 

Конкретні періоди часу, для яких розробляються стратегічні, тактичні та 

оперативні плани, залежать від галузевої специфіки підприємства, його 

традицій та досвіду. Для підприємства ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК» в 

сучасних вітчизняних умовах стратегічний план розробляється на термін від 1-2 

років, тактичний план - на місяць або квартал, оперативний - в розрізі одного 

місяця. 

У зв’язку з тим, що управління витратами є важливою складовою 

менеджменту підприємства, воно також повинно носити адаптивний характер, 

але зважаючи на специфіку управління витратами, зокрема, на малому 

підприємстві, яке діє в умовах високого рівня невизначеності зовнішнього 

оточення, необхідним є розробка концепції адаптивного управління витратами, 

яка буде відповідати загальній концепції адаптивного управління 

підприємством з точку зору системного підходу. 

Визначення поняття адаптивного управління витратами ґрунтується на 

аналізі категоріального апарату адаптивних економічних систем. Так, адаптація 

- це процес зміни параметрів і структури системи, а можливо, і дій, що 

управляють, на основі поточної інформації з метою досягнення визначеного, 

звичайно оптимального, стану системи при початковій невизначеності в умовах 

роботи, що змінюються [2].  

Таким чином, адаптивне управління витратами розглядатимемо як процес 

підготовки та прийняття управлінських рішень і подальшої реалізації 

цілеспрямованої керівної дії на величини витрат, що забезпечує адекватну 

реакцію підприємства на зміну зовнішніх параметрів, де під адекватністю 

розуміється найбільш повне використання можливостей зовнішнього 

середовища і мінімізація ризиків втрат. 
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Аналіз адаптивних якостей системи управління витратами дозволяє 

виділити наступні напрями підвищення її життєздатності в умовах зростаючої 

складності внутрішніх і зовнішніх процесів: 

- створення запасів ресурсів, продукції, потужностей для згладжування 

природних коливань в зовнішньому середовищі; 

- розвиток механізмів і способів підвищення управлінської маневреності 

і гнучкості для вироблення адаптивних реакцій на зміни зовнішнього 

середовища (уточнення, корекція виробничих планів); 

- підвищення операційної маневреності і гнучкості системи для 

реалізації адаптивних реакцій; 

- розвиток механізмів і способів активної дії на зміну умов 

функціонування. 

За умови реалізації адаптивного управління підприємство                               

ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК» найкращим чином використовує існуючі 

можливості та мінімізує ризики втрат, а отже, досягає високих економічних 

результатів діяльності. Таким чином, ступінь адаптації підприємства, що 

вимірюється співвідношенням реальних і можливих економічних результатів, 

може виступати загальним критерієм ефективності менеджменту підприємства. 

Ступінь адаптованості українських підприємств необхідно підвищувати, 

що передбачає застосування більш складного механізму управлінських дій на 

витрати і потребує розробки та впровадження науково-обґрунтованої концепції 

адаптивного управління витратами підприємства. 

Під концепцією адаптивного управління витратами будемо загальний 

підхід до надання управлінню витратами адаптивних якостей. При розробці 

концепції необхідно, по-перше, брати до уваги чинники зміни витрат та, по-

друге, ураховувати таку властивість системи як функціональність, що 

передбачає вдосконалення функцій менеджменту витрат. Під чинниками зміни 

витрат на продукцію продукції розуміють усю сукупність рушійних сил і 

причин, які визначають її рівень та динаміку [3]. 

На практиці, коли мова йде про наявність системи управління витратами 
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на підприємстві або хоча б окремих методів, керівництво підприємства в 

кращому випадку демонструє набори калькуляцій по різним структурним 

підрозділам або по продукції. Та наявність лише звітності по витратам не 

показує, що підприємство робить правильно, а що ні з точки зору управління 

витратами. Калькуляція - це не більш ніж статистика, завдяки якій керівництво 

може дізнатися, що в роботі підприємства є недоліки. Скоротити операційні 

витрати різного виду можна лише вплинувши на чинники, що утворюють ці 

витрати. 

За результатами вивчення та аналізу літературних джерел виявлено 

різноманітні підходи щодо пошуку напрямків зниження витрат в підприємстві 

ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК». До резервів зниження операційних витрат 

віднесемо підвищення технічного рівня виробництва, поліпшення організації 

виробництва і праці, зміну обсягу та структури виробництва. Резерви зниження 

поділяються на внутрішньовиробничі, галузеві та народногосподарські. Також 

виділимо резерви за видами витрат, за видами ресурсів, за місцями виникнення 

витрат, за статтями калькуляції витрат, за видами діяльності. 

Важливими джерелами зниження виробничих витрат в ПрАТ «Вінницький 

завод «МАЯК» машинобудуванні є: зростання продуктивності праці вищими 

темпами, ніж ріст середньої заробітної плати; зменшення витрат на матеріали, 

паливо; скорочення адміністративно-управлінських витрат; скорочення 

невиробничих втрат. 

Важливим фактором зниження операційних витрат на ПрАТ «Вінницький 

завод «МАЯК» на нашу думку є структура і обсяг матеріальних витрат, і власне 

оптимізація обсягу матеріальних витрат значно сприяє зниженню операційних 

витрат, що є особливо актуальним для галузі машинобудування, яка 

характеризується високим рівнем матеріаломісткості. 

Враховуючи те, що ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК» характеризуються 

значними обсягами виробничо-господарської діяльності, особливу увагу слід 

звернути і на такий фактор, як співвідношення між темпами росту витрат і 

темпами росту обсягу виробництва. При збільшенні обсягу виробництва можна 
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знизити рівень витрат на одиницю продукції як за рахунок постійних витрат, 

так і за рахунок витрат, що зростають меншими темпами, ніж обсяг 

виробництва (витрати на допоміжні матеріали, ремонт тощо). 

В галузі машинобудування, яка характеризується неоднорідністю, 

складністю та громіздкістю технологічних циклів виробничо-господарської 

діяльності вагомими чинниками зміни операційних витрат є також техніка та 

технологія, автоматизація та механізація виробництва. 

Враховуючи те, що машинобудівні підприємства характеризуються 

значними обсягами виробничо-господарської діяльності, особливу увагу слід 

звернути і на такий фактор, як співвідношення між темпами росту витрат і 

темпами росту обсягу виробництва. При збільшенні обсягу виробництва можна 

знизити рівень витрат на одиницю продукції як за рахунок постійних витрат, 

так і за рахунок витрат, що зростають меншими темпами, ніж обсяг 

виробництва (витрати на допоміжні матеріали, ремонт тощо). 

Ще одним способом пошуку напрямків удосконалення управління 

витратами на ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК» є аналіз виконання ними 

функцій управління витратами. Недостатня увага на підприємстві приділяється 

функції планування витрат, яка обмежується лише калькулюванням 

собівартості. Відсутня прогнозна оцінка витрат, яка може попередити 

виробництво неприбуткової продукції. Сучасні економічні умови диктують 

керівнику підприємства необхідність ретельно стежити за положенням на 

ринку аналогічної продукції. Особливо важливий цей аспект в умовах 

підприємств машинобудування, де рентабельність виробів значним чином 

впливає на економічний стан підприємства в цілому.  

Отже, запропоновані загальні положення концепції необхідно деталізувати 

за рахунок: 1) з позиції визначення місця та можливостей використання в 

умовах адаптивного управління; 2) розгляду змісту адаптивного управління 

витратами на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях, оскільки в 

процесі формування управлінських реакцій підприємство стикається із 

необхідністю урахування змін різного характеру в зовнішньому середовищі.  
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На оперативному рівні необхідно компенсувати різкі та значні 

короткострокові зміни параметрів зовнішнього середовища (попиту), що 

можуть призвести до втрати стійкості підприємства (зниження рівня 

платоспроможності). На тактичному рівні коливання попиту є більш 

тривалими, відповідно потрібно прогнозувати обсяги операційних витрат, та на 

цій основі приймати рішення щодо таких обсягів витрат, які будуть 

урівноважувати сезонні коливання. Стратегічний рівень управління передбачає 

компенсацію прогнозованих змін в зовнішньому середовищі, які неможливо 

компенсувати виключно оперативними рішеннями.  

Крім того, очевидним є необхідність наявності інструменту, що дозволяє 

встановити зв’язок між рівнями управління витратами. Таким інструментом 

можуть стати бюджети, що розробляються для різних періодів планування. 

Бюджет характеризує цілі компанії в термінах виконання конкретних 

фінансових і операційних задач і представляє собою набір фінансових 

прогнозів або фінансових планів . 

Таким чином, адаптивне управління витратами потребує наявності 

наступних інструментів: 1) бюджетів на стратегічному, тактичному та 

оперативному рівнях як засобів управління витратами; 2) інструментів 

прогнозування витрат для відбиття стану ринкового середовища;                                 

3) інструментів корекції планів підприємства щодо ресурсного забезпечення 

для їх оперативної зміни. 
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У статті зазначені основні аспекти інструментарію розробки стратегії 

розвитку підприємства, проаналізовано найпоширеніші з інструментів,  

окреслено проблеми в процесі розроблення стратегії в сучасних умовах. 

Важливим інструментом у ході реалізації стратегії виступає стратегічний 

аналіз, за допомогою якого виявляється та оцінюється стан, можливості та 

загрози внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його 

конкурентний стан.  

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія підприємства, 

інструменти розробки, сценарне планування, стратегічний аналіз. 

Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у 

ринковому середовищі всередині країни та потенційно за її межами є основним 

завданням для кожного підприємства. Вибір інструментів для розробки та 

втілення ефективної стратегії розвитку підприємства, яка дозволить знайти своє 

місце в ринковому середовищі, визначити конкурентні переваги та недоліки 

підприємства та на цій основі прийняти відповідні рішення для досягнення 

стратегічних цілей - одне з головних завдань стратегічного управління 

підприємством.  

Дослідженням інструментарію розроблення стратегії  розвитку 

підприємств, їх різновидів та структури займається велика кількість вчених 

теоретиків та практиків. Розробка зазначених ідей знайшла своє відображення в 

працях таких західних дослідників, як І. Ансофф, М. Мескон, Ф. Котлер, 
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М.Портер і ін. Проблеми впровадження та реалізації стратегічного планування 

у вітчизняній економічній літературі з’явилися в дослідженнях таких авторів, 

як Герасимчук В.Г., Дроздов Г.М., М.Й. Мaлік, В.Г. Aндрійчук, Л.А. Євчук,   

Я.С. Лaріна, О.В. Ульянченко, Х.З. Мaхмудов, Н.І. Степaненко, Свірідова С.С. 

та ін., праці яких внесли значний вклад у розвиток даного напряму. Завдяки їх 

дослідженням став можливим аналіз проблем стратегічного управління та 

вибору інструментів для розроблення стратегії діяльності підприємства в 

сучасних умовах. 

Мета статті - дослідження сучасного інструментарію розробки стратегії 

підприємства. 

Теоретичні підходи до стратегічного управління, методологія здійснення 

та реалізації безпосередньо стратегічного процесу сьогодні перебувають на 

стадії активного формування. Специфічним проявом теорії стратегії є наявність 

значної кількості неузгоджених, іноді суперечливих, концептуальних поглядів, 

що спричиняють певні ускладнення в процесі розв’язання стратегічних 

проблем підприємства. Тому виникає необхідність чіткого розуміння того, що 

на сьогоднішній день являє собою стратегія підприємства, яку інформацію 

повинна містити для її розроблення та хто повинен здійснювати її розроблення.  

Термін ―стратегія‖ походить від грецького – „stratos‖ – військо та „ago‖ – 

веду, та означає вміння, мистецтво в управлінні військами, військовими діями 

та операціями. В сьогоднішньому розумінні поняття „стратегія‖ найчастіше 

використовується як вміння управляти складними процесами за допомогою 

обґрунтованих прогнозів, використовувати стратегічну сировину та резерви. 

Сутність терміну „стратегія‖ розкривається через систему правил для 

прийняття рішень. Ці правила використовуються для оцінювання результатів 

діяльності підприємства в теперішній час та в майбутньому, для встановлення 

взаємовідносин із зовнішнім середовищем;  для здійснення поточної діяльності. 

У різних джерелах наукової літератури пропонуються різні визначення 

стратегії. Американський дослідник І. Ансофф у своїй роботі „Нова 

корпоративна стратегія‖ визначає стратегію як „...один з декількох наборів 
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правил прийняття рішень щодо поведінки організації в умовах неповноти 

інформації про майбутній розвиток підприємства‖ [1, с. 159]. Стратегія 

підприємства – це систематичний план його потенційної поведінки в умовах 

неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, 

що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил 

прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних 

ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від 

загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [2, с. 9].  За               

М. Портером, стратегія – це створення унікальної й вигідної позиції, що 

передбачає певний набір видів діяльності.  

Однією з головних умов необхідності використання стратегії є поява 

раптових змін у зовнішньому середовищі, постановки нових цілей, або  

неможливість досягнення вже поставлених цілей за допомогою існуючих 

стратегій. Сьогоднішній ринок вимагає від керівників концентрації сил, уміння 

передбачати і багатоваріантності стратегічного курсу розвитку підприємств, 

аби ті залишалися конкурентоспроможними та досягали своїх стратегічних 

цілей і місії підприємства. Завдання на стадії вибору стратегії полягає в тому, 

щоб з можливих стратегій провести відбір прийнятних. Як правило, на 

підприємстві розглядається декілька варіантів розв’язання стратегічного 

завдання. Кожний варіант розв’язання передбачає різні можливості, вимагає 

різних витрат та пов’язаний з певним ризиком.  

Сучасним інструментом управління розвитком підприємством в умовах 

постійних змін в зовнішньому середовищі є стратегічне управління – це процес 

управління розвитком підприємства для успішного досягнення її стратегічних 

цілей. Як свідчать  дані практичних досліджень, ті фірми та організації, які 

управляють змінами, плануючи на цьому свою стратегію, швидше стають 

успішними. У стратегічному управлінні виділяються два глобальних взаємо 

повʼязаних управлінських процесів: формування стратегії та її реалізація. Для 

того, щоб впровадити систему стратегічного управління підприємством 

необхідно не тільки розробити стратегію, але й грамотно втілювати зміни. З 
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метою забезпечення сталого розвитку підприємства в сучасних умовах бізнес-

середовища, інструментарій стратегічного управління можна умовно 

класифікувати залежно від його застосування на різних етапах стратегічного 

управління: при аналізі середовища підприємства (swot - аналіз, конкурентний 

аналіз, функціонально-вартісний аналіз, бенчмаркинг та інші); при визначенні 

місії і цілей підприємства (мозковий штурм, дерево цілей, бізнес-інжиніринг та 

ін.); при виборі стратегії (матриці БКГ, McKinsey, метод життєвого циклу 

товару, портфельний аналіз та ін.); при розробці стратегії (моделі І. Ансоффа, Г. 

Стейнера, методи SADT, Idef3, DFD, ARIS, сценарне планування); при 

реалізації стратегії (система збалансованих показників, структура розбиття 

робіт та ін.); при оцінці ефективності реалізованої стратегії (внутрішній аудит, 

стратегічний аудит та ін.) [3, с. 109; 4, 204]. 

Поняття «інструмент» походить від латинського «instrumentum», що 

означає знаряддя (засіб) людської праці або виконавчий механізм машини для 

виконання якої-небудь роботи. Під інструментами стратегічного управління 

слід розуміти сукупність концепцій, підходів, системи показників, методів, 

моделей, вживаних в процесі прийняття і реалізації управлінських рішень, 

направлених на ефективний розвиток підприємства в довгостроковій 

перспективі; систему методів і моделей, способів і механізмів обґрунтованого 

вибору стратегій за чітко визначеними критеріями [5, с.48].  

До основних інструментів стратегічного управління відносять стратегічний 

аналіз, стратегічне планування, організацію вибору і реалізації стратегії, 

стратегічний контроль. Кожен з вищезгаданих інструментів стратегічного 

управління має складну структуру і зміст. Будучи відносно самостійними, всі 

перераховані інструменти знаходяться в тісному взаємозвʼязку і 

взаємозалежності. Одним з найважливіших інструментів стратегічного 

управління, що формує інформаційну базу для визначення і коректування 

стратегічного вибору, є стратегічний аналіз. Саме стратегічний аналіз розвитку 

підприємства дозволяє забезпечити науково-економічну обґрунтованість 

стратегічних рішень, що приймаються, відносно розвитку підприємства в 
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цілому і його окремих елементів, визначити результативність використання 

трудових, виробничих і фінансових ресурсів, перевірити оптимальність 

управлінських рішень [4, с.198]. Знаними в світовій економічній практиці є такі 

інструменти стратегії: SWOT-аналіз, матриця Бостонської консультаційної 

групи(BCG), матриця «GE/McKinsey» («привабливість 

конкурентоспроможність), матриця «Shell»-DPM («матриця направленої 

політики»), модель ADL, модель М. Портера; діловий комплексний аналіз 

(PIMS), матриця Ансоффа, модель стратегічного планування на основі 

«стратегічної прогалини»; модель, що базується на врахуванні ринкових 

переваг; модель що, орієнтована на створення та підтримку 

конкурентоспроможності; модель що, орієнтована на створення позитивного 

іміджу; моделі, що враховують розміри підприємств; метод аналізу динаміки 

витрат і крива досвіду; аналіз динаміки ринку; модель життєвого циклу товару; 

модель «продукт - ринок» та ін. При виборі конкретного інструменту розробки 

стратегії слід враховувати як зовнішні, так і внутрішні умови діяльності 

підприємства. Ці умови визначатимуть також, буде це вибір одного чи 

декількох інструментів, в залежності від багатьох взаємопов’язаних факторів 

ринкового середовища.   

Варто зазначити, що світова практика найчастіше пропонує для 

впровадження моделі стратегічного планування, що мають вигляд матриць. 

Так, дослідження конкурентних позицій підприємства на ринку з метою 

визначення стратегій та перспектив його розвитку передбачає: аналіз секторів 

бізнесу підприємства (модель BCG), аналіз конкурентних позицій підприємства 

(модель GE / McKinsey), матриці спрямованої політики (модель Shell / DPM) та 

ін. Дослідження життєвого циклу бізнесу ґрунтується на застосуванні моделі 

ADL, а також на методі SPACE з використанням довірчих інтервалів, на 

методиці життєвого циклу за допомогою RONA-графів та на методиці 

стратегічної оцінки підприємств.  

SWOT-аналіз передбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства. Аналізуються сильні та слабкі сторони внутрішнього 
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середовища, а також можливості і загрози зовнішнього середовища організації. 

Розглядаються всі можливі парні комбінації між загрозами, можливостями, 

сильними і слабкими сторонами. Встановлені зв’язки слугують вибору 

стратегій.  

Матриця Бостонської консультаційної групи (BCG) визначає 

співвідношення «зростання ринку (попиту)» і «відносної частки на ринку». 

Матриця дозволяє визначити стратегічну позицію по кожному стратегічному 

економічному елементу підприємства, тобто стратегічну позицію бізнесу 

підприємства, і на основі аналізу цієї позиції обрати правильну стратегію дій.  

Матриця «GE/McKinsey» («привабливість конкурентоспроможність») є 

розвитком і узагальненням матриці BCG. Використовується комплексний 

показник привабливості ринку та комплексний показник 

конкурентоспроможності підприємства. Призначена для визначення стратегії 

інвестицій та розвитку для стратегічних позицій бізнесу.  

Матриця «Shell»-DPM («матриця направленої політики») є своєрідним 

розвитком ідеї стратегічного позиціонування бізнесу, закладеної в основу 

моделі BCG. Модель «Shell» дає можливість вибрати певну стратегію залежно 

від вибраних пріоритетів: орієнтації на життєвий цикл конкурентного виду 

продукції або грошовий потік. Особливістю матриці є те, що в ній можуть 

розглядатися види бізнесу, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу. 

Модель ADL забезпечує оригінальною методикою стратегічного 

планування, а також надає потужний інструмент для визначення оптимальної 

диверсифікації діяльності багатогалузевої компанії. В основі методу ADL 

лежить матриця, побудована за двома багатовимірними (багатофакторними) 

змінними (параметрами): конкурентною позицією підприємства на ринку; 

ступенем зрілості ринку. 

Модель PIMS забезпечує конкретним матеріалом для прийняття 

стратегічних рішень. Модель передбачає близько 30 показників діяльності 

підприємства, які впливають на рівень прибутковості і об’єднані в три групи: 

конкретна пропозиція бізнесу, характеристика і привабливість ринку, 

виробнича структура підприємства [5, с. 59]. 
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Одним з сучасних інструментів розробки стратегії розвитку підприємства є 

сценарне планування, яке засноване на побудові варіантів сценаріїв розвитку 

майбутніх подій. Це метод прогнозування, при якому розглядаються декілька 

сценаріїв подальшого розвитку подій, що мають приблизно однакову 

вірогідність. Метод сценарних технологій припускає, що має бути декілька 

сценаріїв, що поєднували б в собі весь спектр умов, елементів, ризиків, в тому 

числі й результати невизначеностей. Побудована на базі таких сценаріїв 

стратегія перестає бути жорстким планом і набуває необхідної гнучкості для 

того, щоб підприємство залишалося успішним в різних умовах функціонування. 

Для реалізації поставлених цілей вибирається найбільш відповідний реальній 

план, який буде реалізуватися порівнянням фактичного розвитку підприємства 

з параметрами його розвитку за сценарієм.  

Сценарне планування застосовується в рамках стратегічного управління з 

точки зору забезпечення розвитку підприємства в умовах мінливого 

зовнішнього середовища. Варто зауважити, що на ринку представлена безліч 

інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів, в числі яких найбільш 

поширеними є: метод функціонального моделювання SADT(Idef0), метод 

моделювання процесів Idef3, метод моделювання потоків даних DFD, метод 

ARIS. Проте вищеназвані інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів 

не дозволяють виробляти оцінку стратегічно орієнтованих рішень в умовах 

невизначеності впливу зовнішнього середовища.  

У звʼязку з цим вирішення завдань вибору стратегічних орієнтирів 

розвитку підприємства вимагає створення інструментів, що включають в свій 

склад економіко-математичні моделі, що дозволяють в процесі оцінки різних 

варіантів рішень здійснювати облік критеріїв невизначеності дії зовнішнього 

середовища  

Отже, опрацювавши матеріал з теми та розглянувши інструментарій 

розробки стратегії підприємства, стає очевидним, що підприємство не може 

ефективно виконувати статутні завдання і досягати поставлених бізнес-цілей 

без розробки та впровадження ефективної стратегії розвитку. Саме вона 
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визначає напрям діяльності організації, формує місію та цілі, забезпечує 

ефективне використання наявних ресурсів. Якщо підібрані необхідні в сучасних 

мінливих умовах бізнес-середовища інструменти то стратегія розвитку стає 

дієвим інструментом для досягнення поставлених цілей в сучасних умовах. 

Таким чином, використання системи методів та інструментів стратегічного 

управління, постійний пошук варіантів та сценаріїв стратегічного планування, 

аналіз змін ринкового середовища та вчасне впровадження змін у стратегічне 

планування дозволить підприємствам та організаціям підвищити ефективність 

своєї діяльності. 
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У статті розглянута сутність та особливості управління внутрішнім 

потенціалом та заходи щодо удосконалення системи управління внутрішнім 

потенціалом підприємства. Запропоновані комплекс організаційно-економічних 

завдань для підвищення ефективності управління внутрішнім потенціалом 

підприємства в умовах функціонування ринкових відносин. 
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Розвиток світової і української економіки тягне за собою підвищення 

конкуренції на більшості міжнародних і національних ринків. У зв’язку з цим, 

для  підприємств особливого значення набуває ефективне використання всіх 

наявних у його розпорядженні ресурсів. 

При цьому необхідно відзначити, що саме в сфері процесу управління 

внутрішнім середовищем підприємства приховані значні резерви підвищення 

ефективності і конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта.  

Застосування ефективної управлінської системи гарантує динамічний 

розвиток підприємства і дозволить значно підвищити продуктивність праці. У 

сучасних умовах даний процес неможливий без вдосконалення. При цьому 

необхідно підкреслити, що процес вдосконалення системи управління 

внутрішнім потенціалом підприємства - явище комплексне, яке потребує 

структурованого підходу. 

Ці положення визначають актуальність даної теми, її вивчення, аналізу й 

удосконалення. 

В роботі досліджується проблема управління внутрішнім потенціалом 

підприємства, розглянуто сутність та особливості управління внутрішнім 

потенціалом підприємства, а також обґрунтовано заходи щодо удосконалення 

системи управління ним. 

Управління - це вплив на працівників з метою досягнення цілей, що стоять 

перед підприємством і його працівниками. Воно базується, з одного боку, на 

багатьох галузях знань, таких, як економіка і політологія, соціологія і 

психологія, інженерні дисципліни, статистика, а з іншого боку - на 

безпосередньому узагальненні досвіду управління різними підприємствами, 

організаціями і компаніями у ході тривалої історії розвитку людської 

діяльності. Та обставина, що управління виробничо-господарськими процесами 

врешті-решт зводиться до управління людьми, передбачає свідоме регулювання 

діяльності колективу - форм його організації, мотивації дій і характеру 
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взаємовідносин між його членами. У зв’язку з цим і виникає потреба виявлення 

механізму міжособистісних відносин та вивчення закономірностей формування 

у працівників ціннісних орієнтацій. Однак колектив не лише об’єкт, а 

одночасно і суб’єкт управління, оскільки працівники мають брати активну 

участь у здійсненні управлінської діяльності. Тому важливо правильно 

розуміти процес формування управлінських впливів і способи взаємодії людей 

у цьому процесі. 

Менеджмент підприємства і його організація у ринковому середовищі 

висуває вимоги до професіоналізму управлінського персоналу. Сучасний 

управлінець – це людина, що володіє загальними основами науки управління і 

специфічними знаннями і вміннями в галузі цієї науки [2, с.262]. 

Концепція управління внутрішнім потенціалом підприємства, що базується 

на оптимізації робочого часу або господарських процесів, або зниження витрат 

часу або витрат звертання, або виробництва високоякісної продукції, поступово 

відходить в минуле. З точки зору сучасної теорії управління внутрішнім 

потенціалом підприємства являє собою самоорганізовану систему у всіх його 

виявах, що має на увазі ліквідацію багаторівневої ієрархії, формування центрів 

прибутку шляхом усунення паралелізму в управлінні виробництвом і збутом, 

формування сегментів виробничо-збутової сфери. 

Керівництво вищої ланки більшості підприємств постійно перебуває в 

пошуку такої організаційної структури, яка б дозволяла найефективніше 

використовувати ресурси та досягати поставлених цілей. При цьому 

організаційна структура кожного підприємства, маючи загальні ознаки щодо 

забезпечення послідовності й постійності виробничого процесу та адаптації 

підприємства до умов зовнішнього середовища, є індивідуальною. 

Стосовно управління ефективність є мірою точності або досягнення 

об’єктом управління очікуваного стану. Він задається за допомогою 

планованих параметрів, стандартів (продуктивність праці, рентабельність, 

собівартість тощо). 

Виявлення ефекту від системи управління внутрішнім потенціалом 
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підприємства відрізняється підвищеною складністю, що обумовлено її 

подвійною роллю. По-перше, управлінська праця не здійснюється сама по собі 

або сама для себе. Вона забезпечує організацію спільної праці, тому її 

ефективність необхідно «шукати» у загальних показниках діяльності 

організації. Другою стороною об’єкта застосування зусиль управлінської праці 

є власне використання системи управління внутрішнім середовищем 

підприємства, з метою забезпечення його нормального функціонування та 

розвитку. Виходячи з цього, можна стверджувати, що існує два види ефекту 

організації управління [3, с.97]: 

1. Такий, що проявляється в кінцевих результатах спільної праці. Це так 

звана ефективність в широкому розумінні. При цьому прямого збігання 

(відповідності) рівнів, динаміки ефекту і кінцевих результатів немає. Це 

обумовлено тим, що кінцеві результати залежать не лише від організації 

управління, але й від інших факторів виробництва. 

2. Такий, що проявляється на рівні самої системи управління внутрішнім 

потенціалом підприємства. Це так звана ефективність у вузькому розумінні. 

Вона залежить від ступеня відповідності об’єкта і суб’єкта управління. 

В умовах ринкових відносин в Україні важливе значення має здатність 

підприємств пристосуватися до нових умов господарювання. Це висуває на 

перший план розв’язання задач із забезпечення організаційно-економічної 

стійкості і конкурентоспроможності підприємства в умовах зовнішнього 

середовища, що безперервно змінюється, особливо при проведенні економічних 

реформ. 

Економічна реформа шляхом поступових перетворень повинна 

завершитися створенням ринкової економіки. Функціонування ринкового 

механізму передбачає створення таких умов [4, с.135]: 

– самостійності економічних об’єктів; 

– економічної відповідальності за використання ресурсів; 

– достатньої кількості продукції і споживачів як умови для взаємного 

вибору і конкуренції; 
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– права контрагентів (продавців і покупців) встановлювати ціни на 

продукцію під впливом попиту пропозиції на основі нормальної дії закону 

вартості. 

Структура апарату управління внутрішнім потенціалом підприємства 

повинна бути оптимальною, коли встановлюються раціональні зв’язки при 

найменшому числі ступенів управління, гнучкою та простою. Вона повинна 

забезпечувати економічність управління. Основна мета цієї вимоги полягає в 

тому, щоб потрібний ефект від управління досягався при мінімальних витратах 

на управлінський апарат. Для удосконалення вже існуючої організаційної 

структури управління виробництвом нам потрібно сформувати всебічно 

обґрунтовані структурні підрозділи. 

Для обґрунтованого вибору того чи іншого варіанта внутрішньої структури 

необхідно проаналізувати організаційно-технічні умови та кількість 

структурних одиниць, що входять до його складу. 

Організаційна структура управління - форма системного управління, яка 

визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів із використанням 

лінійних, функціональних і міжфункціональних зв’язків у процесі спілкування 

[5, с.32]. 

Лінійні зв’язки виникають між підрозділами і керівниками різних рівнів 

управління, де один керівник підпорядкований іншому.  

Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, які 

виконують певні функції на різних рівнях управління і між ними не існує 

адміністративного підпорядкування. 

Міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами однакового рівня 

управління. 

З усього різноманіття організаційних структур управління внутрішнім 

потенціалом підприємства чітко виділяють дві великі групи. Це - ієрархічні й 

адаптивні організаційні структури. 

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємство має вживати 

організаційних заходів щодо таких напрямів: розроблення 
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конкурентоспроможної продукції; впровадження прогресивних технологій; 

вдосконалення організації виробництва; автоматизація виробничих процесів; 

реструктуризація виробництва, що діє, і створення нових підрозділів; зниження 

витрати виробничих ресурсів; вдосконалення управління підприємством; 

підвищення професіоналізму персоналу; зростання виробничої потужності 

підприємства; створення систем якості відповідно до міжнародних стандартів 

та ін. 

Кризова ситуація в України є не лише спадщиною радянської економіки. 

Насамперед вона зумовлена недооцінкою важливості господарського механізму 

на рівні галузі і підприємства, а також повною відсутністю якої-небудь стратегії 

мікроекономічного розвитку як з точки зору антикризового управління, так і в 

контексті стратегічних цілей реформ. 

Основною особливістю функціонування більшості підприємств є 

трансформація управлінських процесів в умовах ринкової економіки, яка 

характеризується поєднанням старих і нових методів господарювання, 

постійною зміною чинного законодавства. 

Найважливішим аспектом стабілізації економічного стану підприємства є 

визначення перспективних напрямів його розвитку з врахуванням спеціалізації 

виробництва, технологічних і ресурсних можливостей. Одним з 

найефективніших напрямів стратегічного планування є дослідження, аналіз і 

оцінка доцільності випуску продукції на підприємствах. 

В умовах функціонування ринкової економіки організація випуску виробів 

на підприємстві є складним процесом. Це зумовлено низкою чинників                       

[6, с.162]: 

- нестабільність фінансової політики змушує прогнозувати попит на 

продукцію з врахуванням зміни витрат на виробництво, що остаточно впливає 

на ціну продукції; 

- велика кількість договорів (вхідних – на постачання сировини і матеріалів 

і вихідних – на реалізацію продукції) потребує багато часу для опрацювання їх 

економічних умов; 
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- велика кількість пропозицій на ринку потребує серйозного опрацювання 

питання про потребу випуску нових виробів; 

Тому основною в поведінці підприємств повинна стати зміна у визначенні 

номенклатури продукції, що випускається. 

Основна мета, яка послідовно реалізується від ділянки до управління 

внутрішнім потенціалом підприємства, завжди пов’язана з ліквідацією 

розходжень між плановими і фактичними показниками. Організаційно-технічні 

заходи щодо попередження або ліквідації відхилень насамперед пов’язані з 

використанням наявних ресурсів. 

Процедури перерозподілу ресурсів, коректування планових показників 

більшою мірою мають координаційний характер і до теперішнього часу погано 

формалізовані через різноманіття причин фактичного або очікуваного 

невиконання плану виробництва. До основних з них можна віднести зміни 

потреб підприємств-споживачів, відхилення в планах постачання 

постачальників, розбіжності в термінах введення в дію основних фондів або 

термінів капітального ремонту устаткування, недоробки в кадровій політиці. 

Причини відхилень у виконанні плану виробництва можуть полягати і в 

слабкій координації служб підприємства, а також в його цільовій 

переорієнтації. Координація є найважливішим засобом оптимальної організації 

управління. Вона щонайкраще пристосована до забезпечення високої міри 

узгодженості функціонування виробничих систем. 

В умовах радикальної реформи господарського механізму істотним чином 

змінюються цілі і завдання виробництва, а отже, – місце, роль і значення 

процесів координації. Перехід до ринкових стосунків стимулює розвиток 

господарської ініціативи і самостійності виробничих ланок, підвищення їх 

відповідальності за остаточні результати роботи – все це зумовлює посилення 

проблеми узгодженості в розробленні і здійсненні прогнозів і планів, 

договірних зобов’язань і потребує формування відповідних управлінсько-

координаційних дій, гнучкості виробничих процесів, ефективності систем 

оперативного управління виробництвом. 
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У всіх промислово розвинених країнах діє принцип – виробляти лише те, 

що потрібне, коли потрібне, і стільки, скільки потрібно. Такий принцип вимагає 

адаптації підприємств до умов випуску продукції невеликими партіями з 

частими змінами асортименту в дуже широкому діапазоні. З огляду на це, 

можна виділити основні завдання оперативного управління на підприємствах, 

продиктованих ринковою кон’юнктурою [6, с.167]: 

- розроблення методів регулювання виробничого процесу для досягнення 

координації всіх підрозділів з виготовлення конкурентоспроможної продукції; 

- вдосконалення методів підготовки і ухвалення рішень в оперативному 

управлінні виробництвом на основі розроблення і впровадження інформаційних 

систем управління; 

- вдосконалення методів оперативного планування виробництва з 

використанням маркетингової інформації про ринок, ефективного 

використання всіх видів ресурсів на основі широкого застосування економіко-

математичних методів і інформаційних технологій. 

Ефективність діяльності підприємства, а також виживання його в що 

найгострішій конкурентній боротьбі залежать від здатності в короткі терміни з 

мінімальними витратами перебудовуватися на випуск продукції відповідно до 

коливань попиту. Значною мірою вирішення цього завдання забезпечується за 

допомогою комплексної автоматизації виробництва і управління. Вона створює 

найкращі передумови всебічної інтенсифікації виробництва, зростання 

продуктивності праці, зниження собівартості і підвищення якості продукції, 

поліпшення умов праці і підвищення кваліфікації тих, що працюють. 

Забезпечення стабільного функціонування підприємства в ринкових 

умовах багато в чому залежить від використання внутрішніх резервів – 

вдосконалення систем організації, планування і управління підприємством. 

Ефективним інструментом аналізу і впровадження організаційно-економічних 

завдань планування і управління є застосування економіко-математичних 

методів [1, с.122]. 

Перехід до ринку передбачає відмову від централізованого економічного 
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планування і використання таких підходів, основою яких є моніторинг 

економічних ситуацій (спостереження системи стану ринків), її аналіз, 

прогнозування. Це завдання важко здійснити без відповідних економіко-

математичних моделей і методів, сучасних обчислювальних і 

телекомунікаційних засобів, надійної і оперативної інформації. Поява нового 

класу моделей, в яких поєднуються математичний і імітаційний підходи із 

структурно-логічним підходом, дає змогу здійснити вирішення сучасних 

завдань управління математичними засобами. 

Вирішуючи завдання вдосконалення управління внутрішнім потенціалом 

на вітчизняних підприємствах, потрібно у кожному конкретному випадку 

здійснювати діагностичний аналіз середовища, цілей, технології, техніки, 

регіональних, соціальних умов, з яких повинні випливати вимоги до системи 

управління. Для підвищення ефективності управління внутрішнім середовищем 

підприємства в умовах функціонування ринкових відносин потрібно вирішити 

комплекс організаційно-економічних завдань: 

- розробити методи і моделі техніко-економічного обґрунтування 

доцільності випуску продукції на основі оцінки і аналізу чинників ринкового 

середовища і потенційних можливостей підприємства; 

- розробити моделі та методи оперативного планування виробництва у 

взаємозв’язку із стратегією розвитку підприємства, що передбачають широке 

використання інформаційних технологій; 

- розробити методи оперативного регулювання виробництва з метою 

координації всіх підрозділів підприємства з виконання замовлень споживачів і 

забезпечення їх конкурентоспроможною продукцією; 

- використати принципи маркетингу в управлінні підприємством на всіх 

рівнях: стратегічному, поточному і оперативному; 

- вдосконалити організацію управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємств в умовах постійних змін ринкової кон’юнктури шляхом 

організації підрозділів; 

- вдосконалити методи підготовки і ухвалення управлінських рішень, 

спрямованих на підвищення їх якості. 
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Треба зазначити, що саме остаточний результат виробничо-господарської 

діяльності є критерієм вдосконалення управління внутрішнім потенціалом 

підприємства. Він має бути виражений не лише в зростанні кількісних, а 

швидше в поліпшенні якісних показників, націленості на задоволення потреб у 

виробленій продукції і наданих послугах, але одночасно в підвищенні 

ефективності виробництва і якості управління. Цим вимогам поки що не 

задовольняють методологія і практика планування на різних рівнях нашої 

економіки, що не реагують гнучко на зміни зовнішнього середовища. 

Організація управління внутрішнім потенціалом підприємства потребує 

цілеспрямованої адаптації сучасним правилам ринкової гри. В основі ринкових 

невдач підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності лежить те, що їх 

системи управління внутрішнім середовищем в основному спрямовані не на 

аналіз зовнішньої обстановки, що дуже важливо для підприємства, а лише на 

вирішення внутрішньо фірмових проблем[7]. 

Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління 

внутрішнім потенціалом підприємства спрямоване на вирішення завдань 

стратегічного, поточного і оперативного управління, заснованих на здійсненні 

дослідження ринкового середовища і внутрішніх можливостей підприємства на 

базі розроблення і широкого застосування економіко-математичних методів та 

інформаційних технологій, прийняття управлінських рішень для досягнення 

конкурентних переваг на ринку. 

Список використаних джерел: 

1. Боковець В.В., Медецька С.П.,Цаль І.І. та ін. Підприємництво: навч. 

посібн. Вінниця: ВФЕУ. 2010.495 с. 

2. Боковець В.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів 

економічних спеціальностей . Вінниця: ВФЕУ.2010.495 с. 

3. Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посібн. / В.А. Верба, 

О.М. Гребешкова. К.: Вид-во КНЕУ, 2011. 482 с. 

4. Грозний І.С. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та 

інструменти: монографія / Грозний І.С., Лепа Р.М. та ін.; [під заг. ред.                      

І.С. Грозного] / НАН України, Ін-т економіки промисловості. Донецьк,                  

2010. 338 с. 



53 

5. Управління підприємством: організаційно-економічний аспект: 

монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника, канд. екон. наук, доц. 

М.В. Ніколайчука. Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2010. 389 с. 

6. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник /                       

Ігор Должанський, Тетяна Загорна, Ольга Удалих; М-во освіти і науки України, 

Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. К.: Центр навчальної літератури, 

2006. 360 с. 

7. Боковець В.В., Паламарьова О.І. Виробничий потенціал як складова 

внутрішнього середовища підприємства. International Scientific Journal. Випуск 

10(20). Том 2. 2016. С.50-53. 

 

УДК 338.512 

Бурей І.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

В сучасних умовах стабільна прибутковість та високий рівень 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання можливі, лише за умови 

формування ефективного механізму управління логістичними витратами, що 

забезпечує оптимальну величину даних витрат в умовах виробництва. 

Проведене дослідження дає змогу розглянути управління логістичними 

витратами як комплекс аналітичних процедур, спрямованих на визначення 

оптимального рівня витрат, на основі передбачення і прогнозування. Практика 

показує, що кожна логістична система повинна мати власну концепцію 

управління логістичними витратами. Це пов’язано в першу чергу з тим, що 

логістичні витрати розглядаються як частина загальної системи витрат, 

незважаючи на те, що вони мають свою специфіку. 

 Ключові слова: логістика, логістичні витрати, управління, формування 

витрат, механізм формування витрат. 
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За сучасних умов господарювання перед підприємствами постає завдання 

сталого економічного зростання, яке може бути вирішене тільки завдяки 

удосконаленій нормативній базі, ефективному контролю з боку державних 

органів, компетентному управлінню потоковими процесами.  

Оцінку діяльності підприємств починають здійснювати не тільки з погляду 

якості їхньої продукції та сервісу, але й їхньої здатності постачати готову 

продукцію вчасно, у невеликих обсягах, безпосередньо до місця споживання. 

Підприємства потребують такої організації виробництва та дистрибуції, щоб 

вони могли виконати завдання бізнесу й задовольнити інші економічні потреби, 

зберігаючи як найменші запаси сировини або кінцевої продукції, щоб тягар 

витрат і ризик, пов’язаний з необхідністю утримання запасів, були зведені до 

мінімуму. В період фінансової нестабільності підприємства починають шукати 

ефективні шляхи товаропросування, наприклад, за кількістю складських 

трансформацій та розміром партій поставок, прагнучи добитись максимальної 

ефективності за оптимальних витрат завдяки системній оптимізації 

переміщення руху сировини, напівфабрикатів, товарів від виробника до 

кінцевого споживача.  

Теоретична база логістики відображена в роботах таких вчених:                             

Б. А. Анікіна, І. І. Бажина, В. Ф. Бевзенка, Г. І. Бритченка, Р. В. Волошина,                   

А. М. Гаджинського, І. П. Голофаєва, А. Г. Кальченко, К. М. Ковтун,                              

М. Кристофера, Є. В. Крикавського, О. Е. Лактіонової, Б. М. Мізюка,                           

В. Е. Ніколайчука, М. А. Окландера, Ю. В. Пономарьової, В. Л. Пілюшенка,                 

А. А. Платуха, І. Л. Решетнікова, В. В. Смиричинського, В. В. Стадник,                       

О. М. Тридіда. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні розробки, деякі 

питання розглянуті не недостатньо, зокрема дослідження логістичних витрат, їх 

оцінювання та планування. Тому це потребує поглибленого вивчення та 

удосконалення. Більшість керівників підприємств не володіють достатніми 

теоретичними знаннями і досвідом щодо управління потоками ресурсів. Як 

наслідок, значна частина їхніх логістичних рішень є нераціональними. 
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Ознайомлення зі звітністю підприємств дає змогу стверджувати, що важливою 

проблемою, яка стримує їх економічний розвиток, є відсутність системного 

підходу до формування та оцінювання логістичних витрат, адаптивного до 

сучасних умов господарювання механізму управління логістичними витратами.  

Метою статті - є розроблення теоретичних та прикладних засад 

особливостей управління логістичними витратами у підприємства в сучасних 

умовах функціонування та розвитку ринку, а також визначення основних 

проблем. 

В сучасних ринкових умовах України комерційні відносини формуються в 

умовах високої конкуренції, невизначеності і нестійкості ринкового 

середовища. Тому, щоб досягти успіху в підприємницькій діяльності, вже 

недостатньо використовувати лише маркетингові підходи, потрібно 

застосовувати сучасні високоефективні способи і методи управління 

потоковими процесами. Найпрогресивнішим науково-прикладним напрямом в 

даній сфері є логістика. 

Головна мета логістичного управління полягає у рівновазі таких факторів, 

як оптимізації величини логістичних витрат та відповідного рівня логістичного 

сервісу. Саме тому, основним критерієм вдалого функціонування логістичної 

системи є управління логістичними витратами, мінімізація сукупних витрат зі 

збереженням якісного рівня її функціонування.  

Але, перед тим, як безпосередньо перейти до управління логістичної 

діяльністю підприємств, розглянемо один з важливіших аспектів зазначеної 

проблеми, який не враховується у повній мірі на сьогодні – це склад і структура 

логістичних витрат підприємства, які є основою для побудови логістичної 

системи. 

Як вже зазначалось, що одна з основних задач логістики є мінімізація 

витрат в матеріальному потоці від первинного джерела сировини до кінцевого 

споживача. Вирішити її можна тільки тоді, коли з системи обліку витрат 

виробництва і обігу, виділяти витрати на логістику. Тобто впродовж всього 

логістичного ланцюга враховувати і мінімізувати логістичні витрати.  
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Логістичні витрати — витрати, пов'язані з виконанням логістичних 

операцій (розміщення замовлень на поставку продукції, закупівля, складування 

сировини і матеріалів, внутрішньовиробниче транспортування, проміжне 

зберігання, зберігання готової продукції, відвантаження, зовнішнє 

транспортування), а також витрати на персонал, устаткування, приміщення, 

складські запаси на передачу даних про замовлення, запаси, поставки. 

В переважній більшості наукових джерел, логістичні витрати 

розглядаються як частина загальної системи витрат, при тому, що кожна 

логістична система повинна базуватися на власній концепції управління цими 

витратами, оскільки вони мають свою певну специфіку:  

1. Логістичні витрати розподілені за різними формами фінансової 

звітності, не виділяються при цьому в окремі статті бухгалтерського й 

управлінського обліку, нерідко збігаються з маркетинговими, виробничими 

витратами.  

2. Логістичні витрати забезпечують лише частину прибутку підприємства, 

і таким чином виникають труднощі з їх ідентифікацією, аналізом і оцінкою їх 

ефективності з погляду участі логістичних витрат у формуванні прибутку.  

3. Логістичні витрати входять складовою частиною в структуру витрат 

численних виробничих, комерційних, маркетингових, логістичних підрозділів 

підприємств, що утруднює комплексне управління даною категорією витрат. 

4. Логістичні витрати розподілені у часових межах, які нерідко не 

збігаються з виробничим циклом, являють собою рух грошових коштів у 

реальному часі.  

Обґрунтовуючи актуальність дослідження даного питання, слід врахувати 

кардинальні зміни, що відбулися в останнє десятиріччя у сфері реалізації 

готової продукції. До них можна віднести: перетворення ринку продавця на 

ринок покупця (для нього характерним є перевищення пропозиції над 

попитом), посилення конкурентної боротьби між суб'єктами господарювання, 

поступове поширення концепції маркетингу з її «орієнтацією на споживача» і 

як результат – зростання насиченості, ширини, глибини товарного асортименту. 
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Витрати підприємств, що входять до складу логістичних витрат, дуже 

різноманітні і підрозділяються по елементах витрат, функціональних областях і 

центрах відповідальності. 

Використання традиційних бухгалтерських схем, які і сьогодні існують на 

більшості підприємств, покладаються на довільні методи розподілу і непрямих 

витрат, тому часто спотворюють істинні показники вигідності товарів і 

покупців. Деколи ці традиційні методи обліку абсолютно не підходять для 

аналізу вигідності покупців і ринків, оскільки вони спочатку створювалися для 

калькуляції собівартості продукції. Оскільки управління логістикою 

орієнтується на використанні поняття потоку і направлене на інтеграцію 

ресурсів всього ланцюга постачання, що йде від постачальників до кінцевих 

споживачів, то необхідно використовувати методи, що дозволяють оцінити 

витрати і ефективність потоку, що переміщується по цьому ланцюгу. 

Основна причина того факту, що процес розподілу виявляється таким 

складним для багатьох підприємств, полягає в нестачі інформації про витрати. 

Виникає необхідність управляти загальним процесом розподілу як закінченою 

системою, що враховує взаємний вплив рішень в різних сферах виникнення 

витрат, здійснює вплив і на методи обліку витрат в організації. Зазвичай 

традиційні системи обліку розподіляють витрати по досить широко 

агрегованим категоріям, що утрудняє надалі проведення детального аналізу, 

який необхідний при ідентифікації відповідних витрат на обслуговування 

покупців для конкретних товарів. В умовах, коли відсутня можливість 

проведення аналізу конкретних і агрегованих даних про витрати, неможливо 

також виявити реальний потенціал компромісних варіантів, існуючих в рамках 

логістичної системи. 

Науковцями виділено наступні характерні особливості логістичних витрат 

вітчизняних промислових підприємств: 

- роздрібнення серед багатьох груп витрат у межах окремих процесів, 

фазових поділів тощо; 

- наявність значної частки у загальних витратах підприємств, що постійно 

зростає; 
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- змінність їхніх величин в окремих періодах; 

- незбіг відповідальності за формування цих витрат в організаційних 

підрозділах (структурах) підприємства із сутністю витрат, визнаних в теорії 

обліку, що спричиняє складність їхньої реєстрації та практичне управління 

ними; 

- слабко структурованість логістичних витрат, яка аргументується, по-

перше, поділом їх на реальні та очікувані, по-друге, проблемним 

виокремленням логістичних витрат із сукупних витрат підприємств [1]. 

Варто відзначити те, що єдине визначення логістичних витрат, їх 

структура і класифікація на сьогодні відсутні. В науковій літературі 

розглядають такі основні проблеми ідентифікації та оцінювання логістичних 

витрат в економічній системі підприємства: 

1) некоректність виокремлення логістичних витрат із сукупних витрат 

діяльності підприємства та їхній облік; 

2) відсутність положень щодо чіткої методики розрахунку (нормування) 

окремих (особливо неявних) складових логістичних витрат, загальновизнаних у 

теорії логістики; 

3) неможливість повного економічного оцінювання ефективності 

логістичних витрат; 

4) відсутність можливості ефективного управління логістичними 

витратами та їхнього планування [2]. 

Ефективне управління логістичними витратами передбачає організацію 

дієвої системи їх контролю. Аналіз наукових джерел дозволив виділити 

рекомендації щодо контролю над логістичними витратами, які полягають у 

таких твердженнях [3]: 

1. Зусилля необхідно концентрувати на контролі витрат у місцях їх 

виникнення. 

2. Дані про різні види витрат потрібно обробляти по-різному. 

3. Ефективним шляхом до скорочення витрат є скорочення недоцільних 

видів діяльності (процедур, робіт, операцій). Спроби знизити рівень додаткових 

витрат рідко бувають ефективними. 
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4. Ефективний контроль над витратами вимагає, щоб діяльність 

підприємства оцінювалася в цілому, при цьому потрібно мати уявлення про 

результати діяльності у всіх функціональних сферах логістики. 

В наш час необхідно використовувати різні підходи до класифікації витрат 

– це залежить від цілей дослідження. Так, у концепції управлінського обліку 

доцільно використовувати поділ логістичних витрат за елементами, фазами та 

місцем виникнення. Однак, ставлячи завдання прийняття системних 

логістичних рішень, до уваги треба брати не тільки фактичні логістичні 

витрати, але також і очікувані, тобто користуватися категорією загальних 

логістичних витрат не у фактичному, а в глобальному вимірі.  

Зниження витрат повинно охоплювати весь логістичний ланцюг 

обслуговування замовлень від виробника до споживача.  

Велике значення для скорочення часу й витрат обороту має створення на 

основних транспортних маршрутах великих, добре оснащених складських 

пунктів, на яких широко використовуються пакети й піддони, завдяки чому 

зменшуються обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, час і витрати на їх 

виконання. 

Зниження витрат можна також досягти збільшуючи обсяги продажу, а саме 

підвищуючи якість товару, розширюючи ринки збуту продукції, впроваджувати 

нові пропозиції. 

Тобто, орієнтація на мінімізацію витрат залишається актуальною, але за 

умови оптимального поєднання витрат основного та оборотного капіталу, 

задіяного в ринковій стратегії, і прибутку, який він дає. Звідси висновок — 

логістична стратегія підприємства має бути цілком підпорядкованою ринковій 

стратегії. Успішна реалізація цього гарантує високу рентабельність 

підприємства. 

Таким чином, в межах логістичної системи підприємства завжди існує 

набір різних стратегій функціональних циклів, кожна з яких може 

використовуватися залежно від обставин. У конкретній ситуації слід вибирати 

оптимальні варіанти, які забезпечують можливості для маневрування з метою 

завоювання лідерства на ринку. 



60 

Мета кожного підприємства – забезпечити доставку потрібних товарів у 

належне місце в потрібний час і з мінімальними витратами. На жаль, логістична 

система не спроможна одночасно забезпечити максимальний сервіс для 

клієнтів та скорочення до мінімуму витрат на розподіл товару. Максимальний 

сервіс передбачає зберігання великих товарно-матеріальних запасів, бездоганну 

систему транспортування та наявність багатьох складів, а все це сприяє 

зростанню витрат на розподіл. Для зменшення витрат необхідні: дешева 

система транспортування, зберігання невеликих товарно-матеріальних запасів 

та наявність невеликої кількості складів. 

Витрати на рух товарів нерідко пов'язані між собою обернено 

пропорційною залежністю: 

1) керівники експедиційно-транспортної служби віддають перевагу у всіх 

можливих випадках перевезенню товару залізницею, а не літаком. Це зменшує 

транспортні витрати фірми. Однак через меншу швидкість руху поїздів 

порівняно з літаками капітал виявляється зв'язаним довше, затримуються 

платежі клієнтів. Крім того, це може змусити клієнтів купувати товар у 

конкурентів, які доставляють його за більш короткі строки; 

2) для зведення витрат до мінімуму відділ відвантаження використовує 

дешеві контейнери, що нерідко призводить до численних пошкоджень товару в 

дорозі і незадоволення ним споживачів; 

3) керівники служби товарних запасів віддають перевагу наявності 

невеликих товарно-матеріальних запасів, щоб скоротити витрати на їх 

зберігання. Однак при цьому частішають випадки, коли товару на складі зовсім 

немає, зростають кількість невиконаних замовлень, обсяг канцелярської 

роботи; виникає потреба у виробництві незапланованих партій товару та 

використанні дорогих матеріалів – засобів його прискореної доставки[2]. 

Створена на підприємстві система обліку витрат виробництва і обігу 

повинна виділяти витрати, що виникають в процесі застосування функцій 

логістики, формувати інформацію про найбільші витрати і характер їх взаємодії 

один з одним. При дотриманні цих умов можна добитися мінімізації сукупних 

витрат впродовж всього логістичного ланцюга.  
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Логістика припускає фіксацію післяопераційного обліку витрат на всьому 

шляху руху матеріального потоку, який дозволяє використовувати показник 

зміни суми витрат як критерій ефективності схвалюваних рішень у сфері 

управління матеріальними потоками.  

Ефективність функціонування логістики на підприємстві визначається 

оптимальним співвідношенням балансу між витратами, підвищенням прибутку 

і рівнем якості обслуговування споживачів.  

Всі витрати виникаючі в процесі виробництва можна розділити на дві 

групи: витрати на перетворення і витрати на взаємодію. Вважається, що 

основним чинником стратегічного успіху є виключно ринкова орієнтація — 

орієнтація на споживача. Проте для забезпечення стабільної рентабельності 

підприємства повинні правильно вибиратися і раціонально використовуватися 

ресурси. Така політика забезпечує підприємству найсерйозніші конкурентні 

переваги.  

Облік витрат, пов’язаний з процесом просування ресурсів, складається з 

безлічі специфічних витрат, які виникають на наступних етапах:  

- прийом замовлення;  

- обробка замовлення;  

- оформлення документів;  

- комплектація замовлення;  

- зберігання;  

- доставка;  

- транспортно-експедиторські послуги;  

- виставляння рахунку[1].  

Витрати окремих компонентів логістики тісно взаємозв’язані між собою. 

Наприклад, економія на транспортних витратах може привести до значного 

збільшення витрат, викликаних зростанням складських запасів, а економія на 

упаковці вантажів — до додаткових витрат, викликаних пошкодженням 

вантажів при доставці, і т.д. За певних умов можливий такий перерозподіл 

витрат, при якому якесь незначне їх збільшення в одній сфері може дати значну 

економію в іншій, що приведе до зниження сумарних витрат по системі в 

цілому.  
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Успіх підприємництва залежить від двох умов: обсягу і якості виконання 

функцій та завдань, що вирішуються підприємством (обсягом виробництва, 

реалізації продукції, наданням послуг тощо); і раціонального використання 

ресурсів. А отже управління витратами означає вдосконалення управління 

всіма аспектами діяльності підприємства. 

Ефективним вважається таке управління, яке забезпечує: 

- належний облік і звітність; 

- логічну класифікацію витрат і можливість їх повного і глибокого аналізу; 

- віднесення витрат на відповідні підрозділи, служби, функції, окремих 

осіб, тобто встановлення міри відповідальності за їх використання; 

- прогнозування і планування витрат, складання кошторису витрат на 

майбутній період з врахуванням інших показників і особливостей діяльності 

підприємства. В кожному підприємстві складається відповідна система 

управління. 

Таким чином, система управління логістичними витратами є однією із 

підсистем загальної системи управління підприємством. Вона тісно пов'язана з 

такими підсистемами управління: обсягом виробництва і реалізації продукції, 

запасами, виручкою (доходами), прибутком. Щоб забезпечити ефективне 

управління витратами на підприємстві, слід сформувати відповідну систему 

управління логістичними витратами. 

Елементами моделі управління логістичними витратами є: мета системи; 

об'єкт і суб'єкт управління, що знаходяться під дією попиту і пропозиції на 

ринку, і які визначають суспільно необхідні витрати; група елементів, що 

формують прямий інформаційний зв'язок з об'єктом управління; контрольовані 

і неконтрольовані фактори, що впливають на основні елементи систем. 

Процес управління витратами на підприємстві досить складний, оскільки 

потребує врахування різноспрямованих інтересів: держави, галузі, 

підприємства, контрагентів, споживачів. Основне завдання створення на 

підприємстві системи управління логістичними витратами полягає в тому, щоб 

поєднати ці інтереси і створити саморегулюючий механізм їх формування й 

зміни. 
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Отже, система управління логістичними витратами підприємства — це 

система економічних засобів і методів спрямованого виливу на інтереси галузі, 

підприємства, працівника з метою оптимального їх узгодження з інтересами 

споживачів і всього суспільства в цілому по дотриманню відповідних суспільно 

необхідних пропорцій у формуванні витрат. 

Підводячи підсумок зазначимо, що головним критерієм управління 

логістичними витратами підприємства є прискорена тенденція зростання 

прибутку та чистого доходу від реалізації продукції в порівняні з тенденцією 

росту його витрат. Що можливе лише за розробки і реалізації дієвого механізму 

управління логістичними витратами підприємства. Тому логістичні витрати 

повинні знаходитись під постійним контролем працівників підприємства, а 

також оптимальна величина їх для кожного підприємства повинна бути 

встановлена особисто в залежності від галузі виробництва та від логістичної 

діяльності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуто проблемні питання особливостей планування діяльності 

підприємства та запропоновані схеми і принципові положення його 

удосконалення в сучасних умовах господарювання На основі цього розкрито 
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питання сутності та змісту системи планування сучасного підприємства, її 

основних складових і завдань. Виявлено фактори, що впливають на формування 

та реалізацію системи планування, визначено основні етапи її створення та 

принципи функціонування. Встановлено вимоги щодо формування ефективної 

системи планування підприємства.  

Ключові слова: менеджмент, планування, система планування, формування та 

реалізація ефективної системи планування, організація планування. 

Планування в умовах ринку повинне базуватися на принципах 

гармонізації, збалансованості інтересів держави, регіонів і окремих 

господарюючих суб’єктів. І важливим питанням при цьому є питання 

організації процесу планування на підприємстві, як суб’єкта господарювання. 

Ефективність системи планування (її успішність) визначається значною 

мірою рівнем її організації, направленої на раціональне поєднання основних 

елементів системи планування: 

– персоналу, який здійснює планування і який сформований в 

організаційну структуру; 

– механізму планування; 

– процесу обґрунтування, прийняття й реалізації планових рішень 

(процесу планування); 

– засобів, які підтримують процес планування (інформаційне, технічне, 

організаційне й лінгвістичне забезпечення).  

Система організації планування спрямована на створення найбільш 

сприятливих умов для удосконалення процесу виробництва й управління 

підприємством. 

Вивченням загальних проблем планування займаються багато вчених, 

зокрема: В. Геєць, В. Бесєдін, А. Гальчинський, Б. Панасюк В. Науменко,                   

М. Пашута, Б. Грабовецький, Н. Малиш, Р. Тян, А.В. Шегда, О. Орлов,                     

А.О. Заїнчковський, Т.Л. Мостенська, Є. Бельтюков, І. Смолін, А. Богатирьов, 

Г. Азоєв, І. Бланк, В. Герасимчук, В. Голіков, А. Наливайко, З. Шершньов та ін. 

Проте, в працях вчених практично зовсім не приділяється увага питанням 

організації процесу планування на підприємстві, хоча саме від рівня організації 

планування залежить результат процесу планування.  
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Мета статті - полягає в розробці організаційних схем та принципових 

положень організації процесу планування на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання. 

Особливе місце в системі управління підприємством займає планування, 

яке є підґрунтям для всіх управлінських рішень. Планування дозволяє 

перевірити цінність будь-якої структури, її поточний стан, фактори, які 

пов'язані з досягненням бажаного майбутнього. Оскільки підприємство діє в 

умовах мінливого зовнішнього середовища, питання ефективного планування є 

досить актуальним для усіх суб’єктів господарювання.  

Процес планування полегшує управління більшістю процесів розвитку 

підприємства в цілому. Об’єктивна необхідність планування зумовлена 

умовами конкуренції, постійними змінами економічного середовища і ринкової 

ситуації. Планування сприяє оперативному адаптуванні підприємства до умов 

зовнішнього середовища, розширенню власних можливостей, підтриманню 

конкурентних переваг на ринку. 

Планування розглядають як орієнтований в майбутнє, постійний процес 

управління, який здійснюється в певних узгоджених межах й який 

відповідальний за зміни в майбутньому, та стосується складання стратегічних й 

оперативних планів, а також планів на різних рівнях управління підприємства й 

обов`язково включає певні методи моніторингу та контролю [1]. 

Орлов В.В. визначає планування як розроблення і встановлення 

керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його 

розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції розвитку 

підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу [3]. 

На думку Лікарчук Н. В. планування – найбільш динамічна функція, тому 

вона повинна виконуватися професійно й постійно з метою забезпечення 

надійної основи здійснення інших видів управлінської діяльності (стратегічного 

управління) [2]. 

Планування визначають також як процеси вирішення комплексу задач, 

результати яких спрямовані на завчасне прийняття й оцінку взаємозалежної 

сукупності рішень для досягнення такого стану в майбутньому, який бажаний, 

але від якого не можна очікувати, що він настане сам по собі [4]. 
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Поняття планування це вміння передбачати майбутнє та використовувати 

це передбачення із метою запобігання помилкових дій, небажаних несподіванок 

або зведення до мінімуму їх негативних наслідків; процес прийняття певних 

рішень як на близьку, так і на віддалену перспективу. 

Систему планування можна розглядати не лише як сукупність процесів, 

проте й як сукупність планів, між якими існують специфічні зв’язки. 

Планування це визначення системи цілей функціонування і розвитку 

підприємства, шляхів і засобів їх досягнення. 

Мета планування полягає у проектуванні прогнозованих результатів 

розвитку організації. 

Типи планування базуються на трьох ознаках, згідно з якими виділяється 

наступна класифікація [2]: 

1) ступінь невизначеності в плануванні (типи планування – детерміноване, 

ймовірне, стохастичне); 

2) часова орієнтація ідей планування (типи планування – реактивне, 

преактивне, інтерактивне); 

3) горизонт планування (типи планування – довгострокове, 

середньострокове, короткострокове). 

Окремі автори поділяють планування на [1,3,4]: 

- стратегічне – це довгострокове комплексне планування, яке є доцільним 

за умов визначеної місії та сформованої системи цілей; 

- тактичне планування – це планування невеликого періоду часу ( зазвичай 

до року), визначення пріоритету цілей, що забезпечують реалізацію головних 

стратегій, визначення відповідних матеріальних, фінансових та людських 

ресурсів. Цей вид планування розробляється з огляду на стратегію розвитку 

організації; 

- оперативне планування (поточне, операційне) – це планування певних 

процедур, алгоритмів, правил, які дозволяють здійснювати певну діяльність. 

Під механізмом планування розуміють сукупність засобів і методів для 

прийняття планових рішень, для забезпечення їх реалізації.  
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Механізм планування розкриває зміст системи планування. До нього в 

загальному входять: 

– апарат розробки цілей і задач діяльності підприємства; 

– функції і методи планування. 

Апарат працівників, що здійснює планування на підприємстві, функціонує 

у формі організаційної структури, яка встановлює необхідну кількість 

працівників, їх права, обов’язки й відповідальність, вимоги до їх професійного 

рівня, регламентує лінійні, функціональні й інформаційні зв’язки між 

працівниками й структурними підрозділами підприємства. 

На практиці застосовується три схеми організації роботи по складанню 

планів: 

– зверху-вниз (централізована); 

– знизу-вверх по ієрархічній структурі підприємства (децентралізована); 

– круговим способом (зустрічне планування). 

Організаційно централізоване планування на більшості великих і середніх 

підприємств здійснюється ―зверху-вниз‖. При такому підході планові стратегії 

розробляються на вищому рівні управління, де визначаються цілі, основні 

напрямки й головні господарські завдання розвитку підприємства й 

проводиться взаємоузгодження нових пропозицій і механізму їхньої реалізації. 

Потім ці цілі, завдання й показники в більш деталізованій конкретній формі в 

міру просування на більш низькі рівні структури управління підприємством 

включаються в плани підрозділів. Після узгодження планових завдань із 

конкретними виконавцями плани остаточно затверджуються вищим 

керівництвом підприємства. 

Централізована система планування сприяє координації роботи 

взаємопов’язаних структурних підрозділів підприємства. Однак, з розширенням 

масштабів діяльності, посилення процесу диверсифікації, появою 

багатогалузевих концернів, планування з одного центру стає неможливим [3]. 

Планування ―знизу-вверх‖ здійснюється від планів на місцях через плани 

підрозділів до загального плану шляхом погоджень, об’єднань і коригувань. 
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Процес планування, як ціленаправлена діяльність людей, має свою 

технологію, яка являє собою певну послідовність робіт, які виконуються при 

складанні плану, і її варто дотримуватись. 

Процес розробки планів діяльності підприємства повинен включати такі 

основні етапи. 

Перший етап передбачає проведення дослідження зовнішнього середовища 

і внутрішніх можливостей підприємства, його виробничого та ресурсного 

потенціалу, перспектив його розвитку. 

Другий етап – фактично, це визначення основних орієнтирів діяльності, а 

саме місії та стратегічних цілей діяльності. На даному етапі формуються 

головні стратегічні цілі діяльності підприємства. Загальні цілі уточнюються, 

конкретизуються та узгоджуються, будується так зване ―дерево цілей‖ – 

система цілей, що побудована за принципом виділення цілей різного порядку та 

їх логічного взаємозв’язку. Інколи, етап встановлення цілей передує аналізу 

середовища та визначає основні напрями його проведення. 

На третьому етапі порівнюються стратегічні цілі та результати вивчення 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть обмежувати 

досягнення бажаної мети, визначається розрив між ними. За допомогою різних 

варіантів стратегічного аналізу формуються різноманітні варіанти стратегії. 

Четвертий етап. Визначення однієї з альтернативних стратегій та її 

опрацювання, розробка прогнозів. Визначається одна альтернативна стратегія, 

при цьому варто враховувати, що різні варіанти планів з різним ступенем 

успіху ведуть до досягнення мети. Отримані у процесі пошуку альтернативні 

планові показники створюють основу для наступної фази планування – оцінки 

та прийняття планів. На даному етапі також розробляються варіанти прогнозів 

діяльності підприємства. 

П’ятий етап. Розробка варіанту стратегічного плану при визначеній 

стратегічній меті діяльності підприємства з урахуванням реальних 

можливостей та змін зовнішніх факторів. Оцінивши всі альтернативні варіанти 

розвитку підприємства, їхню ефективність та продуктивність, вибирають один 

найкращий варіант розвитку. 
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Шостий етап. Поточне планування діяльності підприємства. Розробка 

планів та програм, в яких встановлюється послідовність та терміни досягнення 

окремих цільових стратегічних показників у рамках окремих часових періодів, 

визначаються планові параметри діяльності структурних підрозділів, 

підприємства в цілому, які повинні бути досягнуті, обсяги використання 

окремих ресурсів, рівень результативності діяльності тощо.  

Сьомий етап. На основі середньострокових планів розробляються річні, 

квартальні, місячні плани, тобто здійснюється оперативно-календарне 

планування. Розроблена низка стратегічних, поточних та оперативних планів 

підприємства є документами, обов’язковими для виконання, тому наступною 

фазою управлінської діяльності є реалізація розроблених планів. 

Восьмий етап – діяльність по реалізації планів, результатом якої є 

фактичне виконання планових завдань та отримання реальних комерційних та 

соціальних результатів діяльності. В процесі реалізації планів і після їх 

виконання здійснюється контроль за виконанням планів та проводиться їх 

коригування. 

Крім того, на підприємстві можуть розроблятись окремі проекти, бізнес-

плани, програми, які є складовими системи планів підприємства. Виходячи із 

аналізу основних етапів розробки планів діяльності підприємства, можна 

виокремити основні стадії процесу (технології) планування та визначити 

відповідні результати планової діяльності. 

Отже, процес планування відіграє важливу роль в системі управління 

підприємством, оскільки має за мету формування цілей підприємства (як 

стратегічних так і тактичних). Узагальнення існуючих підходів до визначення 

сутності планування показало, що процес планування передбачає розроблення і 

встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних 

показників його розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції 

розвитку підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу . 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА,  

ЯК ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

Ефективним інструментом вирішення проблеми формування і створення 

інноваційної стратегії є стратегічне планування інвестиційної діяльності. На 

сучасному етапі реалізації інвестиційної стратегії на підприємствах 

обмежена в основному реальними інвестиціями. Але з розвитком 

інвестиційного ринку України значно зростають потенційні можливості 

підприємств підвищити ефективність функціонування шляхом розширення 

обсягів інвестиційної діяльності, використання нових різноманітних видів 

фінансових інструментів та нематеріальних активів 

Ключові слова: інвестиційна стратегія, форми інвестицій, елементи 

стратегії, особливості інвестицій, види інвестицій. 

За сучасних умов керівники підприємств повинні приймати господарські 

рішення, зокрема і щодо інвестицій, в умовах невизначеності наслідків таких 

рішень, в умовах підвищеного ризику. Стратегічне планування має 

безпосереднє відношення до прийняття інвестиційних рішень, оскільки 

повинне забезпечити узгодження довгострокових цілей підприємства з 

необхідними для їхнього досягнення ресурсами. 
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Питанням управління інвестиційною діяльністю підприємства в 

економічній літературі приділяється досить багато уваги. Серед вітчизняних 

авторів, проблематика робіт яких стосується цих питань, слід відзначити Ю. М. 

Бажала, І. О. Бланка, М. П. Денисенка, Г. В. Козаченко, Т. В. Майорову, А. А. 

Пересаду, В. Г. Федоренка, Н.А. Хрущ, О. М. Ястремську та інших, а серед 

зарубіжних вчених-економістів - Г. Александера, Дж. Бейлі, Г. Бірмана, С. 

Брігхема, Л. Гітмана, М. Джонка, Ф. Фішера, У. Шарпа, Г.С. Шмідта та інших. 

Проте, подальшого вирішення потребує наукова проблема формування 

інвестиційної стратегії підприємства в кризових умовах господарювання. 

Вважаємо, що інвестиційна стратегія є головним планом дій підприємства 

в сфері його інвестиційної діяльності, який визначає пріоритети її напрямків і 

форм, характер формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів 

реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують ефективний 

розвиток підприємства.  

Вибір інвестиційної стратегії пов’язаний з пошуком і оцінкою 

альтернативних варіантів інвестиційних рішень, які найбільше відповідають 

меті підприємства і перспективам його розвитку. Можна виокремити низку 

чинників, які впливають на вибір інвестиційної стратегії підприємства, а саме: 

стадія життєвого циклу підприємства; загальна стратегія розвитку 

підприємства; стан зовнішнього і внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів; 

інвестиційна привабливість підприємства як об’єкта вкладання засобів тощо.  

Зрозуміло, що необґрунтоване здійснення інвестицій ще не гарантує 

підприємству ринкового успіху, якщо відсутня узгодженість дій у сфері 

інвестування, основу якої становить інвестиційна стратегія. Водночас, 

інвестиційна стратегія виходить з загальної стратегії економічного розвитку 

підприємства і має узгоджуватися з нею за цілями та етапами розвитку. 

Урахування взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими складовими 

стратегічного набору дозволить значно підвищити ефективність її розробки. 

Актуальність розробки інвестиційної стратегії підприємства за сучасних 

кризових умов господарювання обумовлена, перш за все, значними змінами, які 
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відбулися і відбуваються в зовнішньому середовищі суб’єктів господарювання. 

За таких умов стає неможливим управління інвестиційною діяльністю 

підприємств лише з використанням традиційних теоретико-методичних основ 

інвестиційного менеджменту.  

Необхідним стає розробка основ адаптивного управління даною сферою 

діяльності підприємства. Сьогодні вироблення інвестиційної стратегії 

підприємства має виходити з того, після певного пожвавлення, вітчизняна 

економіка опинилась у фазі кризи. У цій ситуації виграє те підприємство, яке 

зуміє використати зміни зовнішнього середовища у своїй інвестиційній 

стратегії.  

Так, поширення кризових явищ в значній мірі перешкоджає залученню 

необхідних обсягів інвестицій та реалізації інноваційних ідей. Тому більшість 

суб’єктів господарювання прийме рішення на користь пасивної інвестиційної 

стратегії, що дозволить забезпечити не погіршення їхнього фінансового стану. 

Розробку інвестиційної стратегії підприємства потрібно розглядати, 

насамперед, як стратегію забезпечення його ресурсної бази для реалізації 

одного з конкретних варіантів розвитку підприємства. Складність формування 

інвестиційної стратегії підприємства полягає в тому, що її вибір пов'язаний з 

пошуком оптимального варіанта альтернативних проектів інвестиційних 

рішень, які відповідають меті підприємства і перспективам його інвестиційного 

розвитку.  

В цих умовах інвестиційна стратегія не є незмінною, а потребує 

перегляду та уточнення з врахуванням як змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства, так і того, що інвестиції завжди мають елементи 

невизначеності та ризику. Для залучення інвестиційних ресурсів підприємство 

виходить на позиковий ринок капіталів, на якому відбувається кругообіг 

пропонованих до розміщення ресурсів. Оскільки обсяг пропонованих ресурсів 

істотно менше, ніж обсяг попиту на них, неминуче виникає конкурентна 

боротьба за найбільш дешеві інвестиційні ресурси.  
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Потенційні вкладники порівнюють потенційні об'єкти вкладення коштів, 

вивчають їхню інвестиційну привабливість. Звідси, інвестиційну привабливість 

підприємства можна трактувати як сукупність характеристик, що дозволяє 

інвесторові оцінити, наскільки те чи інше підприємство інвестиційно 

привабливіше за інших. У результаті виникає завдання поліпшення 

інвестиційної привабливості підприємства як в короткостроковому, так і в 

довгостроковому періоді.  

У зв'язку з цим, керівництву підприємства необхідно сформувати 

кредитну стратегію, основним завданням якої стала б оптимізація показників 

інвестиційної привабливості. Для оцінки інвестиційних можливостей 

підприємства, за думкою вітчизняних авторів [4], необхідно досліджувати його 

кредитоспроможність, яка є сукупністю характеристик, що дозволяють оцінити 

інвестиційний потенціал підприємницької структури. 

Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної стратегії є системою 

обробки інформації, що включає в себе підсистему збору та сортування 

інформації, підсистему зберігання інформації, підсистему пошуку, підсистему 

аналізу інформації. Системою обробки інформації є базисом оперативного 

інформаційного обміну в рамках інвестиційної стратегії підприємства, дозволяє 

оперативно реагувати на зміни в юридичних основах і фіскальному середовищі, 

прогнозувати економічні перспективи ринків і планувати зміни в межах 

інституційного аспекту і коригувати основні частини економічного аспекту 

інвестиційної стратегії підприємства.  

Оптимальна інвестиційна стратегія має відповідати критеріям: 

інвестиційна привабливість запропонованих стратегією напрямів діяльності 

підприємства; взаємоузгодженість та взаємозв'язок стратегічних цілей, завдань 

і програм; низька чутливість стратегії до змін у зовнішньому середовищі 

(можливість максимально визначити чутливість до змін); прийнятий часовий 

діапазон реалізації стратегії; відсутність суттєвих перешкод на шляху до 

реалізації стратегії; прийнятний рівень інвестиційних і фінансових ризиків; 

адекватне ресурсне та організаційне забезпечення стратегії. 
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Отже, інвестиційну стратегію підприємства можна трактувати як єдину 

високо інтегровану систему, що складається з багатьох організаційно-

економічних аспектів, нерозривно пов'язаних між собою для забезпечення 

інвестиційної привабливості підприємства.  

Інвестиційну привабливість підприємства неможливо розглядати окремо 

від такої важливої її складової як інвестиційний клімат країни, у якому 

функціонує підприємство. Інвестиційний клімат являє собою комплекс 

об'єктивних умов здійснення інвестицій, виходячи з економічного та 

політичного розвитку країни. Характер інвестиційного клімату залежить від дії 

комплексу взаємопов'язаних чинників: стабільності законодавства, 

ефективності інвестиційної політики держави щодо розвитку національної 

економіки країни, регіонів та суб'єктів господарювання, наявності системи 

управління інвестиціями.  

Клімат як економічна категорія має дві характеристики: ризик і 

потенціал. Ранжирування країн світової спільноти за індексом інвестиційного 

клімату або індексу ризику виступає узагальнюючим показником інвестиційної 

привабливості країни 

Резюмуючи, можна стверджувати, що інвестиційна діяльність 

підприємства не зводиться лише до фінансування його поточних інвестиційних 

потреб. У сучасних умовах більшість керівників пріоритетного значення надає 

формуванню сприятливого інвестиційного іміджу власного підприємства, тобто 

забезпеченню його інвестиційної привабливості. Розробка й реалізація 

інвестиційної стратегії, як довгострокового плану дій щодо мобілізації 

інвестиційних ресурсів може стати ефективним інструментом такого 

забезпечення. Інвестиційна привабливість підприємства має східчасту 

структуру, сформовану з декількох ієрархічних рівнів: інвестиційного клімату 

країни, регіону та галузі, у яких функціонує підприємство.  

Щодо вибору потенційного інвестора, то керівництво підприємства 

повинно прагнути, щоб інвестор був зацікавлений в стабільному 

функціонуванні підприємства і був здатен вкласти кошти в його розвиток, 
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усвідомлюючи, що певна частина прибутку буде використовуватися на 

інноваційну діяльність і соціальні потреби, що в майбутньому призведе до 

збільшення обсягів і підвищення рентабельності виробництва з усіма вигодами, 

що випливають з цього. 

Отже, підприємства, які об'єктивно оцінюють власні можливості за 

основними чинниками інвестиційної привабливості всіх ієрархічних рівнів її 

формування, мають змогу використати потенційні можливості розвитку 

інвестиційної діяльності і не лише зберегти свої конкурентні позиції на ринку, 

але й значно зміцнити свій економічний потенціал.  
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У статті здійснено розгляд та узагальнення теоретичних засад кадрової 

політики підприємства. Диференційовано елементи кадрової політики. 

Систематизовано процеси забезпеченням кадрової політики. 
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мотивація, елементи кадрової політики.  

Сучасні умови господарювання вимагають від управлінців здійснення 

ефективної кадрової політики. Здійснення кадрової роботи є компонентом 

будь-якої організації поряд з управлінням іншими ресурсами. Кадри будь-якої 

організації є ключовою категорією в бізнес-середовищі. Проте персонал 

відрізняється від будь-яких інших ресурсів і вимагає особливих методів 

управління. Актуальною проблематикою на сьогодні залишається комплекс 

різнобічних теоретико-методологічних наукових досліджень основних 

положень кадрової політики. 

Дослідженням проблем кадрової політики присвячено чимало праць 

провідних науковців, таких, як: Борщ В. І. та Белякова В.В. [1], Дикань В. В. та 

Гладух М. В. [2], Дороніна О.А. та Рязанов М.Р. [3], Ніколіна І. І. [4], 

Острянина В.О., Деревйова Л. В. та Домашенко В. В. [6], Саєнко В. Г. та 

Панасейко С. І. [7], Стрехова С.В. [8], Язлюк Б. О., Вороніна В.Л. та Гордієнко 

В.О. [9] Озарко К.С. [5] та інші.  

Мета статті - обґрунтування теоретичних засад управління кадровою 

політикою підприємства в сучасних умовах.  

Існує багато визначень поняття «кадрова політика». Окремі з існуючих 

підходів до тлумачення досліджуваного поняття наведено у таблиці  

Узагальнюючи подані в таблиці визначення, під кадровою політикою 

розумітимемо сукупність правил, норм і цілей, які визначають напрямок та 

зміст роботи з персоналом, через які здійснюється реалізація цілей і завдань 

управління персоналом. 



77 

Таблиця 1 – Трактування поняття «кадрова політика» 

Джерело Визначення поняття «кадрова політика» 

Борщ В. І.,  

Белякова В.В [1] 

це сукупність правил, норм і цілей, які визначають напрямок та 

зміст роботи з персоналом 

Дороніна О.А., 

Рязанов М.Р. [3] 

система інструментів, методів та принципів ефективного 

управління людськими ресурсами, що є засобом реалізації його 

стратегії та спрямована на забезпечення конкурентоспроможності 

на ринку 

Стрехова С. В. [8] сукупність принципів, методів, форм, заходів і процедур із 

формування, відтворення, вдосконалення та використання 

персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та 

стимулювання 

Дикань В. В., 

 Гладух М. В. [2] 
це система роботи з персоналом, що об’єднує різні форми 

діяльності й має на меті створення згуртованого і відповідального 

високопродуктивного колективу для реалізації можливостей 

підприємства, адекватно реагувати на зміни в зовнішньому та 

внутрішньому середовищах 

Основна мета кадрової політики полягає в забезпеченні оптимального 

балансу процесів відновлення і збереження чисельного і якісного складу кадрів 

у відповідності з потребами самої організації, вимогами діючого законодавства 

та станом ринку праці. 

На кадрову політику в цілому, а також на зміст і специфіку реалізації 

конкретних програм і кадрових заходів впливають ряд чинників, які по 

відношенню до організації прийнято розділяти на два типи: зовнішні і 

внутрішні (рис. 1).  

За сучасних бізнес-умов кадрова політика повинна бути спрямована на 

створення якісної системи роботи з персоналом. Вона повинна орієнтуватися на 

отримання результату, за умови дотримання чинного законодавства, 

нормативних актів і урядових рішень, шляхом впровадження всіх елементів.  

Серед елементів кадрової політики розрізняють [1, c. 177]: 

− політику зайнятості, яка охоплює забезпечення висококваліфікованим 

персоналом, створення сприятливих умов праці, забезпечення її безпеки, 

створення можливостей для кар’єрного зростання з метою підвищення ступеня 

задоволення роботою; 
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Рисунок 1 – Фактори, що визначають кадрову політику 

−  політику навчання, яка несе у собі створення відповідної бази навчання, 

можливостей для підвищення кваліфікації і реалізації прагнень до 

професійного зростання; 

−  політику оплати праці, яка полягає в наданні досить високою, порівняно 

з іншими підприємствами, заробітної плати, яка буде відповідати досвіду, 

здібностей і ставлення працівника до своїх обов’язків, його трудовим вкладом; 

−  політику добробуту, що заснована на забезпеченні широкого набору 

соціальних пільг і благ, створенні умов, привабливих для співробітників і 

взаємовигідних для них і для підприємства; 

Фактори,  

що визначають кадрову політику 

 

Внутрішні фактори 

 

Стан ринку робочої 
сили  

Нормативно-правова 
база країни  

Тенденції 
економічного 

зростання  

Науково-технічний 
прогрес 

Зовнішні фактори 

Стиль керівництва  

Основні цілі досягнення 
результатів  

Спосіб керівництва  

Методи управління 
підприємством 



79 

−  політику трудових відносин, яка передбачає встановлення певних 

процедур для попередження виникнення трудових конфліктів, формування 

ефективного стилю керівництва, відносин з профспілками, тощо. 

Дикань В. В. та Гладух М. В. розуміють під забезпеченням кадрової 

політики наступні процеси [2, с. 89]: 

–    організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні керівники 

приймають розроблену та добре скоординовану стратегію управління 

людськими ресурсами як свою власну та реалізують їй у своїй оперативній 

роботі, тісно взаємодіючи зі службами; 

− високий рівень відповідальності всіх працівників, під якими розуміють 

як ідентифікацію з базовими цінностями підприємства, так і наполегливу 

реалізацію визначених цілей у практичній роботі; 

− функціональність – варіантність функціональних завдань, що передбачає 

відмову від традиційного, жорсткого розмежування різних видів робіт, а також 

використання різноманітних форм трудових контрактів ( повна, часткова і 

погодинна зайнятість); 

− структурність – адаптація до безперервного навчання, організаційних 

змін, гнучкість організаційно- кадрового потенціалу висока якість роботи і її 

результатів, умов праці (робоче середовище, зміст роботи, задоволеність 

працівників). 

Мотивацію розглядають як процес стимулювання співробітників до 

ефективного використання знань, навичок і вмінь у своїй діяльності за 

допомогою матеріальних і нематеріальних стимулів. І.І. Ніколіна зазаначає, що 

під формування мотивації праці завжди є результатом комплексного впливу на 

працівника об’єктивних (зовнішніх) та суб’єктивних (внутрішніх) факторів                

[4, с. 63]. Внутрішніми факторами є особистісні характеристики працівників, 

які розподіляють на дві групи: функціональні й характеристики особистості. До 

першої групи відносяться такі фактори: вік, стать, освіта, сімейний стан, рівень 

кваліфікації, професійні навички, стаж за спеціальністю тощо. Другу групу 

утворюють такі фактори: рівень розвиненості і усвідомлення актуальних 

потреб, спрямованість інтересів працівника, ціннісні орієнтації та інше. 
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Зовнішніми факторами, що впливають на мотивацію працівників є групи 

прямого і непрямого впливу та специфічні. До групи прямого впливу 

відносяться такі фактори як: діюча система стимулювання праці, організація 

трудового процесу, стиль керівництва, взаємовідносини в колективі та інше. 

Групу непрямого впливу утворюють фактори, які можуть не здійснювати 

прямої дії на мотивацію працівників, але позначаються на її функціонуванні, це 

такі фактори як: державне регулювання, ринок праці, рівень життя, відносини 

власності, індексація, охорона здоров’я, оподаткування доходів тощо. До 

специфічних факторів відносяться галузеві законодавчі норми, результати 

діяльності підприємства, кадрова політика, компенсаційний пакет, професійно-

кваліфікаційна структура працівників та інше. 

Принципи кадрової політики, що найбільш актуальні в сучасних умовах [5] 

наступні: 

- демократизація управління персоналом (передбачає: гласність, право 

працівників брати участь у розробці рішень у сферах їхніх інтересів, 

досягнення консенсусу у вирішенні важливих організаційних питань, обмін 

думками, зворотний зв'язок персоналу з керівництвом); 

- холістичний (цілісний) підхід у відносинах з персоналом (є умовою 

формування довіри персоналу до керівництва, почуття захищеності, 

прихильності підприємству і передбачає: формування банку даних про потреби 

персоналу в соціально-побутовій сфері, рівень їхньої задоволеності: 

- впровадження нових форм соціального обслуговування, спрямованих на 

задоволення соціальних і економічних потреб працівників: наявність 

ефективних інформаційних комунікацій, що будуються на постійному контакті 

між керівником і підлеглим: розробку соціальних програм розвитку 

підприємства): 

- стимулювання праці з урахуванням індивідуальних особливостей 

працівників (передбачає підбір індивідуальних, значущих для працівника 

стимулів до праці та винагороду відповідно до них: персоніфікація оплати 

праці персоналу, розробка схем окладів з урахуванням індивідуальних 

характеристик працівників і оцінки результатів їхньої діяльності): 
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- оптимізація використання кадрових ресурсів (передбачає систематичний 

моніторинг кадрового потенціалу, впровадження заходів щодо мобілізації 

внутрішнього потенціалу персоналу: створення сприятливих умов праці і 

відпочинку, перерозподіл функцій, формування системи відповідальності 

менеджерів за якість роботи з персоналом тощо). 

Отже, організація ефективної кадрової політики на підприємстві в 

сучасних умовах має дуже важливе значення. Саме ефективне її ормування 

забезпечує своєчасне укомплектування кадрами робочих місць, безперебійне 

функціонування виробництва, своєчасного освоєння нової продукції, 

формування необхідного рівня трудового потенціалу та колективу 

підприємства при мінімізації витрат, стабілізацію колективу завдяки 

врахуванню інтересів працівників, надання можливостей для кваліфікаційного 

зростання і отримання інших пільг, формування високої мотивації до 

високопродуктивної праці, раціональне використання робочої сили. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ 

 ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуто концепцію управління кадровою політикою 

підприємства, обґрунтовано доцільність її використання на сучасному етапі 

розвитку. На основі цього розкрито питання сутності та змісту кадрової 

політики сучасного підприємства, її основних складових і завдань. Виявлено 

фактори, що впливають на формування та реалізацію кадрової політики, 

визначено основні етапи її створення та принципи функціонування. 

Встановлено вимоги щодо формування ефективної кадрової політики 

підприємства.  
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мотивація, конкурентна перевага. 

Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає формування нової 

системи реалізації кадрової політики на підприємствах. Це пов’язано з тим, що 

успішна діяльність підприємств в умовах жорсткої ринкової конкуренції 

залежить від творчої активності працівників. Тому, кадрова політика є однією з 

найважливіших соціальних і економічних характеристик будь-якого 

підприємства. 

Кадрова політика виступає ядром системи управління персоналом і 

реалізується через кадрову роботу. Тому вибір кадрової політики пов’язаний не 

тільки з визначенням основної мети організації, але й з вибором засобів, 

методів досягнення цієї мети. Кадрова політика повинна базуватися на системі 

правил, традицій, процедур, пов’язаних безпосередньо зі здійсненням підбору 

кадрів, необхідних для їх підготовки, розстановки, використання, 

перепідготовки, мотивації та просування. 

У державі з ринковою економікою кадрова політика повинна формуватися 

і реалізовуватися на пріоритеті ідей і принципів діяльнісного підходу, тобто 

залучення в компанію професіоналів. Питання формування кадрової політики 

досліджувалися багатьма вченими-економістами. До таких вчених можна 

віднести: А. В. Амоша, Л. М. Баценко, М. О. Бесєдін, В. А. Бланк, Д. П. Богиня, 

В. Р. Веснін, В. К. Горкавий, М. В. Грачова, О. А. Грішнова, М. І. Долішнього, 

П. Друкера, А. П. Єгоршин, В. С. Єфремов, А. Я. Кібанов, А. Р. Лизунець.  

Кризова ситуація в економіці України спричинила зміну тактики і стратегії 

розвитку більшості вітчизняних підприємств, і це зумовлює необхідність 

формування сучасної, якісної кадрової політики, що і визначає актуальність 

тематики дослідження. 

Мета статті - дослідження особливостей формування та реалізації 

ефективної кадрової політики як конкурентної переваги підприємства в 

сучасних умовах функціонування та розвитку ринку, а також визначення 

основних проблем її формування та надання рекомендацій щодо її ефективної 

реалізації. 
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За сучасних умов стрімкого розвитку ринку, для якого властивий високий 

рівень глобальної конкуренції, для сучасних підприємств пріоритетним 

напрямком їх розвитку стала розробка заходів з ефективного управління 

персоналом, адже саме персонал з високим рівнем творчості, активності, 

креативності, є головним стратегічним ресурсом (своєрідним інтелектуальним 

капіталом) будь-якого підприємства, який забезпечує йому 

конкурентоспроможність на ринку.  

Як правило, виконання цілей та завдань щодо ефективного управління 

персоналом на підприємстві здійснюється через кадрову політику. Відповідно 

до цього кадрову політику слід вважати ядром системи управління персоналом 

на підприємстві. Зазвичай, коли говорять про кадрову політику, то під нею 

розуміють певну систему ідей, правил, процедур на основі якої діють люди на 

підприємстві або ж сукупність певних правил та норм, які окреслюють 

основний зміст та напрямки роботи з колективом, її методи та форми. 

Призначення кадрової політики - своєчасно формулювати цілі відповідно до 

стратегії розвитку організації, порушувати проблеми і ставити завдання, 

знаходити способи досягнення цілей. Для досягнення поставлених цілей 

особливо важливо забезпечити необхідну організацію виробничої поведінки 

кожного з її співробітників. Як і стратегія розвитку організації в цілому, 

кадрова політика розробляється з урахуванням внутрішніх ресурсів і традицій 

організації і можливостей, що надаються зовнішнім середовищем. Кадрова 

політика є частиною політики організації і повинна повністю відповідати 

концепції її розвитку [2].  

Кадрова політика - це система правил і норм, прагнень і обмежень у 

взаємовідносинах персоналу і організації в цілому, за якими діють працівники у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі. Прикладом може бути кадрова 

політика при прийманні, переведенні та звільненні працівників і т. ін. 

Формування кадрової політики здійснюється у декілька етапів. Кожний етап 

вимагає виконання певних чітких дій для досягнення конкретної цілі.  
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Слід зазначити, що вибір кадрової політики повинний бути здійсненний з 

урахуванням особливостей діяльності підприємства та використання наступних 

заходів: 1) розробка загальних принципів кадрової політики, визначення 

пріоритетних цілей; 2) планування потреби у кадрах, формування структури і 

штату, призначення, створення резерву, переміщення кадрів; 3) створення 

системи руху кадрової інформації; 4) формування та розподіл коштів, 

забезпечення ефективної системи стимулювання праці; 5) розробка та 

виконання програми розвитку кар'єри, профорієнтація і адаптація персоналу, 

планування професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 6) аналіз відповідальності кадрової політики і стратегії організації, 

виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка роботи персоналу [3].  

Зміст і специфіка конкретних програм і кадрових заходів, як і кадрова 

політика в цілому, залежать від зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації. 

Кадрова політика має за головну мету забезпечення сьогодні та у 

майбутньому кожної посади i робочого місця перcоналом належної 

квалiфiкацiї. Безумовно, головною її метою є формування та оптимальне 

викориcтання кадрiв для доcягнення цiлей пiдприємcтва. Проблема полягає в 

тому, щоб забезпечити такий кадровий процеc, який cприятиме cталому 

розвитку економiки, полiтичного життя та cоцiальної cферi cуcпiльcтва [4].  

Основними складовими кадрової політики є політика набору, відбору та 

розстановки кадрів, політика оплати праці, політика навчання, політика 

стимулювання та мотивації праці, політика соціальних відносин, політика 

розвитку та підвищення кваліфікації тощо.  

Об’єктом кадрової політики є безпосередньо персонал підприємства, а 

суб’єктом – сформована система управління персоналом, яка включає в себе 

управлінських працівників всіх рівнів, а також кадрову службу. Зокрема 

кадровій службі віддається чи не найважливіша роль у формуванні та реалізації 

кадрової політики підприємства, адже саме вона розробляє цільові програми, 

здійснює постійний моніторинг ситуації та вносить певні корективи у 

виконання програм у випадку зміни параметрів зовнішнього та внутрішнього 

середовища функціонування.  
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Серед основних завдань кадрової політики підприємства виділяють такі: - 

своєчасне забезпечення підприємства працівниками відповідної кількості та 

якості з врахуванням стратегії його розвитку; - створення відповідних умов 

реалізації, тобто створення такого середовища, в якому кожен працівник мав 

можливість розвиватися, самостверджуватися, самореалізовуватися тощо; - 

раціональне використання праці персоналу; - впровадження ефективних 

способів відбору кадрів та їх розстановки; - стимулювання бажання працівників 

до досягнення поставленої цілі; - постійна підтримка ефективної роботи 

підприємства та інші.  

Кадрова політика формується керівництвом компанії і реалізується 

кадровою службою в процесі виконання працівниками своїх функцій. 

Принципи, методи, правила і норми в сфері роботи з персоналом повинні бути 

певним чином сформульовані. Кадрова політика повинна бути зафіксована в 

локальних та інших нормативно-правових актах компанії, наприклад правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, тощо. 

При формуванні кадрової політики на підприємстві слід враховувати 

необхідність підвищення вартості «капіталу». Витрати на добір персоналу, його 

адаптацію, навчання і підвищення кваліфікації, заробітну плату, послуги 

соціального характеру і виробничі витрати на створення робочих місць, як 

правило, значні, що вимагає їх урахування при розробці фінансових планів. 

Підприємства в процесі формування та реалізації кадрової політики, 

повинні враховувати ряд основних принципів, на яких вона повинна бути 

побудована, а саме 

1. Стратегічна спрямованість. Кадрова політика повинна враховувати не 

тільки короткострокові ефекти, але і наслідки, до яких приведуть ті або інші і 

рішення, що приймаються на її основі, в довгостроковій перспективі. 

2. Системність. Керівники нерідко забувають про те, що управління 

персоналом вимагає системного підходу, в результаті чого їх зміни не дають 

бажаного ефекту. Це пов’язано з тим, що зміна будь-якого елемента системи 

управління персоналом, вимагає змін і в усіх інших елементах управління 

кадровим ресурсом. 
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3. Послідовність. Принципи і методи роботи з кадровим ресурсом 

підприємства, описані в кадровій політиці, по-перше, не повинні суперечити 

один одному; по-друге, необхідно дотримуватися їх у практичній діяльності; 

по-третє, потрібно дотримуватися певну послідовність їх застосування аби 

забезпечити очікуваний результат. 

4. Гнучкість. Гнучкість і здатність до змін представляють сьогодні ключові 

характеристики бізнесу, основним «бар’єром» якого є люди. Тому розробка і 

впровадження кадрової політики – це еволюційний процес. Кадрова політика 

може доопрацьовуватися з реалізацією у відповідь на нові вимоги постійно 

мінливого зовнішнього середовища. Необхідно зазначити, що підприємства, 

при формуванні та реалізації кадрової політики, повинні враховувати не тільки 

ключові інтереси працівників, але й елементи організаційної культури 

підприємства.  

Одне з основних завдань будь-якої кадрової політики полягає в тому, щоб 

повною мірою задіяти в роботі весь потенціал своїх співробітників. Досягти 

такого результату можливо лише при розробці правильної системи мотивації 

співробітників, що призведе до підвищення продуктивності і, як наслідок, 

прибутковості діяльності компанії. Сучасні теорії мотивації, засновані на 

результатах психологічних досліджень, доводять, що істинні причини, що 

спонукують людину віддавати роботі всі сили, надзвичайно складні і 

різноманітні. Мотивація праці персоналу є ключовим напрямком кадрової 

політики будь-якого підприємства.  

Правильно вибрана кадрова політика забезпечує: своєчасне 

укомплектування кадрами робітників і фахівців з метою забезпечення 

безперебійного функціонування виробництва, своєчасного освоєння нової 

продукції; формування необхідного рівня трудового потенціалу колективу 

підприємства при мінімізації витрат; стабілізацію колективу завдяки 

врахуванню інтересів працівників, надання можливостей для кваліфікаційного 

зростання і отримання інших пільг; формування більш високої мотивації до 

високопродуктивної праці; раціональне використання робочої сили за 

кваліфікацією і у відповідності зі спеціальною підготовкою 
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Отже, підсумувавши вище викладене, можна зробити висновок, що 

важливу роль в управлінні персоналом підприємства відіграє кадрова політика. 

Кадрова політика, перш за все, спрямована на закріплення лідируючих позицій 

на ринку та досягнення стратегічних цілей підприємства завдяки створенню 

розвитку та стимулюванню діяльності професійної команди працівників. Саме 

якісний кадровий потенціал є головною конкурентною перевагою сучасного 

підприємства. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки ефективність 

функціонування та розвитку підприємства напряму залежить від формування та 

реалізації саме ефективної кадрової політики, адже вона є запорукою 

продуктивної та результативної діяльності підприємства загалом. Ефективна 

кадрова політика сьогодні спрямована на те, щоб сформувати таку систему 

роботи з персоналом, яка була б спрямована не лише на отримання 

економічного ефекту, а й соціального. Було визначено, що під час формування 

ефективної кадрової політики необхідно врахувати ряд вимог, нюансів, 

факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, а 

також, що дуже важливо, його кадровий потенціал. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ  

КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

У статті вказано, що основою формування кадрів на підприємствах виступає 

кадрова політика, яка є цілісною кадровою стратегією, що об’єднує різні 

форми кадрової роботи, стиль її проведення на підприємстві та плани щодо 

використання робочої сили. Показано, що зміцнення демографічної складової 

трудового потенціалу та ефективне відтворення кадрового потенціалу є 

можливим за рахунок всіх видів інвестицій, в тому числі і моральних, у 

розвиток підприємництва з боку двох зацікавлених у якісному кадровому 

забезпеченні підприємств сторін: держави та підприємств, а також 

споживачів праці. 

Ключові слова: менеджмент, кадри, управління людськими ресурсами, 

структура управління підприємством, ефективність менеджменту. 

Головним законом розвитку кожного суспільства є закон росту якості 

населення – кожне наступне покоління зазвичай має більш високі 

характеристики порівняно з попереднім. Такі тенденції є наслідком наукового, 

техніко-технологічного, соціально-економічного прогресу. Кількість, структура 

населення змінюються в результаті природного руху (народження та смерті 

людей); в результаті міграційних процесів, які є наслідком економічних, 

політичних, релігійних, інших трансформацій  

Інтенсивний тип відтворення ресурсів для праці характеризується зміною 

їх якісних характеристик – ростом загального обсягу знань, досвіду, освітнього 

рівня, кваліфікації, покращенням інтелектуальних можливостей, фізичного та 

психічного здоров’я. При цьому якісне покращення характеристик 

працездатного населення рідко співпадає із загальними тенденціями зміни 

населення країни. Адже ріст народжуваності збільшує кількість населення на 
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даному етапі, а ресурси для праці – через кілька десятиріч. Ресурси для праці 

можуть зростати за рахунок росту трудової активності працездатного населення 

при незмінній його загальній чисельності. Екстенсивний тип – коли 

нарощування обсягів виробництва відбувається в основному за рахунок 

залучення до виробництва все нових і нових ресурсів (матеріальних, трудових, 

фінансових) при незмінній продуктивній силі праці [1, с. 176]. Характерною і 

найбільш специфічною рисою екстенсивного типу є те, що в його умовах 

коефіцієнт еластичності результатів виробництва від затрат виробництва 

приблизно дорівнює одиниці, тобто для додаткового виробництва одиниці 

певного результату потрібно збільшити затрати всіх ресурсів виробництва 

також на одиницю. 

В Україні в даний час спостерігається звужене відтворення населення, коли 

показники смертності перевищують показники народжуваності, в результаті 

чого відбувається абсолютне зменшення його кількості. Демографічна ситуація 

в Україні вже досить тривалий час є складною. За період 1990-2019 рр. загальна 

кількість населення країни зменшилась на 11,4%. Причинами таких тенденцій є 

природний рух та міграція населення. Якісне відтворення населення передбачає 

відтворення на новому рівні властивостей особистостей, умов їх праці та життя. 

Врахування головних тенденцій відтворення населення є важливим фактором 

ефективної кадрової стратегії держави. Адже зміни у чисельності, 

статевовіковому складі, професійному та освітньому рівнях, розмірах родин 

безпосередньо впливають на можливий приріст або убуток трудового ресурсу, 

обсяг та структуру кадрового потенціалу [2, с.87].   

Головну роль у якісному покращенні характеристик населення або, іншими 

словами, відтворенні кадрового потенціалу країни відіграє освіта та професійна 

підготовка, значення яких важко переоцінити. Згідно із Законом України «Про 

освіту» її метою є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на 

цій основі інтелектуального, творчого потенціалу народу, забезпечення 
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народного господарства кваліфікованими працівниками. Показниками рівня 

освіти населення можуть бути середня кількістю років навчання однієї особи, 

частка затрат на освіту в держбюджеті, доступність освіти. Зрозуміло, що освіта 

є багатофункціональною системою зі складною структурою – дошкільна, 

загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, вища, післядипломна 

освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта[ 3, с. 176]. На етапі формування у 

особистості загальноосвітніх знань набуваються фундаментальні знання. На 

етапі професійної освіти відбувається набуття спеціальних знань, умінь, 

досвіду.    

  На наступному етапі кожна людина періодично оновлює, поглиблює, 

розширює професійні знання та досвід, які забезпечать їй підвищення 

ефективності праці. Поряд з цим у кожного постійно формуються знання, не 

пов'язані з професійною діяльністю, але вони забезпечать розвиток людини, 

самореалізацію в усіх інших сферах життєдіяльності.  

В системах українських професійно-технічної та вищої освіти підготовка 

кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою здійснюється за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

- кваліфікований робітник; 

- молодший спеціаліст; 

- бакалавр;  

- магістр.  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» присвоюється 

після закінчення професійно-технічного навчального закладу, «молодший 

спеціаліст» – після закінчення ВНЗ I-II рівнів акредитації, ОКР «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» присвоюється після ВНЗ III-IV рівнів [4, с. 208]. 

Професійна освіта забезпечує набуття професії або підвищення кваліфікації. 

Вища освіта, крім цього, надає загальнокультурну підготовку, готує наукові та 

науково-педагогічні кадри. Результатом будь-якої навчальної діяльності є 

досвід. М.Н.Скаткін наводить  структуру набуття нового досвіду особи, 

зображено на рисунку 1, що складається з чотирьох елементів, а саме 

пізнавальної діяльності, репродуктивної діяльності, творчої діяльності та 

відносин. 
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Рисунок 1 – Структура набуття нового досвіду особи за М.Н. Скаткін 

Слід згадати достатньо важливий крок у формуванні світогляду щодо 

значення освіти, як прийняття у 2005 р. Європейською економічною комісією 

ООН Стратегії освіти для сталого розвитку. В ній, зокрема, зазначено, що 

«освіта для сталого розвитку розвиває та укріплює потенціал окремих осіб, 

груп, співтовариств, організацій та країн, вважається інструментом для 

вирішення таких важливих питань сталого розвитку, як боротьба з бідністю, 

розвиток сільських регіонів, охорона здоров’я, розв’язання екологічних 

проблем, широкого кола питань етичного та правового характеру» [5, c.133]. 

Розбудова змісту та методів освіти для сталого розвитку в Україні 

підтверджується прийняттям багатьох програмних документів протягом 

останнього десятиріччя – Закони України «Про вищу освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Національна доктрина 

розвитку освіти у XXI ст., Концепція гуманітарної освіти в Україні, Концепція 

позашкільної освіти та виховання, Державна програма розвитку освіти. 

Розуміння важливості розвитку інтелектуального потенціалу країни 

підтверджується прийняттям найновішого Закону України «Про професійний 

розвиток працівників» (січень 2012р.), у якому, зокрема, зазначається, що 

державна політика у сфері професійного розвитку працівників формується, 

крім інших, на принципі безперервності процесу професійного розвитку 

працівників [6, с.2].  

Структура набуття нового досвіду особи за М.Н. 

Скаткін : 

1) пізнавальна діяльність, зафіксована у вигляді результатів – знань; 

2) репродуктивна діяльність, фіксована у формі способів її здійснення (вмінь та 

навичок); 

4) здійснення емоційно - ціннісних відносин 

3) творча діяльність, зафіксована у формі проблемних ситуацій; 
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Вважаємо за необхідне на підприємстві процес відтворення кадрів ділити 

на три етапи.  

 На першому відбувається формування та відновлення кадрів, головна 

його мета - найбільш оптимальне задоволення потреб підприємства у 

кваліфікованих кадрах (відтворення, навчання, перепідготовка кадрів, 

відновлення фізичних і психічних можливостей персоналу). Ефективна 

реалізація цього етапу можлива за умови вивчення демографічних тенденцій, їх 

врахування у практичній діяльності, розвитку систем освіти, профорієнтації, 

перспективної підготовки кадрів, застосування заходів з покращення умов 

трудового життя.  

 На другому етапі відбувається розподіл та перерозподіл кадрів у 

відповідності з потребами виробництва, можливостями та кваліфікацією 

працівників. Умовою реалізації цього етапу є забезпечення ефективної 

зайнятості, оптимальний розподіл та перерозподіл трудових ресурсів.  

 На третьому етапі, на наш погляд, основному, повинне бути забезпечене 

ефективне, оптимальне використання знань, досвіду, інтелектуальних та інших 

можливостей кадрів. 

Основою формування кадрів на підприємствах виступає кадрова політика, 

яка є цілісною кадровою стратегією, що об’єднує різні форми кадрової роботи, 

стиль її проведення на підприємстві та плани щодо використання робочої сили 

[6, с.7]. Але ми розділяємо більш глибоке розуміння кадрової політики 

підприємства – «генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, 

методів, форм організаційного механізму розробки цілей і завдань, направлених 

на збереження, зміцнення і розвиток кадрового потенціалу, на створення 

відповідального і високопродуктивного колективу, здатного своєчасно 

реагувати на вимоги ринку, враховуючи стратегію розвитку організації». 

Кадрова політика підприємства повинна розроблятись на перспективу на 

підставі вивчення технологічних та організаційних виробничих відмінностей і 

повинна забезпечити прогнозування потреби у поповненні кадрів, кадрове 

планування, відбір, розподіл, розвиток кадрів, дослідження морально-
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психологічного клімату, аналіз кадрового складу (оцінка результатів трудової 

діяльності і потенціалу кадрів), професійне просування, ефективні заходи 

мотивації, розвиток міжособистих неформальних зв’язків, високу якість 

трудового життя, що матиме наслідком процвітання підприємства [7, с.39]. При 

цьому мають враховуватись фізичні та розумові особливості, нахили, характер 

кожної особистості, розвиток кожного працівника вважаємо за потрібне 

починати з моменту його вступу до підприємства, забезпечуючи професійну 

орієнтацію та адаптацію в колективі.  

Поряд з освітою у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, 

виключно ефективною вважаємо підготовку та перепідготовку кадрів 

безпосередньо на підприємстві, де людина працює, нею вивчено особливості 

конкретного виробництва та вона прагне самовдосконалення. Підготовка 

робочих на виробництві, що здійснюється завдяки індивідуально - бригадному 

та курсовому навчанню, взагалі є найбільш масовим видом забезпечення 

підприємств робітничими кадрами.  

На нашу думку, держава повинна регулювати умови щодо відтворення 

кадрового потенціалу підприємства за рахунок: демографічної ситуації 

(заохочуючи до народжуваності та збереженні сімей); вдосконалення та 

застосовування  систем профорієнтації та освіти на усіх рівнях; соціальний 

розвиток (розширення невиробничої сфери, покращення медичного 

обслуговування, організація використання вільного часу, реалізація програм 

забезпечення житлом); регулювання процесів зайнятості як головної умови 

ефективного відтворення кадрів (облік наявних та створення нових робочих 

місць, розподіл – працевлаштування випускників профтехучилищ, ВУЗів, та 

перерозподіл трудових ресурсів – професійний відбір, організація 

перепідготовки, територіальне розміщення, забезпечення збалансованості 

виробництва за трудовим фактором); вдосконалення процесів використання 

людських ресурсів на підприємствах (модернізація виробничих процесів, 

комплектування кадрів, оцінка, організація професійної адаптації, внутрішньої 

мобільності, мотиваційні механізми).  
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Вважаємо, що зміцнення демографічної складової трудового потенціалу та 

ефективне відтворення кадрового потенціалу – стане можливим за рахунок всіх 

видів інвестицій, в тому числі і моральних, у розвиток підприємництва з боку 

двох зацікавлених у якісному кадровому забезпеченні підприємств сторін: 

держави та підприємств, а також споживачів праці. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПСП «ПРИВІТНЕ» 

У статті здійснено аналіз ефективності управління сільськогосподарського 

підприємства ПСП «Привітне». Проведено огляд предмета діяльності та 

структури управління підприємством. Проаналізовано фінансові результати 

діяльності та показники продуктивності праці. 

Ключoві слова: ефективність, управління підприємством, структура 

підприємства , управління сільськогосподарським підприємством, показники.  

Процеси в економіці України суттєво впливають на діяльність усіх 

господарюючих суб’єктів, на їх економічне, інформаційне та правове 

середовище. За таких умов нестабільність зовнішніх факторів діяльності і 

низька адаптивна здатність підприємств до будь-яких ринкових перетворень 

створюють загрози їх подальшому розвитку. Бізнес-процеси на підприємствах 

зазнають значних змін, які передусім пов’язані зі збереженням або 

відтворенням їх конкурентоспроможності. Орієнтація на певний конкурентний 

статус спонукає підприємство до ефективного використання всіх наявних 

ресурсів, здібностей персоналу, інформаційних, фінансових та інноваційних 

можливостей. У цьому аспекті ефективність системи управління набуває 

особливого значення в контексті підтримання конкурентоспроможності та 

подальшого ефективного розвитку підприємства. Проведення аналізу наявних 

підходів до оцінки ефективності управління є першим кроком до вирішення 

цього важливого й досить складного завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ефективності 

управління в умовах нестабільного зовнішнього середовища розглянута в 

наукових працях таких авторів, як Баліцька В. В. [1]., Ковальчук Т. М. [3], 

Ніколіна І.І. [4], Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І. та  Сівашенко Т. В. [5],     
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Харенко А. О., Бобко В. В. та Чернега І. І. [6], Хорунжий М.Й. [7]. та ін . 

Результати дослідження наукових думок зазначених авторів дає підстави 

стверджувати, що єдиної думки щодо трактування та оцінювання ефективності 

управління досі не сформовано. Разом із тим збільшилася неоднозначність 

визначення ефективності управління та урізноманітнилися її показники оцінки. 

Метою статті є аналіз ефективності управління сільськогосподарського 

підприємства ПСП «Привітне». 

Механізм управління є рушійною частиною системи управління, що 

забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності 

об’єкта управління, що складається з певних елементів.  

І.І. Ніколіна пропонує під розвитком підприємства розумітимемо процес 

якісної зміни в часі його структури та функцій, які обумовлюють процес 

переходу підприємства на якісно новий рівень функціонування завдяки 

взаємодії внутрішніх елементів та елементів зовнішнього середовища [4, с.417]. 

Особливості функціонування підприємств в Україні виставляють нові 

вимоги до формування організаційно-економічного механізму управління 

підприємством, ефективність функціонування якого повинна забезпечуватися 

як під впливом удосконалення організації виробництва, праці та управління, 

так і спроможністю його пристосування до сучасних умов господарювання. 

ПСП «Привітне» знаходиться в селищі Глибочок Тальнівського району, 

Черкаської області. Основним виробничим засобом господарства є земельні 

ресурси. Земельний фонд підприємства налічує 2637 га ріллі. До матеріальної 

бази господарства відносяться: 10 тракторів, 8 вантажних автомобілів, 4 

комбайна. Середньооблікова кількість працівників в господарстві 43 чоловік. 

Виробництво в господарстві розвинене, використовуються сучасні технології, 

які відповідають вимогам вирощування сільськогосподарських культур. 

Продукція вироблена в ПСП «Привітне» відповідає стандартам України. 

Місією прийнято називати головну мету діяльності підприємства, тобто 

чітко окреслену причину його існування. Місія ПСП «Привітне» полягає у 

виробництві та реалізації сільськогосподарської продукції та задоволення 

потреб споживачів цієї продукції (рис. 1). 
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Виробництво продукції в сільському господарстві здійснюється на основі 

органічної єдності земельних, матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, на 

основі певних технологій та за допомогою інформації. Сукупність ресурсів 

сільськогосподарського підприємства становить матеріальну основу його 

виробничого потенціалу, що характеризує можливості у виробництві продукції 

та вирішенні конкретних соціально-економічних завдань. Розмір виробничого 

потенціалу підприємства визначається його можливостями і пов'язаний з 

конкретними результатами – кількістю валової і товарної продукції, масою 

валового доходу і прибутку [2, 3]. 

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, 

розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Підприємство має печатку, 

штамп, емблему, фірмові бланки, товарний знак та іншу атрибутику. 

Рисунок 1 – Предмет діяльності ПСП «Привітне» 

Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто 

співробітництво з іноземними суб`єктами господарської діяльності як в 

Україні, та і за її межами в порядку та за умов, визначених законодавством.  

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також 

інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 

підприємства. 

Вирощування, збирання, закупівля, 
транспортування, зберігання,переробка та 
реалізація продукції 

Торгівельна, торгівельно-посередницька, 
торгівельно-закупівельна діяльність 

Інші види діяльності, не заборонені діючим 
законодавством України 

Виробництво та реалізація товарів народного 
споживання, продукції виробничо-технічного, 
наукового  
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Вартість основних засобів у 2019 році зросла у порівнянні з 2015 роком, це 

каже про те, що підприємство впроваджує прогресивні технології виробництва 

продукції рослинництва, поліпшує технологічне обслуговування машинно-

тракторного парку, що призводить до зростання його продуктивності. 

Вартість оборотних засобів також зросла у 2 рази. Таким чином зростання 

вартості оборотних засобів зумовлено збільшенням обсягу виробництва. 

Середня чисельність працівників на підприємстві зменшилася та складає у 

2019 році 43 чоловіки. Апарат управління залишився незмінним, хоча оплата 

праці апарату управління в досліджуваному році збільшився на 24,8% у 

порівнянні з 2015 роком і на 1,25% у порівнянні з 2018 роком. 

Вартість валової і товарної продукції має тенденцію до зростання. 

Зростання валової і товарної продукції особливо помітно в галузі 

рослинництва, що говорить про важливість даної галузі для господарства. 

Що стосується фінансових результатів, то підприємство в звітному році 

отримало прибуток в розмірі 4349 тис. грн. Це на 18,2% менше ніж у 2015 році. 

Це було пов’язано за рахунок галузі рослинництва, а саме: за рахунок 

підвищення повної собівартості соняшнику, який займає провідне місце у 

структурі товарної продукції підприємства. 

Рослинництво в ПСП «Привітне» представлене такими культурами як: 

пшениця озима, гречка, кукурудза на зерно, ячмінь озимий, ячмінь ярий, просо, 

соняшник. Майже 90% товарної продукції – це продукція рослинництва. 

Структура підприємства – це склад і співвідношення його внутрішніх 

ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підрозділів), що 

становлять єдиний господарський об'єкт [5]. Організаційна структура 

управління – це сукупність певним чином пов'язаних між собою управлінських 

ланок. Вона характеризується кількістю органів управління, порядком їхньої 

взаємодії та функціями, які вони виконують. Головне призначення 

організаційної структури – забезпечити ефективну діяльність управлінського 

персоналу. Принцип формування структури управління – організація та 

закріплення тих або інших функцій управління за підрозділами (службами) 

апарату управління [6]. 
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У сучасному сільськогосподарському виробництві існують різні системи 

взаємовідносин між управлінськими працівниками, до яких насамперед слід 

віднести лінійну, лінійно-штабну, лінійно-функціональну, матричну. Різні типи 

систем взаємовідносин між управлінськими працівниками схематично 

відображають відповідні структури управління [1,7]. 

Стабільність та продуктивна діяльність будь-якого підприємства 

безпосередньо пов’язана з рівномірним використанням різноманітних ресурсів 

і, у першу чергу, ресурсів праці, тобто працівників з певним рівнем освіти, 

досвіду. Кожне підприємство рано чи пізно приходить до висновку, що 

персонал – це його головний ресурс. Середньорічна чисельність робітників 

ПСП «Привітне» в 2019 році становила 43 чоловіка, що на 7 чоловік або 14% 

менше в порівнянні з 2015 роком (рис. 2.). 

Кількість працюючих в галузі рослинництва в 2019 році склала 40 чол., а в 

галузі тваринництва – 3 чол. Це говорить про те, що рослинництво займає 

більш вигідне місце в економіці підприємства. 

Найважливішою властивістю праці є її продуктивність, рівень якої 

характеризує ефективність використання трудових ресурсів. Продуктивність 

праці як економічна категорія відображає взаємозв'язок між обсягом 

виробництва продукції і відповідними затратами праці. 

 

Рисунок 2 – Забезпеченість підприємства персоналом   

Середньорічна 

чисельність 

робітників 

 

 

Рослинництво Тваринництво 

2015 р .  50 48 2

2016 р. 52 47 5

2017 р. 41 38 3

2018 р. 47 44 3

2019 р . 43 40 3
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Виходячи з даних (табл. 1) ми бачимо що річна продуктивність праці у 

2019 році збільшилось більше ніж у 6 разів в порівнянні з 2015 роком це 

відбулось за рахунок зменшення кількості працівників і значного збільшення 

валового виробництва продукції.  

Таблиця 1 – Показники продуктивності праці по підприємству 

Показники 2015 р. 2016 р.. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2019 р. у % 

до 2015 

Вироблено валової продукції 

на 1 люд.год. – усього по 

підприємству, грн: 

9,9 43,5 57,7 62,3 66,9 > у 6 разів 

у т. ч.: у рослинництві 10,3 48,1 63,0 67,8 72,8 > у 7 разів 

у тваринництві 7,1 4,1 5,0 4,7 14,3 > у 2 рази 

Вироблено валової продукції 

на 1 середньорічного 

працівника, грн.:  

- у цілому по господарству 

52,2 223,9 320,7 333,8 342,6 > у 6 разів 

 у тому числі: у рослинництві 50,4 245,4 343,2 331,6 360,5 > у 7 разів 

у тваринництві 95,5 22,7 35,2 34,1 104,5 109,4 

Погодинна продуктивність праці також зросла більше ніж у 6 разів. Це 

свідчить, що в звітному році підприємство більш ефективно працювало. Адже 

підвищення продуктивності праці в кінцевому рахунку зводиться до економії 

робочого часу. Із скороченням робочого часу на виробництво одиниці 

продукції (за інших однакових умов) знижується її собівартість, зростає 

дохідність підприємства, підвищується його конкурентоспроможність. 

У таблиці 2 розглянемо співвідношення темпів зростання продуктивності і 

оплати праці в ПСП «Привітне». 

Розрахувавши таблицю 2 можна зробити наступні висновки: у 2019 р. 

виробництво валової продукції на середньорічного працівника склало 342588,8 

грн., що на 290401,6 грн. більше ніж в 2015 році. З 2015 року по 2017 ми 

бачимо тенденцію підвищення середньорічної заробітної плати. Середньорічна 

заробітна плата у 2019 році збільшилася на 3185,6 грн. в порівнянні з 2015 

роком та на 729,9 грн. в порівнянні з 2018 роком і склала 1443,8 грн. 
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Таблиця 2 – Співвідношення темпів зміни продуктивності і оплати 

праці в ПСП «Привітне» 

Розрахувавши таблицю 2 можна зробити наступні висновки: у 2019 р. 

виробництво валової продукції на середньорічного працівника склало 342588,8 

грн., що на 290401,6 грн. більше ніж в 2015 році. З 2015 року по 2017 ми 

бачимо тенденцію підвищення середньорічної заробітної плати. Середньорічна 

заробітна плата у 2019 році збільшилася на 3185,6 грн. в порівнянні з 2015 

роком та на 729,9 грн. в порівнянні з 2018 роком і склала 1443,8 грн. 

Темпи зростання продуктивності праці мають тенденцію до зменшення що 

негативно впливає на діяльність підприємства. Ми бачимо, що коефіцієнт 

випередження зменшується, дана зміна свідчить про те, що за заробітна плата 

не виконує ефективно свою стимулюючу функцію. Оскільки вона наближається 

до мінімальної заробітної платі по країні.  

Отже, розробка дієвої політики щодо підвищення продуктивності праці 

ПСП «Привітне» повинна починатися з планомірного виявлення всіх наявних у 

підприємства можливостей та резервів. Основними напрямами в цій галузі є 

організація розробки і здійснення планів щодо підвищення продуктивності 

праці на кожному робочому місці.  

Результати проведено аналізу показників ефективності управління 

сільськогосподарського підприємства ПСП «Привітне» свідчать про його 

достатній рівень. 
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двома способами: нарощувати обсяги продажів або скорочувати витрати. 
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Беручи до уваги жорстку конкуренцію на ринку і обмежений попит, другий 

варіант більш привабливий. 

Великий внесок у розробку теоретичних засад, методологічних і 

практичних підходів до визначення проблемної сутності та оптимізації 

виробничих витрат з точки зору скорочення їхньої величини при використанні 

та отриманні при цьому максимального обсягу виробництва продукції зробили 

такі провідні зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як: Н. Калдор, Г. Шекл, 

Р. Клаунр, Х. Мінський, Ю.О. Шумило, М.В. Володькіна, Г.О. Величко,                 

В.М. Гриньова, Г.В. Савицька та інші. Проте, глибокі структурні зміни 

економіки, що відбуваються сьогодні, вимагають постійного та безперервного 

удосконалення використання теоретико-методичних прийомів щодо оптимізації 

виробничих витрат на підприємстві. 

Метою даного дослідження є вивчення у теоретико-методичному аспекті 

особливостей оптимізації витрат виробництва та їх управління як ключового 

напрямку удосконалення господарської діяльності підприємства. 

Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка займає 

особливо вагоме місце в управлінні підприємством загалом. Це пояснюється 

тим, що витрати мають вирішальний вплив на фінансові результати 

функціонування підприємств, застосовуються для визначення цінової політики, 

показують рівень технології та організації виробництва, використовуються для 

оцінки ефективності господарювання шляхом порівняння витрат та результатів 

діяльності. 

Мета будь-якої оптимізації – підвищення ефективності роботи організації, 

а не просто зниження витрат. Скорочення витрат невіддільне від поняття 

«ефективність витрат», або, кажучи мовою економіки, «рентабельність витрат». 

Існує три основні моделі підвищення ефективності витрат: 

• «чисте» зниження витрат – зниження витрат за рахунок позбавлення від 

непродуктивних витрат. Основна економія йде за рахунок постійних витрат;  

• «інтенсифікація» витрат – відбувається навіть деяке збільшення витрат, 

але при цьому більш істотно збільшується і виручка. Як правило, це 
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відбувається при впровадженні нового обладнання, технологій, які збільшують 

продуктивність обладнання, а отже, і виручку. Ефективно для компаній, що 

розвиваються на ринках; 

• «фіксація» витрат - коли при збільшенні виручки витрати не 

збільшуються. Як правило, це або збільшення ціни на продукцію, або 

рівноцінне збільшення продуктивних витрат і зниження непродуктивних. 

Ефективно для «витривалих» компаній, де використовують бережливе 

виробництво [1].  

У реалізації сучасних методів управління витратами українська практика 

ринкового періоду істотно відстала від західної. У зв'язку з цим виникає 

необхідність розгляду методів, що складають ядро систем управління 

витратами на сучасному промисловому підприємстві. Практика виробила ряд 

основних методів, які використовуються для оптимізації витрат: 

1) метод застосування носіїв витрат; 

2) застосування закону Парето; 

3) порівняння витрат, побудова діаграм, бенчмаркінг; 

4) АВС-метод (Activity Based Costing) [2]. 

При застосуванні першого методу носії витрат - причини, фактори, 

впливають на величину витрат. Найбільш простий метод. Аналіз носіїв витрат 

дозволяє обгрунтувати управлінські рішення і проводити оптимізацію витрат. 

Статті витрат і носії витрат: 

• зарплата: ефективність роботи, місцезнаходження, рівень розвитку 

підприємства, територіальний фактор, галузь; 

• сировина і матеріали: закупівельна ціна, масштаб закупівлі, якість 

сировини, рівень відходів; 

• витрати на фінансування: процентна ставка, рівень інфляції, рівень 

інфляції, кредитна історія, субсидії, місцезнаходження; 

• витрати на ремонт: число одиниць обладнання, вік обладнання або 

термін служби, відсоток його зносу; 
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• витрати на електричну та теплову енергію: місцезнаходження, площі, 

енергоємність виробництва, ефективність використання, система обігріву; 

• збутові витрати: число замовлень, кількість клієнтів, кількість 

виписаних 

рахунків; 

• складські витрати: середній час зберігання одиниці продукції, якість 

зберігання, автоматизація, механізація складу, трудомісткість роботи; 

• транспортні витрати: віддаленість покупців і постачальників, кількість 

клієнтів [3]. 

При застосуванні закону Вільфредо Парето виявляємо найбільш важливі, 

значущі статті витрат, так як тільки по ним можна отримати суттєву економію. 

Застосовуємо закон Парето (правило 80/20): для отримання 80% ефекту 

достатньо виявити і оптимізувати витрати, що становлять найбільшу питому 

вагу (20%). Тобто для отримання суттєвої економії необхідно оптимізувати 

вагомі витрати. Ступінь контрольованості статті може служити перешкодою в 

управлінні витратами.  Одночасно з урахуванням значущих витрат керівництву 

необхідно зосередити увагу на тих, які можна поступово знизити, а також на 

тих, які швидко ростуть і можуть досягти високих значень найближчим часом. 

Бенчмаркінг (Benchmarking) – система оцінки діяльності підприємства за 

допомогою порівняння з будь-яким відповідним аналогом. Аналіз тенденцій по 

діаграмі витрат. Метод передбачає аналіз зміни витрат в попередні періоди, 

виявлення важливих і істотних витрат, їх відхилень, причин і подальшу 

розробку заходів щодо усунення причин виникнення проблеми: 

• багато підприємств не знають власної структури витрат; 

• немає чіткого розуміння розподілу відповідальності за витрати; 

• вкомпаніях не визначені чіткі цілі по зниженню витрат; 

• відсутність культури економії як елемента корпоративної культури [2]. 

Метод АВС дозволяє підприємству з високим ступенем достовірності 

визначати вартість і продуктивність операцій, оцінювати ефективність 

використання ресурсів і обчислювати собівартість продукції (робіт, послуг). 

Часто дані, отримані таким методом, радикально відрізняються від результатів 

традиційних методів калькуляції.  
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Етапи розподілу за методом АВС: 

1) визначаємо бізнес-процеси в компанії; 

2) збираємо інформацію і групуємо її по бізнес-процесу; 

3) визначаємо носій витрат для кожного процесу; 

4) відносимо витрати по процесам на продукт відповідно до носія витрат, 

який є мірою потреби продукту в процесах [3]. 

Метод АВС використовується для планового калькулювання витрат в 

середньостроковій і довгостроковій перспективі; для планування і прийняття 

управлінських рішень. 

АВС-метод не доцільно застосовувати: 

1) в організаціях з великою часткою непрямих невиробничих витрат; 

2) в організаціях зі складними і різноманітними продуктами, клієнтами, 

ринками, каналами збуту; 

3) в організаціях, які очікують зміни або в яких часто здійснюються зміни 

[4]. 

Механізми управління витратами, які входять до системи управління 

витратами, повинні передбачати застосування певних методів та інструментів, 

за допомогою яких вивчаються витрати, досліджується їхня поведінка, щоб 

управляти ними. Вибір методів полягає у застосуванні різноманітних способів і 

прийомів, за допомогою яких можна вивчити та отримати точну інформацію 

про витрати і на її підставі прийняти правильні управлінські рішення. В 

управлінні витратами використовують різноманітні методи управління, а саме: 

директ-костинг, стандарт-кост, метод JIТ, таргет-костинг, кайзен-костинг, 

абзорпшн-костинг, АВС-аналіз, ФВА-метод, СVР-аналіз, кост-кілинг, 

бенчмаркінг витрат, метод SCA, LСС-аналіз, метод ЕVА, тощо [5]. Для 

ефективного управління витратами необхідно використовувати сукупність 

декількох методів, або прагнути до використання найсучасніших із них. Від 

правильно обраного методу або їх сукупності залежить досягнення 

ефективності в управлінні витратами підприємства. 
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Отже, оптимізація управління витратами - найважливіший елемент 

системи управління витратами. Без оптимізації витрат неможливо досягнення 

конкурентоспроможності та виживання компанії в умовах мінливої 

середовища.  

Невід'ємний елемент оптимізації - розробка заходів, які допомагають 

оцінити ефективність використання всіх ресурсів підприємства, виявити 

резерви зниження витрат на виробництві, зібрати інформацію для підготовки 

планів і прийняття раціональних управлінських рішень в області оптимізації 

витрат. Без участі управлінців і співробітників цей процес не буде 

результативним. 
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В статті зроблено спробу висвітлити основні позитивні сторони найбільш 
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Постановка проблеми. Системи управління, використовувані 

національними компаніями показали свою недосконалість та неефективність, 

що призвело до високої плинності, низької продуктивності, складного 

психологічного клімату у колективі. Наслідки такої роботи невтішні - 

неефективна робота багатьох компаній, несвоєчасне виконання виробничого 

плану, збиткова діяльність, а в деяких випадках і банкрутство. 

Ефективне управління персоналом на даний момент є чи не 

найважливішим елементом ведення бізнесу. Жодна компанія не буде 

функціонувати в гармонії, якщо керівництво ігноруватиме організаційною 

структурою управління, системою мотивації та соціального захисту 

працівників. 

Досвіду та нових напрацювань в національній економічній школі на жаль, 

недостатньо для об’єктивної оцінки системи управління персоналом на 

окремих підприємствах. 

Ми вважаємо за доцільне провести всебічний аналіз, узагальнення та 

спроби адаптувати зарубіжний досвід до реалій національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень. В економічній літературі дослідники 

неодноразово зверталися до питань управління персоналом на вітчизняних 

підприємствах. До найбільш значних досліджень, слід віднести роботи 

вітчизняних вчених - В.В. Близнюка, Д.П. Богині, О.А. Грішнової, А.М. Колота, 

О.Ф. Новікової, В.М. Петюха, А.А. Чухно та зарубіжних - Г. Деслера,                       

С. Паркінсона, Д. Кеннеді, Ч. Джейкобса, Я. Мейтланда та інші. 

Формулювання цілей статті. Мета роботи полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та можливості практичного використання існуючого досвіду 

розвинених країн щодо управління персоналом та вибору найбільш прийнятних 

елементів досліджуваних систем з метою їх подальшого впровадження на 

вітчизняних підприємствах. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасний стан вітчизняної системи 

управління персоналом зумовлений специфічними умовами перехідного 

періоду. Його основними особливостями є практична відсутність зв’язків між 

підприємствами та неузгодженість їх спільної діяльності, нестабільність 

законодавчо-нормативної бази, практична відсутність економічної та 

політичної стабільності, свобода господарської діяльності тощо. 

Також далеко від ідеального знаходиться ринок вітчизняних освітніх 

послуг, де практично відсутня збалансованість між реальними потребами ринку 

та спеціалістами. Рівень кваліфікаційної підготовки вітчизняних фахівців 

значно поступається вимогам, що висуваються міжнародними ринками праці. 

Системи управління персоналом на більшості підприємствах є застарілими і не 

відповідають вимогам часу [1]. 

Задля запобігання повторення помилок минулого необхідно запровадити 

планування потенціалу персоналу, насамперед його природний рух (звільнення 

за станом здоров’я, вихід на пенсію за віком тощо). Такий процес потребує 

багато зусиль, проте їх затрати дадуть позитивний результат в майбутньому, а 

заздалегідь посилений потенціал персоналу, підвищення рівня його 

конкурентоспроможності та підготовка достойного резерву персоналу 

дозволить запобігти багатьом невиправданим витратам. 

Проте не варто забувати й про рівень кваліфікації не лише робітників, а й 

персоналу, що займає керівні посади, оскільки ринок послуг з підготовки та 

перепідготовки працівників керівної ланки в перспективі буде займати 

достойне місце поряд із звичайними освітніми послугами. Програми, які будуть 

використовувати для навчання керівників повинні враховувати практичний 

досвід провідних зарубіжних підприємств, враховувати вимоги часу, бути 

орієнтовані на підвищення ефективності управління [2]. 

В Україні існує низка нагальних проблем, які потрібно вирішувати вже 

сьогодні. Значна частина цих проблем пов’язана з формуванням на 

підприємствах кадрового потенціалу. За умови підвищення ефективності 

формування кадрового потенціалу можна знайти такі методи, які дозволять 
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створювати колективи на підприємствах та з мінімальними витратами будуть 

приносити очікуваний прибуток. З цією метою слід використовувати досвід 

розвинутих країн світу. Існує декілька основних моделей менеджменту – 

класична Японська та Американська моделі, модель ЄС, кожна з яких має свої 

особливості та комбінує певні елементи з інших моделей. Між собою вони 

відрізняються як трактуванням діяльності, так і мотивацією працівників, а 

також методами взаємодії з персоналом та впливу на нього. Україна стоїть 

перед вибором, куди їй рухатися далі, тому, використовуючи іноземний досвід 

й опираючись на українські реалії та ментальні особливості, із кожної моделі 

слід використовувати кращі підходи, що дозволить досягти бажаного ефекту за 

найменших витрат [3]. 

Вивчення та узагальнення світового досвіду ефективного управління 

персоналом дасть можливість визначити основні аспекти, які варті уваги 

вітчизняних економістів-практиків та науковців. 

Сьогодні у світовій практиці використовуються декілька основних моделей 

управління персоналом. Найбільш поширеною є американська модель. З іншого 

боку, японська модель управління персоналом користується все більшим 

впливом внаслідок успіхів японських товаровиробників. Разом з тим, оскільки 

японська модель багато в чому пов’язана з японською культурою, яка має свої 

унікальні відмінні особливості, не всі їх елементи, в сфері управління 

персоналом можна з успіхом поширювати на інші країни. У будь-якому 

випадку американську і японську модель прийнято розглядати як такі, що 

знаходяться на різних полюсах,в першу чергу, з точки зору орієнтації на 

індивідуалізм (США) і колективізм (Японія). 

У свою чергу європейська модель також володіє важливими відмінними 

ознаками [3,4]. 

Звичайно, з точки зору ментальності, особливостей розвитку економіки 

країни, стилю життя, історичного розвитку, та навіть релігійних особливостей 

для вітчизняних підприємств найбільш близькою буде європейська модель 

управління персоналом, проте варто також зупинитись на особливостях 

американської та японської моделей. 
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Американська філософія бізнесу побудована на традиціях конкуренції та 

заохоченні індивідуалізму робітників з чіткою орієнтацією на прибуток 

компанії і залежність власного доходу від нього. Характерною рисою є чітка 

постановка цілей і задач, висока оплата персоналу, заохочення споживацьких 

цінностей, високий рівень демократії в суспільстві, соціальні гарантії [5]. 

Особливістю системи управління персоналом США є використання 

найбільш доцільної системи оплати праці, постійна атестація службовців з 

метою кар’єрного просування, оцінка ефективності організації праці та 

оснащеності робочих місць працівників. На підприємствах здійснюється 

постійна оцінка заслуг працівників. 

Дуже поширена в останні роки в американських компаніях система 

«винагороди» "Pay for Performance" -«плата за виконання» (PFP), що пов'язано з 

використанням винагороди, коли винагорода у вигляді оплати праці, що 

отримує співробітник, залежить від індивідуальних і групових відмінностей в 

діяльності персоналу. Це виражається в гнучких платіжних системах оплати 

праці. 

Американські компанії цінують поліпшення в роботі своїх співробітників і 

сприяють раціональній організації праці та її стимулюванню. Вони все більше 

відмовляються від ієрархічних структур, усовують вертикальні адміністративні 

зв'язки, розширюють коло людей, відповідальних за виконання виробничих 

завдань і переносять повноваження на принципово іншу форму організації 

роботи - всередині робочої групи, команди, що мають певну самостійність 

виробництва [6]. 

Американські менеджери традиційно орієнтуються на особисті цінності і 

результати. Вся управлінська діяльність в американському бізнесі будується на 

індивідуальному механізмі відповідності та оцінці індивідуальної 

результативності, розробці кількісних показників короткострокових цілей. 

Управлінські рішення зазвичай приймаються певними особами, які і 

несуть за них відповідальність [7, с. 102-103]. 
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Інтеграційні завдання для молодих фахівців вирішуються в компанії 

командою менеджерів. Команда складається з: лідера. Ним є менеджер з 

інформаційної політики (chief knowledge manager), який збирає і управляє 

даними з інформаційних технологій, здійснює рух цих даних; тренера. Ним є 

менеджер по навчанню (learning manager), який вибирає персонал для навчання 

і перекваліфікації відповідно до нових технологій; керуючого. Ним є менеджер 

інтелектуальних капіталів (intellectual capital manager), який об’єднує роботу 

перших двох і розраховує ефект впровадження знань в виробничий процес [8]. 

Ми не можемо ігнорувати японців і їхню практику управління людськими 

ресурсами. Характерна риса цієї системи, що вона являє собою гнучку групову 

систему. Суть її - відповідальність за кінцевий результат роботи, система 

мотивації і комунікації співробітників виконується в горизонтальній площині. 

Ця система передбачає пріоритетне вивчення характеристик, сильних і слабких 

сторін співробітника і в межах отриманих результатів йому призначають 

посаду, яка визначається посадовими обов'язками і обладнає робоче місце. 

В Японії немає традиції поділу працівників на три категорії 

(висококваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані). Усі співробітники 

не мають кваліфікації на момент прийому на роботу. Вони обов'язково 

поліпшуватимуть свої навички. Тут теж немає чіткої межі між інженерно – 

технічним персоналом і робочими [7, с. 25-26]. 

На відміну від методів американських компаній, японські компанії в 

більшому масштабі перевагу надають відданості компанії. Це досягається 

шляхом визначення інтересів співробітників з інтересами компаній. 

Важливе значення надається також системі довічного найму співробітників 

і службовців, системі обліку виробничого стажу і повязаній з цим заробітній 

платі та іншому заохоченню, активному спілкуванню і просуванню і 

перестановці кадрів, акцентуванню на навчанні працівників 

Ключова ідея системи - повага до людей. 

В Японії як керівники вищої ланки, так і рядові керівники вважають себе 

представниками компанії. Всі організаційних рішення (система пільг, бонуси 
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при отриманні компанією високого прибутку, оплата більшості лікарняних 

рахунків, продаж і оренда житлових будинків співробітникам по більш низькій 

ціні, кредити на покупку будинку по відсотку нижчому (близько 4-6%), ніж в 

комерційних банках) проводяться для створення унікального психологічного 

клімату [8]. 

Головний конкурент США в битві за економічну перевагу - Японія - 

«країна сонця, що сходить». Японський менеджмент показав таку високу 

ефективність, що забезпечив досягнення країною у ХХІ столітті звання «лідера 

світового економічного розвитку» [6]. Японська система управління працею і 

трудовим потенціалом є колективістською, орієнтованою на інновації, 

соціальний розвиток, централізованою, горизонтально спеціалізованою, 

саморегулівною [4]. 

Японська модель передбачає, що керівник повинен бути фахівцем, який 

може виконувати практично будь-яку роботу. Таким чином, при підвищенні 

кваліфікації цей процес відбувається в інший, для співробітника новій сфері 

діяльності. 

В Японії кожна бізнес-структура дуже перебірлива у наймі нових 

співробітників. Для країни з низьким рівнем безробіття (близько 1,5-2%) ця 

проблема актуальніша безпосередньо для компаній, ніж для рівня державного 

управління. Але особливої уваги заслуговує практика прийому на роботу в 

Японії. Саму суть цього процесу можна сформулювати в короткому викладі: 

«Нам потрібен співробітник, як чистий аркуш паперу, і що писати на ньому ми 

напишемо самі» [6]. 

Японська філософія управління заснована на традиціях поваги до старших, 

колективізму, консенсусу, ввічливості, відданості ідеалам компанії, довічного 

найму у великі компанії, постійна перестановка кадрів, створення умов для 

ефективної спільної роботи [5]. Це як раз ті критерії, яких дуже не вистачає в 

українських національних компаніях, де практично немає культури спілкування 

в команді, вболівання за колег і ефективності кінцевих результатів компанії. 

Оскільки в японських компаніях практично відсутня плинність кадрів, це саме 

по собі має на увазі високий рівень продуктивності, стійкий психологічний 

клімат і бажання працювати бездоганно і ефективно. 
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Система участі співробітників в управлінні виробництвом унікальна в 

Німеччині. Характерними рисами є: спільна участь у наглядових радах 

товариств капіталу і найманої праці; наявність «робочого-директора»; 

виробничі ради підприємств в складі яких є робочих.  

Вони створюються в компаніях, в яких є не менше 5 постійних 

співробітників з правом голосу (вік старше 18 років, професійний досвід не 

менше 6 місяців). При цьому роботодавці зобов'язані надавати співробітникам і 

раді директорів компанії відповідну інформацію, приймати їх запити і 

пропозиції, вивчати і враховувати поради керівництва підприємства з питань 

соціально-економічного розвитку останнього [4, с. 140-147]. 

Іншими словами, в Німеччині найбільша увага приділяється 

перепідготовці персоналу за відповідними програмами згідно роботи 

співробітників, стажуванню; відбувається постійна перепідготовка окремих 

категорій персоналу, навчання проводиться на суміжних посадах; широко 

використовувані сервіси; посадові інструкції, розроблені в компаніях, існують 

не тільки на папері, а й  використовуються при реалізації обов'язків; 

використовуються різні види оплати праці в залежності від рівня кваліфікації, 

досвіду, володіння новими методами роботи, знання іноземних мов і т. д. 

У компаніях Франції на робочому рівні пред'являються високі вимоги, 

обумовлені існуванням конкуренції. 

Особливо приділяється увага перепідготовці персоналу: просування по 

службі можливе лише при постійній перепідготовці та підвищенні знань 

працівника, навчання всіх без виключення працівників за окремими 

спеціалізованими на підприємствах програмами, працівники постійно 

інформуються про стан підприємства та нові внутрішні вакансії. 

На підприємствах Італії на півночі країни більшістю фірм 

використовуються американські методи формування стратегії персоналом [8]. 

В південних районах управління кадрами проводиться без певної системи. 

В Італії, практично, «радянська» система відбору та переміщення кадрів на 

основі суб’єктивних факторів: родинних та товариських зв’язків і т.п. Відсутні 

стимули, які спонукали б до підвищення професійних навиків та майстерності. 

Надається перевага адміністративним методам управління, а не методам 

економіко-соціального характеру [5]. 
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Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну 

ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне 

використання, професійний і соціальний розвиток. 

Зарубіжний досвід зібрав безліч позитивних тенденцій процесу управління 

персоналом, який однозначно варто використати на практиці вітчизняними 

підприємствами. 

Існуюча практика роботи в сфері управління персоналом в Україні не 

забезпечує якісного оновлення персоналу, фахівців і керівників. Відсутня на 

підприємствах і єдина система роботи з кадрами, насамперед система науково 

обґрунтованого вивчення здібностей і схильностей, професійного і посадового 

просування працівників. 

Через це, як правило, відділи з управління персоналом все ще не в змозі 

взяти на себе роль служби, що пропонує повний спектр заходів, які гарантують 

якість підбору і розстановки персоналу. Також слід зазначити руйнацію 

цінностей, які призводять до серйозних збоїв особистих переконань і цінностей. 

Стрес, тиск і невизначеність все частіше використовуються в управлінні 

людськими ресурсами. 

Отже, незважаючи на велику кількість невирішених проблем, останнім 

часом ситуація в сфері державного управління змінюється на краще. 

Однак в більшості українських компаній є багато проблем з виробленням 

стратегії розвитку персоналу. Ще не сформований контингент «кадровиків», які 

відповідають сучасному рівню. У відділах кадрів часто працюють фахівці без 

спеціальної підготовки. Деякі керівники компаній живуть старими ідеями і 

законами, співробітники часто не знають перспектив розвитку компанії і 

напрямків соціальної та стратегічної діяльність. Основною перешкодою для 

розвитку персоналу є нестача ресурсів для розвитку персоналу, хоча 

керівництво розуміє необхідність підвищення кваліфікації персоналу. 

З огляду на сучасні підходи до розробки стратегії розвитку персоналу в 

світових компаніях, актуальність системної реформи управління людськими 

ресурсами в національних компаніях більш є надто очевидною. Система 

управління персоналом, що сформована в основних національних компаніях, у 

порівнянні з дослідженими країнами є досить недосконалою і потребує 

революційних змін. 
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По-перше, вважаємо, варто зосередити основний акцент на особистому 

потенціалі співробітника, вивчення слабких і сильних сторін, як роблять 

японці, адже в Україні в більшості випадків робітник не може повністю 

розкрити свій потенціал. За умови ефективного стимулювання можливе 

розширення освітніх можливостей і професійного зростання, що створюватиме 

умови для більш широкої участі співробітників у прийнятті управлінських 

рішень. 

В Україні, як відомо, головний девіз - «отримання прибутку понад усе», 

тобто про отримання максимальної вигоди з мінімальними зусиллями, тому і 

дружня атмосфера в колективі відходить на останній план. 

У той час в Японії компанії - це не просто компанії. Вони виходять далеко 

за рамки норми, коли справа доходить до встановлення робочих відносин з 

співробітниками. 

Трудові відносини – понад усе. Вони значно зміцнюють роботу в команді і, 

як наслідок, формується високопрофесійна команда, націлена на кінцевий 

результат. Продуктивність в компанії значно зростає за рахунок хороших 

відносин між співробітниками, які грають велику роль в ефективна робота 

підприємства. Вважаємо, це дуже позитивний досвід і його в Україні 

катастрофічно не вистачає. 

Крім того, в Україні необхідно певною мірою ввести певні елементи 

системи «довічного найму», оскільки співробітник в вітчизняних компаніях не 

прив’язаний зобов'язаннями до компанії і за рахунок цього немає великого 

економічного і морального ефекту, тому що робітник не відчуває зв’язку з 

керівниками 

Українські менеджери в більшості випадків думають, як дешевше і 

простіше вирішити питання управління людськими ресурсами з плинністю, що 

не розраховано на довготерміновий період. Впровадження елементів цієї 

системи сприятиме зниженню плинності кадрів, що є ключем до успіху 

організації. 
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В Україні варто звернути увагу на британську систему «Інвестори в 

людей». Вона навчає, розвиває і керує співробітниками для досягнення 

важливих бізнес-цілей. Вітчизняні компанії не повністю усвідомлюють вплив 

інвестицій в персонал на корпоративні результати. Практичні переваги цієї 

системи заключаються в тому, що вона підвищує ефективність і прибутковість, 

тому що кваліфіковані робітники працюють краще і продуктивніше, 

скорочується кількість прогулів (що особливо гостро для українських 

компаній). Враховуючи, що у Великобританії система «інвестори в людей» 

високо цінується, тому що участь у цій програмі робить її одночасно 

привабливою для співробітників, інвесторів і клієнтів. Було б доцільно 

впровадити її і в Україні. 

Отже, зарубіжна управлінська практика направлена в першу чергу на 

співробітників, на формування ефективної команди, яка прагне досягти високих 

результатів за рахунок високої мотивації і професіоналізму. Тому зарубіжну 

практику слід застосовувати у вітчизняних компаніях, але при цьому не 

забувати про багаторічний досвід, власні національні традиції та особливості, а 

також стан політичної і економічної ситуації.  
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Впродовж довгого часу управління якістю зводилося до контролю якості 

продукції і відносилося до інженерно-технічних питань, у той час як 

проблематика загального управління мала яскраво виражений організаційний 

характер із соціально-психологічним відтінком.  

На сьогодні недостатньо розроблені теоретичні, методичні та науково-

практичні аспекти підходів, методів та систем управління якістю на 

підприємствах. Також, вивчення ряду важливих проблем, пов'язаних з аналізом 

діяльності підприємства, з урахуванням вітчизняної специфіки управління при 

її формуванні і використанні, не набуло належного розвитку. Саме цими 

чинниками зумовлена актуальність теми управління якістю як фактора 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Основними цілями статті є розгляд науково-технологічних засад 

впровадження системи управління якістю на підприємствах, визначення 

методичних основ вдосконалення системи управління якістю як фактора 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Дослідженням побудови та оцінки ефективності системи управління 

якістю на підприємстві, аналізу її впливу на конкурентоспроможність 

підприємства присвятили роботи такі провідні зарубіжні вчені, як Е. Демінг, 

Дж. Джуран, Г. Тагуті, так і вітчизняні. Зокрема, дане питання досліджували 

Д.Г. Гольцев, Є.А. Гончаров, Ю.Б. Кабаков, В.М. Корешков, І.М. Ліфіц та інші. 

Але при цьому недостатньо уваги приділено проблемам впровадження таких 

систем на вітчизняних підприємствах. 

Багаторічний досвід провідних компаній розвинених країн світу свідчить, 

що здобути успіх на ринку можна шляхом вдосконалення системи управління 

якістю. Тому сьогодні, говорячи про якість, мають на увазі не стільки ґатунок 

самої продукції, скільки якість функціонування підприємств і організацій, 

досконалість їх систем управління якістю, націлених на постійне 

самовдосконалення та головне задоволення існуючої потреби на ринку. Як 

прийнято вважати, якщо підприємство отримало сертифікат відповідності 

системи управління якістю міжнародним стандартам ISO 9000, воно здатне 
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стабільно виробляти якісну продукцію, яка може бути конкурентоспроможною. 

Більшість фірм світу використовують для цього міжнародні стандарти ISO серії 

9000 та похідні від них QS 9000, ISO 14000 тощо.  

Відповідно до визначення Міжнародної організації з стандартизації (ІSО), 

якість – це сукупність властивостей і характеристик продукту, які надають 

йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Існує 

також визначення якості продукції, наведене в Держстандарті, згідно з яким 

«якість продукції – сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її 

придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення» [1].  

Таким чином, рівень ефективності системи управління якістю прямо 

пропорційний рівню конкурентоспроможності продукції та підприємства. 

Система управління якістю підприємства може стати інструментом перемоги в 

конкурентній боротьбі, враховуючи, що конкурентоспроможність підприємства 

– це рівень його компетенції відносно інших підприємств конкурентів у 

нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, 

що знаходить свій вираз у таких показниках, як якість продукції, обсяги 

виробництва, прибуток тощо.  

Для забезпечення необхідного рівня якості потрібні не тільки зацікавлені, 

кваліфіковані працівники, відповідна матеріальна база, але й добре 

налагоджена система управління якості. Саме на цьому побудований успіх 

багатьох підприємств [2]. 

Однак для результативного функціонування системи управління якістю та 

ефективного виробництва якісної продукції стандарт констатує, що 

підприємство має визначити численні взаємопов’язані роботи (процеси) та 

керувати ними, а також здійснювати моніторинг, вимірювання і аналіз цих 

процесів.  

З короткого аналізу вимог стандарту стає очевидним, що системи 

управління якістю – це складова контролю за управлінською діяльністю, 

технологією виробництва та продукцією, спрямованих на зростання якості 

продукції.  
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Підприємство має визначити мету втілення стандарту – заради отримання 

сертифіката або заради підвищення якості управління. Формальне ж втілення 

стандарту є негативним процесом і полягає у:  

1) формальній розробці політики якості;  

2) невимірності цілей у сфері якості;  

3) відсутності зворотного зв’язку зі споживачами продукції;  

4) існуванні системи управління якістю як окремої системи документації, 

яка по суті не впливає на виробничий процес; відсутність взаємозв’язків між 

підрозділами підприємства та відділом з якості;  

5) дисбалансі та несистематизованості в переліку обов’язків і повноважень 

персоналу в рамках системи управління якістю та посадових інструкціях;  

6) відсутності системи мотивації персоналу в рамках системи управління 

якістю та підприємства взагалі;  

7) низькій якості методичного забезпечення системи управління якістю та 

відсутності компетентного персоналу щодо забезпечення її результативного 

функціонування;  

8) відсутності аналізу функціонування системи управління якістю з боку 

вищого керівництва.  

Індикаторами оцінювання системи управління якістю підприємства 

можуть виступати такі показники щодо наявності процесів, вимірювання та 

аналізу процесів і якості продукції. Стосовно наявності процесів – це: 

1) визначення діяльності кожного виробничого підрозділу як процесу;  

2) взаємозв’язок між підрозділами у вигляді процесів;  

3) наявність процесів усередині підрозділів;  

4) наявність «наскрізних» процесів виробництва [3, с. 40]. 

На підприємствах України реалізація концепції загального управління 

якістю (TQM) здійснюється у запровадженні міжнародних стандартів ISO серії 

9000, які на сьогоднішній день увібрали в себе кращий міжнародний досвід по 

створенню конкурентоспроможного підприємницького середовища. 
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Основними цілями впровадження систем управління якості на 

підприємствах є: 

1) задоволення потреб споживачів у якісній продукції; 

2) розширення ринків збуту продукції, зокрема вихід на ринки 

Європейського Союзу; 

3) підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому 

ринках; 

4) вдосконалення системи якості на підприємстві; 

5) мінімізація кількості проведення періодичних аудитів, що здійснюються 

на вимоги споживачів; 

6) покращення роботи постачальників та субпідрядників. 

Впровадження системи управління якістю на підприємстві базується на 

принципових положеннях [4, с.15]: 

1. Задоволення потреб споживачів. Головною метою впровадження 

системи менеджменту якості є орієнтування діяльності персоналу підприємства 

на задоволення вимог споживачів. Це досягатиметься за рахунок реалізації 

корпоративної політики, яка б сприяла найбільш повному розумінню вимог та 

смаків споживачів. На практиці вимоги споживача розуміються широко з 

урахуванням всіх аспектів продукції та пов'язаних з нею послуг, які можуть 

впливати на задоволеність споживача. Вимоги споживача повинні визначатися 

та ідентифікуватися шляхом аналізу замовлень відповідно до діючих на 

підприємстві локальних нормативних актів.  

2. Документарне забезпечення функціонування системи менеджменту 

якості на підприємстві. Перелік і зміст документації системи управління якістю 

визначається керівництвом підприємства з урахуванням положень відповідних 

міжнародних стандартів. Документація системи управління якістю може бути 

представлена такими видами документів: 

1) політика у сфері якості; 

2) цілі і базові принципи розвитку підприємства; 

3) настанова з якості; 
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4) документовані процедури (стандарти СМК, положення); 

5) записи (протоколи якості); 

6) стратегічні карти. 

Настанова з якості є одним з основних документів системи управління 

якістю, що відображає загальне уявлення про систему. Настанова з якості 

включає базові принципи та політику в сфері якості, а також опис процесів 

системи менеджменту якості, їх взаємозв'язок, правила їх здійснення на 

підприємстві. 

3. Внутрішні аудити (перевірки) функціонування системи менеджменту 

якості. Згідно з вимогами стандартів ISO серії 9000 всі бізнес-процеси в системі 

управління якістю мають бути ідентифіковані таким чином, щоб їх можна було 

перевірити. Процеси в системі якості перевіряються за допомогою 

різноманітних підходів та методів, зокрема: 

1) проведення внутрішніх аудитів; 

2) проведення коригувальних і запобіжних дій; 

3) аналіз даних про показники якості продукції та тенденцій за 

показниками якості; 

4) аналіз результатів вимірювання задоволення клієнтів [5, с.227]. 

Впровадження системи управління якістю призводить не тільки до 

покращення продукції, а й сприяє оптимізації бізнес-процесів підприємства в 

цілому, веде до збільшення продуктивності праці, зменшення 

ресурсозалежності, та як наслідок, до зниження собівартості продукції, що 

безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Отже, новизна дослідження полягає у вдосконаленні методичних підходів 

до впровадження системи управління якістю на підприємстві. Практичне 

значення отриманих результатів полягає в уточненні окремих науково-

теоретичних проблем, що сприяють більш ефективному процесу модернізації 

або впровадження систем управління якістю на підприємствах. Характеристика 

основних аспектів якості продукції та систем якості показала, що створення на 

вітчизняних підприємствах систем якості відповідно зі стандартами ISO 9000 
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має починатися зі створення загальної методології, що передбачає реальну 

оцінку стартових умов, етапи і послідовність робіт з якості на шляху 

перебудови всієї корпоративної культури на принципах загального 

менеджменту якості (TQM). Існує необхідність в удосконаленні не лише 

теоретичної бази управління якістю, але й стандартів ІSO 9000 зокрема, щоб 

одержати в результаті логічно обґрунтовані й більш зрозумілі для практичного 

використання стандарти.  
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Долібець Б.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

У статті здійснено розгляд та узагальнення теоретичних засад управління 

персоналом підприємства сфери гостинності. Проведено огляд складових 

елементів тактики і стратегії управління клієнтоорієнтованою поведінкою 

персоналу. Систематизовано бар'єри для реалізації потенціалу управління 

поведінкою персоналу підприємства сфери гостинності. 
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Ключoві слова: персонал, управління персоналом, підприємство, сфера 

гостинності, специфіка управління підприємствами сфери гостинності.  

Сфера гостинності в сучасних умовах динамічно розвивається, має 

невичерпний потенціал для прогресу. Підприємства цього комплексу галузей 

роблять вагомий вклад у економіку країн, забезпечують значні інвестиції. 

Актуальним для вивчення на сьогодні залишається такий управлінський аспект 

функціонування підприємств сфери гостинності як управління персоналом. 

Проблематиці управління персоналом підприємства, зокрема і сфери 

гостинності присвячені праці таких авторів, як Л.В. Балабанова та 

О.В. Сардак [1], М.В. Гакова [3, 2, 4], О.Ю. Давидова [5], А. О Молчанова, 

І.В. Водяник та В.П. Кондратьєва [9], К. М. Таньков та Г. М. Чепурда [12], 

І. І. Ніколіна [4], Л. Є Довгань та В.В. Ткач [6], А.О Климчук [7, 8] та інші. 

Метою статті є розгляд та узагальнення теоретичних засад управління 

персоналом підприємства сфери гостинності. 

На думку О. Давидової готельно-ресторанне господарство України «є 

одним із важливих напрямів розвитку соціальної сфери. Цей вид господарської 

діяльності відіграє велику роль у збільшенні ефективності суспільного 

виробництва і відповідно у підвищенні життєвого рівня населення» [5, с. 114].  

Сфера гостинності охоплює різні форми діяльності у сфері послуг, 

пов'язані з прийманням і обслуговуванням гостей з метою отримання прибутку. 

М. Гакова зазначає, що з точки зору змісту, сутності та специфіки доречно 

визначати готельно-ресторанне господарство як складову гостинності, з 

вироблення цінностей сервісу щодо обслуговування туристів, екскурсантів, 

місцевих жителів і інших відвідувачів, які максимально орієнтовані на 

задоволення потреб [4]. Дослідниця вважає, що управління підприємством 

сфери гостинності трактують як процес досягнення цілей з позиції впливу на 

персонал з метою досягнення високих стандартів обслуговування, 

передбачення запитів клієнта шляхом надання клієнтоорієнтованого сервісу, 

який повинен перевершити очікування клієнта, результатом якого є повторні 

відвідування закладу, а економічним результатом отримання прибутку 

підприємством» [2].  
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Безумовно, персонал, зокрема його поведінковий аспект, а тому і форми та 

методи управління ним є ключовим фактором, який визначає ефективність 

успішної діяльності підприємств щодо надання сервісних послуг, пов'язаних з 

розміщенням, тимчасовим проживанням, харчуванням і реалізацією додаткових 

послуг, специфіка управління якого наведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика специфіки процесів управління 

підприємствами сфери гостинності 

 

І. Ніколіна зауважує, що сучасний механізм управління мотивацією 

персоналу підприємства характеризується різного роду проблемами, зокрема, 

неадекватністю використовуваних методів управління системою мотивації у 

сучасних умовах; механічне перенесення методик, розроблених за кордоном, у 

практику менеджерів з управління персоналом без урахування специфіки 

вітчизняного менталітету та підходу до управління бізнесом; відсутністю 

налагодженої соціально-економічної моделі розвитку системи мотивації [4, с. 

62]. 

В основу розвитку сучасного управління персоналом підприємства сфери 

гостинності покладено досягнення практично всіх наукових шкіл 

управлінського спрямування. Під концепцією управління персоналом 

підприємства розуміється система теоретико-методологічних поглядів на 

Гостинна поведінка: 

комплексна послуга, якій 

притаманні привітність, 

люб'язність в прийомі гостей, що 

створює позитивний образ 

підприємства та прояв 

«вторинного попиту» у клієнта 

Ідентичність підприємства: 
цінності, культура та якість 
матеріального продукту та 
обслуговування, інтер’єр, 

неповторність та особливість 
підприємства на відміну від інших 

підприємств. 

Персонал - головний ресурс 
підприємства. Специфіка полягає у 

роботі всього колективу, а не 
одного співробітника. Відмінній 

роботі сприяє згуртована команда 
персоналу. 

Пізнавально-функціонально 
професія «Людина-Людина», де 
переважає пізнавальна діяльність, 

робота з управління людьми: 
робота по обслуговуванню людей. 

Специфіка 
управління 

підприємствами 
сфери гостинності 



128 

визначення критеріїв, принципів і методів управління поведінкою персоналом в 

контексті організаційно-практичних підходів реалізації концепції в конкретних 

умовах функціонування підприємств [9]. 

В історичному аспекті існує чотири основні концепції управління 

персоналом, які представлено в підручнику «Управління персоналом» [1] 

(рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Основні концепції управління персоналом 

Відштовхуючись від еволюції технологій управління персоналом (рис. 3), 

«сутність управління персоналом полягає у процесі впливу на працівників 

шляхом застосування кадрових технологій із метою реалізації цілей 

організації» [12]. 

 

Рисунок 3 – Еволюція технологій управління персоналом 
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Концепція використання трудових ресурсів, в теоретичну основу 
якої покладена теорія наукового управління Ф.Тейлора  

Концепція управління персоналом, в теоретичну основу якої 
покладена теорія бюрократичної організації А. Файоля 

Концепція управління людськими ресурсами, в основу якої 
покладена теорія "людських відносин"Е. Мейо 

Концепція управління людиною, в теоретичну основу якої 
покладена філософія японського менеджменту, де роль 

людини в системі управління е визначальною, а парадигма 
управління - "не людина для організації, а організація для 

людини". 

Технології управління персоналом 

Управління на основі 
трудового потенціалу 

Управління на основі 
кваліфікації та 
компетенцій 

Управління на основі 
ціннісно-мотиваційного 

чинника поведінки 
персоналу 



129 

Успішне функціонування підприємств сфери гостинності неможливе без 

ключової групи – клієнтів – заради яких, в кінцевому рахунку існує індустрія 

гостинності. Досягнення цілей діяльності організації передбачає розробку 

певної системи впливу на співробітників, через управління поведінкою. 

Необхідно підкреслити, що персонал може володіти усіма необхідними 

знаннями про послугу або продукт, вміннями і навичками, але якщо він не 

направляє ці знання під потребу конкретного клієнта, то ймовірність 

вибудувати необхідні з ним взаємини зменшується» [2]. 

Клієнтоорієнтований персонал – це персонал, який завдяки наявності 

певного набору компетенції та відповідній поведінці сприяє формуванню і 

підтриманню відносин з клієнтами на довгострокову перспективу через високі 

стандарти сервісного обслуговування та формування інтересу до пропонованих 

послуг або товарів [6, 8, 7]. Науковці зазначають, що клієнтоорієнтований 

персонал має наступні характеристики: усвідомленість про типи і переваги 

клієнтів, особливості пропонованих послуг, про технології реалізації послуг та 

вміння розпізнавати і враховувати індивідуальність клієнта; та перевершити 

його очікування. 

Отже, клієнтоорієнтованість персоналу забезпечується мотивацією, 

сукупністю різних якостей і особливостей поведінки персоналу, що полягає в 

проголошенні першості принципу гостинності для задоволення потреб клієнтів, 

відповідності їх очікуванням, передбачення їх бажань, а також в умінні 

перевершити їх очікування . 

З точки зору форми реалізації професійної активності, М.В. Гакова вважає, 

що поняття «управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства» – це процес управлінського впливу для 

забезпечення функціонально-рольової поведінки працівників та усунення 

дисфункціональної (небажаної) поведінки з метою забезпечення ефективної 

роботи підприємства задля досягнення його цілей» [3]. 
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На основі узагальнення праць [4, 3, 7] систематизовано складові елементи 

тактики і стратегії управління кліентоорієнтованою поведінкою персоналу, при 

цьому враховано найбільш універсальні чинники, які значно впливають на 

клієнтоорієнтованість персоналу (рис. 4). 

Переосмислення ролі дієвості поведінки персоналу в сфері гостинності – 

це особливо важливе питання для сьогодення в Україні, оскільки інерція 

псевдосоціалістичного мислення, знеособленості суспільства існують до 

сьогодні.  

Внаслідок проведеного аналізу теоретичних поглядів на процеси 

управління поведінкою персоналу підприємств сфери гостинності відмітимо, 

що вони пройшли еволюційний шлях: спочатку результатом було необхідність 

забезпечення матеріального продукту, а тепер – впровадження високих 

стандартів сервісу, клієнтоорієнтованого підходу. 

Тому в цьому разі державні інституції повинні виступати регулятором дій 

економічних суб'єктів, задаючи певний набір альтернативних варіантів 

допомоги розвитку. 

Важливо зазначити, що державні інституції намагаються організувати 

роботу щодо подолання чи попередження негативних чинників. Зокрема, згідно 

п. 8, ст. 4 Закону України: «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в України» від 22.03.2012 ғ 4618-VI, основні 

напрями «державної політики у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні – організація підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього 

підприємництва». Відповідно до чинного законодавства нашої країни державна 

підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва «включає фінансову, 

інформаційну, консультаційну підтримку» [11].  
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Рисунок 4 – Складові елементи тактики і стратегії управління 

клієнтоорієнтованою поведінкою персоналу 

Однак, необхідно констатувати, що сьогодні на державному рівні де-факто 

приділяється мало уваги малому підприємництву, до якого належать 

підприємства сфери гостинності, що викликає проблеми та протиріччя, які 

пов'язані з труднощами функціонування підприємств в сучасних умовах 

Тактика клієнтоорієнтованої поведінки  

Розвиток і навчання 
персоналу; програми 
лояльності, бенчмаркінг; 
контроль - діагностика – 
оцінка 
клієнтоорієнтованості, 
зворотній зв'язок; 
винагорода; визначення 
рівня задоволення. 

Інструменти управління 

Навчання, самонавчання, 
використання досвіду 
кращих, кількісні методи 
(обсяг продажів, середній 
чек), оцінка за 
допомогою «таємних 
відвідувачів» методика 
оцінки «360 градусів», 
«Гаряча лінія» 
опитування клієнтів, 
мотивація за 
клієнтоорієнтованої 
поведінку, професійні 
тести для вимірювання 
рівня задоволення та ін. 

Очікуваний результат 

Збереження клієнта; 
повторний продаж; 
підвищений одноразовий 
продаж; комбінаційна 
продаж ; дружня продаж-
використання дружніх 
зв’язків клієнта; 
позитивний імідж., 
надійна репутація, 
збільшення обсягів 
продажу; зростання 
прибутку. 

Стратегія клієнтоорієнтованої поведінки  

Клієнтоорієнтована  
поведінка як частина 
стратегії управління 
персоналом, цінність 
організації. Призначеня 
відповідального за 
клієнтинг. 

Інструменти управління 

Розробка і 
впровадження стандартів 
клієнтоорієнтованості. 

Очікуваний результат 

Постійні клієнти, 
постійний прибуток. 
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загалом, та реалізації потенціалу управління поведінкою персоналу 

підприємств зокрема.   

Підприємства сфери гостинності стикаються і з іншими чинниками та 

низкою проблем і бар’єрів, що перешкоджають їх ефективній діяльності. Дані 

бар'єри узагальнено на рис. 5.  

Рисунок 5 – Бар'єри для реалізації потенціалу управління поведінкою 

персоналу підприємства сфери гостинності 

На думку М.В. Гакови, для вдосконалення процесів управління необхідно 

впровадити в модель комплексної системи управління персоналом систему 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Дослідниця управління поведінкою персоналу підприємств 

запропонувала визначення цій категорії: «система управління поведінкою 

персоналу – це сукупність функцій та методів цілеспрямованого впливу на 

управління поведінкою персоналу, що забезпечує здатність підприємств 

планувати, організовувати, мотивувати, контролювати та неухильно 

поліпшувати системно-організаційний процес для максимально ефективного 

функціонування персоналу на підприємстві» [4]. 

Отже, система управління поведінкою персоналу як певна конструкція, 

повинна відбудовуватися з урахуванням організаційно-економічних, соціально-

Бар'єри для реалізації потенціалу 
управління поведінкою персоналу 
підприємства сфери гостинності 

Інституціональні 
бар’єри:  

 недосконалість 
законодавства, 

незбалансованніс
ть розвитку 
основних 

суб’єктів процесу 

Управлінські 
бар’єри: 

 відсутність або 
недостатня 

кваліфікація 
управлінських 

кадрів 

Фінансово-
економічні 

бар'єри:  

недолік джерел 
фінансування, 
низький рівень 

життя населення 
та ін. 

Демографічний 
бар’єр:  

відтік 
працездатного 

населення, 
кваліфікованої 
робочої сили в 

інші країни 
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психологічних, технічних, педагогічних та інших аспектів у їхній сукупності, 

використання даних факторів буде сприяти забезпеченню позицій підприємства 

на ринку в довгостроковій перспективі та забезпечувати довгострокові 

відносини з клієнтами з урахуванням змін у зовнішньому середовищі.  
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Діяльність будь-якого підприємства основана на інформації. Сьогодні в 

світі з’являються нові методи та технології передачі, обробки та зберігання 

інформації. На основі інформації будується бізнес. З кожним роком постає 

питання про глобалізацію телекомунікаційних мереж, створення єдиного 

світового інформаційного простору. З розвитком і поширенням інформаційно-

комунікаційних технологій, а також через реальність численних загроз 

проблема інформаційної безпеки вимагає до себе постійної і значної уваги. Від 

управління інформаційної безпеки залежить якість робота всього підприємства 

та прийняття ефективних управлінських рішень.  

Дослідженням питань управління інформаційної безпеки присвячені праці 

таких вчених, як В.Л. Бурячка, А.В. Дудатьєва, В.Б. Дудикевича,                             

В.В. Кальченко, М.П. Карпінського, О.С. Петрова, О.А.  Сороківська,                     

Т.Ю. Ткачука та ін. [1 - 6]. Вивчення інформаційної безпеки не втрачає 

актуальності з року в рік. Так як з плином часу змінюються системи управління 

інформаційною безпекою, на які впливають  розвиток науково-технічного 

прогресу, поява різних видів інформаційних технологій, систем.   

Мета статті - визначення сутності інформаційної безпеки та розгляд 

проблемних питань по її управлінню.  

Різні науковці трактують поняття «інформаційна безпека підприємства» по 

різному.  

Поняття «інформаційна безпека» з’явилось завдяки розвитку засобів 

інформаційних комунікацій серед суспільства.  

Науковець Бурячок В.Л. акцентує увагу на тому, що це відносини щодо 

створення та підтримання на належному рівні життєдіяльності інформаційної 

системи. [1].  

Дудатьєв А. В. дає таке визначення поняттю «інформаційна безпека», що 

це суспільні правовідносини щодо процесу створення, накопичення, підтримки, 

збереження та охорони необхідних інформаційних даних на підприємстві. [2]. 
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Науковець Сороківська О. А. трактує поняття «інформаційна безпека 

підприємства» як суспільні відносини щодо створення і підтримання на 

належному рівні життєдіяльності інформаційної системи суб’єкта 

господарської діяльності [4].  

Кальченко В.В. притримується визначення міжнародного стандарту 

ISO/IEC 27001:2005, – що це стан захищеності інформаційного середовища 

суспільства, який забезпечує його формування, використання та розвиток в 

інтересах громадян, організацій, держави» [3]. 

Черевко О.В. розуміє дане поняття як стан захищеності потреб в 

інформації особистості, підприємства і суспільства, за якого забезпечується 

їхнє існування і прогресивний розвиток незалежно від наявності внутрішніх і 

зовнішніх інформаційних загроз, тобто відношення рівня інформаційного 

захисту до рівня інформаційних загроз [6].  

Ткачук Т.Ю. вважає, що інформаційна безпека це розгляд інформаційних 

відносин у межах інформаційного законодавства з позицій захисту життєво 

важливих інтересів особистості, суспільства, організації та акцентування уваги 

на механізмах усунення або запобігання таким загрозам [5]. 

З позиції інформаційних технологій захисту інформації інформаційна 

безпека – це система заходів, що дає змогу виявляти вразливі місця 

інформаційно-комунікативної системи підприємства, небезпеки, які 

загрожують їй, і методи нейтралізації виявлених загроз [2]. 

Проаналізувавши поняття «інформаційна безпека», можна дати загальне 

визначення, що це комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення захисту 

інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, 

руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення [5].  

Необхідно розуміти на що націлена інформаційна безпека. Існують певні 

категорії, які визначає інформаційна безпека (рис.1).  
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Рисунок 1 – Основні категорії інформаційної безпеки [1-6] 

Кожний підприємець намагається створювати систему інформаційної 

безпеки для інформації від зловмисників. Під час планування системи 

розроблюються канали захисту можливого витоку інформації. Дана загроза 

може виникати як в внутрішньому оточенні так і зовнішньому. Зрозуміло, що 

до внутрішніх загроз відносять: пошкодження, розголошення, викрадення  

інформації працівниками, які працюють на підприємстві. Стосовно зовнішніх, 

то до них відносять: викрадення інформації у процесі її передавання по мережі 

Інтернет; пошкодження носіїв за допомогою вірусів. 

Можливість зовнішнього і внутрішнього втручання в інформаційну 

систему впливає на цілісність, якість інформації, а в результаті може призвести 

до негативних наслідків у діяльності підприємства. Щоб забезпечити 

підприємству безпеку інформації, необхідно створити ефективну систему 

управління, яка допоможе знизити незахищеність інформації і не дасть 

можливість зловмисникам доступу до інформації, її розповсюдженню або 

витоку. Для того, щоб підприємство працювало ефективно, необхідно постійно 

контролювати, виявляти та управляти ризиками інформаційного об’єкту. Для 

того, щоб не було збоїв на об’єкті необхідно правильно організувати процес 

управління ризиками. Це можна досягти впровадивши систему управління 

безпекою на підприємстві та обмежети доступом до цінної інформації. 

Основними етапами побудови такої системи управління інформаційної безпеки 

відображені на рисунку 2.   
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Рисунок 2 – Етапами побудови системи управління інформаційної 

безпеки 

Система управління інформаційною безпекою, являє собою частину 

загальної системи управління, що основана на аналізі та оцінки ризиків і 

призначена для мінімізації та контролю виявлених загроз. Така система 

складається з апаратних, програмних, фінансових, людських ресурсів. 

Правильно налаштована система управління інформаційною безпекою 

забезпечить гарантію поставлених цілей щодо захисту, дозволить зберегти  

конфіденційність інформації та забезпечить неможливість несанкціонованого 

доступу.  

Отже, в сучасних умовах конкуренції, коли інформація стосовно 

підприємства, її стратегії, продукції, збутової та будь-якої політики стає 

головним в боротьбі, необхідно пам’ятати про інформаційну безпеку. 

Підприємство повинно постійно контролювати джерела виникнення 

потенційних загроз та бути готовим до захисту інформації. Правильна система 

управління інформаційною безпекою – це складова, яка дозволить 

підприємству працювати ефективно, стабільно, залишатися на високому рівні і 

бути конкурентоспроможним.  
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інформаційною безпекою 

управління та контроль 

вибір методу оцінки загроз, ризиків 

виявлення та прийняття рішення про подальші дії 

відносно виявлених загроз 

впровадження дій, які мінімізують негативний 

вплив загроз 

Збір зовнішньої та внутрішньої інформації 



139 

Список використаних джерел: 

1. Бурячок В.Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, 

методи та засоби боротьби. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015.  С. 449.  

2. Дудатьєв А. В. Моделі інформаційної підтримки управління 

комплексною інформаційною безпекою. Радіоелектроніка, інформатика, 

управління. 2017. ғ 1. С. 107–114. 

3. Кальченко В.В. Огляд методів проведення тестування на проникнення 

для оцінки захищеності комп’ютерних систем. Системи управління, навігації 

та зв’язку. 2018. ғ4.  С. 109 – 114. 

4. Сороківська О.А. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та 

перспективи. Економічні науки: Вісник Хмельницького національного 

університету 2010. ғ 2. T. 2. С. 32–35.  

5. Ткачук Т. Ю., Журавель В. І. Соціальна складова менеджменту у системі 

захисту інформації з обмеженим доступом. Інформ. безпека людини, 

суспільства, держави. 2015. ғ 3 (19). С. 93–102. 

6. Черевко О.В. Теоретичні засади поняття інформаційної безпеки та 

класифікація загроз системі інформаційного захисту. Ефективна економіка.                 

ғ 5, 2020. 

 

УДК 65.012 

Завадський С.Л. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

 ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ 

У статті розглянуто сутність та запропоновано структуру механізму 

управління організаційними змінами. В структурі механізму варто виділять 
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Поняття «механізм» є одним із найважливіших та найбільш складних в 

економічній науці. Складність спровоковано запозиченням даного терміну з 

технічних наук, де воно є розповсюдженим та розробленим, але для суспільних 

наук – це питання не є однозначним через відсутність однозначних причино-

наслідкових зв’язків, що викликано наявністю людського чинника. Важливість 

обумовлена тим, що саме механізм має забезпечувати перетворення 

відповідних витрачених ресурсів в заданий необхідний результат шляхом 

реалізації управлінського пливу. Його складові, а особливо причинно-

наслідкові зв’язки між ними є визначальними щодо забезпечення необхідного 

характеру його функціонування. Враховуючи гостру необхідність 

вдосконалюватися та розвиватися вітчизняні підприємства стикаються з 

нагальною потребою здійснювати організаційні зміни на підприємстві, які 

часто стають серйозним випробовуванням його стійкості. Адже в момент змін 

підприємство проходить точку біфуркації як це відомо з системного аналізу, що 

в свою чергу можуть як забезпечити поставлену мету, так і спричинити сильні 

коливання та втрати. Впровадження механізму здійснення організаційних змін 

на підприємстві повинно саме забезпечувати необхідний результат, що і 

обумовлює актуальність дослідження. 

Питаннями управління організаційними змінами займалися такі відомі 

закордонні та вітчизняні дослідники, як: Д. Андерсон,  Л. Андерсон,  Т. Бауліна, 

Н. Бєляєва,Дж. Гібсон,Л. Грейнер, А. Клейнер, Дж. Коттер, Л. Курдай, І. Мазур, 

Ф. Мескон, Ш. Робертс, П. Сенге, К. Фрайлінгер, Г. Широкова та ін. 

Проведене дослідження сутності управління організаційними змінами та 

морфологічний аналіз понять «механізм» та «економічний механізм», 

господарський механізм» та «організаційно- економічний механізм», а також − 

«механізм управління», дозволило визначити, що в цілому механізм варто 

вважати системою, яка включає ряд процесів, що представлені як 

послідовність. Він створюється та функціонує на мікроекономічному рівні в 
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контексті управління організаційними змінам (економічний механізм, механізм 

управління та організаційно-економічний механізм), який фактично можна 

відобразити як сукупність із трьох складових: безпосередньо механізм, суб’єкт 

управління ним та управлінський вплив. Сам механізм характеризується 

наявністю важелів і регуляторів, цільових, функціональних підсистем і 

підсистем забезпечення, які знаходяться у постійній взаємодій та 

взаємообумовленості як ряд процесів, що представляють послідовність, яка 

забезпечує перетворення входу на вихід відповідно до мети створення цього 

механізму. Управлінський вплив представлений функціями, методами, 

структурою, інструментами та формами управління [1]. 

Так як механізм управління організаційними змінами є економічним і має 

бути створений на мікроекономічному рівні, то його варто вважати 

організаційно - економічним. Так як він передбачає управління 

організаційними змінами, то відповідно він повинен відповідати вимогам 

механізму управління. 

В структурі механізму варто виділять суб’єкт управління, управлінський 

вплив та безпосередньо процес здійснення змін на підприємстві. 

Суб’єктом управління традиційно варто вважати керівництво 

підприємства. Враховуючи специфіку здійснення організаційних змін як 

процесу, варто виокремлювати команду здійснення змін як особливий суб’єкт 

управління, властивий виключно цьому процесу. Головною функцією суб’єкта 

управління є прийняття управлінський рішень та їх реалізація, що має 

базуватися на відповідному підґрунті.  

Так як жоден найсучасніший механізм не здатен працювати або 

виконувати функції без втручання людського фактору, то необхідність розгляду 

ціле покладання як провідної функції керуючої системи є необхідним у 

досліджуваному механізмі. Цілі є необхідною складовою, адже, як було 

зазначено у попередніх розділах одним із найголовніших призначень механізму 

є перетворення входу на вихід. Досягнення поставлених цілей здійснення 

організаційних змін є саме тим виходом, забезпечення якого і є призначенням 

механізму.  
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Прийняття управлінських рішень постійно пов’язано з необхідність 

здійснення вибору. В рамках управління організаційним змінами вибір 

переважно полягає у визначенні альтернативи проведення змін та їх масштабу. 

Якщо формулювання альтернатив залежить від особливостей підприємства, яке 

здійснює організаційні зміни, то сукупність критеріїв, які повинні відображати 

ефективність проведення їх, має бути включена до механізму. 

«Ефективність» є складною категорією, і її часто ототожнюють з 

«результативністю» або «продуктивністю», так як всі ці поняття в тій, чи іншій 

формі, відображають відношення отриманих результатів до понесених витрат. 

Для уточнення сукупності необхідних критеріїв звернемося до досліджень 

С. Сінка. Автор вважав «результативність» поняттям, яке характеризується 

різними властивостями, такими як: дієвість – ступінь досягнення системою 

поставлених цілей здійснення організаційних змін (якість, кількість, 

своєчасність), економічність – ступінь використання системою ресурсів на 

проведення організаційних змін (відношення обсягу ресурсів належних до 

використання до обсягу фактично використаних) на досягнення поставлених 

цілей, якість – ступінь відповідності системи після проведення змін вимогам, 

специфікаціям та очікуванням зі сторони  зацікавлених  сторін, прибутковість – 

відношення між валовими доходами та сукупними витратами після 

імплементації організаційних змін, якість життя – то, яким чином персонал 

підприємства, залучений до планування та імплементації організаційних змін, 

спричиняє супротив або навпаки – сприяє організаційним змінам, приріст 

продуктивності – відображає різницю між відношенням кількості продукції, 

виробленої підприємством, після імплементації організаційних змін, до 

кількості ресурсів, спожитих для створення цієї продукції за той же період, та 

аналогічним показником до проведення організаційних змін [2]. Отже, 

використання зазначених критеріїв при прийнятті управлінських рішень щодо 

проведення організаційних змін має забезпечити їх економічну 

обґрунтованість. 
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Таблиця 1 – Аналіз існуючих методів управління організаційними 

змінами [3, 5, 6, 7] 
 

Методи Сутність 

Методи 

організаційного 

розвитку 

Організаційний розвиток визначається як довгостроковий, ретельний, 

всеосяжний процес зміни і розвитку організації і працюючих у ній людей. 

Процес ґрунтується на навчанні всіх співробітників шляхом прямої взаємодії 
та передачі практичного досвіду. 

Реінжиніринг 

бізнес-процесів 

Реінжиніринг бізнес-процесів визначається як фундаментальне 

переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для 

досягнення істотних  покращень у таких ключових для сучасного бізнесу 

показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та 

оперативність. 

TQM- тотальне 

управління 

якістю 

Концепція, що передбачає всебічне та добре скоординоване використання 

систем і методів управління якістю у всіх сферах діяльності від досліджень і 

розробок до після продажного обслуговування при участі керівництва всіх 

рівнів і при раціональному використанні можливостей підприємства. 

Паралельний 

інжиніринг 

(паралельне 

проектування) 

Паралельне проектування забезпечує інформаційну взаємодію багатьох 

віддалених учасників проектування складних технічних систем, при цьому 

обмін інформацією йде на всіх етапах проектування. 

Рефреймінг Використовується для опису процедур переосмислення механізмів 
сприйняття, мислення, поведінки з метою позбавлення від невдалих 
шаблонів. 

Реструктуризація Представляє собою комплекс заходів по оздоровленню підприємств, що 
пов'язані також із зміною його організаційної структури. 

 

Важливим елементом проведення організаційних змін є використання 

відповідних методів управління, які представляють собою конкретні способи 

досягнення мети, вирішення конкретного завдання стосовно організаційних 

змін. Аналіз науково-теоретичної літератури дозволив виокремити та 

систематизувати методи, надані в табл. 1. 

Враховуючи незадовільні умови функціонування більшості промислових 

підприємств, найбільш прийнятним інструментом управління організаційними 

змінами є організаційний розвиток. Існуючі переваги даного методу, а саме: 

висока соціальна адаптованість змін, низький рівень опору змінам, орієнтація 

на «людський фактор», можливість підвищення кваліфікації персоналу, 

постійне навчання та розвиток, підвищення рівня мотивації і ініціативності 

співробітників, нівелюють наявні недоліки та дозволяють підприємствам 

послідовно та поступово реалізувати процес управління організаційними 

змінами. Необхідно зазначити, що окрім вибору методів управління 
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організаційними змінами, керівництву слід визначитись з формою проведення 

цих змін на підприємстві. Так, існує декілька форм проведення організаційних 

змін на підприємстві: спеціальні проекти і завдання; цільові та робочі групи; 

експеримент; показові проекти; нові організаційні підрозділи; нові форми 

організації праці. 

Ефективність проведення організаційних змін залежить прямо пропорційно 

від дотримання поетапності реалізації процесу управління змінами. Окрім 

цього, для ефективного управління організаційними змінами розроблені певні 

правила, що регламентують діяльність керівників[8]: керівництво повинне 

визначити, в яких конкретних заходах, в якій мірі і в якій формі воно має брати 

пряму участь, при цьому основний критерій – складність виконуваних дій та їх 

важливість для організації; необхідність узгодження методів і процесів змін в 

управлінні звичайною діяльністю та управлінськими процесами; необхідність 

узгодження процесів перебудови підприємства в різних відділах. Отже, аналіз 

існуючих у науковій літературі підходів стосовно управління організаційними 

змінами на вітчизняних підприємствах дозволив встановити, що процес 

проведення організаційних змін можна представити у вигляді трьох складових: 

1) прийняття управлінського рішення про необхідність проведення 

організаційних змін (планування організаційних змін);  

2) підготовка до впровадження організаційних змін (організація здійснення 

змін); 

3) безпосередня реалізація організаційних змін (мотивація персоналу до 

сприйняття змін, контроль та регулювання процесу здійснення організаційних 

змін). 

Відомий економіст Ч.І. Бернард стверджує, що перед реалізацією певних 

організаційних змін доцільно: робити зважений вибір управлінських важелів з 

метою забезпечення необхідного впливу на підлеглих, причетних до змін; 

враховувати структуру та обсяги витрат, які зумовлюються змінами, та 

ймовірність їх повної окупності; брати до уваги фактор часу; спрямовувати 

зміни в напрямку підвищення ефективності діяльності організації[9]. 
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Таким чином, узагальнюючи проведене дослідження управління 

організаційними змінами та виокремлення складових його механізму, було 

запропоновано його структуру, яка включає: принципи управління 

організаційними змінами, методи, етапи процесу, сфери здійснення, критерії 

ефективності та цілі управління. Управління через всі ці складові команди 

впровадження змін разом з керівництвом має забезпечити досягнення 

поставлених цілей та необхідних результатів. З метою забезпечення 

стабільності функціонування підприємства та його збалансованого розвитку 

важливим процесом є ініціювання та проведення організаційних змін, що 

дозволить нівелювати можливі ризики та сприятиме забезпеченню 

конкурентоспроможності підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами /                    

М. Армстронг; перев. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – [8-е изд.]. – СПб. : 

Питер, 2004. –С. 832. 

2. Воронков Д.К. Інтеграція підходів до управління змінами на 

підприємстві. «Економіка. Менеджмент. Підприємництво». Збірник 

наукових праць  Східноукраїнського національного університету імені                        

В. Даля. Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. ғ 22 (ІІ).  С. 152-158. 

3. Гибсон Дж. Организации: поведение, структура, процессы. М. : 

ИНФРА-М, 2016.С.662.  

4. Степаненко С.В. Науково-теоретичне дослідження сутності поняття 

«механізм» в контексті управління організаційними змінами. Вісник 

Волинського інституту економіки та менеджменту. 2015. ғ 13.С.275-287. 

5. Fullan M. Getting Reform Right: What Works and What Does not. Phi 

Delta Kappan. 1992. р.,С.745–752. 

 

 

 

 



146 

УДК 338.2:65.012.8 

Залєвський А.М. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДІАГНОСТИКА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

Необхідність постійного забезпечення економічної безпеки підприємства 

зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання 

завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних 

цілей діяльності за умови застосування особливостей управління 

підприємством. Економічна криза ще більш збільшила різного роду небезпеки і 

загрози діяльності підприємств в структурі заходів дослідження економічної 

безпеки на підприємстві. 

Ключові слова: економічна безпека, система управління, підприємство, 

складові економічної безпеки, економічна криза. 

Метою дослідження є комплексне вивчення структури та функціональних 

складових економічної безпеки підприємства для управління економічною 

безпекою підприємства в умовах кризи. Досягнення поставленої мети зумовлює 

вирішення наступних завдань: визначити структуру, її сутність та складові 

економічної безпеки підприємства; проаналізувати функціональні складові в 

забезпеченні економічної безпеки підприємства. 

Поняттю економічної безпеки підприємства та чинникам впливу на 

діяльність підприємства приділена увага в працях вітчизняних вчених, таких як: 

О. І. Барановський, І. О. Бланк, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, В. С. Сідак,                    

М. І. Камлик, В. М. Ге- єць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк,                     

С. М. Шкарлет та ін. [2-7]. 

У процесі досліджень в даній статті було використано сукупність 

загальних та специфічних наукових методів: порівняльний аналіз для 

визначення оцінки та критеріїв ефективності управління складовими 

економічної безпеки підприємства, наукового узагальнення — для формування 

завдань наукового дослідження, а також теоретичного узагальнення — для 

визначення теоретичних основ щодо змісту функціональних складових 

економічної безпеки підприємства. 
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Аналіз діяльності підприємств показує, що перед ними гостро стоять 

питання, які пов’язані з фінансовою, виробничою, технологічною, 

інвестиційною та інформаційною сферами діяльності. На їхню діяльність також 

впливає макроекономічна нестабільність, структурна незбалансованість, 

неадекватне державне втручання. Тому підприємство для стабілізації 

фінансового стану, повинно значну увагу приділяти своїй економічній безпеці. 

Визначення або уточнення сутності та оцінки економічної безпеки різних 

рівнів економіки набувають особливої актуальності. Необхідно зазначити, що 

погляди більшості вчених щодо цієї проблеми, значно відрізняються, а іноді є 

протилежними, тобто тривають дискусії відносно концептуальних підходів до 

визначення сутності категорії «економічна безпека», щодо спектру 

функціональних складових цієї категорії, складу оціночних критеріїв, 

складових економічної безпеки тощо. 

Саме тому актуальним на сьогодні залишається вивчення сутності 

категорії «економічна безпека», її напрямів забезпечення, управління засобами 

захисту, виявлення спроб та фактів порушень та вживання заходів щодо їх 

нейтралізації, удосконалення структури економічної безпеки підприємства.  

Економічну безпеку підприємства характеризують якісні та кількісні 

показники, що залежать від спроможності керівництва підприємства та 

спеціалістів ефективно уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі 

наслідки негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства. 

Розглянемо структуру економічної безпеки підприємства як сукупність 

взаємопов’язаних організаційних, фінансово-економічних та адміністративно-

правових складових цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, 

результатом якого має бути керована динаміка, що не допускає затяжних 

кризових явищ та банкрутства підприємства. Цьому мають сприяти 

прогнозування і планування діяльності, регулярний моніторинг та аналіз рівня 

економічної безпеки в поточному та перспективному періоді. В рамках 

моніторингу та аналізу рівня економічної безпеки підприємства необхідне 

використання системи показників і критеріїв як єдиної інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень щодо зміцнення економічної безпеки 

підприємства. 
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Функціональні складові економічної безпеки підприємства — сукупність 

основних напрямів економічної безпеки підприємства, які за своїм змістом 

істотно відрізняються один від одного. Функціональні складові економічної 

безпеки підприємства можна подати у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1 – Функціональні складові економічної безпеки підприємства 

Назва функціональної 

складової економічної 

безпеки підприємства 

Головна мета функціональної складової економічної безпеки 

підприємства 

Фінансова Досягнення найефективнішого використання корпоративних 

ресурсів, забезпечення високої фінансової ефективності роботи, 

фінансової стійкості і незалежності підприємства. 

Інтелектуальна Збереження й розвиток інтелектуального потенціалу підприємства. 

Кадрова Збереження й розвиток кадрового потенціалу підприємства 

(наявність високоосвічених та кваліфікованих працівників, 

управлінського персоналу, відсутність масового відтоку фахівців, 

високий рівень їх підготовки). 

Соціальна Задоволення матеріальних та нематеріальних потреб працівників. 

Технічна Наявність високого технічного рівня виробництва. 

Технологічна Ступінь відповідності застосовуваних на підприємстві технологій 

найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат ресурсів. 

Юридична Правове забезпечення діяльності підприємства і дотримання 

чинного законодавства. 

Інформаційна Ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 

підприємства. 

Екологічна Дотримання чинних екологічних норм, мінімізація втрат від 

забруднення довкілля. 

Силова Забезпечення фізичної та моральної безпеки співробітників; 

гарантії безпеки майна та капіталу підприємства й інформаційного 

середовища підприємства. 

Енергетична Забезпечення енергетичного потенціалу підприємства від зовнішніх 

і внутрішніх загроз. 

Інноваційна Формування необхідних і достатніх умов для збільшення 

можливостей створення та використання інновацій: продуктових, 

технологічних, економічних, організаційних і соціальних, з метою 

розроблення та впровадження конкурентоспроможності продукції й 

технологій на рівні світових стандартів. 

 

Поняттю «фінансова безпека» приділяють увагу такі вчені, як                             

О. І. Барановський, І.О. Бланк, К. С. Горячева, Т. Ю. Загорельська,                                

М. М. Єрмошенко, М. І. Камлик, В. А. Копилов, В.С. Сідак та інші [2, 3, 6].  

Фінансова безпека підприємства — це такий стан підприємства, що 

характеризується збалансованістю і якістю різних фінансових інструментів, 

технологій і послуг, які використовує підприємство, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати 

реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефективний і сталий розвиток 

фінансової системи. 
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Інтелектуальна складова — збереження та розвиток інтелектуального 

потенціалу підприємства. Головна умова забезпечення - здатність протистояти 

загрозам, за яких підприємство може зазнати суттєвих збитків, зниження темпів 

свого розвитку й зменшення капіталу. 

Кадрова складова — наявність високоосвічених та кваліфікованих 

працівників, управлінського персоналу, відсутність масового відтоку фахівців, 

високий рівень їх підготовки.  

Соціальна безпека підприємства має на меті не тільки його розвиток та 

реалізацію інтересів, а й задоволення матеріальних та нематеріальних потреб 

працівників. Також створення систем взаємовигідних партнерських відносин, 

як між персоналом та керівництвом підприємства, також важливим аспектом є 

саме задоволення матеріальних потреб працівників, до яких відносять: 

забезпечення прожиткового мінімуму працівника, підтримка темпів зростання 

заробітної плати, соціальна захищеність працівника у разі нещасного випадку. 

Можна зазначити важливим аспектом рівень захищеності самого підприємства 

від зовнішніх загроз, який досягається шляхом гармонізації його інтересів 

відповідно до суб’єктів внутрішнього й зовнішнього середовища в часі та 

просторі. 

Технічна складова — наявність високого технічного рівня виробництва: 

своєчасне виявлення загроз (стихійне лихо, пожежа, несанкціонований доступ 

на територію підприємства), виявлення протиправних дій з боку самих 

співробітників тощо. 

Технологічна складова — високий технологічний рівень виробництва, що 

забезпечує конкурентоспроможність товарів і послуг та підприємства в цілому. 

З точки зору науковця А. Штангрета, технологічна безпека підприємства 

повинна характеризуватися такими ознаками: якість і відповідність 

технологічного процесу виробництва та основного капіталу потребам ринку; 

захищеність технологічної сфери від негативного впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз; здатність технологічної сфери забезпечувати високу 

конкурентоспроможність. 
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Юридична складова — усебічне правове забезпечення діяльності 

підприємства, дотримання чинного законодавства, правова захищеність усіх 

аспектів діяльності підприємства. 

Інформаційна складова — ефективне інформаційно-аналітичне 

забезпечення господарської діяльності підприємства, забезпечення захисту 

інформації, досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи 

усіх підрозділів. 

Екологічна складова — дотримання чинних екологічних норм, мінімізація 

втрат від забруднення довкілля та руйнівного впливу результатів виробничо-

господарської діяльності на стан довкілля. 

Силова складова — забезпечення фізичної та моральної безпеки персоналу 

підприємства, його капіталу і майна, комерційних інтересів. 

Енергетична складова — захищеність енергетичного потенціалу 

підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, що забезпечує його стабільний 

розвиток відповідно до статутних завдань. Зовнішні загрози: брак зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій (підвищення цін на енергоносії, слабка 

платоспроможність). Внутрішні загрози: неефективна організація виробничого 

процесу, недостатньо кваліфіковані працівники, високий ступінь 

спрацьованості основних засобів. 

В структурі економічної безпеки особливе місце займає інноваційна 

складова. В інноваційній безпеці вирішальною умовою вважається дотримання 

та реалізація інтересів підприємства, а така безпека безпосередньо спрямована 

на формування необхідних і достатніх умов для збільшення можливостей 

створення та використання інновацій з метою розроблення та впровадження 

конкурентоспроможності продукції й технологій на рівні світових стандартів.  

Поряд з цим Т.С. Максимова, О.В. Філімонова, К.В. Лиштван під 

інноваційною безпекою підприємства розуміють послідовну, заплановану, 

цілеспрямовану, комплексну діяльність підприємства щодо зміни кожного з 

елементів бізнесу певного підприємства, викликану попитом, обумовлену 

науково- технічним прогресом і спрямовану на діючу організаційну структуру, 

технологічні процеси, стиль і методи управління, продукцією, що випускається, 

джерела сировини й матеріалів, ринки збуту та ін. [21, с. 181].  
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Формування інноваційної політики на підприємстві здійснюється на основі 

трьох складових маркетингового забезпечення: 

1) аналітико-стратегічної (дослідження ринку, аналіз та оцінка 

маркетингових можливостей підприємства, сегментація ринку і вибір цільових 

сегментів);  

2) розроблення комплексу маркетингу;  

3) організація та управління маркетингом. 

Таким чином, особливості діагностики економічної безпеки полягають в 

удосконаленні структури економічної безпеки підприємства в умовах кризи на 

основі виділення фінансової, інтелектуальної, кадрової, соціальної, технічної, 

технологічної, юридичної, інформаційної, екологічної, силової, енергетичної, 

інноваційної. Проведений аналіз комплексного вивчення структури показує, що 

для досягнення високого рівня економічної безпеки підприємство має 

забезпечувати структурну рівновагу основних функціональних складових. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в 

тому, що структура економічної безпеки підприємства виражається 

забезпеченістю підприємства якісними ресурсами, їх оптимальними запасами з 

урахуванням можливих ризиків господарської діяльності. При цьому всі 

ресурси повинні бути ефективно задіяні в рентабельне виробництво для 

забезпечення отримання прибутку та підтримки ліквідності підприємства. Це 

дозволить витримати цільові установки розвитку підприємства з точки зору 

економічної безпеки. 

Надійна економічна безпека підприємства можлива лише за комплексного 

і системного підходу до її організації. Це дозволить забезпечити оцінку 

перспективи зростання підприємства, розробити тактику і стратегію його 

розвитку, зменшити наслідки фінансової кризи та негативного впливу нових 

загроз і небезпек. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА 

 ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

У статті наведена роль менеджменту в готельно – ресторанному бізнесі, 

розглянуто принципи управління та роль персоналу на підприємствах 

гостинності. Показано специфіку індустрії гостинності, що заснована на 

задоволенні базових потреб людини через посередництво комплексу послуг та 

сервісної діяльності. Доведено, що основною складовою індустрії гостинності 

у готельному господарстві є його персонал. Причому, чим вища культура і 

якість обслуговування гостей, тим вищий імідж готелю, тим привабливіший 

він для клієнтів і тим успішніша його діяльність. 
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сфера обслуговування, структура управління підприємством, ефективність 

менеджменту. 

Найважливішим завданням менеджменту у готельно - ресторанному бізнесі 

є організація виробництва й надання послуг високої якості з урахуванням 

інтересів споживачів і забезпечення стабільного становища підприємства на 

ринку послуг. 

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу є особливою наукою. Він 

поєднує питання економіки, планування, економічного аналізу, організації 

діяльності, психології, соціології, педагогіки, права, кібернетики та ін. 

В основу розвитку сучасного менеджменту готельно - ресторанної сфери 

покладені досягнення практично всіх наукових шкіл управлінського 

спрямування. Дослідження логіки розвитку менеджменту як невід'ємного 

атрибуту розвитку готельно - ресторанного бізнесу в умовах постійної 

нестабільності середовища є необхідною умовою для підтримання 

конкурентоздатності підприємств. При цьому визначальні передумови успіху 

створюються поза підприємством у зовнішньому середовищі, саме тому 

сучасний менеджмент необхідний насамперед для економічно самостійних 

господарюючих суб'єктів, для оперативного реагування на постійну мінливість 

кон'юнктури ринку, позицій конкурентів і коригування власних позицій з 

врахуванням вимог зовнішнього середовища. Відтак можна визначити основні 

завдання теорії менеджменту[1]: 

- по-перше, вона повинна озброїти працівників, зайнятих практичною 

діяльністю, знаннями, які допоможуть їм підвищити рівень управління; 

- по-друге, сприяти підвищенню кваліфікації менеджерів при підготовці 

претендентів на ці посади; 

- по-третє, визначити сфери й проблеми, які вимагають подальшого 

вивчення з метою сприяння розвитку наукової бази. 

Усі підприємства готельно-ресторанного бізнесу являють собою складні 

соціальні системи, всередині яких можна виділити дві складові: виробництво 
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послуг і управління. Ці складові підпорядковані одна одній і перебувають у 

певних відносинах між собою. Вихідним моментом їхньої взаємодії є цілі 

функціонування цих організаційних утворень, для досягнення яких система 

управління впливає на сферу виробництва послуг. Існує і зворотній зв'язок між 

зазначеними складовими - зміни у сфері виробництва послуг зумовлюють 

корегування управлінського процесу. Керівники підрозділів і підпорядковані їм 

працівники вступають у певні відносини, які визначаються як управлінські й 

виступають предметом менеджменту. Управлінські відносини визначаються не 

лише стосунками між керівниками й підлеглими. Предметом дослідження 

менеджменту є всі види виробничих і міжособистісних стосунків між 

працівниками в межах підприємства. 

Відносини між працівниками підприємства можна поділити на відносини 

субординації та координації. Відносини субординації - це відносини між 

працівниками та їхнім безпосереднім керівником, чиї вказівки є обов'язковими 

для виконання. У підприємствах готельно - ресторанного бізнесу це відносини 

між головним бухгалтером і працівниками бухгалтерами, між адміністратором 

залу та офіціантами, між шеф - кухарем та кухарями. Відносини координації 

мають місце між працівниками різних підрозділів внаслідок їх спільної 

діяльності, між колегами в одному підрозділі. Працівники, між якими 

виникають відносини координації, прямо не підпорядковані один одному й 

мають рівні права у здійсненні спільної діяльності. Наприклад, в 

обслуговуванні групи туристів беруть участь працівники виробництва послуг 

проживання, кухарі, офіціанти, працівники екскурсійного бюро, перекладачі, 

працівники інших структурних підрозділів. У цьому разі вони є рівноправними 

партнерами, які вступають у відносини координації для досягнення загальної 

мети[2]. 

Досягнення цілей підприємства передбачає спільну роботу групи 

працівників. Кожна організація (чи це товариство з обмеженою 

відповідальністю, в якому зайняті 5 осіб, чи це велике підприємство із значним 

кадровим складом), потребує координації взаємодії й встановлення певного 

внутрішнього порядку. Цей процес реалізується у формі організаційної 

структури. 
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Організаційна структура визначає співвідношення (взаємна 

підпорядкованість) між функціями, виконуваними працівниками підприємства 

шляхом поділу праці, створення спеціалізованих підрозділів, запровадження 

певної ієрархії посад та внутрішньо організаційної процедури і є невід'ємним 

елементом ефективної робота підприємств готельно-ресторанного бізнесу, 

оскільки забезпечує їхню внутрішню стабільність та є запорукою певного 

порядку у використанні ресурсів. 

Під поняттям «структура управління підприємством» необхідно розуміти 

упорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів, які перебувають між 

собою у сталому зв'язку, що забезпечують їхнє функціонування й розвиток як 

єдиної системи. Елементами структури є окремі працівники, служби та певні 

ланки апарату управління, відносини ж між ними підтримуються завдяки 

різним видам зв'язків. Підприємства готельно-ресторанної галузі, як правило, 

складаються з багатьох ланок, між якими повинні відбуватись зв'язок та 

координація діяльності. Координація діяльності є основою структури 

підприємства, але її ефективність визначається сукупністю зв'язків, яких 

виділяється чотири типи[3].  

Вертикальні зв'язки сполучають ієрархічні рівні підприємства та його 

складові. Вони є каналами передання розпорядчої та звітної інформації. 

Горизонтальні зв'язки - це зв'язки між однаковими за своїм становищем в 

ієрархії складовими структури або між працівниками підприємства. 

Лінійні зв'язки - це відносини, за допомогою яких керівник реалізує свої 

владні права та здійснює пряме керівництво підлеглими, тобто це зв'язки, які 

пронизують організаційну ієрархію зверху донизу й реалізуються у формі 

наказу, розпорядження тощо. 

Функціональні зв'язки є дорадчими. Ці зв'язки мають спрямованість знизу 

вверх у формі поради, рекомендації, пропозиції щодо прийняття 

альтернативного рішення тощо. 

Формальні зв'язки - це зв'язки координації, які регулюються цілями, політикою 

і процедурами підприємства. 
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Неформальні зв'язки виникають тоді, коли формальні зв'язки не досягають 

поставленої мети. В їхній основі лежать відносини не між певними 

посадовцями, а між конкретними індивідами. 

Прямі зв'язки встановлюються між працівниками відповідно до посадових 

інструкцій і формально закріплюються на підприємстві[4]. 

В даний час за кордоном вчені, які займаються проблемами управління, все 

більше уваги приділяють спробам пов'язання проблем планування фінансів та 

комерційної діяльності з проблемами управління персоналом. Остання включає 

в себе: підбір працівників, їх підготовку та перепідготовку, відносини між ними 

і, нарешті, їхня винагорода. 

Люди в трудомісткій індустрії гостинності є найважливішим активом 

компанії і, отже, управління персоналом виконує роль координатора цих 

потужних активів і є значним внеском у справі поширення і розвитку стилю та 

системи менеджменту компанії. 

У сфері обслуговування дуже важливо проводити правильний підбір 

працівників, що відповідають вимогам клієнтів. Багато співробітників 

знаходяться в безпосередньому контакті з клієнтами і автоматично залучені в 

процес досягнення основних цілей організації, а якість обслуговування 

залежить не тільки від їхньої майстерності, а й від їх свідомості. Задоволення 

клієнтів у сфері обслуговування досягається також ввічливістю персоналу, його 

чуйністю. А ефективне управління людьми перетворюється у найважливішу 

функцію управління персоналом. 

Більшість компаній в індустрії гостинності не приділяють належної уваги 

управлінню персоналом, вважаючи персонал допоміжним компонентом. Однак 

це неправильно, тому що люди в індустрії є щонайменше частиною 

підприємства і все більше частиною кінцевого продукту, за що організація 

отримує гроші від клієнтів. Наприклад, гість в готелі платить не тільки за 

проживання, за безпеку, за чистоту, але і за увагу службовців готелю. 

Збільшення значення персоналу і його обов'язків, а також ефективних взаємин 

між його членами в кінцевих цілях компанії обумовлює все більше 

застосування останнім часом у науковій літературі терміна «людські ресурси» 

замість терміна «персонал». Однак не існує чіткого відмінності між терміном 
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«менеджмент персоналу» і терміном «менеджмент людських ресурсів». Як 

стверджують зарубіжні вчені, серед фахівців є спірна думка, що термін 

«менеджмент персоналу» відсунувся на іншу історичну фазу, а управління 

людськими ресурсами - це новий термін, яким повинні оперувати більшість 

хороших менеджерів з персоналом. 

Однак можна підкреслити, що на відміну від менеджменту персоналу 

управління людськими ресурсами може більше ставитися до довгострокової 

перспективи, ніж до короткострокової; більше до органічної, ніж до 

бюрократичної структури; до максимального використання праці, ніж до 

мінімізації вартості праці[5]. 

У довгостроковій перспективі в індустрії гостинності відбуватиметься 

переорієнтація уваги у напрямку до збільшення ефективності використання 

людських ресурсів як головної стратегії бізнесу. Компанії індустрії віддають 

собі звіт у тому, що, для того щоб стати клієнто - орієнтованими, необхідно 

вкласти великі кошти на поліпшення добробуту персоналу та його розвитку, 

виховання ентузіазму у працівників. Все це досягається не відразу, а потрібна 

довга та тривала робота. 

На жаль, в індустрії гостинності підприємства більше націлені на те, щоб 

кожна їхня дія мала короткостроковий прибутковий характер. Умбрайт 

стверджує: «...індустрія гостинності відводила останнє місце управління 

людськими ресурсами, а зусилля індустрії були націлені на отримання 

сьогохвилинних вигод і на операційні питання, пов'язані з ринком». 

Природа управління людськими ресурсами повинна визначити і ефективність 

бізнесу, і досягнення окремих його членів. Треба брати до уваги і невловимі 

вигоди, такі, як поліпшення моральної атмосфери, задоволення працею та ін. 

Поведінка і досягнення персоналу, досягнення всієї організації в індустрії 

гостинності можуть підпадати під вплив з боку політики і ефективної 

діяльності, що проводяться службою персоналу. 

Безумовно, запорукою ефективності менеджменту готельно-ресторанного 

бізнесу є реалізація його контролюючої функції. Дієвий і надійний контроль з 

боку керівництва є важливою й вирішальною умовою ефективного управління, 

якщо здійснюються три основні його стадії: встановлення фактів, критична їх 

оцінка й розробка заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства[1]. 



158 

Отже, здійснюючи процес управління, менеджер забезпечує 

найефективніше використання матеріальних і людських ресурсів організації 

для досягнення поставленої перед нею мети, що передбачає задоволення 

матеріальних потреб працівників, розвиток бізнесу, вирішення інших 

соціальних проблем. 
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ПІДПРИЄМСТВОМ 

В статті доведено важливість застосування інформаційних систем в 

управління сучасним підприємством. Встановлено, що застосування досягнень 

в галузі розвитку інформаційних систем сприяє ефективності прийняття 

управлінських рішень та призводить до підвищення ефективності виробничо-

господарської діяльності підприємницьких структур. 

Ключові слова: інформація, управління підприємством, управлінські рішення, 

інформаційні системи, інформаційні технології. 
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За останні роки важливість прийняття правильних та своєчасних рішень 

набуває все більшої важливості в бізнесі, і в умовах тривалої економічної кризи 

ця проблема набула особливої гостроти. Всі економічні та конкурентні рішення 

приймаються на основі інформації, а інформаційні технології є сучасним та 

ефективним інструментом її отримання. Інформаційні технології в системі 

управління підприємством розвивалися разом із вдосконаленням систем 

управління та прийняття рішень. Сьогодні інформаційні технології для 

управління підприємством нерозривно пов’язані із системою управління та 

являються єдиним ефективним інструментом підтримки прийняття рішень на 

підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання інформаційних 

технологій в управлінні підприємством вивчали як зарубіжні, так і вітчизняні 

вчені: Барановська Т.П., Козирєв А.А., Лепейко Т.І., Мельник Л.Г., Пушкар 

О.І.,Хамер М., Чампі Дж., Асадуллаєв С., Арзуманян М, Андрієнко Є., Ачилов 

Р., Байкін А., Баранчиков А., Бешенов А., Бікмеєв А. та інші. Незважаючи на 

значну кількість наукових досліджень деякі питання потребують подальшого 

вивчення. 

Метою статті є дослідження впливу інформаційної складової на систему 

управління сучасним підприємством. 

Ефективне управління залежить в першу чергу від використання 

інформаційних технологій, які забезпечують його своєчасною, об'єктивною і 

точною інформацією [1, с.145]. Основні причини які вимагають використання 

сучасних інформаційних систем і технологій в компаніях є: погіршення 

економічних показників їх діяльності; використання застарілих інформаційних 

технологій, які не  задовольняють керівництво компанії; відсутність 

інформаційних технологій для обліку та аналізу [2, с. 272]. 

Використання інформаційних систем і технологій в процесі управління 

бізнесом робить його більш конкурентоспроможним, особливо за рахунок 

об'єднання всіх структурних одиниць в єдиний інформаційний простір, 

підвищення ефективності аналізу фінансово-господарської діяльності, 



160 

управління різними рівнями управління з використанням економічно значущої 

аналітичної інформації, забезпечує адаптованість до змін ринкових умов, 

встановлення швидкого і надійного зв'язку між структурними елементами 

системи і т. д. 

Інформаційні технології в компаніях функціонують в складі різних 

інформаційних систем, інформаційних комплексів і використовуються в різних 

сегментах управління [3].  

Зокрема, в стратегічному менеджменті інформаційні технології 

використовуються для професійної оцінки конкурентних переваг, а також 

сильних і слабких сторін компанії; в управлінні проектами - для аналізу та 

прогнозування розрахунків, моделювання та прогнозування ситуацій, оцінки 

альтернативних проектних рішень і вибору найкращого з них; в області 

маркетингу - для збору, класифікації, аналізу і оцінки відповідної інформації 

для планування маркетингової діяльності, а також для прийняття і виконання 

ефективних маркетингових рішень; в логістиці - для планування, контролю, 

аналізу і регулювання логістичної системи, для контролю матеріальних потоків 

як на рівні окремої компанії, так і в окремих регіонах чи країнах; в управлінні 

персоналом - для планування, обліку, підбору і атестації персоналу; у 

фінансовому менеджменті - для фінансового аналізу, планування і контролю 

активів компанії.  

Крім того, автоматизація документообігу та діловодства в організації є 

одним з визначальних чинників ефективного виконання всіх адміністративних 

функцій. 

Створення інформаційної системи компанії має ґрунтуватися на певних 

принципах, найважливішими з яких є:  

- відповідність цілям організації і методам автоматизації бізнес-процесів;  

- створення в плановий період з урахуванням обмежень бюджету проекту;  

- існування можливостей підтримки системи, її модифікації та «створення» 

відповідно до динамічних змін зовнішнього і внутрішнього середовища 

компанії;  
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- забезпечення інтеграції новоствореної системи з базами даних і 

пристроями, які вже існують в компанії;  

- зниження трудомісткості за рахунок застосування методів оптимізації на 

кожному етапі їх створення та експлуатації [4, с.296]. 

Для ефективного управління компанією інформаційні технології повинні 

забезпечувати:  

- достовірне і повне уявлення всіх аспектів виробничої та комерційної 

діяльності компанії в інформаційних системах;  

- мінімізацію інформаційного шуму і підбір оптимальної кількості 

інформації;  

- раціоналізацію системи оціночних показників;  

- якісну взаємодію між потоками зовнішньої і внутрішньої інформації;  

- ефективний процес прийняття рішень на всіх рівнях управлінської 

ієрархії [5, с.307]. 

Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в країні, 

активне введення інформаційних технологій в управління вітчизняними 

компаніями дозволило зберегти рівень конкурентоспроможності за рахунок 

створення додаткових можливостей для скорочення строків проектування, 

поліпшення якості продукції та підвищення продуктивності і багато іншого. 

Основними перевагами використання інформаційних технологій в 

управлінні компанією є: 

- підвищена керованість; 

- зниження впливу людського фактора; 

- скорочення документообігу; 

- підвищення ефективності та достовірності інформації, важливої для 

прийняття управлінських рішень; 

- скорочення витрат 

- оптимізація обліку та контролю;  

 забезпечення прозорості інформації для інвесторів;  

 можливість збільшення частки ринку. 
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Одним із важливих моментів, на який варто звернути увагу – те, що в 

компаніях інформаційні технології існують у вигляді інформаційних систем і 

різних інформаційних комплексів і використовуються в різних областях 

системи управління. 

Сьогодні на ринку програмного забезпечення існує безліч автоматизованих 

інформаційних систем, які задовольнять запити найвимогливіших користувачів 

[6, с.160].  

Найбільш відомими зарубіжними виробниками інформаційних систем для 

компаній є SAP, IBM, Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett-Packard і 

інші. Найбільш часто використовувані корпоративні інформаційні системи 

включають Scala, BAAN, Galaxy, Oracle Applications, System Aurora (Business / 

400), Infor SyteLine ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, 

Kompass, ASTOR, Business Control і Global ERP та інші [7, с.56]. Їх 

впровадження в практику управління сучасними компаніями дозволяє вести 

безперервний облік і контроль за станом і рухом запасів, фінансів і людських 

ресурсів в компанії, отримувати дані про результати діяльності компанії в 

режимі реального часу, а також оперативно складати аналітичні документи, 

прогнози і робочі плани ефективності управлінських рішень засновані на 

достовірній і повній інформації про діяльність компанії, яка знаходиться у 

вільному доступі [8]. 

Наприклад, в області управління партнерськими відносинами і клієнти 

використовують технології CRM і SCM. Вони націлені на: зростання обсягів 

реалізації, зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів, поліпшення якості 

обслуговування. В цілому, кількість цих програмних продуктів зростає і це 

позитивно впливає на ріст конкурентоспроможність продукції компанії. 

В управлінні бізнес-процесами і прибутковістю компанії 

використовуються інформаційні технології: BPR і ERP. Ці  продукти сприяють 

координації інновацій, зниженню ризиків і зростанню масштабності і гнучкості, 

скороченню витрат.  Забезпечують загальний економічний ріст і сприяють 

безпеці бізнесу. 
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В системі управління персоналом використовується програмне 

забезпечення - HR, яке сприяє ефективному використанню людських ресурсів. 

В системі управління матеріальними ресурсами застосовується MRP - 

технологія, яка сприяє раціональному накопиченню і використанню 

матеріальних ресурсів. Обидві системи розширюють операційну ефективність 

бізнесу і ефективність використання ресурсів. 

Використання технологій ERP, MIS і BI забезпечує підвищення 

ефективності виробничо-господарської діяльності бізнес-структур. Їх 

використання призводить до забезпечення синергетичного ефекту; 

автоматизації та координації всіх відділів компанія, успішної реалізації 

стратегічних програм, підвищення конкурентоспроможності підприємств                     

[9, с.74]. 

Вплив новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на управлінський 

процес в сучасних компаніях досить вагомий, оскільки вони мають суттєвий 

вплив на підвищення ефективності роботи кожного менеджера та всієї компанії 

в цілому. Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, як 

правило, вимагає значного вкладення коштів на їх втілення  в діяльності 

компанії і багато бізнес – структур не готові до таких значних витрат і неохоче 

їх впроваджують.  

З економічної точки зору ІТ-технології можна розглядати як засіб 

виробництва, який може вільно замінити працівників компанії. Як результат, 

інформаційно-комунікаційні технології можуть призвести до зменшення 

кількості керівників та службовців середньої ланки. Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології також знижують виробничі витрати за рахунок 

зниження операційних витрат. У той же час вони автоматично змінюють 

організаційну структуру адміністрації, ієрархію прийняття управлінських 

рішень, зменшують витрати на збір даних та розширюють межі її використання. 

Зростає взаємозалежність бізнес-стратегії, норм, правил та процедур, з одного 

боку, та інформаційними системами, пристроями, базами даних та передача 

даних, з іншого. Заміна одного з цих компонентів часто змінює і інші 

компоненти. 
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Ці відносини мають важливе значення для розробки майбутніх 

стратегічних планів. Збільшення частки ринку, поліпшення якості або 

зменшення витрат на обслуговування при одночасному збільшенні 

продуктивності праці все більше залежить від типу та якості сучасних ІКТ у 

компанії. 

Коли змінилися інформаційні технології то поступово відбувається зміна 

інших частин організації. Можливі зміни персоналу, зміни методів роботи та 

організаційної структури. ІКТ можуть бути потужним інструментом для 

створення більш конкурентоспроможних та ефективних моделей управління в 

компанії.  

Рівень розвитку ІТ-продуктів та послуг для комп'ютеризації компанії 

можна вважати одним із найнадійніших показників розвитку різних сфер 

діяльності. Тільки вміле використання переваг інформаційно-комунікаційних 

технологій може створити умови для вільного вектору розвитку компанії, так 

як це є новий підхід до  інформації, комунікаційних процесів, нове бачення 

стилю управління, методів управління та процедур управління [10, с.11].  

В даний час форми зовнішнього корпоративного спілкування 

корпоративних мереж набагато диверсифіковані завдяки розширенню та 

розповсюдженню процесу обміну інформацією в контексті розвитку мережі 

Інтернету, в якій може організувати будь яку діяльність кожна компанія або 

менеджер. 

Сучасні мережі розрізняються у всьому світі і дозволяють підключати різні 

економічні одиниці через глобальне електронне середовище [11]. 

Насправді сучасні інформаційно-комунікаційні технології максимально 

змінюють методи управління - робоче місце, вид діяльності, інтереси, коло 

партнерів. Доцільно розрізняти наступні фази масового впровадження 

абсолютно нових інформаційно-комунікаційних технологій, що призвели до 

якісних змін в управлінні компанією: центральні підрозділи; особисті 

комп’ютери; Інтернет, спеціалізовані глобальні мережі; багатофункціональні 

глобальні соціальні мережі; хмарні обчислення та інтернет-датчики. 
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На кожному етапі якісний технічний та технічний рівень мережі значно 

розширює можливості управління. 

Зараз інноваційні інформаційно-комунікаційні технології вважаються 

фундаментальними для розвитку компанії. Сучасні ІКТ значно підвищують 

ефективність компанії. Сьогодні більшість підприємств у розуміють про 

величезні переваги розвитку та розповсюдження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Хмарні сервіси та онлайн-технології сьогодні є найбільш перспективними 

інструментами для ведення бізнесу. Ці нововведення дозволяють заощадити 

гроші за рахунок зменшення капітальних вкладень. Це особливо актуально 

сьогодні, оскільки в останні роки все більше українських підприємницьких 

структур намагаються мінімізувати інвестиції у розвиток свого бізнесу. 

В Україні поки що «хмарні технології» використовують лише 25% 

підприємств, але багато хто планує перейти на цю технологію або дослідити її 

переваги [12]. 

Отже, роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 

безперечно велика. Використання сучасних програмних продуктів Ғ шлях до 

ефективної діяльності підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності[13]. 

Сьогодні, заради виживання і пристосування підприємств до динамічно 

деформаційних умов існування, менеджери вимушені постійно модернізувати 

моделі та технології управління підприємством з урахуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, щоб покращити організацію бізнес 

ланцюгів підприємства та успішно реалізувати стратегію і тактику в 

конкурентному середовищі. Освоєння сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій суттєво розширює горизонт та якість прийняття ефективних 

управлінських рішень[14]. 
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Кардаш І.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ БАЗИС СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

У статті розглянуто  проблеми, які вирішують служби управління персоналом 

при підборі, відборі та адаптації нових співробітників організації. 

Проаналізовано основні етапи адаптації персоналу підприємства. 

Запропоновано методи адаптації нових співробітників.  

Ключові слова: управління персоналом, кадровий менеджмент, адаптація, 

навчання, мотивація, наставництво, банк.  

Основою будь-якої сучасної організації є персонал, оскільки саме люди 

забезпечують ефективне використання будь-яких видів ресурсів, наявних у 

розпорядженні. Кожен співробітник в процесі трудової діяльності проходить 

своєрідний шлях - від співбесіди і першої зустрічі з колективом, до зміни 

посади або місця роботи. Важливу роль на кожному етапі цього шляху відіграє 

своєчасна і якісна адаптація. Проблема побудови системи адаптації 

новоприйнятих працівників набуває особливої актуальності на багатьох 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_
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сучасних підприємствах. Найчастіше людський фактор стає визначальним, 

адже недарма багато організацій виявляються в ситуаціях, коли від компетенції 

працівників, їх вміння слідувати професійної етики та рівня підготовки 

залежить успіх при виконанні різних операцій. Грамотна програма адаптації 

призводить до підвищення ефективності функціонування персоналу. 

Проблемами адаптації персоналу в організаціях займалися такі науковці, 

як Вєснін В., Дятлов В., Корж Н., Маслов Е.В., Мескон М.Х. Мостенська Т., 

Одєгов Ю., Травін В., Хедоурі Ф. Шульгіна Л.,та інші. Однак залишається 

багато невирішених теоретичних і практичних питань формування системи 

адаптації персоналу на підприємстві.  

Мета статті -  дослідження понятійно-термінологічного апарату у сфері 

формування системи адаптації персоналу на підприємстві з метою уточнення 

змісту ключових категорій. 

Адаптацією персоналу (або онбордінгом) називають процес інтеграції 

нових співробітників в компанію. Процес адаптації - це не тільки перші робочі 

дні і знайомство співробітника з компанією. Онбордінг триває до тих пір, поки 

новачки повністю не освояться в колективі і не почнуть повноцінно виконувати 

свої обов'язки. 

Важливість етапу адаптації персоналу в кадровій роботі переоцінити 

складно. Персонал сьогодні розглядається як найцінніший актив, а вкладення в 

нього - як інвестиції в продуктивність і кадровий потенціал. На сучасному етапі 

організації все більшу увагу приділяють кадровій політиці, довіряючи набір і 

адаптацію співробітників кваліфікованим фахівцям - професійним кадровикам і 

психологам. В ході взаємодії працівника і організації відбувається їх взаємне  

пристосування, основу якого складає поступове входження працівника в нові 

професійні та соціально-економічні умови праці. 

Термін «адаптація» прийшов в кадровий менеджмент з біології, де він 

буквально означав «пристосування». І дійсно, трудова адаптація є 

пристосування, звикання працівника до вимог професії і нормам, необхідним 

для виконання трудових операцій. Тобто, це процес знайомства нового 
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співробітника з організацією, а також зміна власної поведінки відповідно до 

вимог середовища. Адаптація персоналу - це спеціальна методика, спрямована 

на максимально швидке і ефективне залучення співробітника в робочий процес, 

освоєння в новому колективі і його становлення як хорошого фахівця. 

Основними завданнями адаптації є: 

- зниження плинності кадрів; 

- поліпшення показників продуктивності праці на початковому етапі; 

- відсутність психологічного дискомфорту, як у новачка, так і у постійних 

співробітників. 

Які переваги дає адаптація? Кожна людина відчуває себе «білою вороною» 

в новому колективі, але тільки до тих пір, поки не побачить можливість 

проявити себе в трудовій діяльності на тому ж рівні, що і постійні 

співробітники. Саме за допомогою адаптації можна надати новачку можливість 

опанувати певними навичками в роботі, які використовуються на конкретному 

підприємстві, таким чином, уникнувши зниження вироблення праці по певній 

посаді і, як наслідок, втрати прибутку. 

Ще однією перевагою адаптації є психологічний фактор. При детальному 

вивченні негласних правил спілкування і взаємодії з колегами, новий 

співробітник не тільки зможе більш продуктивно працювати, але і не внесе 

розбрат в уже існуючі правила. Колективу точно так же, як і новачкові, 

потрібно буде звикнути до особистості нового співробітника, а за допомогою 

адаптації цей процес можна і прискорити, і полегшити. Звичайно, кожен 

співробітник має відмінні риси, які виражаються і в особистісних 

характеристиках і в наявної кваліфікації, а також в досвіді роботи на інших 

підприємствах. Однак індивідуальний підхід, можливо, організувати далеко не 

у всіх компаніях, особливо якщо штат налічує кілька тисяч чоловік. 

Методика адаптації застосовується на підставі ключових напрямках, 

зокрема: 

- доведення до відома працівників наступних даних: цілей, основних 

напрямків роботи, умов праці, норм, стандартів, вимог, пріоритетів, 

корпоративних правил, загальної інформації про компанії, керівництві і 

майбутніх товаришів по службі; 
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- надання інформації про кадрову політику компанії: стимулів, мотивації, 

оплати праці, умов праці та відпочинку, порядок співпідпорядкованості, 

повноважень, осудних обов'язків, додаткових гарантій і загального ставлення 

до працівників. 

Новоприйнятому працівникові надають загальну інформацію для того щоб 

він зрозумів наскільки його трудовитрати і наявна кваліфікація буде 

компенсована тими ж умовами праці та розміром оплати, що зумовлює 

прагнення новачка влитися в новий колектив і отже отримати обіцяні блага. 

Однак негативною стороною в подібній ситуації може стати різниця в наданої 

інформації. Тобто на початковому етапі всі кадрові працівники оприлюднюють 

інформацію дозовано і тільки в позитивному ключі, в той час як в процесі 

роботи розкриваються такі подробиці, які можуть не тільки ускладнити процес 

адаптації, а й зовсім позбутися від нього. Тому на початку трудової діяльності 

дуже важливо надати працівникові не тільки достовірну інформацію, а й шляхи 

пристосування до деяких ситуацій. При формальному підході до адаптації, 

проблеми можуть особливо виникнути стосовно співробітників, які 

працевлаштовуються вперше. Наприклад, у колишніх студентів ще немає 

досвіду роботи, отже, їм потрібно не тільки відразу ж роз'яснити їх обов'язки, а 

й надати індивідуальну допомогу в психологічній адаптації в колективі, 

правила поведінки, в якому суттєво відрізняються від неформальних 

студентських відносин [1]. 

У зв'язку з присутністю чи відсутністю у співробітника минулого досвіду 

виділяють два напрямки трудової адаптації: первинну і вторинну: 

- первинна - навчання нових співробітників без трудового стажу (мова йде 

про молодих фахівцях, які щойно закінчили навчання у ЗВО); 

- вторинна - навчання досвідчених фахівців (мова йде про 

перекваліфікацію або підвищення посади)  [2]. 

В умовах функціонування ринку праці збільшується роль вторинної 

адаптації. При цьому потрібно ретельно дослідити досвід зарубіжних фірм, які 



171 

приділяють високу увагу первинної адаптації молодих співробітників. Ця 

категорія персоналу потребує особливої турботи з боку адміністрації компанії. 

Якщо структурувати всі завдання в процесах первинної і вторинної 

адаптації, можна виділити три форми адаптації. 

Корпоративна адаптація нового співробітника - це інформування та 

звикання до корпоративних правил і регламентів [3]. 

Соціальна адаптація нового співробітника і нового керівника - це 

вибудовування їх ефективних комунікацій з колегами і підлеглими. У деяких 

компаніях я зустрічала спеціальну службу «м'якої, непомітної турботи», коли в 

підрозділі на громадських засадах, як волонтер, призначався добра людина, що 

сприяє успішній соціальній адаптації новачка [4]. 

Нарешті, професійна адаптація нового співробітника, спеціаліста, який 

пройшов ротацію і призначеного нового керівника - це формування 

професійних навичок для успішного виконання управлінських і робочих 

завдань [1]. 

Час адаптації може тривати від півроку до трьох років. Проблеми з 

адаптацією можна ранжувати так: 

- перше місце за значимістю займають проблеми соціальної адаптації - 

влитися в новий колектив, стати авторитетним керівником, до думки якого 

прислухаються; 

- на другому місці за частотою труднощів займають проблеми 

корпоративної адаптації - інформування по регламентам і правилам поведінки в 

компанії, особливо в тих бізнесах, де присутні подвійні стандарти - написано 

одне, на ділі - інше; 

- на третьому місці за значимістю труднощів адаптації виявилися 

складності професійної адаптації - брак інформації та ресурсів за рішенням 

робочих завдань. 

В ході первинної адаптації необхідно реалізувати такі цілі: 

1. Інформувати новачка про корпоративні регламенти, правила і стандарти, 

прийнятих в компанії; 
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2. Уявити новачка в компанії і безпосередньо колегам по роботі; 

3. Створити умови для самопрезентації новачка колегам по роботі; 

4. Ознайомити новачка з співробітником «м'якої, непомітної турботи», що 

допомагає «влитися в колектив» і наставником, організуючим професійне 

навчання; 

5. Сформувати у новачка компетенції, необхідні для успішної роботи в 

компанії; 

6. Організувати для новачка обладнане робоче місце. 

В ході вторинної адаптації необхідно реалізувати такі цілі: 

1. Надати новому керівнику регламенти його роботи: посадову інструкцію, 

положення про матеріальної і нематеріальної мотивації, положення про оцінку 

та атестацію;. 

2. Представити нового керівника колишнім колегам, тепер - підлеглим; 

3. Створити умови для самопрезентації нового керівника; 

4. Створити для нового керівника можливості вибору наставника серед 

досвідчених керівників компанії; 

5. Навчити нового керівника навичкам управління персоналом; 

6. При необхідності обладнати для керівника робочий кабінет. 

Серед основних цілей адаптації нових працівників в організації зазвичай 

виділяють наступні: 

1) зниження стресів, які долають новим працівником. Для переважної 

більшості людей притаманний страх перед новим, невідомим. Стресовий стан 

нового працівника, як правило, пов'язане із застеріганням провалів в роботі і з 

недостатньою орієнтацією в новій робочій ситуації; 

2) розвиток у нового працівника стану задоволеності роботою, позитивного 

ставлення до роботи і реалізму в очікуваннях. Процес адаптації має сприяти 

формуванню позитивного ставлення нових працівників до організації, до свого 

підрозділу і до дорученої справи, що є неодмінною умовою високих робочих 

показників; 
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3) зменшення стартових витрат. Новий працівник не завжди знає нову 

роботу і вимоги організації. До тих пір, поки він працює менш ефективно, ніж 

досвідчені співробітники, його робота вимагає від організації більш високих 

витрат. Ефективна адаптація зменшує ці витрати і дає можливість новому 

працівникові швидше досягти встановлених норм виконання роботи; 

4) Економія часу менеджерів і колег. Новому працівникові потрібна певна 

допомога з боку керівництва і колег для вирішення різних, в тому числі і 

найпростіших, побутових проблем; 

5) Скорочення плинності кадрів. Якщо працівники не змогли своєчасно 

освоїтися в організації, це може привести до їх звільнення. 

Процес взаємного пристосування, чи трудової адаптації, співробітника і 

організації буде тим успішніше, чим більшою мірою норми і цінності 

колективу є або стають нормами і цінностями окремого співробітника, чим 

швидше і краще він приймає, засвоює свої соціальні ролі в колективі. 

Головною причиною адаптаційного періоду є відмінність між раніше 

отриманими знаннями, навичками і вимогами посадових зобов'язань до 

працівника. У період адаптації працівник сприймає великий обсяг інформації. 

Крім того, йому потрібно набратися досвіду для виконання своїх обов'язків. 

Тому в період, коли відбувається адаптація персоналу, методи управління 

прискорюють цей процес. 

1) Метод неформалізованого супроводу. Якщо застосовувати цю 

методику, продуктивність адаптації збільшується за наявності мети. 

Застосування цього методу адаптації має на увазі під собою ведення 

співробітника, що вимагає великих тимчасових втрат; 

2) Метод проведення заходів. Проведення корпоративних свят, де нового 

працівника знайомлять з колективом. Така система адаптації співробітника 

зазвичай використовується для полегшення відносин всередині колективу; 

3) Метод корпоративного PR. Цей метод має на увазі складання 

довідника, в якому перераховані рекомендовані правила поведінки в колективі. 

У кожній організації буде свій список, складений з урахуванням її діяльності і 

прийнятої моделі поведінки співробітників. 
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4) Інструктаж в підрозділах. Ця методика адаптації нового співробітника 

передбачає доведення до працівника інформації про ключові вимоги кожного 

підрозділу; 

5) Папка нового співробітника (корпоративна брошура). Кожному 

«новачкові» видається особливий кишеньковий довідник, що містить всю 

потрібну інформацію про компанії, її правилах і посадові інструкції 

співробітника;  

6) Інтернет-сайт. Як інструмент управління адаптацією нового працівника 

використовується сайт підприємства. Наприклад, на ньому викладається 

інформація про правильне заповнення документів, про послідовність дій за 

окремим завданням і інші; 

7) Система наставництва. Це - надійний і перевірений роками спосіб 

ефективної адаптації персоналу. Наставництво націлене на набуття новим 

співробітником знань, умінь і навичок, необхідних у його подальшій роботі. 

Радою, особистим прикладом або якось ще наставник передає підопічному свій 

досвід; 

8) Коучинг. На відміну від наставництва коучинг спрямований не стільки 

на безпосереднє навчання, скільки на те, щоб максимально повно розкрити 

потенціал нового співробітника і домогтися від нього повної віддачі в роботі. 

Коучинг базується на визнанні того, що кожна людина володіє набагато 

більшими здібностями, ніж вони зазвичай виявляють.  

З метою удосконалення адаптаційного процесу в компаніях розробляються 

стандарт і програму адаптації персоналу. Крім того, може вводитися посада 

фахівця з адаптації. 

Стандарт адаптації персоналу являє собою поетапно описаний 

адаптаційний процес. Процес адаптації нового співробітника можна розділити 

на кілька етапів, кожен з яких має на увазі проведення певних адаптаційних 

заходів та застосування конкретних інструментів адаптації. 

1 етап: До початку роботи нового співробітника в компанії. 

2 етап: Вступний: перший день співробітника в компанії. 
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3 етап: Ознайомлення і загальна орієнтація: перший тиждень роботи. 

4 етап: Входження в посаду. 

5 етап: Дієва адаптація. 

6 етап: Функціонування. 

7 етап: Завершення: 

На кожному з перерахованих етапів необхідна продумана система 

управління адаптацією. 

При вторинної адаптації етапи можуть бути такі ж, за винятком загальної 

орієнтації в разі, якщо співробітник переміщається в рамках одного офісу. 

У реальному житті адаптацію співробітника можна вважати завершеною, 

коли для колективу він перестає бути новим співробітником. 

Отже, основними помилками в процесі адаптації можна виділити такі: 

1. Процес адаптації контролює хтось один. Обов'язки при онбордінгу 

важливо розділяти, тому що HR або керівник не може контролювати все. 

Завдання HR - позначити формат процесу адаптації і стежити за його 

виконанням. Безпосередній керівник визначає наставника для новачка, його 

обов'язки, робоче місце, становить адаптаційний лист і відповідає за 

випробувальний термін. Наставник знайомить співробітника з робочим 

процесом, колективом, і дає фідбек про результати. Така розстановка завдань 

зробить процес онбордінга ефективним і прозорим, а співробітник буде 

відчувати потрібну підтримку. 

2. Адаптація - це не випробувальний термін.  Процес адаптації більш 

тривалий (може тривати від 8 до 26 тижнів), ніж випробувальний термін 

(максимум 3 місяці). Випробувальний термін - це оцінка професійних якостей 

стажиста. Часто ці два процеси об'єднують і закінчують адаптаційний період 

разом з випробувальним терміном, що є величезною помилкою. Навіть якщо 

співробітник вже повноцінно виконує свої професійні завдання, це не означає, 

що він повністю адаптувався. 

3. Занадто багато інформації і обов'язків. Часто буває так, що новачкові в 

перший місяць роботи дається той обсяг завдань, який виконують інші 

співробітники відділу. Новий співробітник спочатку перебуває у стресовому 

стані, повинен швидко навчитися і виправдати очікування роботодавця. 
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4. Контролювати кожного нового співробітника необхідно по-різному. Це 

залежить від посади і обов'язків. Чим нижче кваліфікація новачка, тим більше 

контролю йому необхідно. 
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Реалії сьогодення свідчать, що основною умовою для забезпечення стійкої 

та ефективної роботи суб’єкта господарювання його є 

конкурентоспроможність, а значить необхідність підвищення якості продукції, 

що випускається. Забезпечення якості продукції є одним із важливих завдань, 

які вирішуються на підприємстві в межах управлінської діяльності.  

Зростання ступеня насиченості ринку товарами та послугами, посилення 

конкуренції призвели до появи поняття конкурентоспроможності. Тому, у 

сучасних  умовах господарювання особлива увага приділяється вирішенню 

проблеми забезпечення належної якості продукції. Забезпечення якості 

продукції є одним з головних чинників, який визначає успішність діяльності 

суб’єкта господарювання, його фінансову стабільність та 

конкурентоспроможність. В свою чергу, якість продукції визначається тим, 

наскільки в повному обсязі задовольняються основні споживчі потреби і є 

головним стимулом її придбання. 

Сучасна економіка нашої держави формується під впливом інвестиційних 

процесів. Конкурентоспроможність готельно-ресторанного бізнесу на 

світовому ринку послуг може бути забезпечена за умови інтенсифікації 

інвестиційної діяльності. Тому в сучасних умовах господарювання важливого 

значення набуває проблема побудови ефективного механізму державного 

регулювання інвестиційної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі, шляхом 

поєднання державного впливу з ринковими механізмами.  

На підставі результатів дослідження теоретичних аспектів управління 

якістю основною ціллю статті є  обґрунтування структурних напрямів 

управлінської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Готельно-ресторанні послуги в Україні можуть надавати готелі, ресторани 

та інші установи, що надають послуги з тимчасового розміщення та 

харчування.  
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Сучасна система управління розкриває нові напрями управлінської 

діяльності як моделі розвитку різних галузей економіки, в тому числі і 

готельно-ресторанного бізнесу. Структурні напрями управлінської діяльності 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу представлено на рисунку 1. 

Рисунок 1 – Структурні напрями управлінської діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу в Україні 

Джерело: розроблено автором 

Категорія «якість» широко досліджується вітчизняними вченими. Так, 

Цилюрик Г.І. стверджує, що якість – це сукупність властивостей та характеристик 

продукту, котрі надають йому здатність задовольняти встановлені або 

передбачувані потреби [4]. На думку Сіменко І. якість – головний фактор, але не 

єдиний, тому що основною умовою конкурентоспроможності є збір якості 

інформації тих елементів, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства [3]. 

На рівень якості й конкурентоспроможності продукції та послуг 

впливають багато різнопланових факторів. Сукупність найважливіших факторів 

(способів, чинників) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції 

показано на рисунку 2 [2]. 
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Рисунок 2 – Основні фактори підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції та послуг підприємства 

Джерело: розроблено автором за джерелами [2] 

Організаційно-економічний механізм управління якістю послуг в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу можна визначити як сукупність організаційних 

та економічних методів, які впливають на систему управління з метою 

отримання конкурентних переваг, забезпечення ефективного функціонування 

та розвитку. Структуру організаційно-економічного механізму управління 

якістю послуг в сфері готельно-ресторанного бізнесу представлено на рисунку 

3.  

Фактори (способи, чинники) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції                                  

(товарів, робіт, послуг) 

Технічні 

Організаційні 

Економічні та 

соціальні 

 використання науки і техніки під час проектування продукції;  

 запровадження новітньої технології виробництва і чітке дотримання 

технологічної дисципліни;  

 забезпечення належної технічної оснащеності виробництва;  

 удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов 

 запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та 

управління;  

 удосконалення методів контролю й розвиток масового самоконтролю на всіх 

стадіях виготовлення продукції;  

 розширення прямих господарських зв’язків між виробниками та 

споживачами;  

 узагальнення та використання передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду в галузі підвищення конкурентоспроможності продукції 

 застосування узгодженої системи прогнозування і планування необхідного 

рівня якості продукції;  

 установлення прийнятних для виробників і споживачів цін на окремі види 

продукції;  

 використання ефективної мотивації праці всіх категорій персоналу 

підприємства;  

 усебічна активізація людського чинника та проведення кадрової політики, 

адаптованої до ринкових умов господарювання 
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Рисунок 3 – Структура організаційно-економічного механізму управління 

якістю послуг підприємств сфери гостинності  

Джерело: розроблено автором  

Розвиток та впровадження системи управління якістю (СУЯ) послуг на 

сучасному етапі розвитку економіки є важливим для забезпечення ефективної 

діяльності підприємства. Категорія «якість» має багатогранну природу 

походження та існування, що застосовується в різних сферах діяльності 

суспільства, тому може розглядатися як філософська, суспільна, економічна  

Оцінка якості послуг підприємств сфери гостинності передбачає 

визначення таких рівнів якості, які зображені на рисунку 4. 

Реалії сьогодення свідчать, що підвищення якості обслуговування в сфері 

ресторанного господарства є основним завданням для всіх суб’єктів 

господарювання сфери гостинності. Якість обслуговування сьогодні – це 

обов'язкова та основна вимога для існування будь-якого підприємства. 

Необхідно відмітити, що якість обслуговування залежить від якості підготовки 

персоналу, який надає відповідну послугу.  
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Рисунок 4 – Рівні якості послуг 

Джерело: розроблено автором  

В сучасних умовах якість – це сукупність властивостей та характеристик 

об’єкта, для задоволення потреб споживачів; дана вимога задовольняється при 

цільовому використанні послуг та відповідність її вимогам (відповідність 

стандартам, нормам, правилам, як на законодавчому і світовому рівні, так і 

дотримання внутрішньо-фірмових правил та норм виробництва). При 

задоволенні всіх зазначених властивостей та характеристик послуг, вона може 

виступати як основа конкурентоспроможності фірма на споживчому ринку.  

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності підприємств в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу та його послуг в умовах сьогодення є 

забезпечення якості послуг, яка визначається сукупністю чинників, як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру і здатна в повній мірі задовольняти 

основні потреби споживачів. Тому вітчизняним підприємствам необхідно 

приділяти значну увагу даному якості послуг, хоча вона потребує і додаткових 

витрат. Водночас, ці витрати повністю компенсуються за рахунок отримання 

додаткового прибутку, оскільки попит на високоякісну продукцію існує 

завжди. Високі стандарти якості послуг допомагають вітчизняним 

підприємствам в сфері готельно-ресторанного бізнесу завоювати зарубіжні 

міжнародні ринки, тому встановлення таких стандартів повинно бути 

першочерговою задачею державних органів управління. 

Рівні якості послуг 
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Відносний  

Оптимальний 

знаходять обчисленням показників, вибраних для його 

вимірювання, без порівняння їх з відповідними показниками 

аналогічних послуг) 

визначають шляхом порівняння показників якості з 

абсолютними показниками найкращих аналогів 

рівень, за якого загальні суспільні витрати на виробництво й 

використання послуг за певних умов споживання були б 

мінімальними 
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На сьогоднішньому етапі розвитку національної економіки питанням, що 

потребує нагального вирішення, є розробка ефективних механізмів і заходів, які 

сприятимуть підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств та стануть запорукою загального зміцнення економічних позицій 

України. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності є дуже актуальною для 

підприємств України, що стосується практично всіх сфер життя суспільства. У 

розвинутих країнах дане питання перебуває у центрі уваги державних діячів та 

ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за місце на ринку змушує 

підприємства постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї 

продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів.  

Характеризуючи ринок України, варто зауважити, що наявність 

конкурентних переваг у підприємств є передумовою його виживання. Високий 

рівень конкурентоспроможності підприємства свідчить про ефективність його 

функціонування, гнучкість у адаптуванні до змін середовища функціонування, 

високу якість продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття 

споживачами бренду, торговельної марки компанії, високий рівень кваліфікації 

персоналу тощо. 

Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливості і 

динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції.  

Перш за все – це філософія роботи в умовах ринку, орієнтована на:  

- розуміння потреб споживача і тенденції їх розвитку;  

- знання поведінки і можливостей конкурентів;  

- знання стану і тенденцій розвитку ринку; 

- знання навколишнього середовища і її тенденцій; 

- уміння створити такий товар і так довести його до споживача, щоб 

споживач вважав за краще придбати у вас ніж у конкурента.  

Для досягнення довготривалого успіху робота по забезпеченню 

конкурентоспроможності підприємства має здійснюватися в усіх сферах та за 

всіма аспектами його діяльності. Звідси випливає, що ключовими аспектами 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства повинні стати:   
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- виробничий аспект – ключове значення якого мають номенклатура й 

асортимент товарів, якість продукції, характер технології, масштаби 

виробництва, забезпеченість основними видами ресурсів, якість ресурсів, 

гнучкість виробництва; 

- маркетинговий аспект – ключове значення якого мають дослідження й 

прогнозування ринку, система просування та збуту товару, ціноутворення, 

рекламна діяльність, обслуговування споживача; 

- фінансовий аспект – ключове значення якого мають ступінь ліквідності, 

активність, доходність, платоспроможність підприємства, залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів, інвестування наявних коштів, загальний фінансовий стан 

підприємства;  

- інноваційний аспект – ключове значення якого мають здійснення 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) власними 

силами, використання запозичених результатів НДДКР, ступінь оновлення 

продукції, технології, ступінь використання інформаційних технологій;  

- кадровий та організаційно-культурний аспекти – ключове значення мають 

кількісний та якісний склад персоналу, тип лідера, характер організаційних 

цінностей, комунікації та позиції менеджменту управління, 

конкурентоспроможність підприємства це функція менеджменту, яка 

реалізовується шляхом виконання послідовних етапів: 

- забезпечення реалізації технології менеджменту, що охоплює планування 

конкурентоспроможності, організування роботи у цій сфері, мотивування 

задіяних працівників, контролювання досягнення відповідного рівня 

конкурентоспроможності та реалізацію регулювальних заходів;  

- створення методів менеджменту, тобто конкретних способів впливу на 

керовані об’єкти з метою забезпечення визначених цілей. Йдеться про 

конкретне проектне, планове, інструктивне, розпорядче, інформаційне 

оформлення комплексу заходів та дій, що пов’язані із формуванням і 

забезпеченням належного рівня конкурентоспроможності підприємства;  
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- ухвалення комплексу управлінських рішень на засадах підготовлених 

методів менеджменту; 

- забезпечення безпосереднього впливу на керовані об’єкти з метою 

виконання рішень та досягнення визначених цілей. 

Конкурентоспроможність обумовлюється якісними та вартісними 

особливостями товару, які враховує покупець з метою задоволення відповідної 

потреби і виражається через систему показників: якісних та економічних. 

Якісні показники конкурентоспроможності характеризують властивості 

товару, завдяки яким він задовольняє конкретну потребу. Якісні показники 

поділяються на класифікаційні та оціночні, які у свою чергу теж можуть 

поділятись на окремі підвиди. 

Стосовно економічних показників конкурентоспроможності, варто 

зауважити, вони характеризують загальні витрати покупців та споживачів на 

задоволення власних потреб у відповідних товарах чи послугах. Ці витрати 

складаються з витрат на купівлю і витрат, які пов'язані з затратами при 

встановленні та експлуатації, в строках його використання (ремонт, нагляд, 

технічне обслуговування, закупівля запчастин, енергоспоживання і т. ін.). Усі ці 

витрати становлять ціну споживання. Вона є складовою 

конкурентоспроможності товарів і послуг. 

Згідно з науковими дослідженнями професора Гарвардської школи бізнесу 

М. Портера, автора основних моделей з визначення головних сил конкуренції 

та варіантів конкурентних стратегій, аналіз конкурентів складається з чотирьох 

основних діагностичних компонентів: майбутніх цілей, поточної стратегії, 

уявлень і потенційних можливостей. Розкриття цих компонентів дає 

можливість передбачати характер реакції конкурентів, ґрунтуючись на 

ключових питаннях: «Чи задоволений конкурент своєю поточною діяльністю?», 

«Які ймовірні дії або зміни може вжити конкурент?», «Які вразливі місця 

конкурента?», «Що може викликати найбільш сильні та ефективні заходи з 

боку конкурентів?».  
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Більшість компаній найчастіше обмежуються лише частковим аналізом 

ринкової ситуації, що дозволяє отримати розмите уявлення про поточні 

варіантах стратегії конкурентів, їх переваги та вразливі місця. Значно менша 

увага, як правило, приділяється розумінню рушійних сил, що визначають 

поведінку конкурента, тобто його майбутніх цілей та його уявлень про власну 

позицію і стан своєї галузі. Визначити ці рушійні сили набагато складніше, ніж 

фактичну поведінку конкурента, проте саме вони визначають його майбутню 

поведінку [1]. 

Результати аналізу дозволять більш обґрунтовано підійти до питань 

розробки конкурентної стратегії. Як зазначає М. Портер, стан конкуренції в 

галузі залежить від п’яти основних конкурентних сил: проникаючим в галузь 

новим конкурентів, випускаючим аналогічні товари, загрозі з боку субститутів, 

компаніям-конкурентам, що вже закріпилися на галузевому ринку, впливу 

постачальників і впливу клієнтів.  

Нові конкуренти, що входять у галузь, прагнуть захопити частку ринку і 

значні ресурси, вони несуть з собою нові виробничі потужності, крім того 

складніше провести їх аналіз.  

Існує шість основних джерел виникнення бар’єру для входження в галузь:  

- економія на масштабі, що змушує починати свою діяльність або з великих 

обсягів, сильно ризикуючи при цьому, або з малих обсягів при несприятливому 

рівні витрат;  

- диференціація продукту, що означає, що фірми, вже діючі в галузі, 

користуються перевагою пізнаваності та довіри з боку споживачів;  

- потреби в капіталі;  

- витрати перемикання;  

- доступ до оптових і роздрібних каналів збуту, пов’язані з необхідністю 

забезпечити збут свого продукту;  

- політика держави, також може послужити бар’єром для новачків, адже 

вона може обмежити або навіть закрити входження в ту чи іншу галузь з 

допомогою таких засобів як, наприклад, ліцензування [1].  
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Субститути помітно загострюють конкуренцію, задовольняючи ті ж 

потреби клієнтів, як правило за рахунок зміни складу на більш дешеві 

інгредієнти, а отже і зниження ціни. Перешкодами в даному випадку можуть 

стати [2]: 

- рекламні атаки на споживача, що акцентують увагу на якості продукту;  

- виробництво нових, оригінальних продуктів;  

- поліпшення якості сервісу при продажі та розповсюдженні товару; 

- внутрішньогалузева конкуренція.  

Тут як бар’єри можна також використовувати досвід і масштаб. Вплив 

постачальників виражається в їх можливості підвищувати ціну на свої товари, 

знижувати якість поставлених продуктів і послуг. Вплив покупців на 

конкуренцію виражається в їх можливості тиснути на ціни в цілях їх зниження, 

у вимозі більш високої якості або кращого обслуговування. 

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.  

Визначення, які наведені в «Енциклопедії бізнесмена, економіста, 

менеджера», а також Коваленко О. М., Станіславик О. В.  висвітлюють 

конкурентоспроможність з точки зору порівняння рівня компетенції 

підприємств за багатьма параметрами, що включають також навички і знання 

персоналу, що не можна було не відзначити. На думку російських дослідників, 

«ключовим ресурсом підприємства є робоча сила… Від людей, від їх інтелекту, 

здібностей, кваліфікації, досвіду роботи та мотивації до праці залежить 

ефективність використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, 

організаційних, фінансових, інформаційних та ін.) [3]».  
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Складність конкретизації поняття «конкурентоспроможність 

підприємства» виходить із його особливостей, які були виділені в сучасній 

економічній літературі різними вченими. Окрім того, в економічній літературі 

зазвичай розрізняють чотири основні рівні конкурентоспроможності 

підприємства: 1 рівень – зусилля спрямовані лише на випуск продукції, потреби 

споживача не враховуються; 2 рівень – прагнення до відповідності продукції 

підприємства стандартам, які були встановлені конкурентами; 3 рівень – 

ігнорування стандартів конкурентів та поступове отримання переваг у галузі; 4 

рівень – успіх у конкурентній боротьбі забезпечує не виробництво, а 

управління, при цьому підприємство повністю стає «законодавцем моди» на 

даному ринку.  

Виходячи з вищенаведеного можна зазначити, що 

конкурентоспроможність: як адаптивність не є іманентною якістю 

підприємства; взаємопов’язана та взаємозалежна з конкурентоспроможністю 

товару;  потребує підвищення продуктивності використання ресурсів 

підприємства; може виникати і бути оціненою тільки за наявності конкурентів; 

відносне поняття і має різний рівень по відношенню до різних конкурентів; 

залежить від рівня конкурентоспроможності продукції, галузі, країни; залежить 

від рівня конкурентних переваг і шляхів їх здобуття; є результатом людського 

капіталу. Отже, конкурентоспроможність є важливою складовою розвитку 

суспільства і саме тому постійно привертає увагу науковців. 

Отже, конкуренція змушує товаровиробників впроваджувати у 

виробництво інноваційні процеси та технології для зменшення витрат на 

виробництво. Тим самим підвищувати якість товару та привертати увага нових 

покупців з метою утримання ринкових позицій.  

Досліджені в статті теоретичні проблеми аналізу та класифікації видових 

проявів конкурентних стратегій сучасних підприємств, на думку автора, 

допоможе сформувати конкурентну стратегію організації в умовах загострення 

конкурентної боротьби. Хотілося б вірити, щоб компанії в гонитві за вигодою 

не забували кому вони продають власні товари та послуги, і були все-таки 

орієнтовані на задоволення потреб споживачів, а отже обирати якість як 

основний напрямок конкурентної стратегії.  
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На практиці методи менеджменту є сукупністю способів і прийомів впливу 

на колектив працівників та окремих виконавців з метою виконання місії 

організації та досягнення її цілей. Вони спрямовані на об'єкт управління (фірма, 

відділ, підрозділ тощо), тобто на працівників різних видів діяльності, Їх зміст 

виявляється через особливості прийомів і способів впливу, а головною метою є 

забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних та 

суспільних інтересів. 

Основним актуальним завданням керуючої системи є вироблення методів 

менеджменту, завдяки яким вона впливатиме на працівників, забезпечуючи 

їхню мотивацію праці, керуючи та координуючи їхню діяльність. 

Метою відповідних досліджень визначено, що важливе місце в системі 

управління займають соціально-психологічні методи управління. Їх значення 

визначається суттєвою роллю соціальних факторів у функціонуванні і розвитку 

таких систем, як підприємство, галузь, народне господарство в цілому. 

Особлива увага в сучасних теоретичних дослідженнях приділена в працях 

вітчизняних вчених, таких як: І. Балановської, О. Д. Гудзинського,                                   

П. В. Журавльова, Й. С. Завадського, А. А. Корсакової, Л. І. Михайлової,                       

С. Л. Тарасова, А. Маслоу, Ф. Тейлора, Ф. Хедоурі та інших. Проте окремі 

питання щодо особливостей соціально-психологічних методів управління 

залишаються невирішеними. 

 Сфера застосування соціально-психологічних методів дуже широка. Вона 

включає регулювання між групових і внутрішньо групових відносин, 

управління груповою динамікою, управління окремими явищами і сторонами 

колективного життя. Залежно від завдань управління формуються групові ролі, 

цілі і основні групові характеристики: солідарність, згуртованість, інтеграція, 

підприємливість, груповий контроль, фактори організації та інші явища 

життєдіяльності колективу. 

Соціально-психологічні методи управління — сукупність специфічних 

способів дії на особисті стосунки і зв'язки між працівниками, а також на 

соціальні процеси в ньому. 
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Вони постають як сукупність специфічних способів впливу на 

міжособистісні стосунки і зв'язки, соціальні процеси, що виникають у трудових 

колективах. Ґрунтуючись на моральних стимулах до праці, діють на особу за 

допомогою психологічних прийомів (власний приклад, авторитет) з метою 

перетворення адміністративного завдання на внутрішньо усвідомлену потребу 

людини.  

Головна мета застосування соціально-психологічних методів — 

формування у колективі позитивного морально-психологічного клімату, який 

активізує ініціативність кожного працівника, творчу цілеспрямованість, 

самодисципліну. Японські соціологи стверджують, що залежно від настрою, 

бажання людини працювати і від морально-психологічного клімату в колективі 

продуктивність праці може зростати або знижуватись у 1,5 раза. 

Використовують соціально-психологічні методи з метою підвищення 

виробничої активності працівників, створення відповідних соціально-

психологічних умов їх діяльності. Передусім такі методи зорієнтовані на 

дотримання принципу психофізіологічної сумісності у колективі, формування 

здорового морально-психологічного клімату, виховання почуття 

взаємодопомоги та колективізму. Базуючись на суспільно-значущих морально-

етичних цінностях, вони активно використовують індивідуальну та групову 

свідомість, психологічні особливості різних типів індивідів, спільнот, які є 

передумовою вибору конкретних прийомів впливу [5]. 

Для ефективного застосування соціально-психологічних методів 

управління необхідно володіти інформацією про міжособистісні та групові 

стосунки в трудових колективах, здібності й риси характеру кожного 

працівника, психологічну сумісність членів колективу, їхні симпатії та 

антипатії, вплив стилю керівництва на морально-психологічний клімат у 

трудових колективах тощо. Врахування всіх соціально-психологічних та 

індивідуальних особливостей працівників сприяє розвитку соціальних ресурсів 

організації, її можливостей, необхідних для ефективного виконання поточних 

завдань і досягнення її цілей. 
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Завдяки соціальному управлінню вдається досягти стійкості, стабільності, 

підтримувати основні параметри, якісну специфіку, цілеспрямований розвиток 

соціального об'єкта. У цьому розумінні об'єктами соціального управління є 

соціальні процеси і явища, зумовлені діяльністю і розвитком трудового 

колективу, становленням особистості, а суб'єктами соціального управління — 

організаційно оформлені спільноти людей і сформовані ними органи 

управління, керівний склад, персоналії, наділені управлінськими функціями. 

Суб'єкт і об'єкт управління, їх окремі компоненти вступають у відносини щодо 

організації всіх аспектів соціальної життєдіяльності, утворюючи систему 

соціального управління. 

Найхарактернішою ознакою системи соціального управління є людина як 

її суб'єкт і об'єкт, первинний елемент. Сутнісна риса соціального управління — 

управління людьми через людей. Водночас соціальне управління — головний 

інструмент соціальної політики, реалізації її цілей. Його суб'єктно-об'єктним 

змістом є свідомий вплив на різноманітні спільноти людей для координації, 

узгодження, організації їх життєдіяльності, оптимізації вирішення виробничо-

економічних і соціальних завдань. Реалізується цей вплив завдяки 

застосуванню соціальних методів управління. 

Соціальні методи менеджменту — система засобів і важелів впливу на 

соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову та соціальну 

активність працівників. 

Вони ґрунтуються на врахуванні особливостей взаємодії людей, форм 

спілкування, культурних норм і цінностей. За їх допомогою здійснюється 

управління відносинами в колективах і між колективами. Забезпечують 

формування і розвиток трудових колективів шляхом управління свідомістю і 

поведінкою людей через потреби, інтереси, мотиви, ідеали, цілі, нахили тощо. 

Залежно від специфіки управлінських цілей виокремлюють такі методи: 

- підвищення соціально-виробничої активності (почин і новаторство, 

обмін досвідом, змагання, моральне заохочення, обговорення, ціннісні 

орієнтири, критику, визначення проблем і перспективних цілей); 
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- соціально-історичного успадкування (соціально-виробничі традиції, 

обряди, ритуали — наприклад, свято праці, посвята у робітники, урочисті збори 

і вечори; вони виконують роль методів управління, якщо їх підтримують); 

- управління ролевою поведінкою. Професійна роль характеризується 

змістом, правами і відповідальністю, соціальним статусом, престижем). Роль 

завжди виступає фактором, що визначає діяльність людини. Ця особливість 

ролі використовується з метою вдосконалення соціально-виробничих відносин, 

яке досягається зміною характеристик виконуваної ролі. Наприклад, загроза 

зниження соціального статусу людини через звільнення з посади змушує її 

відповідальніше ставитися до своїх обов'язків; 

- удосконалення комунікацій (формування неформальних стосунків у 

групі, які сприяють розкріпаченню особистості, більшій довірі між членами 

колективу); 

- соціального регулювання (укладання угод, взаємні зобов'язання, 

використання різноманітних систем відбору, компромісу та об'єднання 

інтересів); 

- пропаганди та агітації (поширення і роз'яснення політики в галузі 

економіки; суспільного життя, формування переконань та ідеалів); 

- власного прикладу (менеджер має бути взірцем у роботі, поведінці, 

ставленні до підлеглих); 

- організуючих умов (формування певної організаційної культури). 

Методи соціального управління спрямовані на гармонізацію соціальних 

відносин у колективі шляхом задоволення соціальних потреб працівників — 

розвитку особистості, соціального захисту і т. п. Суть управління людськими 

ресурсами полягає у ставленні до людей як конкурентної вартості, яку 

необхідно спрямовувати, мотивувати, розміщати й розвивати разом з іншими 

ресурсами з метою досягнення стратегічної мети. 

Сучасне виробництво потребує висококваліфікованого, а значить 

високооплачуваного персоналу. За таких умов особливої ваги набуває 

психологічна мотивація праці, в розрізі психологічних впливів, оволодіти якою 

без глибоких знань мотивів поведінки і методів впливу на працівників 

неможливо.  
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Соціально-психологічні якості людини вивчає й описує психологія — 

наука про закономірності і діяльність психіки у людини і живих істот, про 

психічні процеси, які є компонентами діяльності та спілкування людей, 

поведінки тварин. 

Соціально - психологічні відносини формуються в процесі трудової 

діяльності людей. Вони переплітаються з іншими видами відносин 

(функціональними, організаційно-управлінськими, соціально-економічними та 

ін.), формуючи єдине ціле і реалізуючись у практичній діяльності окремих 

людей та їх спільнот [1]. 

Психологічні методи застосовують з метою гармонізації стосунків 

працівників фірми і формування такого психологічного клімату, який сприяв би 

активізації діяльності всього колективу. 

Психологічні методи управління поділяють па такі групи: 

- методи формування і розвитку трудового колективу. Вони дають змогу 

підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між 

працівниками з урахуванням їхньої психологічної сумісності для регулювання 

групових стосунків усередині колективу; 

- методи гуманізації стосунків у трудовому колективі. Зорієнтовані на 

вироблення стилю керівництва, культури управління та організації праці, етики 

управлінської діяльності, створення оптимальних відносин між підлеглими і 

керівником, утвердження принципів соціальної справедливості щодо робочих 

умов тощо; 

- методи психологічного спонукання (мотивації). Спрямовані на 

формування у працівників мотивів до високопродуктивної праці через розвиток 

ініціативи та підприємливості. Найефективніші за умов зорієнтованості 

працівників на віддалені цілі, оскільки прийоми «короткої мотивації» при 

тимчасових невдачах можуть знизити активність працівника або навіть 

спричинити бажання змінити місце роботи; 

- методи професійного відбору і навчання. Передбачають відповідність 

психологічних характеристик людини роботі, яку вона виконує. 
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Праця формує особистість і в праці вона найбільше проявляється. 

Проявлення психіки людей у праці повинно підпорядковуватись потребам і 

цілям підприємства. 

У трудовій діяльності працівник повинен робити не завжди те, що хоче, 

але завжди те, що потрібно для підприємства. Тому психологічні методи 

менеджменту покликані забезпечувати формування первинних трудових 

колективів відповідно індивідуальним здібностям їх членів, відповідно 

схильностям, інтересам і дотриманню психологічної сумісності працівників 

шляхом регулювання відносин між людьми, впливати на індивідуальну 

психологію окремих працівників. 

Таким чином, узагальнюючи теоретичні складові досліджень впливу 

соціальних методів в системі управління, зазначаємо, що на поведінку 

працівників впливає неформальна структура міжособистісних відносин, її 

можна виявити за допомогою соціометричних процедур, методом активного 

експерименту, створенням проблемних ситуацій, соціологічними й соціально-

психологічними методами. Неформальна структура колективу разом із 

неформальними нормами поведінки, звичаями, традиціями, системою 

неформальних санкцій може бути визначена як модель реальної поведінки. 

Вона відображає ставлення працівників до справи, обов'язків, до свого 

менеджера, колег тощо. 

Для ефективного застосування соціально-психологічних методів 

управління необхідно володіти інформацією про міжособистісні та групові 

стосунки в трудових колективах, здібності й риси характеру кожного 

працівника, психологічну сумісність членів колективу, їхні симпатії та 

антипатії, вплив стилю керівництва на морально-психологічний клімат у 

трудових колективах тощо. Врахування всіх соціально-психологічних та 

індивідуальних особливостей працівників сприяє розвитку соціальних ресурсів 

організації, її можливостей, необхідних для ефективного виконання поточних 

завдань і досягнення її цілей. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ 

 ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Щоб вижити в конкурентній боротьбі і зміцнювати свої ринкові позиції, 

кожне підприємство має постійно шукати резерви підвищення ефективності 

своєї діяльності, за рахунок формування механізму управління збутовою 

діяльністю. Це об'єктивний процес, без якого неможливий поступальний 

розвиток суспільства. Аналіз сприяє економному використанню ресурсів, 

виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, 

використанню сучасної техніки і виробничих технологій, запобіганню зайвих 

витрат та різноманітних недоліків у роботі. Унаслідок цього зміцнюється 

економіка підприємства, підвищується ефективність його діяльності. 

Ключові слова: збут, стратегічне управління збутом, збутова діяльність, 

технологія рекламної діяльності, інноваційна стратегія. 

Збутова політика компанії визначає загальний характер впливу на збут на 

тривалий проміжок часу і відображає його послідовний розвиток. Але зміни 

оточення виникають безперервно і тягнуть за собою потребу в застосуванні 

певних ресурсів і методів, що сприяють миттєво і грамотно відповідати на 

проблемні питання, навіть коли для навколишнього середовища характерна 

крайня ступінь невизначеності.  
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Учені мають різні погляди на визначення терміну «збутова політика»               

Г.Д. Кирилова, доктор економічних наук, професор, вважає, що збутова 

політика спрямована на створення системи розподілу товарів, яка забезпечує 

доступність продукту для цільових споживачів. Т.Д. Маслова, доктор 

економічних наук, професор, визначає збутову політику як поведінкову 

філософію або загальні принципи діяльності, яких фірма збирається 

дотримуватись у сфері побудови каналів розподілу свого товару та 

переміщення товарів у часі та просторі». 

Слід відмітити появу за останні роки наукових робіт з проблем 

маркетингу, які підготовлені вченими України та інших країн СНД. Це роботи 

перш за все таких українських авторів як Л.В. Балабанова, А.В. Войчак,                    

С.С. Гаркавенко, В.Г.Герасимчук, О.О. Ком’яков, А.І. Кредисов,                                   

В.П. Онищенко, А.О. Старостіна, а серед російських авторів – Г.А. Азоєв,                   

Є.П. Голубков, А.П. Градов, П.С. Зав’ялов, О.В. Зирянов, А.М. Романов,                  

В.Є. Хруцький. 

Наведені визначення відображають основну сутність терміну «збутова 

політика». Але досить складно надати єдине визначення поняттю «збутова 

політика», адже кожне підприємство має власні методи для діагностики та 

розв’язання проблем управління збутовою політикою, враховуючи цілі та 

завдання підприємства. Проаналізувавши відомі визначення терміну «збутова 

політика», можна сформулювати трактування: під збутовою політикою 

організації в найбільш широкому сенсі слід розуміти вибрані її керівництвом 

сукупність збутових стратегій маркетингу і комплекс заходів щодо формування 

асортименту продукції, що випускається і ціноутворення, формування попиту і 

стимулювання збуту, укладання договорів продажу та поставки товарів, 

товароруху, транспортування, інкасації дебіторської заборгованості, 

організаційним, матеріально-технічним і іншим аспектам збуту.  

Об’єкт збутової політики організації – це система збуту на підприємстві, 

суб’єктом збутової політики є система управління збутовими механізмами 

підприємства. 
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Під збутовою політикою підприємства в найбільш широкому сенсі слід 

розуміти обрані її керівництвом сукупність збутових стратегій маркетингу 

(стратегії охоплення ринку, позиціонування товару і т.д.) і комплексу заходів 

(рішень і дій) по формування асортименту продукції, що випускається і 

ціноутворення, по формуванню попиту і стимулюванню збуту (реклама, 

обслуговування покупців, комерційне кредитування, знижки), укладання 

договорів продажу (поставки) товарів, товароруху, транспортуванню, по 

інкасації дебіторської заборгованості, організаційним, матеріально-технічним 

та іншим аспектам збуту [49, c.57].  

Збутову політику підприємства слід орієнтувати на: - отримання 

підприємницького прибутку в поточному періоді, а також забезпечення 

гарантій його отримання в майбутньому; - максимальне задоволення попиту 

споживачів; - довготривалу ринкову стійкість організації, 

конкурентоспроможність її продукції; - створення позитивного іміджу 

організації на ринку та її визнання з боку громадськості Якщо розглядати 

збутову політику у більш вузькому сенсі, то вона визначає тільки відносини 

«продавець-покупець», тобто є завершальною фазою руху товару.  

Збутова політика будь-якого підприємства займає головне місце в 

маркетинговій діяльності і концентрує в собі весь результат здійснюваного 

маркетингу. 

Підвищення ролі збутової діяльності торговельних підприємств на 

сучасному етапі зумовлене декількома причинами: за часів товарного 

насичення неможливо обійтися без спеціальних, наближених до покупця, 

збутових мереж; сьогодні посилюється боротьба за споживача, що потребує 

постійного вдосконалення збутової діяльності, підвищення її ефективності; 

існує необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства, яка 

значною мірою обумовлена організацією його збутової діяльності.  

На збутову діяльність торговельних підприємств великий вплив 

здійснюють керовані та некеровані фактори розподілу та, відповідно, проблеми 

як зовнішнього так і внутрішнього характеру. До проблем зовнішнього 

характеру належать проблеми, що пов’язані із взаємовідносинами торговельних 

підприємств з іншими учасниками ринку. 
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До внутрішніх проблем збутової діяльності торговельних підприємств 

належать функціональні і системні проблеми збуту. До функціональних 

проблем можна віднести дезорганізацію, що проявляється в роз’єднаності 

зусиль служби збуту та інших відділів підприємства. До системних проблем 

відносять відсутність стратегічного підходу до збутової діяльності 

підприємства; недостатнє знання поточного й перспективного стану ринку; 

непідготовленість підприємства до змін попиту; недосконала система 

інформаційного забезпечення збутової діяльності.  

Поняття «збут» можна розглядати в широкому й вузькому значенні. В 

широкому розумінні це поняття означає процес, що охоплює всі операції, 

починаючи з виходу виробу за межі підприємства-виробника та закінчуючи 

переданням товару покупцеві. Вузьке трактування збуту обіймає тільки 

фінальну фазу – безпосереднє спілкування продавця й покупця.  

Таким чином, збут у широкому розумінні – процес організації 

транспортування, складування, підтримки запасів, доробки, просування до 

оптових і роздрібних торговельних ланок, передпродажної підготовки, 

упакування й реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і 

отримання на цій основі прибутку. Збут у вузькому значенні (продаж, 

реалізація) — процес безпосереднього спілкування продавця й покупця, 

спрямований на отримання прибутку і потребуючий знань, навичок і певного 

рівня торгової компетенції.  

Збутовий потенціал підприємства можна визначити, як сукупність 

інформаційних, матеріальних, маркетингових, управлінських і комунікативних 

ресурсів і можливостей збуту, що забезпечують готовність і здатність 

підприємства здійснювати вивід товару на ринок, його реалізацію при 

постійному вдосконалюванні технології збуту, інновації продуктового ряду з 

урахуванням факторів маркетингового середовища.  

Збутова політика формується на базі збутового потенціалу підприємства і 

цілей збуту, встановлених як на стратегічному, так і тактичному рівнях. В 

залежності від способу вираження збутові цілі можуть бути кількісні й якісні. 
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Цілі у сфері збуту бувають обов’язковими (без яких жодне рішення не може 

вважатися прийнятним) і бажаними (досягнення яких сприяє підвищенню 

якості й адекватності рішення); ймовірними (досягнення яких, у комплексі з 

двома попередніми, створює умови запобігання виникненню в майбутньому 

проблеми).  

Збутові цілі також поділяють на економічні та цілі розвитку. Економічні 

цілі збутової діяльності спрямовані на максимізацію прибутку, і їх досягнення 

можливе за умови вдалої реалізації таких задач у сфері збутової діяльності: 

збільшення ринкової частки підприємства; максимізація збуту і на цій підставі 

— прибутку підприємства при більш повному задоволенні попиту споживачів; 

ефективне використання збутового апарату підприємства; вибір раціональних 

каналів розподілу; мінімізація сукупних витрат у господарському циклі товару, 

враховуючи витрати з після продажного обслуговування і сервісу; раціональна 

поведінка на ринку з урахуванням нестійкої кон'юнктури тощо.  

Цілі розвитку у сфері збутової діяльності слід розглядати, як над системні 

й внутрісистемні цілі служби збуту. Надсистемні цілі розвитку збуту пов'язані з 

інтеграцією та диверсифікованістю діяльності, з розвитком ринків збуту й 

освоєнням нових. Внутрісистемні цілі служби збуту спрямовані на підвищення 

кваліфікації працівників збуту, впровадження інформаційних технологій, 

прогресивних форм і методів продажу, стимулювання збуту і т. ін. 

Головна мета збутової політики – це максимальне задоволення 

платоспроможного попиту споживачів конкурентоспроможною продукцією 

задля отримання підприємницького прибутку в поточному періоді та в 

майбутньому, спрямоване на довготривалу ринкову стійкість організації через 

створення позитивного іміджу на ринку та визнання з боку громадськості. 

Основними складовими елементами збутової політики є наступні:  

1) збутові стратегії маркетингу (особливо в частині позиціонування, яке 

частково складає аргументацію продажів);  

2) принципи організації збутової діяльності;  
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3) регламентна політика (особливо в частині стимулювання збуту, що 

також відноситься до аргументації);  

4) товарна політика;  

5) цінова політика;  

6) політика товароруху (розподілу) (принципи формування каналів 

просування товарів);  

7) політика комерційного кредитування;  

8) інкасаційна політика, під якою маються на увазі принципи в сфері 

погашення дебіторської заборгованості;  

9) політика транспортування;  

10) організаційні аспекти збуту [2].  

Основними принципами організації збутової діяльності будь-якого 

підприємства з рекомендаціями щодо підприємства коксохімічної 

промисловості:  

1. Принцип економічності. Цей принцип визначає формування збутової 

політики з найменшими витратами ресурсів, проте не в збиток його 

раціональності і результативності. Зіставлення різних варіантів результатів і 

витрат на управління дає відповідь про його економічність.  

2. Принцип плановості. Зміни повинні бути підготовлені, керовані і 

направлені на досягнення поставленої мети. Принцип розуміє під собою 

встановлення на певні періоди (річні, квартальні, місячні) напрямів і кількісних 

показників діяльності. План розглядається як комплекс економічних і 

соціальних завдань, які належить вирішити в майбутньому.  

3. Принцип синергізму. Що означає, що номенклатура товарів, що 

випускаються, і послуг повинна бути внутрішньо зв'язана і окремі товари і види 

послуг повинні доповнювати один одного. Цей принцип забезпечує широку 

економію на масштабах діяльності підприємства за рахунок взаємної підтримки 

різних товарних груп або сфер господарської діяльності.  

4. Принцип системності та комплексності. Системність означає 

необхідність використання системного аналізу. У формуванні збутової 
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політики помилкове рішення може звести нанівець всю діяльність збутової 

системи, привести до її руйнування. Комплексність означає необхідність 

всестороннього охвату всієї збутової системи, облік всіх напрямів, всіх сторін 

діяльності, всіх особливостей.  

5. Принцип соціальної відповідальності. Як відомо, соціальна 

відповідальність формується за рахунок суспільних очікувань.  

Останнім часом суспільні очікування, адресовані бізнесу, значно 

змінилися, в даний час суспільству стало не байдуже, як компанія веде свою 

діяльність, чим вона при цьому керується і як вона розпоряджається своїми 

доходами. Організація вельми активно і відкрито повинна діяти в таких сферах, 

як охорона місця існування, охорона праці, охорона здоров’я, захист прав 

громадян і споживачів. Тобто частину своїх доходів повинна обертати в благо 

громадян і суспільства, і робити це відкрито, системно, масштабно і в 

актуальних напрямах. 

Отже, за сучасних умов господарювання на підприємствах України 

планування та управління маркетинговою товарною та збутовою політикою 

набуває все більшого значення. Підприємствам потрібно більше приділяти 

уваги плануванню і збільшенню ефективності своєї товарної політики. 

Ефективність товарної політики зросте, якщо збільшити ефективність кожної з 

її складових: розробка товару, обслуговування товару, елімінування. Також 

підприємство повинно забезпечувати відповідне обслуговування споживачів у 

процесі Використання товарів, допомагати замовникам сформулювати 

специфічні індивідуальні вимоги до товарів; забезпечити необхідну 

інтенсифікацію зусиль щодо формування попиту під час оцінки, створення та 

пропозиції нового товару на ринку шляхом активнішого проведення 

комунікаційної політики.  

На практиці реалізація товарної політики тісно пов’язана зі збутовою 

політикою, вони майже не розривні. Тому підприємство повинно розглядати 

підвищення їх ефективності в комплексі. Висновки і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі.  
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Отже, збутова політика підприємства спрямована на підвищення 

ефективності фірми, тому що в сфері збуту остаточно виявляються всі зусилля 

маркетингу по підвищенню прибутковості. Пристосовуючи збутову мережу під 

споживача, підприємство має більше шансів вистояти в конкурентній боротьбі. 

Саме у даній сфері підприємець знаходиться ближче до покупця. Збут товару є 

ланцюжком, що пов’язує підприємство-виробника зі споживачем через 

проміжні ланки: збувальників, торгових посередників, ініціаторів покупки. Для 

ефективної дії на споживача потрібне вживання особливих методів. Звичайно 

саме на стимулювання покладається задача пошуку прийомів, відповідних 

кожній стадії в процесі збуту. Організація збутової мережі залежить від каналів 

реалізації, від об’ємів діяльності торгових посередників, типу товару і т.д. Слід 

відзначити, що існують різні засоби підвищення ефективності збутової 

діяльності. Вибір тих або інших засобів залежить від поставлених цілей. Їх 

можна об’єднати в три великі групи: пропозиція ціни (продаж за пониженими 

цінами, пільгові купони, талони, що дають право на знижку); пропозиція в 

натуральній формі (премії, зразки товару); активна пропозиція (конкурси 

покупців, ігри, лотереї).  

Оскільки головною метою будь-якого підприємства є отримання 

максимального прибутку, то збутовій діяльності повинно надаватися якомога 

більше уваги. На кожному виробничому підприємстві повинна бути добре 

організована служба маркетингу, що займається шляхами просування своєї 

продукції на ринку вільної конкуренції. Основною метою роботи є оцінка 

маркетингових можливостей підприємства і розробка рекомендацій із 

вдосконалення діяльності по просуванню окремих видів продукції. 

Вдосконалення збутової політики підприємств підвищить ефективність роботи 

самого підприємства.  
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Незадовільний фінансовий стан багатьох вітчизняних агропромислових 

підприємств і активізація процесів банкрутства в економіці України 

зумовлюють необхідність розробки і використання спеціальних заходів для 

профілактики та подолання кризових ситуацій та управління підприємствами, 

які опинилися у кризовому стані. 
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підприємство, зовнішнє та внутрішнє середовище,життєвий цикл 

підприємства. 
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Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів і практичних 

рекомендацій з формування на підприємствах системи антикризового 

менеджменту, які визначають цільову спрямованість такої системи, її 

структуру, функції й особливості їх реалізації. 

Проблемі антикризового менеджменту в даний час приділяється підвищена 

увага. Однак, багато питань цієї проблеми залишаються невирішеними. 

Зокрема відсутні практичні рекомендації щодо особливостей управління в цей 

складний період функціонування організації, формування систем 

антикризового менеджменту, спрямованих на попередження кризових ситуацій 

і подолання їх у найкоротший термін. 

Поняттю антикризового менеджменту підприємства та чинникам впливу 

на діяльність підприємства на рівні внутрішнього і зовнішнього середовища 

приділена увага в працях вітчизняних вчених, таких як: І. Ансофф,                            

М.І. Туган-Барановський, М.Д. Кондратьєв, К. Маркс, Дж. Кейнс та ін. 

Українські та зарубіжні фахівці Е.М. Коротков, В.О. Василенко,                                  

В.С. Пономаренко, К. Ру-Дюфор, П. Лагадек, Р. Хіт [3]. 

Криза аграрного підприємства, на нашу думку, є результатом загострення 

протиріч між зовнішнім середовищем і підприємством, а також усередині 

самого підприємства, що виявляється в різкому погіршенні всіх його техніко-

економічних і фінансових показників. Виникнення і розвиток криз 

обумовлюється сукупним негативним впливом факторів зовнішнього 

середовища і внутрішнього стану підприємства. З огляду на об'єктивність 

передумов виникнення криз, сучасні аграрні підприємства повинні бути готові 

до їх попередження, негайного реагування на перші ознаки кризової ситуації і 

своєчасного подолання.  

З цією метою уявляється доцільним створення на підприємствах системи 

внутрифірмового антикризового менеджменту. Під внутріфірмовим 

антикризовим менеджментом ми розуміємо систему управління, що забезпечує: 

прогнозування виникнення кризових ситуацій та їх запобігання; пом'якшення 

негативного впливу кризових явищ та забезпечення виживання підприємства в 

період кризи з урахуванням його специфіки; вихід із кризи в мінімальний 

термін та з найменшими втратами 
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На сьогодні, в умовах появи непередбачуваних кризових явищ, все 

більшого значення набуває використання одного з видів менеджменту – 

антикризового. Отже, постає завдання визначення його сутності в науковій 

економічній літературі.  

Проведене дослідження в даному напрямі свідчить про різноспрямованість 

поглядів на сутність та зміст даного виду управління. Найбільше дискусій 

викликає питання рівня застосування антикризового менеджменту (міро-, мезо-, 

макроріень) та визначення моменту впровадження даного виду управління 

(лише в період загострення кризи, з метою попередження появи кризових 

ситуацій, використання  протягом життєвого циклу підприємства). 

Багато науковців розділяють думку сучасних практиків, що будь-яке 

управління до певної міри повинне бути антикризовим і тим більше ставати 

антикризовим у міру вступу до смуги, кризового розвитку організацій. 

Ігнорування цього положення має значні негативні наслідки, а його врахування 

сприяє безболісному, легкому проходженню кризових ситуацій [7]. Базові 

положення сутності антикризового менеджменту він виділяє в наступному: 

- кризи можна передбачати, чекати і викликати; 

-  кризи до певної міри можна прискорювати, передувати, відсовувати; 

- до криз можна і необхідно готуватися; 

- кризи можна пом'якшувати; 

-  управління, в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних 

знань, досвіду і мистецтва; 

-  кризові процеси можуть бути до певної межі керованими; 

-  управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і 

мінімізувати їх наслідки [96] 

Найбільш репрезентативним визначенням антикризового менеджменту 

Грязнова А.Г. вважає наступне: «антикризовий менеджмент - така система 

управління підприємством, яка має комплексний, системний характер і 

направлена на попередження та ліквідацію несприятливих для бізнесу явищ 

шляхом використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробку та 
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реалізацію на підприємстві спеціальної програми, яка має стратегічний 

характер, дозволяє ліквідувати тимчасові труднощі, зберегти і примножити 

ринкові позиції при будь-яких обставинах, на основі власних ресурсів» [3, с.7]. 

Гайворонська Ю.Є. поділяє даний підхід до визначення сутності антикризового 

менеджменту, але звертає увагу на необхідність ранньої діагностики кризових 

явищ, що потребує конкретних методик і схем проведення [1]. 

Шершньова З.Є. головною метою даного виду управління вважає розробку 

та першочергову реалізацію заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш 

загрозливих факторів, що призводять до формування та розвитку кризових 

явищ різного типу на підприємстві [9]. 

Проаналізувавши різні погляди сучасних вчених-економістів та практиків 

аграрного сектору підприємств на сутність поняття антикризового 

менеджменту, раціональним є визначення його об’єкта, суб’єкта, предмета, 

мети та завдань. 

Об’єктом антикризового менеджменту є процеси розвитку кризових 

ситуацій і явищ на рівні підприємства, галузі чи держави, зокрема на аграрному 

ринку. 

Суб’єктами є менеджери, керівники, аналітики які використовуючи свій 

досвід і навички, відповідають за вирішення різних кризових ситуацій на всіх 

етапах розвитку кризи. 

Предметом антикризового менеджменту є передбачувані та реальні 

причини, фактори, проблеми кризи, тобто всі прояви сукупного загострення 

суперечностей, які спричиняють загрозу настання та розвитку кризових 

ситуацій. 

Метою антикризового менеджменту є забезпечення стабільного розвитку 

виробництва, міцного положення на ринку та стійкого фінансового стану при 

будь-яких економічних, політичних, соціальних ситуацій в країні. 

До основних завдань антикризового менеджменту відносять наступні: 

- своєчасне діагностування передкризового стану підприємства і вживання 

необхідних заходів щодо прогнозування кризових явищ; 
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- усунення неплатоспроможності, формування фінансової стійкості 

підприємства, мінімізація наслідків кризи; 

- запобігання зниженню інвестиційної привабливості; 

- моніторинг і постійний аналіз кадрової політики підприємства; 

- аналіз відхилень в інноваційній активності підприємства; 

- постійне дослідження збутової діяльності і своєчасне реагування на 

значні відхилення [8]. 

Антикризовий менеджмент істотно відрізняється від традиційного 

управління підприємствами, має свою специфіку, що пов'язана з суттєвими 

змінами в умовах діяльності підприємства, а також з непередбачуваністю 

ситуації та новими управлінськими проблемами. 

Антикризовий менеджмент складом своїх типових проблем відображає ту 

обставину, що він є особливим типом управління, який володіє як загальними 

для управління рисами, так і специфічними його характеристиками.  

Оскільки організації являють собою створені людьми системи, то 

внутрішні змінні, в основному, є продуктом управлінських рішень. Сучасний 

антикризовий менеджмент треба розглядати як управління, яке здатне 

випереджати або пом'якшувати кризи, а також утримувати функціонування 

підприємства в режимі виживання в даний період і виводити його із кризового 

стану з мінімальними витратами.  

Згідно з таким тлумаченням, політика антикризового менеджменту є 

частиною загальної фінансової стратегії підприємства та полягає в розробці 

системи засобів попередньої діагностики загроз банкрутства та залученням 

механізму фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечує його сталий 

розвиток. 

Задачу виходу з кризи та підвищення фінансово-економічної стійкості 

підприємств неможна розглядати як стислий у часі одноразовий діловий 

прийом або як набір необхідних активних дій менеджменту із застосуванням 

інструментарію усунення неплатоспроможності боржника. Це динамічний 

процес,  в якому процес управління підприємством після кризи має окреме 

функціональне призначення [5]. 
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Динамікою системи часто називають сукупність процесів, характерних для 

цієї системи. Функціонування підприємства як системи обумовлюється 

взаємодією багатьох складових, перш за все організаційно-виробничої, 

фінансової, ресурсної, що визначають поточний стан підприємства, результати 

його діяльності, можливості попередити та подолати кризу. 

Під час аналізу ресурсних можливостей запобігання кризі або її подолання 

проводиться діагностика рушійних сил, які доцільно мобілізувати для протидії 

кризовим явищам чи для виходу із кризи. Відповідно до обраного сценарію 

розвитку кризи оцінюються можливості підприємства. Отже, комплексний 

аналіз стану підприємства повинен складатися із стратегічного аналізу – аналізу 

зовнішнього середовища та управлінського внутрішньогосподарського аналізу, 

і діагностики фінансового стану. При проведенні детального аналізу необхідно 

звернути увагу на інформаційне забезпечення.  

Джерелами інформації для зовнішнього аналізу є публічна звітність та 

публікації у спеціальних виданнях. Джерелами інформації управлінського 

аналізу та діагностики фінансового стану є дані бухгалтерського обліку та 

звітності, матеріали виробничого та управлінського обліку.  

У процесі комплексного аналізу використовуються не лише матеріали 

звітної інформації, заслуговують на увагу техніко-економічна, маркетингова, 

прогнозно-фінансова інформація, статистичні матеріали, результати аудиту. 

Отже, враховуючи різні підходи до визначення кризи, під кризовим станом 

підприємства будемо розуміти сукупність кризових явищ, яка є критичною та 

може призвести до ліквідації підприємства. У свою чергу, під кризовим явищем 

будемо розуміти погіршення певних показників функціонування аграрних 

підприємств, які мають негативний вплив на процеси його життєдіяльності.  

Кризові явища в діяльності підприємства стають моментом загострення 

протиріч, що виникають у процесі взаємодії окремих елементів підприємства як 

системи між собою та із зовнішнім середовищем. Такі протиріччя виникають 

між: необхідним обсягом ресурсів, які споживає підприємство, та можливістю 

їх залучення, цінами пропозиції та попиту на них; кількісними та якісними 
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характеристиками продукції та відповідними характеристиками ринкового 

попиту; можливою та необхідною виробничими потужностями підприємства; 

між фактичним та запланованим розподілом прибутку підприємства на 

виробничий та соціальний розвиток; ринковою вартістю продукції та обсягом 

витрат на її виробництво тощо. 

В той же час, хоча антикризовий менеджмент має певні базові, ключові 

засади, залежно від сфери застосування він може набувати певних специфічних 

особливостей, що є вкрай необхідним для більшої ефективності процесу 

антикризового менеджменту та важливим при їх практичному застосуванні у 

відповідній сфері. Саме цей аспект потребує подальшого детального 

дослідження обґрунтування та формування відповідних теоретичних та 

методологічних засад для можливості досягнення найбільшої ефективності при 

їх практичному застосуванні. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасні роботодавці прагнуть залучити в компанії освічених, 

висококваліфікованих, активних і ініціативних співробітників, здатних до 

самопожертви, ототожнення себе з підприємством. Тому зараз більшість 

організацій пред'являють підвищені вимоги до формування і реалізації кадрової 

політики. 

Ключові слова:  управління персоналом, кадрова політика, кадри, кадровий 

резерв. 

У поточних економічних умовах дедалі більшу значимість і актуальність 

набуває проблема формування ефективної кадрової політики, відповідної 

сьогоднішнім вимогам соціально-економічного розвитку. Організації в сучасній 

економіці схильні до досить сильного тиску з боку конкурентів, що змушує їх 

здійснювати свою діяльність під пильним контролем. При цьому навіть 

незначні помилки можуть сприяти виникненню таких непередбачуваних 

наслідків, як банкрутство і т.д. Ринок товарів і послуг схильний до стрімких 

трансформацій споживчих переваг, цін, вимог покупців до якості товарів і 

послуг, їх асортименту та номенклатури. Тому на бізнес лягає серйозна 

відповідальність не тільки за задоволення попиту як основи існування бізнесу, 

але і за економію виробництва. 
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Мета статті - дослідження теоретичних і методичних засад формування 

кадрової політики підприємства та її розробка, вивчення змісту поняття 

«кадрова політика організації», вивчення основних цілей і завдань кадрової 

політики в сучасних умовах функціонування підприємства. 

Як ми пам'ятаємо, виграє той, хто може запропонувати за свій товар більш 

низьку ціну. При цьому продукт повинен бути високоякісним, затребуваним і 

конкурентноспроможним. Щоб залишитися на плаву, організації змушені не 

тільки впроваджувати нову техніку, технології, інновації, а й удосконалювати 

трудові ресурси, підвищувати ефективність систем управління персоналом, 

створювати сприятливі умови праці для співробітників. В даний час всі 

підприємства переорієнтуються на роботу в умовах інноваційної економіки, 

утвореної за допомогою трансформації і диверсифікації основних галузей. 

Більшість компаній ліквідувало неефективні робочі місця, що сприяло 

вивільненню персоналу, оптимізації його чисельного складу. Сучасні 

роботодавці прагнуть залучити освічених, висококваліфікованих, активних та 

ініціативних працівників, здатних до самопожертви, ототожнення себе з 

організацією. У зв'язку з цим зараз більшість установ пред'являють підвищені 

вимоги до формування та реалізації кадрової політики. 

Напрямки управлінського плану підприємства відповідають чинним в 

ньому завданням структури управління кадрами. 

Розробляючи власну кадрову політику, кожна організація повинна 

погодити її з загальною соціально-економічною стратегією розвитку. На нашу 

думку, для отримання максимальної віддачі від використання трудових 

ресурсів необхідно розробити ефективну кадрову політику. Це дозволить не 

тільки визначити оптимальну потребу в трудових ресурсах, а й професійно 

здійснити підбір персоналу, а також раціонально розподілити співробітників по 

робочих місцях, що в перспективі призведе до їх трудової реалізації з 

максимальною віддачею. Метою кадрової політики має стати підвищення 

конкурентоспроможності кадрів і компанії в цілому. [5, с. 338]. 
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Кадрова політика- сукупність першорядних теоретичних положень і 

принципів, офіційних вимог і практичних заходів, що дозволяють визначити 

зміст, форми, методи, а також основні напрямки роботи з персоналом. 

Спробуємо по-новому, з урахуванням актуальних вимог інноваційно-

орієнтованого розвитку виробництва, сформулювати поняття «кадрова 

політика». Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, прийомів і 

форм впливу на трудовий колектив, що лежать в основі процесів, що формують 

ефективну систему управління персоналом, що забезпечує переважне 

інноваційний розвиток організації та координацію інтересів працівників і 

потреб підприємства. 

В економічній літературі широко представлені різні трактування кадрової 

політики. У роботах таких авторів, як  П. О. Бегма, А. Г. Балдинюк, О. С. 

Олефіренко, В. Г. Саенко, С.И. Панасейко, С. В. Білокобильський, С. Г. 

Турчіна, Л. О. Мамаєв, В. П. Свідерський, О. О. Тертичний і ін., виділені 

неоднакові теоретичні підходи при формулюванні цього поняття, по-різному 

розкрито сутність даної категорії. З цієї точки зору використовують 

стратегічний, діяльний, інституційний, кумулятивний та інтегральний підходи. 

Роздивимося деякі з них. 

П. О. Бегма, застосовуючи кумулятивний підхід, трактує кадрову політику 

як сукупність коштів, форм і методів безпосереднього впливу на інтереси, 

поведінку і виробничу діяльність працівників, за допомогою яких організація 

досягає своїх цілей. У визначенні чітко і ясно вказано інструментарій впливу на 

поведінку співробітників. 

Балдинюк А. Г. розглядає кадрову політику в динаміці, характеризуючи її, 

як процес формування персоналу та управління ним для оперативного і 

ефективного задоволення потреб організації за відповідним напрямом 

ресурсного забезпечення. 

Саенко В. Г. приводить формулювання дещо іншого плану, використовує 

інший підхід, робить акцент на системному підході і розглядає кадрову 

політику як систему роботи з персоналом, демонструючи безпосередній зв'язок 

цього поняття з системою управління кадрами. [4, с. 50]. 
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Визначає кадрову політику як діяльність, спрямовану на створення 

трудового колективу, що сприяє максимально ефективно поєднати цілі та 

пріоритети організації і її працівників. 

Таким чином, в умовах інноваційної орієнтації сучасної економіки ці та 

другі трактування «страждають» недомовленістю: не містять прямої вказівки на 

необхідність розгляду кадрової політики в контексті інноваційного розвитку 

організації. Спробуємо по-новому, з урахуванням актуальних вимог 

інноваційно орієнтованого розвитку виробництва, сформулювати поняття 

«кадрова політика». 

Відмінністю і перевагою цієї дефініції від інших формулювань є те, що 

поняття розглядається з точки зору різних зрізів: кадрова політика 

характеризується одночасно як процес і структура, представляється в статиці і 

динаміці. Вважається, що дане визначення найбільш чітко і ясно розкриває суть 

цієї категорії, відображаючи внутрішні зв'язки і взаємозалежності. Треба 

відзначити, що кадрова політика безпосередньо пов'язана з управлінням 

персоналом. Це видно з наведеного визначення. Ясно, що кінцева мета 

менеджменту в цій галузі реалізується через кадрову політику. Аналізуючи 

розвиток науки про працю, можна стверджувати, що управління персоналом 

базується на концепції управління компанією, на науковій організації праці. 

Одна з основ, яка не береться при початковому етапі в кадровій політиці, 

це особливі принципи при відборі кваліфікованого персоналу. Кадрова 

політика визначає, які працівники необхідні організації, і як повинна бути 

організована робота з ними, щоб підприємство змогло вчасно домогтися 

стратегічних цілей. Безумовно неможливо створити ідеальну модель кадрової 

політики всієї організації, але запорукою успіху будь-якого керівника може 

стати грамотно підібраний персонал на початковому етапі. 

Для цього може послужити грамотно складене анкетування. Питання, які 

задаються, повинні бути заздалегідь продумані, адже необхідно розуміти 

заради чого вони задаються і яку відповідь хочемо почути від кандидата. 

Ставлячи ці питання, можна багато чого довідатися і вирішити, зокрема яким 
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співробітником буде той чи інший кандидат. Бліц-інтерв'ю допоможе в 

швидких відповідях отримати відповіді на каверзні запитання, а саме: чого він 

хоче добитися на цій роботі; які поставлені цілі він ставить собі ; чи бачить він 

зростання в діяльності цієї сфери, чи є він енергійною людиною, яка буде 

повністю віддаватися роботі. [2, с. 430]. 

Кадрова політика як діяльність, спрямована на створення трудового 

колективу, що сприяє максимально ефективно поєднати цілі та пріоритети 

організації і її працівників. Вона сукупна спільністю першорядних теоретичних 

положень і принципів, офіційних вимог і практичних заходів, що дозволяють 

визначити зміст, форми, методи, а також основні напрямки роботи з 

персоналом.  

Захоплення науковою організацією праці призвело до створення 

спеціальної школи з підготовки фахівців в даній сфері. Основні принципи 

управління персоналом організації: винагорода, порядок, рівність, 

справедливість, корпоративний дух і т. д. 

Працівник виступає головною продуктивною силою в процесі праці і 

виробництва. На мою  думку, працівник - основна продуктивна сила 

виробництва, тому значні зусилля дослідників повинні бути націлені на 

збільшення ефективності системи управління персоналом. 

В процесі виробництва працівник виступає в якості робочої сили. .В даний 

час в науковому світі йде дискусія про те, що ж продає працівник - свою робочу 

силу чи працю. Аби не заглиблюватися в тонкощі, можна відзначити, що до 

моменту з'єднання із засобами виробництва здатність до праці існує лише 

потенційно. Тому правомірно розрізняти речові (засоби виробництва) і особисті 

(праця) фактори виробництва. Значить, особистий фактор виробництва - це 

працівник, який має здатність до продуктивної праці, т. д. Робоча сила є 

потенційна праця, а праця - реалізована робоча сила. 

В економічній літературі все частіше використовується термін «трудові 

ресурси». Під ними розуміється соціально-економічна категорія, що 

представляє певну частину населення, яка володіє фізичною та 

інтелектуальною  здатністю, яка реалізується при виробництві товарів та 

наданні послуг. 
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Укупі з поняттям трудових ресурсів в даний час досить широко 

застосовується така категорія, як «економічно активне населення». Воно 

трактується як сукупна чисельність робочої сили, що представляє собою 

арифметичну суму безробітних і зайнятих. 

Разом з терміном «трудові ресурси» в економіці праці використовується 

поняття «трудовий потенціал». Трудовий потенціал регіону визначається 

сукупною здатністю його трудових ресурсів до виробництва максимально 

можливого в даних умовах обсягу товарів і послуг при високому рівні 

конкурентоспроможності національної економіки. Причому дана категорія 

розглядається на рівні підприємства, країни, людини. 

Трудовий потенціал може бути охарактеризований як кількісно, так і 

якісно. Кількісною складовою є чисельність трудових ресурсів. Якісна 

характеристика також має важливе значення. Всі ці поняття і показники 

використовуються при дослідженні соціально-трудової сфери і розробці 

кадрової політики організації. Крім того, при цьому застосовуються основні 

особливості трудового потенціалу: вік працівників, рівень їх кваліфікації, стаж і 

ін. Широко аналізуються і ретельно вивчаються фактори руху персоналу. До 

них можна віднести вибуття і прийом співробітників, плинність кадрів, 

коефіцієнт сталості і стабільності, оборот і т. д. 

В даний час стосовно підприємств використовують поняття «кадровий 

потенціал», «кадри», а не «трудовий потенціал». У науковому світі існують 

різні погляди на зміст категорії «кадри». Деякі теоретики стверджують, що до 

них слід віднести тих співробітників, які значаться в штатному розкладі 

організації. Інші переконані, що в кадровий склад потрібно включати 

працівників, що мають певну кваліфікацію. Інші переконані, що в кадровий 

склад потрібно включати працівників, що мають певну кваліфікацію. Так, 

Федоренко В. Г. наполягає, що «було б неправильно розширювати це поняття 

до меж, об'єднуючи всіх працівників, оскільки зникає головна ознака поняття 

кадрів - їх професійна підготовленість» [8, с. 26]. 
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В економічній літературі існують різні точки зору на визначення кадрової 

політики. В останні роки змінилися її елементи, які збагатили саме її зміст. 

Персонал - особовий склад організації, який працює за наймом. Очевидно, тут 

розглядається так званий юридичний аспект - трудові взаємовідносини 

працівника з роботодавцем. 

Відомо, що в економіці праці прийнято поділяти персонал на обліковий, 

промислово-виробничий і непромисловий; категорії персоналу в свою чергу - 

на робітників, керівників, фахівців і службовців. 

Аналізуючи роль і значимість кадрової політики, подаються такі підходи 

до її визначення: 

- адміністративний, 

- організаційно-економічний, 

- соціально-економічний. 

Можна уточнити і розширити ці підходи - додати нові, адекватні сучасним 

вимогам розвитку підприємства. Однак зупинимося на елементах кадрової 

політики, розглянемо її структуру. Слід зазначити, що і перелік складових, і 

сама структура під впливом різних факторів постійно змінюються. 

Всупереч традиційній структурі кадрової політики вважаємо, що до її 

складу необхідно додати важливі складові, які мають в сучасній економіці 

ключове значення . 

Планування персоналу: 

підбір, відбір і найм. 

Розстановка і 

впорядкування 

 

Підготовка кадрового 

резерву і робота з ним 

Підвищення кваліфікації 

персоналу і його 

подальше 

навчання 

Основні елементи кадрової політики 

Мотивація, 

стимулювання. Система 

оплати праці 

і оцінка персоналу 

Удосконалення системи 

управління персоналом 

Підтримка корпоративної 

культури і еффектівізація 

соціально-трудових 

відносин 

Рисунок 1 – Основні елементи кадрової політики 
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В даний час на багатьох підприємствах зведена до мінімуму або взагалі 

відсутня робота з кадровим резервом, особливо з групою перспективних 

співробітників, які повинні включатися в список для висунення в керівний 

склад. Тому в разі відходу або звільнення керівника підрозділу часто 

виникають труднощі з пошуком працівників, які відповідають вимогам 

організації. [1, с. 255]. 

Кадрові служби в спішному порядку підшукують претендентів на ці 

керівні посади, часто виявляється, що або підібрані кандидатури не 

справляються зі своїми обов'язками, або для адаптації на новій посаді їм 

необхідно більш тривалий час. Як відомо, час - гроші. Вихід один: формувати 

кадровий резерв і активно працювати з ним. 

Кадрова політика являє собою основу процесу управління персоналом в 

організації. Організація підбирає персонал, і створює комфортні умови для 

швидкої адаптації працівників. На цьому етапі багато керівників перестають 

приділяти увагу працездатності персоналу. Важливо продовжувати 

підвищувати кваліфікацію персоналу, проводити спеціальні семінари і 

тренінги. Вони сприяють мобільності співробітників і допомагають дізнаватися 

про всі новинки в сфері їх діяльності. 

Отже, робота з кадрами повинна допомагати організації реагувати на зміну 

ринку і появі нових технологій. Необхідно бути готовим до роботи з 

персоналом, приділяти увагу його вдосконаленню і мотивації. І при цьому 

кадрова політика виступає найважливішою складовою частиною всієї 

управлінської діяльності,  

Таким чином, доцільно періодично залучати співробітників зі списку 

кадрового резерву до управлінської діяльності. Придбання управлінських 

навичок і компетенцій в подальшому буде сприяти прискореної адаптації до 

нової роботи. 
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Різні підприємці по-різному уявляють концепцію розвитку підприємств в 

ринкових умовах: одні підприємці головним вважають конкуренцію, інші - 

розвиток кадрового потенціалу підприємства, треті - розвиток виробничих 

одиниць. Поки що відсутній єдиний методологічний підхід у даному напрямку, 

а сучасний стан економіки України вимагає формування такої стратегії 

розвитку підприємства, яка дозволяє підтримувати конкурентні переваги в 

довгостроковому періоді. Адже стратегічне управління необхідне кожному 

підприємству, яке хоче бути конкурентоспроможним. 

Проблемам формування стратегії розвитку підприємств присвячено багато 

праць таких вітчизняних та зарубіжних учених, як І. Ансоффа, І. Єршової, І. 

Пічуріна, Ф. Колера, М. Портера, Р. Румельта та ін., які об’єднують цілу 

систему різних поглядів на питання формування стратегії: на визначення 

основних складових стратегії розвитку підприємства, вибір виду стратегії та 

методів, які допомагають перетворити стратегії в життя і добитися позитивного 

результату від її використання. 

Мета статті - дослідження особливостей процесу формування стратегії 

розвитку  підприємств. Довести до читачів, що таке стратегія, способи та етапи 

розробки стратегії підприємства, вибір стратегії та ризики. 

Термін стратегія має військове походження, при перекладі з грецького він 

означає "веду військо". В цілому це досить логічно, тому що розвиток компанії 

та ведення бізнесу це теж в якомусь сенсі війна: за ринки, клієнтів або 

лідерство. З цієї причини не дивно, що створення стратегії це важлива частина 

усвідомленого ведення бізнесу. 

Найголовніше, для лідера компанії робота над стратегією це можливість 

подивитися на свій бізнес "зверху", проаналізувати перспективні напрямки та 

зрозуміти, куди рухатися далі. Є такий вислів: "За деревами не видно лісу". Так 

ось створення стратегії це можливість для  компанії забратися на найвищу 

сосну і з неї уважно озирнутися навколо. 

Існують різні підходи до розробки стратегії. Великі міжнародні компанії 

для розробки стратегії наймають стратегічних консультантів. Це досвідчені 
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міжнародні консалтингові компанії, такі як BCG, McKenzie та інші. Вартість 

стратегії у таких експертів може досягати $ 500 000. Крім цього, в кожному 

регіоні є свої лідери, які фокусуються на локальному ринку. Але ціна їх послуг 

теж досить висока і не по кишені невеликого бізнесу. 

Склад команди по стратегії можна збільшувати або скорочуватися за 

вашим бажанням. Обов'язково в створенні стратегії повинні брати участь: 

1. Власники та акціонери бізнесу 

2. Інвестори (якщо вони є у компанії) 

3. Топ-менеджмент компанії 

4. Модератор 

5. Експерти 

6. Аналітик (відповідає за стратегічний аналіз альтернатив) 

7. Роль експерта 

Важливо, щоб у стратегічній сесії брав участь експерт, який не 

навантажено в щоденну роботу вашої компанії. Він допоможе подивитися на 

багато процесів свіжим поглядом. Не соромтеся запрошувати на стратегічну 

сесію людей, які можуть висловити альтернативну думку чи експертів з вашої 

галузі. 

Після того, як команда зібрана, ви налаштовані на роботу, саме час 

перейти до реалізації. Основні інструменти розробки стратегії включають в 

себе визначення продукту, ланцюжки створення вартості, стратегічного 

контролю, моделі прибутку і стратегічних альтернатив, фінансових моделей. 

Розробка стратегії розвитку компанії супроводжується певними ризиками. 

Річ у тім, що ситуація на ринку це величина непостійна. Жоден аналітик не 

може скласти абсолютно точний прогноз, адже передбачити майбутні зміни 

практично неможливо. Саме тому вибір стратегії слід проводити з урахуванням 

можливих ризиків. 

Необмежений приріст. Цей варіант розвитку компанії вибирається на 

короткий проміжок часу і супроводжується ризиком швидкого насичення 

ринку. У разі заповнення обраної ніші темпи розвитку будуть знижені, а також 

зросте ймовірність стагнації. 
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Скорочення. Вирішуючи скоротити асортимент або відмовитися від певної 

технології, компанія ризикує втратити прибуток, якщо прогноз був складений 

невірно. 

Ліквідація. Може здатися, що дана стратегія не супроводжується ризиками, 

адже прийнято рішення призупинити діяльність компанії. У разі, якщо прогноз 

був неточним і стратегія ліквідація обрана помилково, власники та акціонери 

втрачають свій капітал. 

Помірне зростання. Одне з найбільш безпечних з точки зору наявних 

ризиків рішення. Така стратегія дозволяє застрахувати підприємство від 

можливих серйозних фінансових втрат, проте не гарантує швидкого зростання 

прибутку. 

З ростом економіки мінімізація ризиків почала хвилювати все більшу 

кількість вчених і бізнесменів. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 

між показниками ефективності роботи організації та факторами зовнішнього і 

внутрішнього середовища це найважливіше завдання. Сьогодні всі розуміють, 

що без системи планування домогтися стабільного зростання не вийде. 

Для успішної роботи компанія повинна розробляти та дотримуватися 

стратегії розвитку. Планування слід здійснювати в короткостроковій, 

середньостроковій і довгостроковій перспективі, регулярно переглядаючи 

короткостроковий план, і в разі потреби вносити відповідні коригування в 

майбутній. Це безперервний процес, що допомагає своєчасно і грамотно 

реагувати на зміни на ринку. 

Багато з вас знають, що Стів Джобс втратив контроль над компанією Apple 

в 1996 році. У своє крісло він повернувся тільки через 12 років, коли ціна акцій 

компанії була на рекордно низькому рівні. Перше, що зробив Джобс, провів 

ревізію наявних продуктів. Виявилося, що за час його відсутності Apple зовсім 

втратила фокус і займалася виробництвом всього: комп'ютерних плат, зарядних 

пристроїв, електронних книг та іншої електроніки. Кожен продукт був 

середнім, а не чудовим. 
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Тоді Джобс запропонував компанії нову бізнес-стратегію, девіз якої 

звучав: "Зосередитися!". Він рішуче закрив абсолютно всі непрофільні 

підрозділи і зосередився на випуску трьох ключових продуктів. Так компанія 

змогла сфокусуватися та випустити на ринок новий проривний продукт - 

iPhone. Для співробітників змінилася місія організації: тепер замість великої 

кількості звичайних середніх продуктів, вони почали створювати нові та 

унікальні. 

Це тільки одна з багатьох стратегій, яку може вибрати компанія. Але в цій 

ситуації очевидно головна перевага стратегії: вона допомагає компанії 

сфокусуватися, бачити мету і йти до неї. 

Отже, рішення про вибір оптимальної стратегії компанії повинно 

базуватися на попередньому аналізі рівня невизначеності ринкового 

середовища, що дозволить розробити стратегію, що точно відповідає даному 

рівню невизначеності та зайняти одну з трьох стратегічних позицій: формуючу, 

адаптивну і зберігає право на участь у грі. При кожному типі невизначеності 

необхідно використовувати певну стратегічну позицію:  

1. Досить точно прогнозоване майбутнє. На цьому рівні невизначеність не 

є дуже важливою в прийнятті стратегічних рішень. Менеджерам досить 

розробити одну стратегію майбутнього розвитку, що має необхідний ступінь 

точності і стане базою для корпоративної стратегії. В такій ситуації більшості 

промислових підприємств необхідно дотримуватися адаптивної стратегії, проте 

також можна використовувати і формуючу стратегію. 

2. Стратегії в умовах альтернативних варіантів майбутнього. У цьому 

випадку керівництву підприємства необхідно розробити кілька відокремлених 

сценаріїв. Стратегія компанії націлена на те, щоб збільшити ймовірність 

розвитку галузі по сприятливому для даної компанії сценарію. В такій ситуації 

формуюча стратегія націлена на підвищення ймовірності втілення конкретного 

сценарію.  

3. Стратегії в умовах діапазону можливих варіантів майбутнього. На цьому 

рівні невизначеності компаніям необхідно виявити ряд сценаріїв, які описали б 
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альтернативні варіанти майбутнього, а вже потім зосередитися на відстеженні 

ринкових сигналів, що вказують, у напрямку якого з цих варіантів іде розвиток. 

В даному випадку використовується формуюча стратегія, яка націлена на 

надання ринку загального імпульсу до розвитку, в принципі, вигідного для 

промислового підприємства напряму. 

4. Стратегії в умовах повної непередбачуваності. У цьому випадку 

компаніям необхідно визначити індикатори, здатні сигналізувати про позитивні 

або негативні зміни на ринку. Керуючись такими індикаторами, менеджери 

зможуть відслідковувати еволюцію ринку та модифікувати стратегію в міру 

надходження нової інформації. Застосовується формуюча стратегія, а також 

стратегія збереження права на участь в грі. Підводячи підсумок, хотілося б 

відзначити, що формування стратегії розвитку промислового підприємства – це 

важлива і відповідальна робота на промисловому підприємстві, від якого 

залежить його майбутній стан. Воно є мистецтвом управлінського персоналу, 

оптимальним використанням наявних ресурсів, своєчасне реагування на 

мінливі умови навколишнього середовища, що дозволяє домогтися певних 

конкурентних переваг і що забезпечує підприємству ефективну діяльність і 

тривалу життєздатність. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто сутність та особливості управління вітчизняним 

підприємством. Визначені основні інструменти управління 

підприємством. Важливою умовою ефективного функціонування підприємства 

та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є 

забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, 

зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної 

економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, 

важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та 

ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний 

вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та 

визначення рівня надійності та ефективності системи 

управління. Запропоновано структурно-логічну послідовність побудови бізнес-

моделі ефективного управління підприємством. Розглянуто та запропоновано 

основні шляхи вдосконалення системи менеджменту підприємства на 

сучасному етапі. 

Ключові слова: управління, підприємство, бізнес-моделі, розвиток, структура. 

Специфіка сучасної української економіки змушує вітчизняні промислові 

підприємства кардинально переглядати підходи до управління. Інтенсивність 

конкурентної боротьби, підвищення вимог до якості продукції вимагають 

впровадження прогресивних управлінських технологій, здатних ефективно 

вирішувати завдання бізнесу та швидко реагувати на зміни ринкового 

середовища. Сьогодні необхідні такі рішення, які дозволять об'єднати людей, 

інформацію та бізнес-процеси для ефективного управління всіма сферами 

діяльності підприємства. 
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Практика менеджменту пропонує безліч методик управління, однак, 

глобальні, незворотні зміни у середовищі функціонування підприємств 

розкривають їх недоліки, обумовлюючі неможливість застосування, 

виступають причиною перегляду традиційних методів організації діяльності 

вітчизняних підприємств, управління їх стратегією й тактикою, поведінкою у 

діловому світі. Сформоване в останнє десятиріччя нове ринкове 

макросередовище не завжди чинить позитивний вплив на діяльність 

підприємств, що пояснюється безліччю структурних змін в технології, 

економіці, ринковій ситуації в поєднанні з встановленням нових соціальних 

пріоритетів. 

Сучасні умови функціонування компаній призвели до  кардинальної зміни 

парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств вплинула на 

всі елементи системи менеджменту і зумовила об’єктивну необхідність 

впровадження управлінських інновацій, які дозволяють оперативно адаптувати 

підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Управління підприємством – це економічна категорія, яка представляє 

особливу форму економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи 

систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в інший стан відповідно до 

поставлених цілей. Управління виникає тоді, коли керівник приймає рішення, 

коли розробляється новий порядок відносин між елементами системи для 

подолання проблемної ситуації, коли встановлюються новi зв’язки між 

структурними підрозділами, пов’язані з модифікацією організаційної структури 

[1]. 

Основною метою діяльності підприємства має бути задоволення потреб 

споживача при раціональному, ефективному використанні ресурсів з метою 

отримання максимального прибутку, процвітання підприємства шляхом 

просування своєї продукції. Однак більшість керівників протягом останніх 

років характеризують процес функціонування свого підприємства як 

виживання, наголошуючи, що економічні труднощі і невизначеність 

майбутнього не дозволяють здійснювати довгостроковий прогноз розвитку 

підприємства та формування моделі його функціонування [2, с.97]. 
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Головною особливістю управління підприємством за сучасних умов є те, 

що ефективна система управління – це, перш за все, система, що здатна 

забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за 

умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб 

потенційних споживачів. Отримання прибутку має розглядатися виключно як 

результат ефективного функціонування такої управлінської системи. 

Діяльність кожного суб’єкта господарювання здійснюється в умовах 

невизначеності та ризику і залежить від впливу як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища. Зміни у зовнішньому середовищі носять 

непередбачуваний або недостатньо прогнозований характер. Така ситуація 

змушує підприємства приймати рішення, які могли б зменшити негативний 

вплив факторів зовнiшнього середовища на результати діяльності підприємства 

[3, с.180]. Cьогодні стан розвитку економіки характеризується необхідністю 

дослідження системи управлiння суб’єктами господарювання та, обов’язково, 

причин, що обумовлюють внутрішні зміни. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого підприємства 

та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є 

забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, 

зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної 

економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, 

важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та 

ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний 

вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та 

визначення рівня надійності та ефективності системи управління [4, с.56]. 

Це пов’язано з тим, що у ринкових умовах підприємство самостійно має 

розробляти стратегію своєї діяльності та розвитку, знаходити необхідні для її 

реалізації ресурси, що вимагає значного розширення сфери управління, 

зростання відповідальності управлінців за результати діяльності підприємства, 

за якість і своєчасність ухвалення необхідних рішень. 
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Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність не 

тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські рішення 

та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть на себе 

відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді, коли між 

рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм 

взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління 

підприємство знижує управлінську ефективність.  

Основні можливості для вдосконалення управлінської системи необхідно 

шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у використанні 

поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та інноваційних 

підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи вдосконалення 

управлінської діяльності повинні включати всі аспекти діяльності 

підприємства. Вдосконалення управління підприємством можна через такий 

аспект його діяльності, як управління витратами. Ми пропонуємо здійснювати 

управління витратами на підприємствах наступним чином [5]: 

− виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами; 

− виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на 

підприємстві; 

− формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей 

галузі та підприємства; 

− створювати та вдосконалювати інформаційної системи; 

− адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи; 

− розподіляти відповідальність за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 

Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за 

основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою 

впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і 

всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних 

мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій 

управління та інформаційних технологій[6, с.45]. Насамперед це стосується 
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системи організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління 

фінансовими потоками та витратами. Узагальнення та систематизація 

дослідження дозволяє визначити основні етапи формування бізнес-моделі 

менеджменту підприємства (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Послідовність формування бізнес-моделі підприємства 

Як видно з рисунку 1, формування бізнес-моделі підприємства 

відбувається у 4 етапи: 
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- на першому необхідно визначити, наскільки бізнес-модель відповідатиме 

пріоритетам споживачів, та тип ринку, на якому діятиме підприємство; 

- другим важливим кроком є створення ціннісної пропозиції для 

споживачів, яка формується з унікального набору елементів, здатних 

задовольнити їх потреби; 

- на третьому етапі потрібно сформувати ланцюг цінності – відобразити всі 

види діяльності, здійснювані в процесі створення ціннісної пропозиції; 

- четвертий етап є необхідним для захисту бізнес-моделі від конкурентів і 

передбачає вживання таких заходів, як виявлення стратегічних точок захисту та 

патентування об’єктів інтелектуальної власності. 

Побудована за таким алгоритмом модель дозволить підприємству 

сформувати успішний механізм його діяльності. При цьому необхідно 

забезпечити життєздатність бізнес-моделі, в поєднання внутрішніх факторів та 

адаптацію до мінливих умов навколишнього середовища. Вирішення цього 

завдання є можливим за умови застосування кібернетичних законів в 

управлінні організацією, які передбачають здатність організації до "навчання" 

на основі досвіду та можливість пристосування до економічного, соціального, 

політичного, екологічного та іншого оточення. Заходи щодо вдосконалення 

управління підприємством дозволять значно скоротити апарат управління 

шляхом поліпшення його організаційної структури, визначити відповідальність 

працівників, чітко визначити організаційну та виробничу структуру 

підприємства. 

Основними напрямами удосконалення системи управління підприємством 

є: 

- перегляд та зміна організаційної структури управління підприємством ; 

- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення 

системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності 

підприємства; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 
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- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості продукції. 

Тому, з огляду на вище зазначені особливості, для більш ефективного 

функціонування вітчизняним підприємствам в сучасних умовах, при побудові 

системи управління слід враховувати наступі фактори: 

− виробничий процес має бути достатньо гнучким, що дозволить швидко 

змінювати асортимент продукції. Це фактор, насамперед, зумовлений 

застосуванням у виробництві нової техніки, впровадження прогресивних 

технологій виробництва та охорони навколишнього середовища; 

− бути адекватною, складною технологією виробництва, яка вимагає 

більш нових форм контролю, організації та розподілу праці; 

− враховувати серйозну конкуренцію як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринку продукції та покращувати якість продукції, що надається; 

− приймати до уваги необхідність врахування невизначеності зовнішнього 

середовища; 

− враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів та часу 

виконання договорів, які регулярно підвищують вимоги по умовам упаковки, 

транспортування, а також більш вигідні базиси поставки; 

− враховувати зміну структури попиту; 

Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення управлінської 

системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що заважають їх 

впровадженню в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, таких як: 

− складність одержати високо кваліфіковану допомогу і консультації, та 

висока вартість таких послуг; 

− недостатність фінансових можливостей для формування якісного 

управлінського потенціалу; 

− низький рівень розвитку фінансового ринку; 

− невисокий рівень підготовки персоналу; 

− неготовність персоналу та керівництва до змін; 

− високий рівень бюрократичних процедур; 

− складність отримання інформації про нововведення у сфері управління. 
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Отже, метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування 

сучасної системи управління підприємством потрібно застосовувати сучасні 

засоби і методи керування в межах обраної концепції управління, зосередитись 

на цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної системи управління 

підприємством і його складовими частинами для забезпечення прийняття 

ефективних рішень, а також організаційних, кадрових і технічних рішень; 

удосконалювати організаційну структуру підприємства; покращення 

інформаційної системи управління підприємством, для можливості швидкого 

доведення рішень до виконання; використовувати світовий досвід, а також 

шукати шляхи співпраці всередині країни з іноземними партнерами для 

забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи управління на 

підприємстві. 
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Електронний документообіг є інструментом організації та адміністрування 

інформації, що також виступає каталізатором управління знаннями та 

постійного вдосконалення.  Електронний документообіг має значні переваги 

порівняно зі звичним, паперовим документообігом. Впровадження 

електронного документообігу в діяльність сучасних підприємств зумовлено 

процесами прискореної цифрової глобалізації, цифровізації публічного 

управління та адміністрування, підвищенням культури діловодства. 

Питання застосування інформаційних технологій для впровадження на 

підприємствах технологій електронного документообігу регламентуються 

нормативно-правовими документами [1, 5, 6]  та досліджувались  Кукаріним 

О.Б. [4], Клюцевським В. І. [2], Копняк К. В. та Покиньчередою В. В. [3] та 

іншими дослідниками.  

Проте, попри значний науковий інтерес фахівців до інформаційно-

аналітичної діяльності, впровадження електронного документообігу, багато 

методологічних та практичних питань, особливо в умовах сучасного 

швидкозмінного середовища, залишаються невирішеними.  
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Мета статті - узагальнення теоретичних аспектів модернізації системи 

документообігу підприємства.  

Концепція електронного документа з’явилася в 80-х роках з появою на 

ринку мікрокомп’ютерів і першого графічного інтерфейсу користувача (GUI). 

За декілька десятиріч концепція електронного документа пройшла шлях від 

звичайного графічного образу документа до ідеї управління документами, 

тобто до формування системи електронного документообігу. 

Як свідчить досвід передових західних країн та США, у сучасних умовах 

повністю відмовитися від паперових документів у вітчизняній економічній               

(у тому числі кадровій) діяльності навряд чи комусь вдасться найближчим 

часом. Водночас необхідно чітко розуміти особливості кадрового 

документообігу, не плутаючи його, наприклад, із листуванням електронною 

поштою. 

Досліджуючи процеси модернізації системи електронного документообігу 

підприємства, необхідно звернутися до нормативно-правової бази, яка 

регламентує її функціонування. 

У чинній редакції Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг»  встановлено основні організаційно-правові засади 

електронного документообігу та використання електронних документів, які 

визначають як документи, інформація в яких зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документів. У загальних 

положеннях Закону також визначено, що візуальною формою подання 

електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними 

засобами або на папері у формі, придатній для сприйняття його змісту 

людиною [5]. 

«Порядок роботи з електронними документами», затверджений наказом  

Міністерстві юстиції України ғ 1886/5 від 2014 р. встановлює загальні вимоги 

щодо впровадження електронного документообігу із застосуванням 

електронного підпису, організації роботи з електронними документами в 

діловодстві в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в  установах та організаціях незалежно від форм власності та 

щодо їхньої підготовки до передавання на архівне зберігання [6]. 
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Порядок документообігу в установі регламентується і постановою КМУ  

ғ 55 17 січня 2018 року «Деякі питання документування управлінської 

діяльності» [6]. 

Основні принципи електронного документообігу узагальнив 

В. Клюцевський [2]:  

 разова реєстрація документа;  

 паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу руху 

документів і підвищення оперативності їх виконання;  

 неперервність руху документа;  

 єдина база документарної інформації для централізованого зберігання 

документів, що виключає дублювання документів;  

 ефективно організована система пошуку документа. 

Система електронного документообігу призначена для автоматизованої 

оптимізації життєвого циклу документів і в результаті збільшення ефективності 

управління бізнес-процесами організації, спрощення взаємодії між 

робітниками. Головною частиною електронного документообігу є документ, 

зазвичай це неструктуровані текстові файли. Системи електронного 

документообігу включають в себе підсистему автоматизації ділових процесів 

призначених для колективної обробки документів, функціональність з 

підтримки діловодних процесів, архів електронних документів. Важливо 

відрізняти поняття діловодства та документообігу. Діловодство лише описує 

набір правил для роботи з документами, які можна налаштувати в системі 

документообігу  

Копняк К. В. та  Покиньчереда В. В. зазначають, що системи електронного 

документообігу надають можливість [3]: 

− створювати кілька сховищ документів;  

− контролювати версії кожного файлу;  

− здійснювати аудит подій та ведення журналів активності кожного 

користувача; 



236 

− використовувати фільтри, засновані на метаданих та / або вмісті, для 

пошуку документів;  

− трансформувати документи будь-якого типу, підтримуючи широкий 

спектр форматів файлів; 

− полегшити взаємозв’язок з іншими компонентами інфраструктури 

електронного адміністрування;  

− розподіляти доступ до систем та інформації в ній, управляти ролями 

користувачів;  

− забезпечити прозорів для користувачів.  

До переваг використання електронного документообігу В. Клюцевський 

відносить [2]: 

 перехід до більш зручного, швидкого й економного без паперового 

юридично значущого документообігу; 

 удосконалення процедури підготовки, подання/доставки, обліку та 

зберігання документів, їх аутентифікація, цілісність, конфіденційність і 

неспростовність; 

 криптографічний захист інформації (електронних документів) під час 

передання відкритими каналами;  

 мінімізація фінансових ризиків за рахунок підвищення конфіденційності 

інформаційного обміну документами; 

 економія ресурсів за рахунок використання оперативного електронного 

архіву;  

 можливість швидкого пошуку й перегляду електронних документів, а 

також визначення їх юридичної сили за ЕЦП;  

 значне скорочення процедури підписання договорів, оформлення та 

подання податкової та фінансової звітності;  

 швидкий і надійний обмін електронними документами з партнерами, 

контрагентами незалежно від віддаленості адресата. 

Система електронного документообігу повинна відповідати наступним 

вимогам: 

1) забезпечити надійність зберігання електронних документів; 
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2) забезпечити такі можливості роботи з документом: створення, 

редагування, публікація, забезпечення конфіденційності, зберігання в архіві; 

3) підтримувати обробку різних типів документів та даних пов’язаних з 

ними 

4) забезпечувати можливість категоризації для пошуку документів; 

5) здійснювати частковий та повнотекстовий пошук документа; 

6) забезпечувати розподіл доступу за ролями в системі на основі структури 

організації;  

8) підтримка віддаленого доступу до системи. 

Сучасні системи повинні підтримувати кластерні бази даних для 

забезпечення надійності роботи системи; підтримка територіально розділених 

організацій; використання надійних алгоритмів шифрування при зберіганні 

передачі даних; можливість використання цифрового підпису. 

Для успішної модернізації системи документообігу підприємства 

необхідним є попереднє впровадження системи автоматизованого діловодства 

та засобів організації колективної роботи. Це дозволить не лише полегшити 

технологічне впровадження електронного документообігу, а й познайомить 

персонал з поняттям електронного документа, функціями пересилання та 

контролю виконання документів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що модернізацію системи документообігу 

підприємства доцільно здійснювати за наступними напрямками:  

1) розвиток СЕД, локальних інформаційних мереж, використання 

стандартів діловодства та документообігу;  

2) переважне використання алгоритмів та програм, тексти яких відкриті та 

загальнодоступні;  

3) розвиток системи секторального електронного документообігу, що 

забезпечує скорочення термінів обробки документів;  

4) підвищення якості прийнятих управлінських рішень шляхом поширення 

досліджень, накопичених у соціально-економічній сфері, консультування та 

підвищення кваліфікації. 
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Котенко Д.А. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено що людські ресурси, як один з найважливіших видів 

ресурсів в організації. Як  організація може ставити перед собою стратегічні 

цілі, конкурувати на ринку і досягати висот у своїй галузі. Але щоб організація 

розвивалася і досягла певного успіху, потрібен мотивований і кваліфікований 

персонал. В результаті роботи були сформульовані рекомендації, які 

допоможуть керівникам краще розуміти і мотивувати персонал. 

Ключові слова: організація, персонал, мотивація, матеріальне стимулювання, 

професійний розвиток. 

Як відомо, персонал є важливим елементом в системі управління будь-якої 

організації. Завдяки персоналу організація може розвиватися, ставити перед 

собою цілі і рухатися в потрібному напрямку. Актуальність даної статті полягає 

в тому, що на сьогоднішній день багато українських організацій приділяють 

недостатню увагу підвищенню ефективності системи управління персоналом і 

його мотивації. Для того, щоб організація змогла ефективно розвиватися і бути 

конкурентоспроможною на ринку, потрібен кваліфікований і вмотивований 

персонал, який зможе приносити користь своїй організації і виводити її на 

більш високі економічні позиції.  

Мета статті - розробка заходів, спрямованих на вдосконалення системи 

управління персоналом організації.  

Успіх в діяльності сучасної організації визначається в значній мірі 

згуртованістю персоналу, надійністю і звичністю вертикальних і 

горизонтальних зв'язків, довірливими, гармонійними і взаємовигідними 

відносинами між керівництвом і співробітниками.  
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Організація - живий дихаючий організм. І як у будь-якої живої істоти у 

нього є імідж, філософія, історія і культура. Успіх організації виникає в 

результаті взаємодії всіх співробітників, які мають спільні цілі, які повинні 

бути реальними, розумітися кожним співробітником і відображати основний 

характер організації. Організація, яка не відрізнятиметься від багатьох інших, 

подібних йому, відразу ж запрограмована на невдачу, провал і банкрутство. 

Роками нам стверджують про організаційну роботу, ототожнюючи її з роботою 

організації, але працює не організація, а люди - персонал організації. Ринкова 

практика свідчить про те, що саме людський фактор, тобто добре розвинена 

корпоративна культура і корпоративний дух, а не заводи, устаткування і 

виробничі запаси є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного 

зростання і ефективності. Ефективність роботи фахівця в першу чергу залежить 

від його мотивації. Хороший керівник повинен розуміти, як правильно 

мотивувати своїх співробітників, повинен знати які мотиви спонукають 

працівників до дій, розробити методи управління своїми підлеглими 

На сьогоднішній день є безліч інструментів, які впливають на мотивацію 

персоналу  і на продуктивність праці. Менеджер організації повинен розуміти, 

що тільки від добре мотивованого персоналу залежить доля організації, її 

прибуток і статусне становище на ринку. 

Важливо знати, що спонукає його до діяльності, які мотиви лежать в 

основі його дій. Для будь-якого керівника важливо знати, що спонукає до дії 

його підлеглих. По поведінці працівників можна визначити як інтеграцію 

внутрішніх і зовнішніх спонукальних сил. До внутрішніх мотивів можна 

віднести наступні: це готовність діяти, стан схильності. До зовнішніх мотивів 

ми відносимо статус, престиж, кар'єра. Все це допомагає особистості визначити 

свою поведінку. Існує матеріальна і нематеріальна мотивація, мотивація це 

набір інструментів, використовуваних організацією або самим керівником для 

підвищення якості трудового життя колективу і спосіб реалізації цілей 

організації. Один з найефективніших методів впливу на персонал, це 

матеріальне стимулювання. Ні для кого не секрет, що працівники трудяться і 

заради зарплати, отримання премій, бонусів, якщо в організації це передбачено. 
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Не потребує доказів той факт, що грошова винагорода підтримує якість життя 

працівника, дає йому впевненість у завтрашньому дні, а також сприяє його 

особистісному розвитку. Наприклад, відвідування театрів, виставок, 

можливість подорожувати. 

Важливим нюансом в управлінні мотивацією є, то, що кожен працівник це 

індивідуальність, тому і, відповідно, у кожного фахівця є потреби. І ці потреби 

визначаються не тільки за допомогою займаної посади в організації, але і 

соціальним становищем в суспільстві, як і у будь-якої людини у працівника є 

свої інтереси і індивідуальні особливості. Керівники повинні регулярно 

проводити аналіз мотивації персоналу і стежити за їх потребами, щоб знати, як 

правильно мотивувати свій персонал. Можна виділити кілька способів 

підвищення працездатності персоналу з допомогою мотивації. Наприклад, 

проведення семінарів з підлеглими, де виступатимуть зарубіжні та українські 

фахівці з досвідом ефективного управління в складному конкурентному 

середовищі дуже важливо залучення працівників до вирішення важливих 

завдань організації і розробці як стандартних, так і інноваційних рішень 

Важливо, щоб кожен підлеглий відчував себе потрібним організації. 

Удосконалення зворотного зв'язку між керівником і підлеглими, безкоштовні 

курси підвищення кваліфікації. За допомогою описаних вище методів, 

керівники можуть надавати великий вплив на ефективність роботи персоналу і 

зростання продуктивності праці. 

Підвищення значущості служб по роботі з персоналом обумовлено 

наступними основними причинами: 

- зростання ролі персоналу, його знань і навичок в забезпеченні 

конкурентоспроможності організацій; 

- необхідність підвищення ефективності роботи організації за рахунок 

кращого використання потенціалу наявного персоналу, його оптимального 

розподілу, зростання навантаження на кожного члена колективу; 

- поява нових технологій відбору та оцінки персоналу; 

- реалізація концепції навчання протягом усього життя, в рамках якої 

зростає значення форм і методів розвитку, навчання персоналу. 
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Зміна функціональних завдань, що стояли перед менеджерами з персоналу, 

особливо перед менеджерами вищої ланки, кожна з яких повинна вирішуватися 

з урахуванням стратегії розвитку організації. 

Матеріальне стимулювання грає одну з важливих ролей в підвищенні 

мотивації персоналу організації. Завдяки матеріального стимулювання 

персонал може підвищити свою продуктивність праці, боротися за місце в 

складі трудового колективу і повністю віддаватися своїй роботі.  

У переважній більшості українських організацій існують такі види 

преміювання: 

- бонусне преміювання; 

- преміювання за виконання ключових показників; 

- індивідуальне преміювання. 

Бонусне преміювання поширюється на весь персонал організації - за 

підсумками півріччя/року. Обсяг бонусної винагороди вираховується в 

залежності від приросту обсягу продажів (по відношенню до минулого року). 

Він розраховується за певною формулою, в основі якої лежить розмір 

середньомісячної ставки, кількість тарифних ставок і певний коефіцієнт 

збільшення. 

Таким чином, кожен працівник організації отримує «свій» бонус, з 

урахуванням займаної посади, ставлення до своєї роботи і ступеня впливу на 

досягнення стратегічних цілей організації. 

Розмір індивідуального преміювання фахівця залежить тільки від його 

особистих показників, продуктивності і якості праці. Якщо працівник протягом 

року сумлінно виконував свою роботу і не отримував ніяких стягнень за якістю 

своєї роботи і трудової дисципліни, то він отримає повну бонусну винагороду. 

При цьому розмір суми, яка буде спрямована на виплату винагород, залежить 

від ступеня досягнення стратегічних цілей організації і вкладу працівника в їх 

досягнення. 

Професійний розвиток персоналу відбувається в процесі отримання умінь і 

навичок, а також в процесі безпосереднього навчання. Професійний розвиток 
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персоналу має на меті підвищення і розкриття професійного потенціалу 

працівника. Професійний потенціал (як елемент людського) є сукупною 

здатністю фізичних і духовних властивостей окремого працівника досягати в 

заданих умовах певних результатів виробничої діяльності, його здатність 

вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання.  

Структура професійного потенціалу:  

- кваліфікаційний потенціал;  

- володіння спеціальними знаннями, трудовими вміннями і навичками, які 

впливають на здатність працівника до праці певної складності;  

- психофізіологічний потенціал - схильності і здатності людини, стан його 

здоров'я, робота нервової системи, працездатність, стійкість в прийнятті 

рішень; 

- особистісний потенціал - рівень свідомості і соціальної зрілості, 

особистісний рівень і ставлення до своєї праці і праці своїх колег, ціннісні 

орієнтири, інтереси, потреби в кар'єрному зростанні. 

В даний час другому і третьому елементу не приділяється достатньої уваги  

організацією. Пріоритетні види розвитку персоналу в організації: стажування за 

кордоном, бізнес кейси, наради з питань розвитку та удосконалення організації, 

семінари з важливих аспектів діяльності організації. 

Етапи реалізації програми з розвитку персоналу в компанії: 

- виявлення рівня освіти персоналу; 

- розробка навчального плану підприємства; 

- організація наставницької роботи; 

- організація роботи по формуванню кадрового резерву. 

За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що кожен 

поважаючий себе керівник повинен надавати пильну увагу вдосконаленню 

системи управління персоналом, так як тільки якісний і кваліфікований 

персонал здатний рухати організацію в потрібному напрямку і підвищувати 

економічну ефективність і зміцнювати позиції організації. Досвідчений 
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керівник розуміє, що ринок динамічно змінюється, і організація повинна 

змінюватися разом з ним, в тому числі персонал повинен розвиватися і бути 

конкурентоспроможними і мати хороші трудові відносини. Для цього багато 

організацій створюють корпоративну культуру, що включає в себе правила, 

цінності, певні норми поведінки в організації. Ретельно сформована 

корпоративна культура допомагає працівникам в їх трудової діяльності, а також 

усуває незначні конфлікти в організації і цілеспрямовано впливає на 

поліпшення атмосфери в колективі. 

Важливо розуміти, що тільки при грамотному управлінні часом персонал 

зможе оперативно реагувати на поставлені йому завдання і збільшити свій 

коефіцієнт корисної дії, що дозволить фахівцям більш результативно 

виконувати свої посадові обов'язки, ставити перед собою нові цілі, поєднувати 

роботу і особисте життя і найголовніше приносити користь своїй організації, 

сприяючи досягненню цілей організації 
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Метою статті є здійснення аналізу особливостей використання системи 

маркетингових комунікацій у діяльності підприємств ресторанного бізнес, 

визначення комплексу маркетингових комунікацій, особливостей та 

специфічних інструментів проведення маркетингової комунікаційної політики 

закладами готельно-ресторанного господарства, з’ясування ролі та місця 

реклами в комплексі маркетингових комунікацій. 

Ключові слова: вплив на ринок,маркетинг комунікацій, реклама, рекламна 

кампанія 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності, підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму при обслуговуванні туристів та 

інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень 

комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного 

обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх 

послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-

центру, організації дозвілля та ін. Актуальна проблема впровадження у системі 

господарювання вітчизняних готельно-ресторанних  підприємств сучасних 

ефективних моделей управління, що відповідають світовим стандартам, 

обумовлена необхідністю надання високоякісних послуг, зниженні витрат, 

координації персоналом, проведення маркетингових досліджень ринку  послуг 

сфери гостинності.  

На сучасному етапі розвитку світового господарства виник ряд 

економічних тенденцій, які спричинили кардинальні зміни у взаємодії 

маркетингу та управління. У готельному господарстві ці зміни виявились 

особливо гостро. Відбувся перехід від стандартизації обслуговування до 

задоволення індивідуальних запитів, переорієнтування з суцільного ринку на 

поділ по цільових пріоритетних сегментах, зміни конкурентної боротьби на 

взаємодію у формі стратегічних альянсів. В управлінських процесах, поряд з 
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делегуванням частини повноважень та функцій вищих ланок менеджменту 

підприємств готельного господарства до нижчих, великого значення набули 

творчий потенціал та ініціатива працівників. 

Вплив на ринок – є один з основоположних принципів маркетингу : 

маркетинг вирішує не тільки відносно пасивне завдання детального, всебічного 

і ретельного вивчення вимог споживачів і адаптації до них пропонованих 

продуктів, а й активне завдання формування попиту і стимулювання збуту з 

метою збільшення обсягів продажу, підвищення ефективності і прибутковості 

діяльності готельного та ресторанного підприємства. Саме цьому покликаний 

служити комплекс маркетингових комунікацій, який є: джерелом і носієм 

інформації; засобом усвідомленого впливу на ринок; інструментом підвищення 

ефективності маркетингової діяльності. 

З позицій маркетингу комунікації (від лат. communicatio - роблю 

загальним, пов'язую, спілкуюся) - це багатоаспектне поняття, що охоплює 

систему взаємозв'язків і взаємовідносин, що обумовлюють можливості обміну 

інформацією між різними суб'єктами ринку. 

Середовище, в якому функціонує готельно-ресторанне підприємство, 

пронизане складною системою комунікацій. Воно контактує зі своїми 

клієнтами, постачальниками, посередниками, банками, страховими компаніями 

та іншими контактними аудиторіями. Ці зв'язки взаємні і можуть перетинатися. 

Завдання полягає в формуванні та підтримці образу пропонованих продуктів і 

підприємства загалом в очах громадськості і своєї існуючої і потенційної 

клієнтури. 

Таким чином нагадаємо, що за Ф. Котлером «маркетингові комунікації є 

засобом просування товарів і включають п’ять основних елементів: рекламу, 

стимулювання збуту, PR, персональний продаж, прямий маркетинг». Дещо 

інше розуміння пропонує Т. Примак, яка наголошує на тому, що, крім 

зазначеного, «маркетингові комунікації являють собою діяльність 

підприємства, спрямовану на інформування, переконання і нагадування 

цільовій аудиторії про свої товари, стимулювання їх збуту, створення 

позитивного іміджу фірми у суспільстві та налагодження тісних взаємовигідних 

партнерських відносин між підприємством та громадськістю, а також 
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оцінювання ринкової ситуації через зворотний інформаційний потік з метою 

адаптації цілей фірми до ситуації, яка склалася».  

Для готельно-ресторанного господарства особливо гостро стоїть питання 

вибору оптимального складу системи маркетингових комунікацій, оскільки 

кожний заклад сфери гостинності є свого роду унікальним. Той склад 

інструментів маркетингових комунікацій та спосіб їх використання, який був 

успішним для одного закладу, у своїй більшості може бути згубним для іншого.  

Отже, і вибір елементів маркетингових комунікацій потрібно робити зважено. 

Серед чинників, які впливають на такий вибір, є: 

- належність до певного типу заклад готельно-ресторанного господарства 

ставить перед підприємством завдання бути витриманим у способах та стилі 

комунікування з цільовими аудиторіями.  

- наявність визначеної концепції діяльності закладу визначає усі напрямки 

роботи закладу, у тому числі й рекламну.  

- місце розташування закладу багато в чому впливає на вибір типу закладу 

та концепції його роботи та просування (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Використання різних видів реклами та інших інструментів 

системи маркетингових комунікацій закладами  сфери гостинності. 
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Існують різні підходи до класифікації інструментів системи маркетингових 

комунікацій, але усі вони є достатньо умовними. Кожне підприємство може 

формувати власну систему класифікації інструментів системи маркетингової 

комунікації залежно від специфіки організації бізнесу та галузі, в якій воно 

працює. Тому запропоноване автором групування інструментів маркетингової 

комунікації є умовним та базується на дослідженнях інших авторів та власних 

спостереженнях. Цікавий підхід до класифікації реклами для підприємств  

сфери гостинності поданий дослідницею Н. Воробйовою, яка також наголошує 

на тому, що «реклама є визначальною складовою процесу управління 

маркетинговими комунікаціями, відповідальними за налагодження 

довготривалих відносин зі споживачами, з одночасним введенням принципів 

маркетингу в систему управління рекламою» . Н. Воробйова у своєму 

дисертаційному дослідженні запропонувала розглядати рекламу через призму 

відповідей на такі запитання: рекламуємо – що?; рекламуємо – для кого?; 

рекламуємо – як?; рекламуємо – з якою метою? Наведені ознаки дали 

можливість дослідниці розробити наступну класифікацію рекламних 

інструментів для закладів сфери гостинності: 

- класифікація за предметом (ознака: що рекламується); 

- класифікація за цільовою аудиторією (ознака: для кого рекламується); 

- класифікація за засобами розповсюдження (ознака: як рекламується);  

- класифікація за цілями (ознака: з якою метою) . 

Якщо запозичити цей підхід та застосувати до системи маркетингових 

комунікацій загалом, то запропонована класифікація робить зрозумілим склад 

всього комплексу маркетингових комунікацій для  бізнесу сфери послуг та 

призначення кожного з інструментів, а не тільки рекламних. 

Роль маркетингу полягає в тому, щоб привести діяльність готельного 

бізнесу у відповідність з попитом, а зусилля маркетингового відділу 

спрямувати на створення такого готельно-ресторанного продукту, який 

відповідає сучасному попиту. Спеціалісти готельно=ресторанного маркетингу 

повинні мати серйозні фундаментальні знання в області сучасного готельного 
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маркетингу. Вони мають знати складну й багатофункціональну структуру 

готельно-ресторанного бізнесу, основні цілі та види діяльності в цій сфері, 

оскільки сфера послуг впливає на різні не пов'язані між собою сектори 

сучасного господарства, які виконують єдине завдання - задоволення потреб 

споживачів для відпочинку та відновлення сил. 

Зараз відбулися серйозні еволюційні зміни не тільки в принципах і 

способах управління закладами сфери послуг, а й у самому  продукті яким 

пропонують заклади сфери гостиності. Він став високотехнологічним і 

повністю орієнтованим на споживача. 

Так, якщо перед закладами готельно-рестираного бізнесу постає завдання 

провести рекламну кампанію, то віни повиненні керуватися наступними 

принципами:  

- чітко розуміти концепцію роботи закладу та концепцію рекламної 

кампанії. Ці чинники мають мати тісний зв’язок та випливати один з одного. 

Таке розуміння дозволить правильно визначити коло цілей, які потрібно 

досягнути, та пріоритети у їх досягненні; 

- знати портрет своєї аудиторії та орієнтуватися у запитах та мотивах своїх 

клієнтів. Це, у свою чергу, матиме вплив на формування та чіткість цілей 

рекламних кампаній та концепції роботи закладу в цілому. Знання про 

особливості поведінки клієнтів дають змогу підібрати арсенал дієвих 

інструментів системи маркетингових комунікацій. 

– використовувати тільки ті канали комунікації, які знаходяться в 

активному використанні цільовою аудиторією. Це стосується не тільки самого 

носія та способу доставки інформації, а ще й змісту повідомлення, способу його 

втілення у різних образах. Як стверджує дослідниця Н. Воробйова: «розумна 

ідея, яка відображає унікальність бізнесу, допоможе зекономити бюджети на 

розміщення реклами, витрати на проведення досліджень та виграти в боротьбі 

за будівництво сильного бренду в стратегічній перспективі. Мається на увазі, 

що будьяка ідея може обернути та вдихнути нове життя в розмаїття 

комунікаційних інструментів, зокрема традиційних». 
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- чітко формулювати цілі рекламної кампанії закладу. Чіткість дозволить 

краще контролювати хід рекламної кампанії та визначити її ефективність; 

визначити тему рекламних повідомлень та композицію використання інших 

інструментів системи маркетингових комунікацій. 

Аналіз комунікаційної політики варто розпочати з найбільш ефективного 

засобу комунікації - реклами. Слід звернути увагу, що структура рекламного 

ринку готельно-ресторанного господарства, через свою низьку рентабельність, 

вузький сегмент споживачів має дещо видозмінену схему - низька частка 

телевізійної та радіо-реклами, значна частка рекламного бюджету належить 

друкованим засобам масової інформації та всезростаюча роль Інтернет-реклами 

у всіх її проявах. 

Заслуговує на увагу підхід, поданий на сторінках одного з бізнес-порталів 

в мережі Інтернет . Зокрема пропонується класифікувати рекламні засоби на дві 

групи: разова або пасивна реклама закладу та постійна (щомісячна) реклама. До 

пасивної реклами, автори такої класифікації віднесли: вивіски закладу, 

штендер, міські довідкові системи, створення сайту, групи в соціальних 

мережах, пропозиції на дошках оголошень в Інтернеті. До постійної 

(щомісячної) реклами, на думку авторів статті бізнеспорталу, належать: візитні 

картки; листівки; реклама в ліфтах; телегазета; стрічка новин на ТБ; сайти, 

тематики яких є близькими до специфіки ресторанного закладу. Очевидно, що в 

основі такої класифікації були покладені принципи витрат часу та частоти 

заходів в організації рекламних дій. На думку розробників даної класифікації, у 

випадку з разовою рекламою достатньо разових зусиль – один раз зробити 

вивіску, один раз подати оголошення чи інформацію про заклад, і реклама 

працюватиме протягом всього наступного часу існування закладу. Постійна 

реклама – вимагає від підприємств сфери гостинності постійної та 

систематичної роботи над рекламою. 

Дослідниця А. Русалова пропонує класифікацію сучасних маркетингових 

комунікацій в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу: трендсеттінг, 

Buzz-маркетинг, Event-маркетинг, «Word-of-mouth» advertising, 
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нейромаркетинг, ambient-реклама, кулхантинг, вірусний маркетинг, 

інтерактивне електронне меню, QR-код, Wi-Fi-сервіс, мобільний Android та Ios-

додатки [11, с. 217]. Ці інструменти вже сьогодні активно заміщують 

традиційні, і в недалекому майбутньому складатимуть основу маркетингових 

комунікацій будь-якого підприємства. З огляду на це, змінилася й структура 

елементів системи маркетингових комунікацій для підприємств ресторанного 

бізнесу (рис.2) 

 

  

  

  

  

  

Рисунок 2 – Складові системи маркетингових комунікацій 

Отже, важливим моментом в комунікаційній діяльності ресторану,готелю є 

цілісність концепції організації його діяльності – на чому він спеціалізується?, 

хто його клієнт?, які стандарти в обслуговуванні для себе виставляє?, які цілі 

його розвитку? та в чому полягає його місія? Розуміння зазначених моментів 

дозволить швидше орієнтуватися в перенасиченому комунікаційному 

середовищі, відкинути зайві альтернативи формування маркетингових 

комунікаційних програм просування закладу сфери гостинності на ринку. Чим 
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краще ми знаємо клієнта, тим простіше і дешевше донести до нього інформацію 

через звичні для нього канали комунікації та прийнятний для сприйняття 

формат повідомлення. Це необхідно розуміти при виборі характеру й типу 

закладу сфери гостинності. Адже від останнього залежить й масштаб рекламної 

кампанії. Грамотно підібрані маркетингові комунікації для кожного типу 

підприємства сприятимуть створенню і зміцненню позитивного іміджу та 

репутації готельного підприємства, дозволять йому протистояти різного роду 

зовнішнім впливам у довгостроковій перспективі. При цьому використання в 

рекламуванні  креативу та ентузіазму заохотить гостей не забути про ваш 

заклад, а кількість клієнтів, бажаючих відпочити ,буде збільшуватися. 
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Куляс М.С. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена дослідженню методичних підходів до стратегічного 

аналізу внутрішнього середовища підприємства. У статті визначено сутність 

та мету аналізу, його роль у стратегічному управлінні підприємством та 

системи факторів внутрішнього середовища. У статті обґрунтовано 

значущість впливу зовнішніх факторів складових середовища на стратегічний 

вибір підприємства. Доведено необхідність аналізувати зовнішнє, проміжне 

та внутрішнє середовища у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, що 

дозволить більш об’єктивно спрогнозувати можливі зміни і обрати найбільш 

ефективну стратегію підприємства.  

Ключові слова: внутрішнє середовище, фактори середовища, технологія 

внутрішнього середовища, ефективність середовища, соціально-економічний 

клімат. 

В умовах посилення процесів глобалізації в межах ринкового та 

економічного середовища функціонування підприємства постійно зазнає 

впливу різноманітних факторів та чинників, обумовлених загостренням 

конкуренції або нестабільною політичною та економічною ситуацією в державі. 

Сучасні умови функціонування підприємств характеризуються постійною 

залежністю від усіх суб’єктів загальної інфраструктури, зростанням 

динамічності кон’юнктури національного та світового ринку, змін в 

українському законодавстві, а також швидких темпів розвитку науково-

технічного прогресу. Перепади економічної активності, наявність світової 

фінансової кризи, природні катаклізми істотно впливають на життєздатність 

суб’єктів господарювання, продемонструвавши наявність слабких сторін 

підприємства та неготовність до критичних умов його існування. 
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Вагомий внесок у дослідження основних аспектів визначення та аналізу 

економічної стійкості підприємства за рахунок впливу факторів внутрішнього 

середовища було зроблено зарубіжними науковцями, серед яких Е. Альтман, 

Е.Дж. Долан, І. Бланк та ін. Широке коло питань щодо ідентифікації всіх 

можливих факторів економічної стійкості підприємства та розроблення 

підходів до оцінки можливого їхнього впливу розкрито в працях українських та 

російських науковців, серед яких О.І. Барановський, С. Виханський,                         

О.Д. Заруба, А.І. Наумов, Е.С. Савицька, Є.С. Стоянова, А.Н. Федорків та ін. 

В даний час загально прийнято, що внутрішнє середовище є джерелом 

життєвої сили організації. Вона містить в собі потенціал, необхідний для 

функціонування організації, але в цей же час може бути джерелом проблем і 

навіть її загибелі. Тому основним завданням управлінських працівників є 

розгляд елементів внутрішнього середовища організації, що знаходяться в 

постійній взаємодії. Аналіз внутрішнього середовища організації необхідний 

для визначення стратегії поведінки підприємства і ефективнішого ухвалення 

управлінських рішень, необхідних для успішної діяльності компанії. Саме це 

зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Якщо мета організації обрана правильно, це означає, що діяльність 

організації задовольняє певну важливу, реально існуючу потребу (створюються 

речі, на які є попит). Результативність у такому розуміння - це щось невідчутне, 

непомітне. Ефективність, навпаки, можна вимірювати, передати кількісно. 

Ефективність організації має назву продуктивності і вимірюється як 

співвідношення вартісної оцінки усіх виходів з організації та вартісної оцінки 

усіх входів в організацію. 

Як менеджери сприяють ефективній та результативній діяльності 

організацій? Вони це роблять у процесі виконання чотирьох основних функцій 

менеджменту: планування; організація; мотивація; контроль.  

Ці чотири функції керування мають дві загальних характеристики: усі вони 

вимагають прийняття рішень, і для усіх необхідна комунікація, обмін 

інформацією, щоб одержати інформацію для ухвалення правильного рішення і 
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зробити це рішення зрозумілим для інших членів організації. Через цього, а 

також унаслідок того, що ці дві характеристики зв'язують усі чотири 

управлінські функції, забезпечуючи їхню взаємозалежність, комунікації і 

прийняття рішень часто називають сполучними процесами. 

Прийняття рішень - це вибір того, як і що планувати, організовувати, 

мотивувати і контролювати. Загалом саме це складає основний зміст діяльності 

керівника. Основною вимогою для прийняття ефективного об'єктивного чи 

рішення навіть для розуміння щирих масштабів проблеми є наявність 

адекватної точної інформації. Єдиним способом одержання такої інформації є 

комунікація [4]. 

Отже, у вузькому розумінні менеджмент - це процес планування, 

організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного 

та ефективного досягнення цілей організації. 

Зазначені функції менеджменту, що виконуються у зазначеній 

послідовності, утворюють поняття «цикл менеджменту». Слід зауважити, що 

такий підхід до розуміння циклу менеджменту зовсім не означає, що процес 

управління носить дискретний характер (в понеділок - планування, у вівторок - 

організація тощо). Реально у роботі менеджера постійно сполучаються усі 

перелічені функції менеджменту. 

Середовище організації - це сукупність певних обставин і факторів як у 

середині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. 

Організація постійно перебуває під постійним тиском окремих ланок 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Організація становить взаємодію таких основних елементів, як цілі, 

структури, завдання, технології, люди, а також оточення - політичне, 

економічне, культурне, ринкове, до якого вона повинна пристосуватися. Будь-

яка організація знаходиться в середовищі і функціонує в тому випадку, коли 

середовище дає йому таку можливість. 

Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили і включає 

потенціал, що дає можливість організації існувати і виживати в певному 

проміжку часу, але воно може бути і джерелом проблем, і навіть банкрутства 

організації при незабезпеченні функціонально необхідних потреб. 
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Зовнішнє середовище є джерелом забезпечення організації ресурсами, 

необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на необхідному рівні 

для досягнення цілей. 

Для визначення майбутньої поведінки організації її керівництву потрібно 

мати уяву як про внутрішнє, так і про зовнішнє середовища, їх потенціали і 

тенденції розвитку, а також знати місце своєї організації в середовищі. 

Внутрішнє середовище підприємства є сукупністю підсистем, елементів, 

компонентів і чинників, які формують його довгострокову прибутковість і 

перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу 

підприємства [3]. 

Внутрішнє середовище кожної організації формується під впливом 

перемінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень 

(виробництва продукції, послуг). 

Внутрішні змінні - це ситуаційні фактори всередині організації, що 

постійно знаходяться в полі зору менеджерів: 

1) Цілі організації; 

2) Структура організації; 

3) Завдання організації; 

4) Технологія організації; 

5) Люди (персонал)організації [7]. 

Будь-яка організація розглядається як група людей із загальними цілями 

(перший змінний фактор). Того, що люди не змогли б досягти поодинці, вони 

досягають в організації, тому її можна розглядати як засіб досягнення мети. 

Мета - це конкретний кінцевий стан чи очікувані результати роботи групи 

людей, які певним чином організовані. Такі кінцеві результати розробляються в 

процесі планування і доводяться учасникам виробництва. Різні типи організацій 

мають різні цілі. Якщо ціль - одержання прибутку, то організації займаються 

виробництвом товарів чи наданням послуг. Якщо організації безприбуткові, то 

їхньою метою є виконання свого призначення в рамках асигнованих 

бюджетних засобів. 
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Залежно від масштабів намічених змін і встановленого терміну досягнення 

кінцевого результату цілі організації діляться на короткострокові, або тактичні 

(результат очікується в найближчому майбутньому), середньострокові і 

довгострокові (стратегічні), для досягнення яких необхідно п'ять і більше років. 

З усієї сукупності цілей насамперед виділяють основну, генеральну ціль, 

котру деякі автори (У. Кінг, Д. Кліланд) називають місією або програмною 

заявою організації (Ф. Котлер). Генеральна ціль (місія) є найбільш широким за 

змістом і рівнем узагальнення умов і перспектив розвитку рішенням, що 

приймається керівництвом підприємства. Місія характеризує сутність об'єкта 

управління, мету його існування і властиве організації і сфері управління місце 

і призначення. 

Глобальну (генеральну) ціль необхідно підкріпити комплексом заходів, що 

забезпечували б досягнення бажаного результату. У зв'язку з тим, що реалізація 

таких заходів потребує визначеного часу і засобів, генеральна ціль містить у 

собі систему цілей щодо основних напрямів діяльності підприємства, 

орієнтованих на виконання ним своєї місії. Реалізація кожної з них пов'язана з 

розробкою власної стратегії.  

Важливою ситуаційною змінною є структура організації. Під структурою 

організації розуміють кількість, склад її підрозділів, ступенів управління в 

єдиній взаємозалежній системі. Структура встановлює такі взаємини рівнів 

управління і функціональних підрозділів, що дозволяють найбільш ефективно 

досягати цілей організації. Цьому сприяє спеціалізований поділ праці. 

Характерною особливістю спеціалізованого поділу праці є те, що відповідна 

робота закріплюється за фахівцями, тобто тими, хто здатний її виконувати 

краще всіх. Так, праця розділена між економістами, технологами, механіками, 

енергетиками тощо. При виробництві будь-якого товару робота розділяється на 

численні малі операції, що теж є конкретною спеціалізацією праці. 

Найважливішим внутрішнім змінним фактором управління є люди. Жодна 

технологія не може бути корисною і жодне завдання не можна виконати без 

співпраці людей, які є центральним фактором будь-якої моделі управління. Для 
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успішного управління керівники повинні вивчати особливості поведінки 

окремих осіб і груп людей. Аспектами індивідуальної поведінки особистості, 

які мають найбільше значення для керівника, є здібності, обдарованість, 

потреби, сподівання, сприйняття, точка зору, цінності. 

Здібності можна поділити на дві категорії: розумові та фізичні. Тому 

організації завжди намагаються скористатися відмінностями у здібностях при 

вирішенні питання, яку посаду обійматиме або яку роботу виконуватиме 

конкретний працівник. 

Всі внутрішні змінні фактори діють у взаємозв’язку, що дозволяє досягти 

цілей організації. Оскільки внутрішні змінні складаються із соціального (люди) 

і технічного компонентів, то їх називають внутрішніми соціотехнічними 

підсистемами, що вимагає однакової уваги як до соціальних, так і до технічних 

питань організації. Віддача можлива лише в їх взаємодії. 

Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми змінними, 

тобто ситуаційними факторами всередині організації. Внутрішнє середовище, 

де працюють менеджери, містить у собі корпоративну культуру, організаційну 

структуру, технологію виробництва, всі будинки та споруди, які належать 

організації, машини та обладнання. Найбільш вагомим фактором внутрішнього 

середовища є корпоративна культура. Внутрішня культура повинна відповідати 

вимогам як зовнішнього середовища, так і стратегії фірми. 

Таким чином, усі внутрішні змінні, що формують фактори внутрішнього 

середовища в системі управління підприємством взаємопов'язані. В своїй 

сукупності вони розглядаються як соціотехнічні системи. Зміна однієї з них 

певною мірою впливає на всі інші. Удосконалення однієї змінної, наприклад, 

такої, як технологія, не обов'язково може привести до підвищення 

продуктивності, якщо ці зміни впливають негативно на інші змінні, наприклад, 

людей. Тісна взаємозалежність внутрішніх змінних призвела до обґрунтування 

у зарубіжній теорії ключової концепції взаємозв'язку внутрішніх змінних, 

внаслідок якої зміни однієї з них у певній мірі впливає на інші. Це означає, що 

неможливо вдосконалити яку-небудь змінну, не привівши у відповідність до неї 

інші фактори управління. 
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збутoвoю діяльністю. 

Важливим завданням підприємства при перехoді на нові умoви 

гoспoдарювання для забезпечення ефективності збутoвoї діяльнoсті є 

формування кoнкурентoспрoмoжнoї oрганізаційнoї структури як елементу 

системи управління збутoвoю діяльністю. У цьoму зв’язку доцільно рoзглянути 

процес oрганізації цієї діяльнoсті на підприємстві як такий, щo складається із 

двoх напрямків: пo-перше, він пoвинен забезпечити оптимальне спoлучення та 

ефективне викoристання усіх видів екoнoмічних ресурсів для oтримання 

фінансoвих результатів від вирoбничo-збутoвoї діяльнoсті; пo-друге, процес 

oрганізації через реалізацію функцій управління пoвинен кooрдинувати та 

кoнтрoлювати збутoву діяльність.  

Прoцеси збутoвoї діяльнoсті підприємств різних видів економічної 

діяльнoсті стали більш прoблематичними завдяки мінливості кoнкурентнoгo 

середoвища та пoсилення ризиків невизначенoсті в Україні та світі взагалі, щo, 

своєю чергoю, актуалізувало необхідність прoведення наукових дoсліджень, 

спрямoваних на пошук нoвих, більш оптимальних підхoдів дo планування та 

організації збутoвoї діяльнoсті підприємств. 

 За останні рoки серед наукових рoбіт з прoблем управління збутoвoю 

діяльністю заслугoвують на увагу дoслідження таких українських автoрів як 

Л.В. Балабанoвoї, С.С. Гаркавенкo, В.П. Oнищенкo, А.O. Старoстінoї, а серед 

російських автoрів – Г.А. Азoєва, Є.П. Гoлубкoв,а А.П. Градoва, П.С. Зав’ялoва, 

O.В. Зирянoва, А.М. Рoманoва, В.Є. Хруцькoгo та ін. 

Мета статті - обґрунтування oсoбливoстей управління збутoвoю діяльністю 

підприємства. 

Збутoва діяльність – це кoмплексний  прoцес, що oхoплює: планування 

oбсягу реалізації тoварів з урахуванням рівня прибутку, що oчікується; пoшук і 

вибір найкращoгo партнера-пoстачальника (пoкупця); прoведення тoргів, 

включаючи встанoвлення ціни відповідно до якoсті тoвару та інтенсивності 

пoпиту; виявлення й активне викoристання чинників, здатних прискoрити збут 

прoдукції та збільшити прибутoк від реалізації [2, с. 34].  
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У сучасних умoвах під час прийняття стратегічних рішень у галузі 

управління збутoвoю діяльністю керівники підприємств потребують суттєвої 

дoпoмoги. Oскільки частинoю стратегічнoгo управління підприємствoм є 

організація збутової діяльнoсті, вона повинна фoрмуватися в прoцесі складання 

маркетингової прoграми, яка передбачає налагoдження oптимальних 

партнерських віднoсин, маркетингoвий аналіз, управління якістю та рекламну 

пoлітику підприємства. Збут мoже бути oрганізoваний як власнoю системoю 

збутoвих oрганів підприємства, так і за рахунoк пoслуг незалежних агентів абo 

підприємств, щo займаються збутoм тoварів.  

Управління збутoвoю діяльністю підприємства рoзглядають як 

багатoаспектний управлінський прoцес, спрямoваний на забезпечення 

ефективнoгo збуту підприємства у дoвгoстрoкoвій перспективі в умoвах 

мінливoсті зoвнішньoгo середoвища [5, с. 64]. 

Метoю механізму управління збутoвoю діяльністю є ствoрення всебічних 

умoв, які забезпечують ефективне здійснення функцій управління (дoсягнення 

кінцевoї мети) в прoцесі прoсування тoвару від вирoбника дo спoживача. 

Oснoвoю пoбудoви системи управління збутoвoю діяльністю є 

визначення функцій, які забезпечують фoрмування спoсoбів управлінськoгo 

впливу на всіх етапах oперацій із забезпечення збуту як прoцесу. Oтoж, 

вважаємo, щo управління збутoвoю діяльністю на підприємстві пoвиннo 

реалізoвуватися через застoсування таких функцій: 

1. Планування (підбір, класифікація та підгoтoвка дo викoристання 

інфoрмації щoдo рoзрoблення стратегії збуту; oцінювання та аналізування 

фактoрів внутрішньoгo і зoвнішньoгo середoвищ; визначення стратегії рoзвитку 

збутoвoї діяльнoсті).  

2. Oрганізування (ствoрення oрганізаційнoї структури управління збутoм 

на підприємстві; ствoрення внутрішньoфірмoвих і пoсередницьких систем 

рoзпoділу прoдукції). 

3. Мoтивування (стимулювання учасників системи рoзпoділу прoдукції: 

знижки, винагoрoди, преміювання, навчання персoналу).  
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4. Кoнтрoлювання та регулювання (встанoвлення системи пoказників для 

oцінювання результатів дієвoсті збутoвoї системи) [4]. 

Фoрми oрганізування збутoвoї діяльнoсті на підприємстві як елемент 

функціoнальнoї підсистеми передбачають oб’єднання працівників, які 

викoнують взаємoпoв’язаний кoмплекс рoбіт у прoцесі управління всіма 

збутoзабезпечуючими oпераціями. У цьoму зв’язку неoбхіднo такoж визначити: 

функції і службoві взаємoвіднoсини між рoбітниками всередині збутoвoї 

системи і за її межами; функції кooрдинування і кoнтрoлювання в системі 

збуту. Крім тoгo, ми дoтримуємoся думки віднoснo тoгo, щo фoрми 

oрганізування збуту oхoплюють діяльність із фoрмування, відбoру спеціалістів 

усіх збутoзабезпечуючих підрoзділів, oцінюванні якoсті та результатів рoбoти 

працівників, а такoж захoди з матеріальнoгo і мoральнoгo мoтивування 

персoналу. Працівники відділу маркетингу, пoряд із типoвими функціями, 

мoжуть викoнувати й інші oбoв’язки – з метoю збільшення oбсягу прoдажу й 

завoювання престижу oрганізації. Для забезпечення функціoнування системи 

управління збутoвoю діяльністю, щo передбачає планування oрганізування, 

мoтивування та кoнтрoлювання oперацій із дoставки неoбхіднoї спoживачеві 

прoдукції у визначені терміни, в неoбхідне місце, у встанoвленій кількoсті і 

відпoвіднoї якoсті, неoбхіднo скooрдинувати всю діяльність функціoнальнoгo 

відділу маркетингу, йoгo зв’язки з внутрішніми підрoзділами підприємства і 

зoвнішнім середовищем [1, с. 56]. 

Oрганізаційна структура управління збутoм на підприємстві – це 

сукупність управлінських і вирoбничих підрoзділів, щo oрганізoвують і 

здійснюють кoмплекс збутoвих oперацій з дoведення гoтoвoї прoдукції 

спoживачам відпoвіднo дo їх вимoг. Збут – це діяльність із забезпечення 

реалізації прoдукції. Вихoдячи з цьoгo, прoпoнуємo включити такі елементи:  

- oрганізування інфoрмаційнoгo забезпечення прo стан ринку, прoведення 

маркетингoвих дoсліджень і складання прoгнoзів збуту;  

- підписання дoгoвoрів на пoстачання прoдукції;  

- вибір фoрм і метoдів збуту, oрганізування системи рoзпoділу; 
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- ствoрення маркетингoвoї кoмунікації та oрганізування правoвoгo 

забезпечення;  

- oрганізування сервіснoгo та післяпрoдажнoгo oбслугoвування [3, с. 24]. 

У сучасних умoвах управління збутoвoю діяльністю підприємство пoвиннo 

бути націлене на максимальнo зручне, ефективне, швидке і якісне задоволення 

пoтреб спoживачів за умoви збереження високої результативнoсті ведення 

господарської діяльнoсті та її фінансoвих результатів. Здійснюючи управління 

збутoм, більшість підприємств стикається із такими прoблемами:  

1) слабка фінансова дoпoмoга підприємствам з бoку держави (рoзвитoк 

інфраструктури);  

2) дисбаланс в цінoвій пoлітиці на сирoвину, матеріали тoщo;  

3) недoстатня кількість висoкoкваліфікoванoгo збутoвoгo персoналу;  

4) недoстатній рівень захищенoсті підприємств від недoбрoсoвіснoї 

кoнкуренції;  

5) низька платoспрoмoжність населення тoщo. 

Практика пoказує, що вдосконалення збутoвoї пoлітики вимагає 

комплексного підхoду, oскільки з переходом до ринкoвoї системи 

гoспoдарювання перед вітчизняними підприємствами, разoм з іншими 

прoблемами, стала проблема самостійного пoшуку спoживачів  свoєї прoдукції. 

Сьoгoдні oб’єктивнo виникла необхідність вдoскoналення існуючих збутoвих 

систем і розробки екoнoмічнoгo механізму, управління збутoм прoдукції, що 

дoзвoляє викoристoвувати ефективні важелі на вітчизняних прoмислoвих 

підприємствах. Першoчергoвим завданням стає підвищення рoлі збутoвoї 

діяльнoсті, яке зумoвлює наявність низки прoблем у сфері управління збутoм. 

Вирішення цих прoблем забезпечує ефективність функціонування підприємства 

на ринку [5, с. 88].  

Дo найпoпулярніших метoдів покращення збутoвoї пoлітики мoжна 

віднести: визначення цільoвих сегментів ринку та регіонів прoдажу; ствoрення 

механізму особистої зацікавленості робітників збутoвoгo апарату в реалізації 

прoдукції; навчання робітників збутoвих служб нових прийoмів та метoдів 
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збуту; ствoрення ефективнoї системи звoрoтнoгo зв’язку із спoживачами, 

механізми рoзгляду скарг та претензій клієнтів; вивчення смаків та вподобань 

цільoвих клієнтів і максимальний ступінь врахування пoбажань при 

вирoбництві прoдукції. 

Таким чинoм, збут – невід’ємний елемент і oдин із найгoлoвніших 

елементів кoмплексу маркетингу, мoжна вважати, щo ефективність діяльнoсті 

підприємства в умoвах ринкової економіки загалoм залежить насамперед від 

ефективнoсті управління збутoвoю пoлітикoю. 

Викoристання механізму управління збутoвoю діяльністю підприємства 

дасть мoжливість здійснювати вплив на господарські прoцеси підприємства, а 

також дoпoмoже згрупувати oснoвні функції під час здійснення тoварoруху 

прoдукції, яку виробляє окрема господарююча oдиниця, до спoживачів. Oкрім 

тoгo, мoжливим є розроблення індивідуального підхoду дo здійснення збуту 

прoдукції на oснoві наукового підхoду дo ведення складних економічних 

прoцесів, що супрoвoджують діяльність підприємств. 

Oскільки кoнкурентна боротьба пoстійнo загoстрюється як на внутрішніх, 

так і на зoвнішніх ринках, менеджментoм підприємства пoвинна приділятись 

значна увага усім аспектам управління збутoвoю діяльністю підприємства, 

oскільки від цього залежатиме йoгo фінансoва стійкість. Діагнoстика 

ефективнoсті системи збуту передбачає рoзрахунoк пoказників системи збуту, 

аналіз чинників, щo впливають на відхилення планoвих та фактичних 

пoказників збуту, дoслідження збутoвих ризиків і мoжливoстей підприємства. 

Це може служити предметoм oкремoгo дoслідження. 
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ПРОЦЕСНИЙ ПIДХIД ДО УПРАВЛIННЯ  

СУЧАСНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ 

У статтi дослiджено питання впливу застосування процесного пiдходу до 

управлiння пiдприємством на рiвень його конкурентоспроможностi. 

Обґрунтовано необхiднiсть впровадження процесного пiдходу до органiзацiї 

виробництва та управлiння дiяльнiстю пiдприємства, що дозволяє 

оптимiзувати систему його загального корпоративного управлiння, зробити її 

прозорою для керiвництва i здатною гнучко реагувати на змiни зовнiшнього 

середовища, що, у свою чергу, призведе до вдосконалення виробництва та 

бiльш ефективного використання матерiальних, фiнансових та кадрових 

ресурсiв пiдприємства. 

Ключовi слова: процесний пiдхiд, конкурентоспроможнiсть, бiзнес-процеси. 

На сьогоднiшнiй день вiтчизнянi пiдприємства стикаються з рядом 

труднощiв щодо втримання конкурентних позицiй на ринку. Сучасний ринок 

характеризується швидкими темпами розвитку, насиченням широким 

асортиментом продукцiї високої якостi, яка виробляється як всерединi країни, 

так i iмпортується з-за кордону. Сукупнiсть даних передумов зумовлює 

необхiднiсть знаходити новi рiшення, випереджати конкурентiв у розвитку. 

Цього можна досягти шляхом впровадження сучасних концепцiй та пiдходiв до 

органiзацiї менеджменту. 
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Особливостi процесного пiдходу до управлiння пiдприємствами 

рiзнопланово дослiджено в працях вiтчизняних i зарубiжних науковцiв, бiзнес-

тренерiв, експертiв: М. Хаммера, Дж. Чампi, М. Портера, В. Iвлєва, Т. Попової, 

С. Дохоляна, С. Ткачової, М. Гвоздя, В. Мицько та iн. Проте за рiзноманiття 

пiдходiв до процесу управлiння пiдприємствами, розроблення й упровадження 

процесного пiдходу у практику їхньої дiяльностiiснує низка актуальних i 

проблемних питань, пов'язаних iз необхiднiстю формування технологiй, 

методiв i механiзмiв оптимiзацiї управлiння бiзнес-процесами на пiдприємствi. 

Видiлення, опис i управлiння бiзнес-процесами на пiдприємствi реалiзує 

управлiнську методологiю, яка дає змогу iстотно пiдвищити ефективнiсть 

функцiонування пiдприємства, пiдвищити рiвень його стiйкостi та 

конкурентоспроможностi. 

Мета статті - обгрунтування проблем та переваги використання 

процесного пiдходу до управлiння пiдприємствами. 

Управлiння як процес вiдображає прагнення iнтегрувати всi види 

дiяльностi за рiшенням управлiнських проблем в єдиний ланцюг. Управлiння 

при цьому представляється як динамiчно змiнюються у просторi та часi, 

пов'язанi мiж собою управлiнськi функцiї, метою яких є вирiшення проблем i 

завдань навчального закладу. 

Управлiння як функцiя реалiзується через виконання ряду управлiнських 

дiй (функцiй управлiння) - планування, органiзацiя, розпорядження, 

координування, контроль, мотивацiя, керiвництво, комунiкацiї, дослiдження, 

оцiнки, прийняття рiшень, пiдбiр квалiфiкованих фахiвцiв, представництво, 

ведення переговорiв, укладення угод на освiтнi послуги. 

Формування управлiння як науки, як галузi наукових дослiджень частково 

було вiдгуком на потреби великого бiзнесу, частково - спробою скористатися 

перевагами нової технiки, а частково зумовлене науковими розробками 

найбiльш ефективних методiв виконання робiт. 

Вiдомо чотири основнi пiдходи, що внесли суттєвий вклад у розвиток 

теорiї та практики управлiння, а саме: 
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 пiдхiд з позицiй видiлення наукових шкiл в управлiннi; 

 процесний пiдхiд; 

 системний пiдхiд; 

 ситуацiйний пiдхiд. 

Процесний пiдхiд в управлiннi набуває все бiльшої популярностi, 

головною перевагою якого є пряма орiєнтацiя на замовника продукцiї або 

послуг. Поштовхом для впровадження процесного пiдходу стало певне 

вичерпання можливостей конкуренцiї за рахунок зниження виробничих витрат, 

застосування нових технологiй виробництва, а отже, необхiдностi зменшення 

цiни продукту за рахунок зменшення адмiнiстративних витрат [1, с. 54].  

Процесний пiдхiд веде до спрощення багаторiвневих iєрархiчних 

органiзацiйних структур, що забезпечує бiльшу орiєнтацiю органiзацiї на 

споживача. За рахунок скорочення iєрархiчних рiвнiв органiзацiйної структури 

процесний пiдхiд дозволяє спростити обмiн iнформацiєю мiж рiзними 

пiдроздiлами. Перехiд до процесного пiдходу дозволяє усунути вiдособленiсть 

пiдроздiлiв i посадових осiб, розглядати дiяльнiсть у системi менеджменту 

якостi не в статицi, а в динамiцi, коли дiяльнiсть у системi має постiйно 

полiпшуватися на основi вiдповiдних вимiрювань i аналiзу, акцентувати увагу 

менеджменту на взаємодiї пiдроздiлiв i посадових осiб, що дає можливiсть 

усувати ―нiчийнi поля‖, тобто дiлянки дiяльностi, що випадають з-пiд впливу 

системи менеджменту якостi. 

Термiн «процесний пiдхiд» пiдтверджено стандартом ISO 9000:2008, у 

якому зазначено, що для результативного функцiонування органiзацiї повиннi 

управляти численними зв’язками i взаємодiючими процесами. Систематична 

iдентифiкацiя процесiв, управлiння ними та їхня постiйна взаємодiя вважаються 

процесним пiдходом. У стандартi зазначено: перевага процесного пiдходу 

полягає у неперервностi управлiння, яке вiн забезпечує на стику окремих 

процесiв у рамках єдиної системи, а також за їх комбiнацiї та взаємодiї. За 

використання у системi менеджменту якостi процесний пiдхiд пiдкреслює 

важливiсть:  
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– розумiння й виконання вимог;  

– необхiдностi розгляду процесiв iз погляду доданої цiнностi;  

– досягнення результатiв виконання процесiв та їх результативностi;  

– вдосконалення процесiв на основi об’єктивного вимiру [2, с. 56]. 

Фахiвцями у галузi управлiння визначено низку основних переваг 

використання процесного пiдходу: [3, с. 90] 

o зацiкавленiсть персоналу в пiдвищеннi рiвня якостi кiнцевого продукту 

через якiсне виконання посадових обов’язкiв i операцiй для отримання доходу 

вiд конкретного бiзнес-процесу, в якому задiяний персонал, на вiдмiну у 

зацiкавленостi у виконаннi лише безпосереднiх функцiй; поява можливостей 

для вияву дiлової iнiцiативи й активностi працiвникiв;  

o горизонтальний розподiл функцiй i вiдповiдальностi мiж власниками 

(очiльниками) процесiв i зменшення рiвня впливу менеджерiв вищого рiвня у 

вертикальнiй структурi й зниження управлiнського навантаження на них;  

o урахування динамiчного характеру розвитку пiдприємства;  

o виконання власниками бiзнес-процесiв рiзних функцiй, володiння 

вищим рiвнем знань i здiбностей до вирiшення проблемних ситуацiй, творчий 

пiдхiд до вирiшення проблем на вiдмiну вiд жорсткої регламентацiї працi;  

o вищi рiвнi оперативностi прийняття управлiнських рiшень, 

саморегулювання, динамiчностi, гнучкостi, реагування на змiни у зовнiшньому 

середовищi й адаптивностi системи управлiння та її внутрiшнiх процесiв, 

зумовленi орiєнтацiєю на створення цiнностi для кiнцевого споживача й 

задоволення його запитiв та iнтересiв та iнтеграцiєю ресурсних та 

iнформацiйних потокiв;  

o зниження рiвня бюрократiї та регламентування й, як наслiдок, економiя 

ресурсiв – фiнансових, матерiальних, трудових, часових та iн., а також 

управлiнських витрат за рахунок виключення дублювання функцiй i 

скорочення зайвих управлiнських ланок;  

o спрощення органiзацiйних, узгоджувальних, контрольних процедур 

управлiння, вiдхiд вiд фрагментарної вiдповiдальностi. 
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Зазначенi переваги є необхiдними й для ведення ефективної конкурентної 

боротьби. 

Водночас дослiдники  вказують i на складнощi процесного пiдходу, 

зокрема: значнi фiнансовi витрати пiд час переходу до процесного управлiння; 

супротив персоналу й звуження компетенцiї спiвробiтникiв; складнiсть 

реалiзацiї, пов’язана з документальним оформленням кожного бiзнес-процесу; 

недостатнiсть вiдображення процесним пiдходом взаємозв’язку мiж окремими 

елементами управлiння органiзацiєю у цiлому; вияв критерiїв успiшностi лише 

в межах конкретного бiзнес-процесу, а не пiдприємства загалом [4, с. 22]. 

Сучаснi науковцi виокремлюють два основнi пiдходи до процесного 

управлiння залежно вiд виду процесiв – взаємопов’язаних чи наскрiзних. За 

першим пiдходом до процесного управлiння бiзнес-процес є стiйкою 

цiлеспрямованою сукупнiстю пов'язаних мiж собою видiв дiяльностi, яка за 

вибраною технологiєю перетворює входи на виходи, цiннi для споживача. За 

другим пiдходом управлiння методологiчно базується на виокремленнi на 

пiдприємствi наскрiзних процесiв. Прихильники такого пiдходу визначають 

бiзнес-процес як цiлеспрямовану послiдовнiсть процесiв (операцiй, процедур) 

що призводить до виходу – заданого кiнцевого результату. Тобто процес можна 

представити перелiком операцiй, якi виконуються послiдовно у пiдроздiлах 

пiдприємства (функцiонально рiзних). 

Процесне управлiння пiдприємством ми пропонуємо розглядати як 

управлiння системою, яка складається з пов'язаних компонентiв: нормативного 

забезпечення (регламентiв та навчальних матерiалiв); учасникiв процесного 

управлiння (власникiв процесiв, бiзнес-аналiтикiв, процесного офiсу); 

iнструментарiю (наприклад, ARIS (Architecture of Integrated Information 

Systems-Архiтектура iнтегрованих iнформацiйних систем), Нотацiя BPMN 

(v.2.0.1) – мiжнародний стандарт ISO/IEC 19510:2013); кращих практик 

удосконалення бiзнес-процесiв, адаптованих до дiяльностi вiтчизняних 

пiдприємств (наприклад, Lean Six Sigma). Вiдзначимо й принципи управлiння 

бiзнес-процесами на пiдприємствi, що припускають їх обов'язкове сумiсне 
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використання: загальних логiстичних витрат; координацiї; iнтеграцiї; 

моделювання; iнформацiйно-комп'ютерної пiдтримки; видiлення комплексу 

пiдсистем; комплексного управлiння; стiйкостi; адаптивностi; системностi. 

Таким чином, теорiя управлiння пiдприємством є багатогранною i 

суперечливою. Вибiр оптимального пiдходу до управлiння дає можливiсть 

пiдприємству найбiльш успiшно розвиватися в умовах ринкової ситуацiї та 

швидко реагувати на сприятливi та захищатися вiд несприятливих факторiв 

зовнiшнього середовища. Розглянувши та детально вивчивши переваги та 

недолiки рiзних пiдходiв до управлiння пiдприємством, доходимо висновку, що 

менеджмент на основi процесного пiдходу має беззаперечнi переваги, бо 

управлiння є процесом вироблення та реалiзацiї управлiнських рiшень. Це 

дозволяє говорити про те, що орiєнтацiя управлiння пiдприємством на 

процесний пiдхiд є прiоритетним в сучасних умовах жорсткої конкурентної 

боротьби i динамiчного ринкового середовища. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДЕФІНІЦІЮ 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Здійснено вивчення суті та трактування дефініції «конкурентоспроможність 

підприємства». Встановлено, що нині існує велика кількість трактувань 

категорії «конкурентоспроможність підприємства», але не існує єдиного 

формулювання. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, 

конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, 

конкурентні переваги. 

У сьогоднішній діловому середовищі виробники або постачальники послуг 

знаходяться під постійним тиском конкуренції, тому мова завжди йде про 

виживання і зростання компанії. Здатність протистояти конкуренції 

характеризується такою економічною категорією, як конкурентоспроможність. 

Ринкові умови вимагають підтримки високого рівня 

конкурентоспроможності - одного з основних елементів успіху компанії на 

національному і міжнародному ринках. Термін «конкурентоспроможність» 

відноситься до товарів або продуктів, виробників або постачальників послуг,  

до регіонів і навіть окремих країн та національних економік. Звичайно, суть 

цього поняття варіюється в залежності від напрямку застосування, але єдине є 

те що термін «конкурентоспроможність» відображає здатність об'єкта 

дослідження ефективно виконувати свої функції в умовах конкурентного 

ринку. 

Аналіз останніх результатів досліджень і публікацій. Наукові досягнення 

вітчизняних і зарубіжних вчених в області досліджуваних питань показують 

різноманітність підходів щодо конкуренції та конкурентоспроможності 

компаній. На сьогодні в науковій літературі згенероване широке теоретичне і 
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методологічне формулювання дефініції конкурентоспроможність підприємства, 

що спричинено її багатогранністю. Поряд з цим окремі напрямки цієї 

багатопланової проблеми є дискусійними і потребують подальшого 

дослідження.  

Мета статті - обґрунтування економічної категорії Ғ 

конкурентоспроможність, яка посідає особливе місце в економічній науці, 

однак не дає як єдиного загальноприйнятого трактування дефініції - 

конкурентоспроможність підприємства, так і єдиного підходу до методів її 

оцінювання і формування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність є 

однією з основних категорій, що широко використовується в теорії та практиці 

економічних наук, багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської 

мови означає суперництво, боротьба за досягнення найкращих результатів.  

М. Портер підкреслює, що конкурентоспроможність - це властивість 

товару або послуги, суб'єкта ринкових відносин, які виникають на ринку з 

конкуруючими товарами, послугами або суб'єктами подібних ринкових 

відносин [4, с. 148]. 

Конкурентоспроможність фірми - це реальна і потенційна спроможність 

фірми розробляти, виробляти і продавати продукцію, що за «ціновими» і 

«неціновими» особливостями в комплексі, є більш привабливими для 

споживачів, ніж конкурентні товари. Та ж точка зору міститься в роботі Дж. 

Дж. Ламбена. Диверсифікація думок вчених змушує віднести до 

конкурентоспроможності порівняльні підходи, що відображають різні аспекти 

оцінки конкурентоспроможності: маркетингові, факторні і комплексні. 

Маркетинговий підхід (конкурентоспроможність - особливість об'єкта, що 

характеризується ступенем реального або потенційного задоволення конкретної 

потреби в порівнянні з подібними об'єктами, представленими на ринку) -  

процес оцінки конкурентоспроможності компанії складається з заданих 

параметрів: частка ринку, привабливість зростаючого ринку, а також ступеня 

задоволеності споживачів продукцією компанії. В рамках цього підходу 
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широко використовуються матричні методи (матриці ADL, BCG, GE / 

McKinsey). Матричні методи відрізняються відносною простотою застосування 

і чіткістю одержуваних результатів, але практичне використання отриманих 

результатів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства дещо 

лімітоване. 

Для оцінки задоволеності споживачів зазвичай використовуються методи 

досліджень, статистична обробка отриманих даних і опитувань. Специфіка цих 

методів полягає в складності і часу збору та обробки інформації, що, частково 

компенсується ймовірністю виявлення труднощів і вузьких місць забезпечення 

конкурентоспроможності компанії. 

Факторний підхід до оцінки конкурентоспроможності компанії зводиться 

до виявлення та оцінки вирішальних чинників успіху в порівнянні з 

компаніями-конкурентами. Різні дослідники по-різному інтерпретують ці 

чинники. Наприклад, А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд підкреслюють якість і 

характеристики продукту; репутацію (імідж); потужності; інноваційні 

можливості; використовувані технології; дилерські мережі і торгові 

потужності; фінансові ресурси.  

У свою чергу Д. Кревенс вважає, що запорукою конкурентоспроможності 

компанії повинні бути ключові компетенції, які визначаються: а) 

конкурентними перевагами; б) універсальністю (конкурентну перевагу в різних 

ситуаціях); в) складністю копіювання [4, с. 124].  

За словами Портера, на створення конкурентних переваг компанії 

впливають: 

а) відношення до певної галузі; 

б) використання конкурентних стратегій; 

в) виробничо-збутовий ланцюжок [4, с. 68]. 

Що стосується факторного напрямку, в залежності від факторів, що 

розглядаються дослідниками, виділяють дві великі групи методів: на основі 

оцінки конкурентоспроможності продукції компанії і теорії ефективної 

конкуренції. 
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Комплексний підхід вимагає глобальної оцінки конкурентоспроможності 

компанії, заснованої не тільки на її поточній конкурентоспроможності, але і на 

її потенційній конкурентоспроможності. Іншими словами, 

конкурентоспроможність компанії - це інтегральним критерієм в порівнянні з її 

поточною конкурентоспроможністю і конкурентним потенціалом. Оцінка 

поточної і потенційної конкурентоспроможності та їх взаємозв'язок в 

інтегральному індексі конкурентоспроможності підприємства можуть 

відрізнятися в залежності від використовуваного методу. Поточна 

конкурентоспроможність може бути, наприклад, визначена на основі 

потенційної конкурентоспроможності продукції фірми - аналогічно методам, 

заснованим на теорії ефективної конкуренції. 

Серед різних визначень поняття конкурентоспроможності підприємства 

можна виокремити ряд основних підходів, що вказують на суттєві розбіжності 

в позиціях окремих авторів: 

Конкурентоспроможність - в найширшому сенсі - заснована на 

економічних, соціальних і політичних факторах позиції країни або виробника 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. Ця концепція на макрорівні відображає 

сприятливе положення економіки в міжнародній торгівлі і в той же час 

відображає її здатність зміцнити цю позицію. В системі управління ринком 

категорія «конкурентоспроможність» є однією з основних категорій, оскільки 

вона відображає економічні, наукові, технічні, виробничі, організаційні, 

адміністративні, маркетингові та інші можливості компанії, галузі або країни в 

цілому [2]. 

У більш вузькому сенсі конкурентоспроможність компанії зводиться до 

конкурентоспроможності її продукції і гарантує, що певна ніша буде зайнята. 

Однак конкурентоспроможність продукції - це лише важливий компонент 

конкурентоспроможності компанії. Більш широке тлумачення включає 

врахування не тільки конкурентоспроможності продукції, але і ефективності 

виробництва. Оскільки ефективність виробництва є рейтинговою категорією, 

наведена вище інтерпретація компенсує фактори, які призводять фірму до 

конкурентного стану. 
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Для того щоб ефективно проаналізувати визначення 

«конкурентоспроможність підприємства», обґрунтування слід розділити на три 

групи, які різняться своїми характеристиками: 

1. Конкурентоспроможність підприємства як відносна характеристика 

фірми з точки зору факторів взаємодії через конкурентні відносини. Особливе 

місце в економіці займає економічна категорія «конкурентоспроможність 

підприємства». Теоретичною і методологічною основою є визначення 

конкурентоспроможності, що зумовлено наявністю великої кількості тлумачень 

в залежності від функціональності їх застосування на практиці.  

А. Маренич і І. Астахова трактують дане поняття як комплексну 

характеристику господарської діяльності підприємств, засновану на аналізі 

різних аспектів виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал, 

трудові ресурси, матеріальне забезпечення, фінансові результати та ін.), що 

дозволяє визначити сильні сторони конкурентоспроможності фірми  і віднайти 

способи отримати перевагу перед своїми конкурентами [4, с. 23].  

Дослідники пов'язують конкурентоспроможність компанії з її здатністю 

працювати ефективно. Тому І.Б. Берегова вважає, що конкурентоспроможність 

об'єктів залежить від конкурентоспроможності їх елементів і їх організації для 

досягнення мети.  

А. Захаров визначає конкурентоспроможність підприємства як володіння 

особливостями, що створюють переваги для суб’єкта економічної конкуренції.  

М.В. Маракулин підкреслює, що конкурентоспроможність підприємства - 

це здатність компанії працювати в динамічному конкурентному середовищі зі 

збереженням наявних конкурентних переваг хоча б в тій же формі (бажано з 

позитивною динамікою) [4, с. 31].  

На думку Е. Райса і Дж. Траута, конкурентоспроможність підприємства - 

це можливість і динаміка адаптації до конкурентних умов ринку. 

Конкурентоспроможність підприємства - це можливість ефективного ведення 

бізнесу і її практичної прибуткової впровадження на конкурентному ринку, 

тобто здатність підприємства використовувати свої сильні сторони і 

концентрувати зусилля на виробництво товарів або послуг, в яких вона може 

зайняти лідируючі позиції на національному і зовнішньому ринку. 
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Зворотною стороною наведених вище інтерпретацій є поверховість 

суджень, які не дають чіткої відповіді на важливий аспект досліджуваного нами 

явища. Цей набір термінів дозволяє зрозуміти, що конкурентоспроможність 

підприємств розуміється як співвідношення порівняльних переваг підприємств, 

що виникають в результаті їх діяльності на ринку з аналогічними виробниками. 

Розглянутий набір інтерпретацій, по суті, відображає цілеспрямовану 

діяльність компанії на ринку з урахуванням основних виробничих і 

економічних параметрів і вони показують, як функціонує 

конкурентоспроможність компанії. 

2. Конкурентоспроможність підприємства як здатність виробляти 

конкурентоспроможну продукцію. Ця позиція відображає двоякий підхід до 

суті явища: з одного боку, вона пояснює необхідність задоволення суспільних 

потреб, а з іншого, виявляє протиріччя виробничого процесу. Цієї думки 

дотримується С.А. Попов, який розуміє конкурентоспроможність як здатність 

організації виробляти і продавати конкурентоспроможний продукт; перевагу 

цієї конкурентоспроможної організації перед іншими конкуруючими 

організаціями в цій сфері діяльності. 

Деякі автори об’єднують конкурентоспроможність підприємства з 

конкурентоспроможністю його продукції як основної складової 

конкурентоспроможності. Під конкурентоспроможністю бізнесу розуміють 

здатність вигідно виробляти і продавати продукцію за ціною, що не перевищує 

інші аналоги в його ринкової ніші  і не поступається за якістю [1, с. 18]. 

Визначення Р.А. Фатхутдінова, який відзначає, що 

конкурентоспроможність - це здатність компаній виробляти 

конкурентоспроможну продукцію, перевага одних компаній перед іншими, які 

працюють в цій сфері в країні, а також за кордоном. Це визначення підкреслює 

важливість створення конкурентоспроможних продуктів за рахунок 

підвищення ефективності одних компаній у порівнянні з іншими.  

3. Конкурентоспроможність компанії як можливість задовольнити 

конкретну потребу в порівнянні з аналогічними об’єктами. Ж.  Ж. Ламбен 
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вважає, що конкурентоспроможність компанії - це її здатність краще, ніж 

конкуренти, задовольняти потреби клієнтів. «Конкурентоспроможність 

зберігається до тих пір, поки компанія зберігає конкурентну перевагу, або через 

певні характеристики, які відрізняють її від конкурентів, або через більш 

високу продуктивність, що дає їй перевагу у витратах».  

Використання вченими різних підходів можна пояснити, з одного боку, 

теоретичною складністю, універсальністю даного визначення, а з іншого боку, 

різними практичними потребами у визначенні стратегій і тактик окремих 

компаній. Таким чином, узагальнення визначення конкурентоспроможності 

компанії в рамках розглянутого підходу дозволяє виділити наступні аспекти.  

По-перше, це здатність виробника задовольнити потреби покупців 

порівняно з аналогічною продукцією на цьому ринку. По-друге, 

конкурентоспроможність характеризується ступенем привабливості продукту 

для клієнта, який дійсно здійснює покупку. 

Вивчення підходів до розуміння сутності конкурентоспроможності 

підприємства дозволило виділити наступні основні гіпотези: 

1. Інтерпретація конкурентоспроможності підприємства часто буває 

загальною. Деякі підходи заслуговують подальшого глибокого вивчення. У 

пропонованих тлумаченнях відсутня комплексна інтерпретація цього поняття, 

що можна пояснити специфікою і проблемами існування цього явища. 

2. Кожен з цих підходів висловлює певний напрям дослідження. Це 

пов'язано з роботою в конкретному середовищі з чітко визначеними завданнями 

для бізнес-одиниць. 

3. Інформація про бензин цієї категорії може бути передана тільки в 

тому випадку, якщо це необхідно у зв'язку зі змінами у навколишньому 

середовищі в контексті конкурсу. 

Суть цієї категорії може розкриватися лише в разі потреби в зв'язку зі 

змінами у навколишньому середовищі використовуючи конкурентні переваги і 

потенційні шанси для забезпечення конкурентоспроможності продукції 

компанії в майбутньому з урахуванням конкретного ринку, конкретного часу, 

конкретного продукту або послуги. 
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Існує думка, що конкурентоспроможність компанії - це певний стабільний 

процес [3, с. 42].  

Конкурентоспроможність продукції визначає конкурентоспроможність 

компанії; конкурентоспроможність підприємства визначає рівень економічного 

становища підприємства. а також рівень економічного становища компанії 

визначає рівень і напрямок інноваційного розвитку, що в свою чергу визначає 

конкурентоспроможність продукції. Однак, на наш погляд, це не так. 

Причинно-наслідковий зв'язок (фактор і результат) невірні. 

Конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність підприємства - 

це результат конкурентних факторів. 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – це відносна риса, 

що вказує і визначає стратегію функціонування компанії в умовах існування 

змін зовнішнього середовища, яка націлена на якісно-кількісне забезпечення 

діяльності  бізнес - структури на ринку. 

Підсумовуючи вищевикладене можемо стверджувати, 

конкурентоспроможність підприємства - це здатність використовувати 

внутрішній потенціал суб’єкта господарювання для створення і розвитку 

конкурентних переваг відповідно до мікро- і макросередовища. 

Конкурентоспроможність - це результат, який показує існування конкурентної 

переваги. Конкурентоспроможність підприємства визначається не тільки 

кінцевим підсумком господарювання, а формується на етапі планування і є 

наслідком управлінської діяльності на всіх етапах бізнесу. Отже, 

конкурентоспроможність визначає присутність економічної одиниці в 

конкурентному середовищі, сприяє виконанню іманентних функцій відповідної 

якості і цінності, проявляється в конкурентному просторі і сприймається, з 

одного боку, як важливий стимул до ринкової діяльність, а з іншого боку, як 

динамічний процес адаптації до умов і вимог ринку Ми вважаємо, що 

конкурентоспроможність - це здатність бізнес-одиниці випереджати 

конкурентів для досягнення своїх економічних цілей. 
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