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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                         

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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СИСТЕМА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Останніми роками ми спостерігаємо за значними змінами, які впроваджують 

уряд України та законодавча гілка влади спільно з європейським партнерами, 

направленими на реалізацію євроінтеграційного курсу країни, у тому числі 

реалізацію зобов’язань щодо розвитку місцевої і регіональної демократії. У 

статті розглянуті головні нормативні акти, що регулюють діяльність органів 

місцевого самоврядування, висвітлені процеси децентралізації влади в Україні, 

об’єднання територіальних громад. 

Ключові слова: децентралізація, ОТГ, громада, місцеве самоврядування, 

адміністративно-територіальний устрій, АТУ. 

Функціонування публічної влади з різних точок зору досліджувались і 

продовжують досліджуватись зарубіжними і вітчизняними науковцями: 

Веліхов Л., Еллінек Г., Лілієнфельд П., Моль Р.,  Рейснер М., Соколовська В.В., 

Бондарчук Л.В.  та ін., які в різні часи висували свої погляди на місцеве 

самоврядування. Серед дослідників функціонування місцевого самоврядування, 

авторів і сучасних поборників реформування державної влади та 

адміністративно-територіального устрою України слід виділити:  Абрам’юка І., 

Бориславську О.М., Ганущака Ю.І., Гройсмана В.Б., Ткачука А. та ін. 

Сильна владна вертикаль з абсолютною підпорядкованістю усіх органів 

виконавчої влади, невпорядкованість структури адміністративно-

територіального устрою країни, слабке місцеве самоврядування та залежність 
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процвітання регіону від прихильності та приналежності до діючої влади 

призвели до абсолютного відставання розвитку України в цілому, порівняно 

навіть із її найближчими західними сусідами. Спостерігалась прискорена 

депопуляція в малих сільських місцевостях, тоді як у більших містах є певний 

приріст населення. Це пояснюється в основному механічним приростом, тобто 

переїздом молодих сімей до місця роботи. Таким чином, спостерігається 

неухильне обміління поселенських мереж, віддалених від центрів економічної 

діяльності. Якщо держава не реагуватиме на такі тенденції, то Україну чекає 

доля багатьох латиноамериканських країн, де в сільській місцевості проживає 

майже 5%, тоді як мегаполіси задихаються від напливу колишніх селян, 

плодячи нетрі та соціальну напругу. Таким чином, призупинення процесу 

депопуляції населення в сільській місцевості може бути здійснено шляхом 

створення осередків економічного притягання, місць зайнятості населення 

поблизу місця проживання. Якщо вважати, що адміністративно-територіальний 

устрій – скелет держави, то слід визнати, що він кволий, непропорційний та 

негнучкий. Особливо яскраво недосконалість адміністративно-територіального 

устрою проявляється на найнижчому, базовому рівні – сіл, селищ, міст 

районного значення.[1, c. 12] 

Такі тенденції в комплексі із підписаною Угодою про асоціацію з ЄС та 

Європейською хартією місцевого самоврядування дали нове дихання ідеї 

реформувати територіально-адміністративний устрій (АТУ) держави та 

розпочати великий шлях змін. Показовою щодо неминучості змін є думка, що 

«місцеве самоврядування більш ефективне у вирішенні власних проблем, ніж 

центральні органи влади. Тому децентралізація на місцевому рівні повинна 

забезпечити економічну свободу. Яка дозволить підвищити соціально-

економічний розвиток регіонів, привабити інвесторів, а також підвищити 

відповідальність влади» [8, с. 68-69]. Варто зауважити, що в Україні про 

необхідність проведення реформи територіальної організації влади велась мова 

протягом усього часу незалежності. Тому досить актуальним є дослідження 

правової основи місцевого самоврядування в Україні та новітньої спроби 

децентралізації влади та зміни АТУ як ефективної моделі розподілу функцій 

держави. 
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Сучасне розуміння місцевого самоврядування як кращої форми здійснення 

влади народом безпосередньо та як оптимальної організації взаємодії ланцюжка 

особа-громада-органи влади, в нашій державі відображалось у ряді законів, 

прийнятих Верховною Радою України після проголошення її незалежності. 

Базові поняття і принципи місцевого самоврядування в Україні визначені ст. 7 

Конституції України, де визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке  

відповідно до ст.140 є правом територіальної громади — жителів села або 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів декількох сіл, селища і 

міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України, і здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом [5]. За Законом України «Про місцеве самоврядування», 

місцеве самоврядування здійснюється місцевими громадами сіл, селищ, міст як 

безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, 

а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальної громади сіл, селищ, міст. [3] Одним із головних завдань 

місцевих рад слід визначити затвердження програм соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які 

спрямовані на вирішення проблем розвитку і удосконалення способу життя, 

підвищення матеріального і культурного рівня життя населення, перетворення 

виробничих і соціальних умов праці, поліпшення умов відпочинку. Не менш 

важливе значення місцеві ради мають у питаннях збереження об’єктів 

історичної, культурної, екологічної, наукової спадщини, маючи виключну 

компетенцію створювати відповідні території і об'єкти природно-заповідного 

фонду місцевого значення, та оголошувати  в місцях масового розмноження та 

вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням 

господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу. Також, 

місцеві ради: затверджують містобудівну документацію; встановлюють правила 

благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і 

порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях; 

встановлюють заборону продажу алкогольвмісних напоїв та ін. [3] 
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Окремо варто виділити Закон України «Про органи самоорганізації 

населення», який передбачає створення за принципами законності, 

добровільності, виборності, гласності, територіальності, підзвітності органу 

самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети тощо) як 

одну із форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах у вирішенні окремих питань місцевого значення з метою задоволення 

соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів. До типових 

напрямів діяльності органів самоорганізації населення можна віднести: 

благоустрій і озеленення; сприяння утворенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ); ремонт внутрішньоквартальних територій; 

вирішення екологічних проблем; розв’язання проблем облаштування дитячих 

майданчиків, місцевих територій відпочинку і скверів; створення клубів за 

інтересами; покращення громадського правопорядку та вирішення проблем 

дитячої бездоглядності та ін. [4] 

Однак, Закон «Про місцеве самоврядування» не може мати широко 

впровадження, без дії ряду інших важливих законів, які регулюють діяльність 

місцевого самоврядування в Україні: «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про органи самоорганізації населення», «Про запобігання 

корупції», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Податковий 

кодекс України регулює перелік та граничні ставки місцевих податків і зборів. 

Бюджетний кодекс України визначає основні принципи формування доходів та 

видатків місцевих бюджетів, що є основою фінансової спроможності місцевого 

самоврядування. 

І тут важливо вкотре відзначити, що нерідко ОМС були заручниками 

політичної ситуації в країні, а вирішення нагальних проблем місцевого 

значення значною мірою залежало від волі районних чи обласних управлінців. 

Така ситуація не приводила країну до потужного розвитку і не відповідала 

очікуванням громадян і це дало поштовх до старту адміністративно-

територіальної реформи та затвердження відповідної концепції. Реформування 

являє собою відхід від централізованої моделі управління в державі, 
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забезпечення спроможності місцевого самоврядування через побудову 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні за принципами 

субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування. 

Втілити задуми в реальність стало можливим у 2014 році, коли Кабінет 

Міністрів України розпорядженням №333 схвалив Концепцію реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі - 

Концепція). Метою Концепції є формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки 

повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та 

доступних послуг (адміністративних, соціальних та ін.), становлення інститутів 

прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та 

територіальних громад. Базовими завданнями впровадження Концепції є: 

встановлення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці; 

формування ефективної територіальної системи органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, чітке розмежування 

повноважень між ними; утворення об’єднаних територіальних громад, 

спроможних вирішувати питання місцевого значення, що стимулюватиме 

економічний розвиток відповідних територій; створення сприятливих правових 

умов для максимально широкого залучення населення до прийняття 

управлінських рішень; забезпечення соціально-економічного розвитку 

територіальних громад і регіонів.[6] Концепція передбачає три рівні 

адміністративно-територіальних одиниць АТУ і три рівні органів влади, які 

функціонують на відповідній територіальній одиниці: базовий -  територіальні 

громади, у яких діють сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі органи, 

представництва (представники) окремих органів виконавчої влади; районний 

рівень — райони, у яких діють районні ради та їх виконавчі органи, районні 

держадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади; 

регіональний — Автономна Республіка Крим, області, м.Київ, м.Севастополь, 

де відповідно діють  Верховна Рада АРК, Рада міністрів АРК, обласні ради та їх 
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виконавчі органи, обласні держадміністрації, Київська та Севастопольська 

міські ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, 

територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Передбачено 

розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади на місцях на різних рівнях АТУ здійснюється за 

принципом субсидіарності та на засадах децентралізації влади із недопущенням 

дублюванням їх повноважень, функцій і завдань. При цьому, має бути 

встановлено механізми державного контролю за законністю рішень органів 

місцевого самоврядування та якістю надання населенню адміністративних та 

соціальних послуг. Для створення належних матеріальних, фінансових умов для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування повноважень 

становлять деякі податки та збори, а ОМС мають більше прав  щодо визначення 

податкової бази та регулювання ставок оподаткування.  

Матеріальною основою місцевого самоврядування визначається майно, 

серед іншого земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

(комунальній власності), об'єкти спільної власності територіальних громад. 

Концепція значно розширила можливості для максимального залучення 

населення в значущих місцевих питаннях шляхом: участі громадян при 

прийнятті стратегії розвитку громади, ухвалення статутів територіальних 

громад, схем планування територій; створення органів самоорганізації 

населення; проведення місцевих рефередумів; визнання підзвітності місцевої 

влади загальним зборам громадян. Важливо, що в перехідних країнах реформи з 

децентралізації мають проводитися поетапно, щоб не порушувати координацію 

дій, не перекладаючи одразу на місцеві органи влади ті задачі, які вони повинні 

вирішувати тільки у довгостроковому періоді. Крім того, хоча рівень 

економічного розвитку країни або регіону в певній мірі визначається 

можливостями децентралізації влади, на практиці бідні держави часто 

схиляються до централізації. Іншими словами, чим заможніша країна, тим 

більше відповідальності та ресурсів вона передає на місця. Раціональну модель 

децентралізації влади можна побачити на рисунку 1. [8, с.69] 
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Рисунок 1 — Децентралізація влади: раціональна модель  [8, с.69] 

 

З моменту прийняття Концепції вже сформований і діє основний пакет 

нового законодавства. Для досягнення цілей Концепції, у Законі України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (далі - Закон) визначено 

основні умови та ініціаторів об’єднання територіальних громад, утворення 

об’єднаної територіальної громади (ОТГ), порядок діяльності органів місцевого 

самоврядування в такій громаді до формування нових органів та надання 

державної підтримки ОТГ. Обсяг функцій територіальної громади збігається з 

обсягом функцій системи місцевого самоврядування. Добровільне об’єднання 

територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів 

сільської чи міської місцевості. При цьому, юридична особа — виконавчий 

комітет сільської, селищної, міської ради є правонаступником прав та обов’язків 

усіх юридичних осіб — виконавчих комітетів відповідних рад територіальних 

громад, що об’єдналися [7, с.9]. У Законі йдеться про те, що держава здійснює 

фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад шляхом 

надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на 

формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-
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економічного розвитку такої територіальної громади. Закон також запровадив 

інститут старост в ОТГ. Староста села, селища (далі - староста) є виборною 

посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села входить до 

складу виконавчого комітету відповідної ради, де представляє інтереси його 

жителів, та бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою, 

використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території 

свого округу, разом з активом працює над поповненням бюджету громади. Тому 

громада не може бути успішною, якщо старостинські округи працюють 

неефективно.  

Успішне здійснення децентралізації неможливе без ефективної системи 

регіонального управління, особлива роль якого стверджується пріоритетами 

державної регіональної політики, визначеними у Законі України «Про засади 

державної регіональної політики»: стимулювання та підтримка місцевих 

ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів 

для підвищення якості життя людей; розроблення та реалізація програм і 

проектів підвищення конкурентоспроможності територій; стимулювання 

міжрегіональної інтеграції, інтеграції освітніх просторів у єдиний 

загальноукраїнський простір, подолання міжрегіонального відчуження; 

визначення проблемних територій у регіонах та реалізація державних заходів 

щодо вирішення проблем; створення ефективної системи охорони 

навколишнього природного середовища шляхом врахування екологічної 

складової у стратегіях регіонального розвитку, зниження техногенно-

екологічного навантаження на довкілля у регіонах; формування нормативно-

правової бази, необхідної для реалізації державної регіональної політики; 

поліпшення ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню 

повноважень органами місцевого самоврядування та ін.[2] Реалізація державної 

регіональної політики здійснюється на основі системи взаємопов’язаних 

документів: Державна стратегія регіонального розвитку України; План заходів з 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України; регіональні 

стратегії розвитку; плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку; 
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інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів. Державна 

регіональна політика має враховувати особливості кожного регіону, 

забезпечувати їх відповідними ресурсами, в т.ч. фінансовими. При цьому, в 

процесі її розробки важливе розуміння того, що пряма бюджетна підтримка всіх 

регіонів неможлива, а джерела для забезпечення сталого розвитку кожного 

регіону слід шукати на місцевому та регіональному рівнях, створюючи 

сприятливі умови для розвитку місцевих підприємницьких структур, 

міжмуніципального співробітництва тощо. 

Отже, закріпивши ідеї місцевого самоврядування у пакеті законів, держава 

впровадила загальну модель розподілу владних повноважень на трьох рівнях, 

встановила принцип повсюдності місцевого самоврядування та визначила 

концептуальні засади діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування 

в Україні. Із впровадженням  реформ, територіальні громади отримали значну 

свободу у реалізації власної стратегії розвитку, яка передбачає самоврядний 

принцип — самоорганізацію та самовідповідальність жителів територіальних 

громад, а також обраних ними органів та службовців, зокрема у вирішенні 

нагальних проблем й примноженні доходів в кожній сім’ї. Важливе значення 

має те, що територіальній громаді властивий загальний зв’язок та соціальна 

взаємодія між постійними жителями спільної території, що є самостійною 

адміністративно-територіальною одиницею, або добровільним об’єднанням 

жителів кількох населених пунктів, що мають єдиний адміністративний центр. 

Окрім розподілу владних повноважень, держава зобов’язалася підтримувати і 

сприяти розвитку місцевого самоврядування. Головне, для всіх учасників 

процесу децентралізації (представникам місцевої влади, органів 

самоврядування і громадським активістам) пропонуються зразки різноманітних 

документів, методичні і навчальні матеріали для організації процесу в 

створених громадах (далі – ОТГ), фахові роз’яснення на найбільш важливі 

питання щодо децентралізації. 

 Нова для України модель місцевого самоврядування дала суттєвий 

поштовх місцевим громадам до відчутного розвитку. Створені ОТГ по суті 
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стали територіальною основою спроможного місцевого самоврядування 

базового рівня. І важливо вкотре підкреслити, що децентралізація передбачає 

покращення якості життя кожної людини незалежно від регіону чи місця її 

проживання, а принципи, які передбачені децентралізацією дають надію на 

позитивний розвиток як країни в цілому, так і регіонів зокрема. Попри таку 

обнадійливу динаміку, необхідно наголосити на неможливості децентралізації 

повноважень без одночасної децентралізації бюджетних коштів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

У статті визначено сутність конкуренції та конкурентоспроможності 

підприємства. Розглянуто основні фактори, що впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. Запропонований порядок здійснення 

аналізу факторів зовнішнього середовища та основні моделі аналітики.  

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, аналіз 

конкурентоспроможності, зовнішнє середовище, фактор впливу, SWOT аналіз, 

PEST аналіз. 

Конкуренція – одна з найважливіших ланок ринкового господарства, яка 

виражає всю сутність ринкових відносин. Науковці стверджують, що 

конкуренція – це суперництво між учасниками ринку за найвигідніші умови 

виробництва, а також за привласнення найбільших прибутків. 

Спроможність витримувати конкуренцію характеризує така економічна 

категорія, як конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність є одним з 

головних вимірювачів успішної діяльності підприємства. Саме завдяки 

конкурентоспроможності підприємство має змогу забезпечувати свою 

життєдіяльність, отримувати високий прибуток та стабільно розвиватись. 

Формування конкурентоспроможності здійснюється під впливом 

сукупності факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Їх вплив є 

суттєвим та багатостороннім. Недостатнє дослідження впливу 

зовнішньоекономічних факторів і наслідків дій на конкурентоспроможність 

підприємства зумовили актуальність даного дослідження. 

Серед науковців вагомий вклад у розвиток сучасної теорії 

конкурентоспроможності внесли: М. Портер, І. Ансофф, Р. А. Фатхутдінов,  
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Б. А. Райзберг та інші. В Україні вивчення проблеми конкурентоспроможності 

також актуальне, йому приділяють увагу такі вчені економісти як  

Л. Балабанова, І. Должанський, С. Шевельова та інші. Відзначаючи цінність 

напрацювань названих дослідників, слід зауважити, що окремі важливі аспекти 

визначення сутності конкурентоспроможності та конкуренції потребують 

подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження сутності формування 

конкурентоспроможності підприємства на основі оцінки впливу факторів 

зовнішнього середовища. 

У сучасній науковій літературі поняття «конкурентоспроможність 

підприємства» переважно розглядається з позицій фінансової стійкості та 

задоволення потреб споживача, здатності розширювати або утримувати за 

собою частину ринків, сукупності споживчих властивостей продуктового 

товару, ступеня переваги економічного суперництва тощо [1, c. 9-19]. 

Конкурентоспроможність поєднує в собі сферу конкурентних відносин, і 

стійкість підприємства до дії зовнішніх чинників, яка об’єднує такі властивості, 

як захищеність, стабільність, надійність, живучість тощо. Якщо звернутися до 

праць фундаторів концепції конкурентоспроможності [2], то необхідно 

підкреслити, що конкурентоспроможність проявляється тільки в умовах 

конкуренції та через конкуренцію. 

Важливим для нас є виділити із загальної гами підходів до визначення  

конкурентоспроможності підприємства її фундаментальні ознаки: 

- системність і закономірність, що виражається у взаємозв’язку 

конкурентоспроможності підприємства з ефективністю; 

- часова та просторова відповідність, що дає змогу оцінювати 

конкурентоспроможність підприємства у межах певного часу і конкретного 

місця; 

- відповідність та порівнянність, що проявляється в процесі взаємодії 

об’єктів конкуренції на основі порівняння аналогічних параметрів підприємств 

аграрного сектору економіки; 
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- стійкість до дії дестабілізаційних факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища протягом певного періоду [3; 4; 6] 

Складність правильності тлумачення поняття «конкурентоспроможність 

підприємства» полягає в його особливостях, які були виділені в сучасній 

економічній літературі різними вченими. 

В економічній літературі зазвичай розрізняють чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства: 

1 рівень – зусилля спрямовані лише на випуск продукції без врахування 

потреб споживача; 

2 рівень – вироблення продукції, що відповідає стандартам встановленим 

конкурентами; 

3 рівень – ігнорування стандартів конкурентів та поступове отримання 

переваг у галузі; 

4 рівень – успіх у конкурентній боротьбі забезпечує не виробництво, а 

управління, підприємство повністю отримує всі переваги у галузі. 

Можна зазначити, що конкурентоспроможність: 

1. Не є іманентною якістю підприємства. 

2. Взаємопов’язана та взаємозалежна з конкурентоспроможністю товару. 

3. Вимагає збільшення продуктивності й використання його ресурсів. 

4. Може виникати та бути оціненою тільки за наявності конкурентів. 

5. Відносне поняття, що має різний ступінь по відношенню до різних 

конкурентів. 

6. Залежить від рівня конкурентоспроможності товару, галузі, держави. 

7. Залежить від рівня конкурентних переваг і шляхів їх отримання. 

8. Результат людського капіталу. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства проводиться на основі 

аналізу факторів, що впливають на її рівень. Їх умовно можна поділити на дві 

групи: зовнішні та внутрішні. Факторами зовнішнього середовища є сукупність 

економічних, політичних, суспільних та екологічних умов, суб’єктів 

господарювання, а також інших зовнішніх чинників, які впливають на 

функціонування підприємства [5]. 
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Основні складові зовнішнього середовища з короткою характеристикою 

наведено у таблиці 1 

Таблиця 1- Основні складові зовнішнього середовища 

Складові Характеристика 
1. Державна політика Стан і напрям внутрішніх реформ, 

пріоритети розвитку країни та її 
стабільність, участь країни у світових 
інтеграційних процесах, напрями 
зовнішньої політики. 

2. Економічні умови Рівень розвитку господарства та галузей, 
рівень інфляції, коливання курсу валюти, 
рівень оподаткування, зростання та спад 
виробництва, умови отримання позикових 
коштів, рівень заробітної плати, тощо. 

3. Економічна монополізація Кількість та структура природних 
монополій в країні, стан конкуренції на 
ринку, ефективність діяльності 
антимонопольного комітету, легкість 
входження на ринок нових суб’єктів 
господарювання. 

4. Ресурсний потенціал Забезпеченість країни власними 
природними ресурсами, рівень екологічного 
навантаження, стан та захищеність всіх 
видів природних ресурсів. 

5. Товарні ринки Місткість товарних ринків, рівень 
вимогливості та потреб споживачів, 
стандартизація продукції, купівельна 
спроможність населення. 

6. Ринкова інфраструктура Технічний рівень інформаційних 
комунікацій, розгалуженість транспортної 
сітки, стан банківського та страхового 
обслуговування, тощо. 

7. Соціальні умови Рівень безробіття в країні, структура 
робочої сили, якість підготовки 
кваліфікаційної робочої сили, 
співвідношення різних категорій 
працівників, ціна на робочу силу в країні, в 
регіоні, в галузі, культурний рівень 
розвитку суспільства 

 

Порядок оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність підприємства представлено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Основні етапи оцінки впливу факторів зовнішнього 

середовища на конкурентоспроможність підприємства 

Фактори зовнішнього середовища прямо чи опосередковано впливають на 

економічну діяльність підприємства, можуть як ускладнювати її, так і 

відкривати нові переваги. Тому є необхідним проводити ретельний аналіз 

характеру оцінки впливу саме зовнішніх сил. Це дозволить приймати ефективні 

управлінські рішення, які поліпшуватимуть конкурентні позиції на ринку, 

забезпечуватимуть ефективне функціонування підприємства та його розвиток. 

Для аналізу факторів зовнішнього середовища актуальним є використання 

PEST-аналізу (політичних, економічних, соціальних, технологічних факторів) і 

SWOT-аналізу, який допомагає визначити сильні та слабкі сторони 

підприємства, його можливості та потенційні загрози, а також визначити 

несприятливі для функціонування підприємства фактори [5]. 

Отже, конкурентоспроможність є важливими складовою розвитку 

суспільства, яка постійно привертає увагу різних науковців. Щоб підприємство 

мало змогу вдосконалюватись та забезпечувати себе конкурентними 

перевагами для ефективного функціонування на ринку важливо проводити 

оцінку його конкурентоспроможності. Найкращим рішенням є оцінка на основі 

аналізу факторів впливу зовнішнього середовища. Завдяки аналізу впливу 

факторів зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємство 

має змогу підвищити ефективність стратегічного планування, збільшити рівень 

конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом, зменшити рівень 

ризику в процесі виробничої та збутової діяльності, а також розширити частку 

ринку. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У 

ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 

Обґрунтовано методологічний підхід до вдосконалення системи планування, 

управління, заснований на комбінуванні стратегій: зростання і підтримання 

сталого розвитку; організаційних змін; інноваційної; стратегічного 

маркетингу; ресурсозбереження, що дозволяє моделювати поведінку 

організації охорони здоров'я в умовах проведення змін з метою підвищення 

ефективності функціонування. В рамках даного підходу запропоновані етапи і 

методи планування обсягів і фінансування гарантованої безплатної медичної 
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допомоги населенню території з урахуванням потреби в її отриманні, що 

дозволяє в умовах проведення змін прогнозувати оптимальне ресурсне 

забезпечення охорони здоров'я на регіональному рівні. 

Ключові слова: зміни, комбінування, стратегічне управління, стратегія, 

інновації. 

В умовах реформування охорони здоров'я перед закладами охорони 

здоров'я постало завдання управління на основі передбачення змін з метою 

визначення майбутніх тенденцій і розробки відповідної стратегії для стійкого й 

ефективного функціонування. Відсутність стратегічного бачення в закладах 

охорони здоров'я ускладнює прогнозування результатів діяльності, можливість 

своєчасного внесення коректив у процес управління. 

Дослідження управління підприємствами висвітлено в наукових працях 

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, окремі особливості управління в 

системі охорони здоров’я відображено в працях Адама Сміта, Томаса Роберта 

Мальтуса, Карла Маркса, Джона Мейнарда Кейнса, Давида Рікардо, Уеслі 

Клера Мітчела, Джоани Робінсон та ін. Проте необхідні додаткові дослідження, 

деталізація та розкриття сучасних особливостей управління закладами охорони 

здоров’я в умовах реформування медичної сфери України. 

Для вироблення конкурентоспроможних стратегічних рішень доцільно до 

процесу їх розробки застосовувати системний, комплексний, інтегрований, 

маркетинговий, функціональний, динамічний, відтворювальний, процесний, 

нормативний, оптимізований, адміністративний, поведінковий, ситуаційний та 

інший підходи [2]. 

Сьогодні існує ряд проблем у системі планування та економічного 

забезпечення охорони здоров’я: 

1. Повільно впроваджується стратегічне управління в закладах галузі. 

2. На регіональному рівні (мезорівні): при розробці територіальних 

програм не в повній мірі враховуються демографічні показники, 

збалансованість потреб населення (попиту) за видами медичної допомоги з 

рівнем її фінансування, можливостями (пропозиціями) закладів охорони 

здоров’я щодо її надання. 
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3. Не визначені раціональні форми взаємодії деержавних і ринкових 

інститутів щодо ресурсного забезпечення охорони здоров’я. 

4. Відсутнє стратегічне бачення щодо впровадження ресурсозберігаючих 

технологій у галузі. 

Метою даної статті є вибір стратегій для закладів охорони здоров’я в 

умовах реформування. 

Розвиток закладу охорони здоров’я в умовах реформування повинен 

базуватися на впровадженні стратегічного управління для удосконалення 

процесу управління, системи планування та економічного забезпечення. Для 

впровадження стратегічного управління у закладі охорони здоров’я необхідно 

обрати стратегію. 

Науковці пропонують комбінування декількох важливих для закладу 

охорони здоров’я стратегій як моделювання поведінки медичної установи на 

перспективу в умовах реформування. Комбінування стратегій передбачає 

комплексне використання різноманітних напрямків стратегій у закладі охорони 

здоров’я та повинно включати [6]: 

Таблиця 1 - Комбінування та комплексне використання стратегій в 

охороні здоров’я 

Найменування стратегії Напрямок стратегій 

1. Стратегії 
розвитку (зростання): 

Удосконалення системи планування в охороні 
здоров’я в умовах реформування 

- Росту - Розвиток продукту – покращення якості медичних 
послуг; 

- планування обсягу надання медичних послуг 
населенню території на основі сучасних галузевих норм і 
нормативів, обгрунтованих вартісних нормативів, методів 
економіко-математичного моделювання. 

- Підтримання 
позицій 

- Стійкого функціонування закладу охорони здоров’я; 
- удосконалення механізму ціноутворення в галузі; 
- встановлення необхідних пропорцій в процесі 

виробництва та ресурсного забезпечення медичних послуг 
для досягнення медичної, соціальної, економічної 
ефективності. 

2. Стратегія 
організаційних змін: 

Удосконалення процесу управління: 
- Впровадження організаційних трансформацій з 

метою підвищення ефективності діяльності. 
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Продовження таблиці 1 

3. Інноваційна
стратегія: 

Впровадження в практику організаційних, 
лікувальних, інформаційних, економічних інновацій: 

- Використання інноваційних ідей формального лідера 
(або активного співробітника) закладу для формування 
стратегічного бачення попереджувального характеру; 

- постійне впровадження нових технологій; 
- неперервний розвиток і навчання співробітників 

медичної установи, включаючи науковий супровід 
лікувального процесу. 

4. Стратегічни
й маркетинг: 

Маркетингова стратегія «блакитного океану», 
основна ідея якої – створення попиту на послугу на основі 
інновації: 

- Використання вбудованого в механізм управління 
змінами інструментів маркетингу; 

- позиціювання медичного закладу на галузевому 
ринку. 

5. Стратегії
ресурсозбереження: 

Створення ресурсозберігаючих технологій для 
оптимізації витрат галузі: 

- Технологічні. 
- Організаційні. 
- Економічні. 

В рамках стратегії розвитку (зростання) розглянуто проблеми планування 

в галузі в умовах реформування. Планування в умовах регульованого ринку 

медичних послуг - необхідність оптимального поєднання ролі планових і 

ринкових регуляторів, збереження соціальної спрямованості цілей і завдань, 

забезпечення збалансованості галузевих і територіальних інтересів [4]. 

Система державних завдань на виконання обсягів медичної допомоги в 

рамках програми державних гарантій надання безоплатної медичної допомоги 

населенню є одним із основних інструментів планування на державному, 

регіональному, місцевому рівні (на макро-, мезо-, мікрорівні).  

На мезо- і мікрорівні при плануванні діяльності  закладів охорони здоров'я 

існують наступні проблеми: 

- недосконалість нормативно-правової бази для формування завдань при 

наданні медичної допомоги; 

- недостатній облік на всіх рівнях планування реальної потреби населення в 

медичній допомозі в залежності від структури захворюваності та статево-

вікового складу населення; 
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- необхідність забезпечення конституційних прав громадян на безоплатну 

медичну допомогу незалежно від обсягів ресурсного забезпечення завдання; 

- необхідність збільшення доступності медичної допомоги; 

- проблема відповідності запланованого обсягу медичної допомоги обсягу 

фінансових ресурсів на надання цієї допомоги; 

- планування обсягу медичної допомоги не відносно потреб населення, а 

враховуючи фінансові можливості. 

Для вдосконалення системи планування та економічного забезпечення 

охорони здоров’я на регіональному чи місцевому рівні (мезорівні) в умовах 

реформування пропонуємо етапи та методи планування обсягів гарантованої 

безоплатної медичної допомоги населенню території та її ресурсного 

забезпечення: 

Етапи планування [7]: 

1. Аналіз і оцінка демографічної ситуації в місті (районі), прогноз її 

динаміки в звітному та плановому році. При оцінці демографічної ситуації 

характеризується чисельність населення, його статево-віковий склад, 

природний рух населення тощо. 

2. Аналіз і оцінка захворюваності населення за показниками звернення 

населення за медичною допомогою, госпіталізації населення. При аналізі 

захворюваності оцінюється її рівень і структура у різних вікових групах 

населення тощо. 

3. Аналіз і оцінка показників інвалідності населення. 

4. Аналіз і оцінка кадрового складу, матеріальних і фінансових ресурсів 

медичних установ, перспективи їх розвитку в плановому періоді. 

5. Аналіз і оцінка діяльності медичних установ. 

6. Формуються цілі і завдання, пріоритети розвитку охорони здоров’я у 

плановому періоді. 

7. Обираються нормативи охорони здоров’я, що використовуються під час 

планування обсягів медичної допомоги відповідно до діючої програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення. 
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8. Розрахунок планових показників обсягу гарантованої безоплатної 

медичної допомоги населенню з урахуванням потреб населення у її отриманні. 

9. Розрахунок вартості фінансових витрат на реалізацію запланованих 

обсягів гарантованої безоплатної медичної допомоги населенню відповідно до 

рекомендованих вартісних нормативів охорони здоров’я. 

Методи планування обсягів гарантованої безоплатної допомоги населенню 

[5]: 

1. Аналітичний метод дозволяє здійснювати глибокий і всесторонній 

аналіз процесів і явищ, що відбуваються у стані здоров’я населення та в охороні 

здоров’я. 

2. Порівняльний метод використовується для порівняльної оцінки 

показників здоров’я населення, ресурсів і діяльності закладів охорони здоров’я 

шляхом їх співставлення з середньостатистичними територіальними 

(державними, регіональними), аналогічними показниками інших 

адміністративних територій, у динаміці за роками тощо. 

3. Балансовий метод дозволяє оцінювати та забезпечувати пропорційність 

запланованих капітальних вкладень і фінансових витрат в охороні здоров’я 

окремих територій, пропорційність розвитку мережі закладів охорони здоров’я. 

4. Нормативний метод базується на використанні при плануванні 

сукупності норм і нормативів охорони здоров’я для встановлення показників 

розвитку мережі закладів охорони здоров’я. 

5. Економіко-математичні методи дозволяють науково обгрунтовувати 

найбільш оптимальні варіанти планів розвитку охорони здоров’я, здійснювати 

прогнози на найближчу та віддалену перспективу. 

6. Метод екстраполяції використовується для виявлення тенденцій зміни 

показників, дозволяє будувати прогнози динаміки показників здоров’я 

населення і розвитку охорони здоров’я. 

Розрахунок планових показників обсягу гарантованої безоплатної 

медичної допомоги населенню з урахуванням потреби населення в її одержанні 

[7]: 
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1. Розрахунок територіальних нормативів обсягів стаціонарної медичної 

допомоги з урахуванням фактичної вікової структури населення, профілю 

відділень стаціонару та рівня медичної допомоги. 

2. Розрахунок територіальних нормативів кількості амбулаторно- 

поліклінічних відвідувань дітей і дорослих, всього населення за профілями 

спеціальностей. 

3. Різні методи розрахунку показників обсягу у плановому періоді. 

В рамках стратегії підтримання позицій (стійкого функціонування 

медичної установи) особливу роль відіграє встановлення необхідних пропорцій 

у процесі виробництва і ресурсного забезпечення медичних послуг для 

досягнення медичної, соціальної, економічної ефективності [3]. 

Незважаючи на різноманіття систем охорони здоров'я у розвинених 

країнах, спільним для всіх є високий відсоток ВВП, що виділяється на охорону 

здоров'я, і значна частка державних коштів у фінансуванні галузі (від 70% і 

вище в більшості економічно розвинених країн). В рамках стратегії 

організаційних змін з метою вдосконалення управлінського процесу 

пропонується: 

- впровадження інноваційних організаційних моделей надання медичної 

допомоги населенню; 

- використання цільового та міжвідомчого підходів, що дозволяють 

забезпечити умови для галузевої та міжвідомчої координації заходів з 

комплексного розв'язання медико-соціальних проблем здоров'я населення на 

всіх рівнях управління, в т.ч. розробка та фінансування цільових програм 

реабілітації інвалідів, що дозволяють повернути до роботи пацієнтів 

працездатного віку, які беруть участь у формуванні ВВП. 

Інноваційна стратегія передбачає постійне впровадження організаційних, 

лікувальних, інформаційних, економічних інновацій у діяльність закладів 

охорони здоров'я. 

Стратегічний маркетинг: доцільне використання вбудованих в механізм 

управління змінами інструментів маркетингу  на основі концепції 
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«холістичного (цілісного) маркетингу», а також маркетингової стратегії 

«блакитного океану», основною ідеєю якої є створення попиту на послугу на 

основі інновації цінності для підвищення конкурентоспроможності закладу 

охорони здоров'я. 

В рамках стратегії ресурсозбереження потрібно створити 

ресурсозберігаючі моделі для досягнення медичної, соціальної, економічної 

ефективності. 

З урахуванням невизначеності впливу факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища в період змін і можливих відхилень від планових 

завдань є моделі, що дозволяють моделювати зміни показників при різних 

сценаріях розвитку за допомогою економіко-математичних методів. 

Поєднання цілодобового і денного стаціонарів дозволяє: 

- скоротити витрати на переведення хворих в інші лікувальні установи; 

- раціонально використовувати все наявне ресурсне забезпечення клініки; 

- впровадити технологію проведення амбулаторних хірургічних операцій 

по всіх розділах хірургії, розвантаживши ліжка інтенсивного лікування для 

осіб, що потребують госпіталізації. 

Чим більше відділень долучається до реалізації даної технології, тим 

більша виявиться частка зекономлених коштів, які можна використовувати для 

розвитку стаціонару інтенсивного лікування. 

Таким чином, комбінування стратегій при проведенні змін дозволяє 

вдосконалювати систему планування, управління, оптимізувати витрати, що в 

результаті сприяєтиме підвищенню ефективності функціонування закладу 

охорони здоров'я.  

У перспективі заклад охорони здоров'я може розробити свій варіант 

комбінування стратегій з урахуванням його унікальності. Запропонований 

методологічний підхід до вдосконалення системи планування та економічного 

забезпечення галузі дозволяє органам управління охороною здоров'я в 

ринкових умовах вивчати попит за видами допомоги, пропозицію, виходячи з 

наявних можливостей, прогнозувати розвиток галузі, за допомогою механізмів 
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саморегулювання запланувати всі необхідні технології з оптимальним 

розподілом по лікувальним закладам, підвищити ефективність ресурсного 

потенціалу, що використовується у сфері медичних послуг у частині державних 

гарантій на мезорівні, на мікрорівні - оцінити реальні можливості закладів 

охорони здоров'я щодо виконання програми державних гарантій надання 

безкоштовної медичної допомоги населенню з використанням наявного 

ресурсного потенціалу. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ 

У статті визначено місце та цільову орієнтацію інфраструктури регіону. 

Обґрунтовано взаємозв’язок між якістю інфраструктури, розвитком 

регіонального господарського комплексу та прискоренням міжрегіонального 

співробітництва. Визначено основні проблеми нормального функціонування та 

подальшого розвитку інфраструктури Вінницького регіону.  

Ключові слова: інфраструктура регіону, міжрегіональне співробітництво, 

промисловий комплекс, проблеми розвитку, модель, модернізація, державно-

приватне партнерство. 

Складові інфраструктурного комплексу є головними елементами, що 

спроможні вивести нашу державу на новий рівень розвитку та 

модернізаційного оновлення. Коли йдеться про розвиток інфраструктури, то, 

перш за все, мають бути враховані такі складові: транспорт, зв’язок, житлово-

комунальне господарство, освіта, медицина і рекреаційна система, соціальне 

забезпечення, культура, екологія як одні з найбільш важливих систем для 

нормального розвитку як регіону і країни, в цілому.  

Аналіз інфраструктури регіонів України на сучасному етапі засвідчив 

нерівномірний стан та певні диспропорції її розвитку. Проблема є 

комплексною, що об’єднує цілу низку передумов. Але базовий недолік - це 

невідповідний розподіл та спосіб використання наявних інвестицій. 

Прискорений доступ до інформаційних ресурсів, розвиток сучасних 

телекомунікаційних систем, збільшення обсягів вантажопотоків усіма видами 

транспорту, облаштування транспортних коридорів, розвиток транзитного 

потенціалу, формування логістичних платформ є потужним каталізатором 

модернізації не лише національної економіки, а й регіонів.  
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Інфраструктура займає ключове місце в розвитку економіки, оскільки її 

існування пов’язане зі станом продуктивних сил і територіальним поділом 

праці, а також ефективністю функціонування сфери матеріального 

виробництва. Інфраструктурне облаштування економіки країни з одного боку 

залежить від темпів модернізації, а з іншого – сама виступає постачальником 

економічного зростання. Розвиток інфраструктури залежить від специфіки 

галузей і регіонів і здійснюється відповідно до змін у виробничій сфері. 

Враховуючи, що інфраструктура має істотний вплив на ефективність 

функціонування господарюючих суб’єктів через участь виробничих та 

соціальних послуг у створенні споживної вартості і ціни продукту.  

Актуальність даної проблеми саме і буде досліджуватись у регіональних 

господарських системах. 

Інфраструктура сучасного міста, якість міського середовища визначається 

діяльністю комплексу галузей міського господарства, що забезпечують 

населення міста і виробництво.  

На сьогоднішній день основні напрямки ринкової трансформації 

інфраструктури міст областей нашої країни базуються на відповідних 

положеннях загальнодержавної програми Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2030 року».  

Мета статті полягає у проведенні оцінки рівня розвитку інфраструктури 

Вінницького регіону, визначенні слабких місць та розробці практичних 

рекомендацій щодо фінансування її розвитку. Об’єктом виступали процеси 

розвитку інфраструктури.  

Розвиток Вінницького регіону регулюється Програмою соціально-

економічного розвитку Вінницької області на 2019 рік та Стратегією 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 р. 

Саме ці два основні документи визначають стратегічні напрямки та шляхи 

розвитку регіону на основі аналізу існуючого стану, конкурентного потенціалу 

та пріоритетів розвитку регіону. З метою проведення аналізу розвитку 

інфраструктури регіону було досліджено, в першу чергу, статистичні дані, що 

стосувалися вказаних напрямків.  
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Проведений аналіз дав змогу зробити наступні висновки.  

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 61 

довгостроковий інвестиційний проєкт (період їх реалізації 2020-2022 роки) на 

загальну суму більше 23,17 млрд грн, що дозволить створити додатково 6153 

нових робочих місць, з них по галузях: 

 альтернативна енергетика – 24 проєкти на суму 4,47 млрд грн, 203 

робочих місць; 

 харчова та переробна – 21 проєкт на суму 15,63 млрд грн, 2444 робочих 

місць; 

 машинобудування – 5 проєктів на суму 426 млн грн., 1935 робочих місць; 

 легка промисловість - 2 проєкти на суму 14 млн грн, 215 робочих місць; 

 добувна промисловість - 2 проєкти на суму 530 млн грн, 38 робочих 

місць; 

 деревообробна - 1 проєкт на суму 26 млн грн, 50 робочих місць; 

 будівельна галузь - 1 проєкт на суму 742 млн грн, 228 робочих місць; 

 інші – 6 проєктів на суму 1,33 млрд грн, 1040 робочих місць. 

Найбільші проєкти: 

Продовження реалізації спільного проєкту ДП «Електричні Системи» у 

співпраці з компанією APTIV PLC, щодо розширення потужностей заводу з 

виробництва автомобільних кабелів. 

Початок будівництва компанією «Head International Holding GmbH» заводу 

з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та 

лижні кріплення) на території індустріального парку в м.Вінниця. На 

початковому етапі заплановано створити 300 нових робочих місць з 

можливістю розширення штату до 1000 осіб. 

Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи на 

крупу та борошно на території с.Демківка Тростянецького району. Заплановано 

створити 50 нових робочих місць. 
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Введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва 

холодильного обладнання для напоїв компанії UBС Group («Українська пивна 

компанія») - «Green cool». 

Будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ «Український 

волоський горіх» с. Лядово Могилів-Подільського району. Заплановано 

створити 100 нових робочих місць. 

Будівництво ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ» заводу по виробництву 

лецитину для фармацевтичної галузі на території Вінницького індустріального 

парку. Заплановано створити 65 нових робочих місць. 

Нарощення виробничих потужностей на ТОВ «Фуджікура Аутомотів 

Україна Львів». Заплановано створити 125 нових робочих місць. 

Транспортна підсистема. Відповідно до існуючої маршрутної мережі 

сьогодні в області є 437 внутрішньообласних міжміських і приміських 

маршрути, 463 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району 

і біля 100 міських маршрутів. Дану кількість маршрутів обслуговує до 1000 

автобусів. Крім того у Вінницькій області нараховується 47 міжнародних та 94 

міжобласних маршрутів. 

Внутрішні перевезення пасажирів автобусами здійснюють майже 200 

суб’єктів господарювання, з них 36 юридичні особи, вони використовують 

близько 2000 тис. автобусів. 

Крім того, на автобусних маршрутах загального користування працює 107 

автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, з них: 67 – у м. Вінниці. 

За даними Укртрансбезпеки в області налічується 42 автостанції. 

Власником 39 автостанцій являється ПАТ «Вінницьке обласне підприємство 

автобусних станцій 10599», 3 автостанцій - ФОП Дарморос П.Е. 

За даними ПАТ «Укрзалізниця» на території області у підпорядкуванні 

двох регіональних філій ДП «Південно-західна залізниця» та ДП «Одеська 

залізниця» знаходяться 61 залізнична станція. Загальна протяжність 

залізничних магістралей Вінниччини складає 1074,3 км. Великі залізничні 
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вузли - Жмеринка, Вінниця, Козятин та Вапнярка. Щільність залізничних колій 

загального користування на 1 тис. кв. кілометрів території становить 41 км, що 

вище середнього рівня по державі. 

На території області знаходиться один виробничий підрозділ 

пасажирського господарства ПАТ «Укрзалізниця», а саме пасажирська вагонна 

дільниця станції Жмеринка, приписний парк пасажирських вагонів якої налічує 

233 вагона, з них 176 вагонів знаходяться в робочому парку. Дана дільниця 

формує – 5 складів пасажирських поїздів, з них 3 цілорічного курсування та 2 

сезонного курсування. 

В середньому в області курсує 32 пари приміських потягів. До їх 

обслуговування задіяні 10 складів електропотягів та 2 склади дизель-потягів. 

Вказана кількість вагонів задовольняє пасажиропотік, який є у області, хоча 

варто зазначити, що приписний парк пасажирських вагонів фізично застарів і 

потребує оновлення. 

Також, на території області зареєстрований КП «Аеропорт Вінниця». Він 

розташований в 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця і в 1 км на 

південний захід від населеного пункту Гавришівка. Він знаходиться в центрі 

України, та має зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для 

перевезення пасажирів та вантажів як по Україні, так і за її межами. 

КП «Аеропорт Вінниця» має будівлю аеровокзального комплексу з 

високою пропускною спроможністю, з можливістю одночасного перебування у 

накопичувачі аеровокзалу до 186 чоловік. В аеропорту облаштовано пункт 

пропуску через державний кордон, діє митна служба. 

Транспортний комплекс області у 2019р. виконав перевезення вантажів в 

обсязі 21678,4 тис.т, у т.ч. 16315,9 тис.т відправлено залізничним транспортом 

та 5362,5 тис.т перевезено автомобільним. Збільшення проти 2018р. складає 

1,2%. Вантажооборот зменшився на 7,3% і становив 24511,4 млн ткм. 

У 2019р. збільшилося проти попереднього року відправлення чорних 

металів (у 7,0 рази), нафти та нафтопродуктів (у 4,9 рази), зерна і продуктів 

перемолу (на 15,1%). 
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Обсяги вантажних відправлень залізницею у грудні 2019р. склали 92,1% 

від обсягів листопада 2019р. та 107,0% проти грудня 2018р.  

Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом 

області (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2019р. 

становили 5362,5 тис.т, і в порівнянні з 2018р. збільшились на 2,4%. 

Вантажооборот збільшився на 6,9% і становив 1047,1 млн ткм. 

Значне збільшення обсягів вантажних перевезень (з урахуванням 

перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2019р. в порівнянні з 2018р. 

відбулося в м.Ладижин (у 1,7 рази), м.Хмільник (на 23,5%), та у Тиврівському 

(у 3,5 рази), Гайсинському (у 1,7 рази), Липовецькому (у 1,6 рази), Літинському 

(у 1,5 рази), Шаргородському (у 1,5 рази) та Піщанському (на 22,5%) районах. 

Пасажирським автотранспортом області (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями) у 2019р. перевезено 76,6 млн 

пасажирів, пасажирооборот становив 1640,8 млн пас.км. Обсяги перевезених 

пасажирів зменшились на 4,1%, а пасажирообороту ‒ на 0,5% проти обсягів 

2018р. 

Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний вид 

діяльності яких є пасажирські перевезення, скористалося 31,0 млн пасажирів, 

обсяг виконаного пасажирообороту становив 769,3 млн пас.км. 

Обсяги перевезених пасажирів автотранспортом фізичних осіб-

підприємців становили 93,2% та 93,9% відповідно від обсягів 2018 року.  

Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-

підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у 2019р. 

становила більше половини (59,5%). 

Залізничним транспортом за 2019р. відправлено 9,3 млн пасажирів, 

пасажирооборот становив 4426,8 млн пас.км. 

Електротранспортом в обласному центрі за 2019р. перевезено 123,3 млн 

пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 499,2 млн пас.км. 

Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом та його 

пасажирооборот у порівнянні з 2018р. зменшилась на 6,4%. 
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У 2019 році на розвиток та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення передбачено 2970,291 млн грн, з яких 

освоєно 2961,784 млн грн, або 99,7%. Зокрема, на роботи з капітального 

ремонту передбачено 815,189 млн грн, з яких освоєно 814,033 млн грн або 

99,8%. На роботи з поточного середнього ремонту на дороги загального 

користування державного значення передбачено 1878,279 млн грн, з яких 

освоєно 1866,4 млн грн, або 99%. На роботи з поточного дрібного ремонту та 

експлуатаційне утримання доріг передбачено 276,821 млн грн, які освоєно в 

повному обсязі. 

У 2019 році на проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання 

на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 

передбачено 840,021 млн грн коштів державного дорожнього фонду, з яких 

освоєно 775,214 млн грн, що становить 92,2%. Зокрема, на проектно-

вишукувальні роботи майбутніх років передбачено 2,0 млн грн, з яких освоєно 

1,224 млн грн або 99,8%. На роботи з поточного середнього ремонту на дорогах 

загального користування місцевого значення у 2019 році передбачено 396,822 

млн грн, з яких освоєно 340,767 млн грн, або 86%. На роботи з поточного 

дрібного ремонту та експлуатаційне утримання доріг передбачено 398,0 млн 

грн, які освоєно в повному обсязі. 

З метою забезпечення реалізації заходів з створення умов для відновлення, 

підвищення безпеки руху та якості доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності розроблено ряд програмних 

документів. 

У відповідності до вимог Закону України «Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України» щодо запровадження середньострокового 

планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального 

користування» та з метою відновлення і розвитку автомобільних доріг 

загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах розроблено Регіональну програму розвитку автомобільних доріг 

Вінницької області на 2019-2023 роки, яку затверджено рішенням 36 сесії 

обласної Ради від 04.12.2018 року №714 (зі змінами). 
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На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 

року №435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та з метою підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху розроблено Регіональну програму підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року, 

яку затверджено рішенням 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №715 (зі 

змінами). В рамках Програми передбачено реалізацію заходів з забезпечення 

комфортного та безпечного дорожнього руху, зниження рівня дорожньо-

транспортних пригод шляхом впровадження системи автоматичного контролю 

порушень Правил дорожнього руху, облаштування штучного освітлення, 

пішохідних переходів на автомобільних дорогах, влаштування розв’язок 

кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця, встановлення 

дорожнього огородження та дорожніх знаків на автомобільних дорогах поза 

межами населених пунктів, облаштування велосипедної інфраструктури. 

Пріоритетні напрямки з відновлення автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на період до 2022 року, затверджено 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.07.2019 року №561 «Про 

затвердження пріоритетних напрямів з відновлення автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення» (зі змінами). Основними 

критеріями визначення пріоритетних напрямів з відновлення автомобільних 

доріг місцевого значення є: маршрутний принцип, реалізація проектів, 

розпочатих у попередні роки, забезпечення доступності соціальних, 

культурних, освітніх і медичних послуг для населення області, комплексний 

підхід до відновлення транспортно-експлуатаційних показників штучних 

споруд. 

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

27.06.2007 року №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг 

загального користування» та з метою збереження несучої здатності конструкції 

дорожнього одягу від впливу динамічних навантажень в умовах підвищеної 

температури повітря, здійснення габаритно-вагового контролю під час проїзду 
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автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні, прийнято розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.03.2019 року №252 «Про заходи щодо збереження 

автомобільних доріг загального користування». 

У відповідності до вимог Закону України «Про дорожній рух», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року №435 «Про затвердження 

Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 

період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.06.2017 року №481 «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та з метою координації 

діяльності та вирішення проблемних питань, пов’язаних з безпекою 

дорожнього руху, розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.02.2019 

року №115 «Про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху» 

створено координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. 

У 2019 році проведено 4 засідання координаційної ради з питань безпеки 

дорожнього руху та направлено рекомендації органам виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з впровадження заходів з удосконалення організації 

дорожнього руху, ліквідації причин виникнення дорожньо-транспортних 

пригод, визначення можливих місць розміщення технічних засобів 

автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху на території області. 

Забезпечено взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо 

співфінансування робіт з відновлення та збереження автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

У 2019 році укладено договорів співфінансування з ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на загальну суму 27,642 млн грн, з яких фактично надійшло 

та освоєно 26,079 млн грн. 
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Забезпечено відкритість даних з освоєння коштів державного дорожнього 

фонду. Для забезпечення публічності використання коштів дорожнього фонду 

на ремонт місцевих доріг облдержадміністрація приєдналась до ініціативи з 

прозорості будівництва інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency 

Initiative). Меморандум про співпрацю підписано у квітні 2019 року. 

Підсистема зв’язку та інформатизації. Дана підсистема продовжує 

зберігати позитивну тенденцію свого розвитку. В області послуги зв’язку 

забезпечують потреби всіх категорій споживачів. Найбільша частина в 

загальних обсягах доходів належить мобільному телефонному зв’язку – 1 459 

млн. грн. (78%), та міському телефонному зв’язку – 117,2 млн. грн. (6,3%). 

Кількість абонентів мобільного зв’язку нараховує більше 1,7 млн. осіб. 

Телефонна мережа області на 01.01.2019р. нараховує 320,3 тис. основних 

телефонних апаратів в т.ч. міських – 233,3 тис. та сільських – 87 тис. апаратів. 

Насиченість телефонних апаратів на 100 сімей області становить 43 при 

середньому показнику по Україні 58 телефонних апаратів. Основною 

проблемою в сфері зв’язку залишається досить низький рівень проникнення 

мережі Інтернет. За різними оцінками експертів рівень доступу до Інтернету в 

області становить менше 40-45%. Саме у подоланні цифрової нерівності 

населення, зростанню рівня доступу до мережі полягає перспектива розвитку не 

лише підсистеми зв’язку, а й інших галузей області. 3. Екологічна підсистема. 

Вінниччина, в цілому, характеризується як порівняно благополучний регіон із 

значно меншим, ніж в інших промислових областях, рівнем забруднення 

атмосферного повітря. В 2019 році викиди забруднюючих речовин в атмосферу 

від стаціонарних та пересувних джерел складали 182,7 тис. т, що на 22,8 % 

менше ніж у 2015 році. За даними Державного управління охорони 

навколишнього природного середовища у Вінницькій області цей регіон 

входить в десятку кращих областей України за якістю питної води. Станом на 

2019 рік в містах та селищах міського типу області обслуговуються 770 

полігонів для складування твердих побутових відходів, з яких 

перевантаженими є 28 об’єктів. Загальна площа полігонів складає 731,9 га. 
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Впродовж тривалого часу утилізація побутових відходів продовжує залишатись 

однією з найнагальніших проблем екологічної безпеки Вінниччини. Площа 

перевантажених полігонів складає 70,4 га, що відповідає 9,6 % загальної площі 

полігонів та звалищ. Потреба в нових полігонах у 2019 році зросла порівняно з 

2017 роком на 112,5 %. Станом на 1 січня 2020 року у спеціально відведених 

місцях або на об’єктах та на території підприємств Вінницької області 

накопичилось 0,4 тис. т відходів I-III класів небезпеки. Для покращення 

ситуації на сьогодні Вінниччина потребує 54 полігони загальною площею 154 

га. Перспективи екологічної підсистеми приховані у поступовому переході на 

використання альтернативних джерел енергії, застосування енергозберігаючих 

технологій. Важливо також розвивати сміттєпереробні технології, безвідходне 

виробництво, впроваджувати практику сортування сміття, сприяти підвищенню 

екологічної свідомості громадян тощо. 

Рекреаційна підсистема. В області налічується 2635 одиниці підприємств 

ресторанних господарств, мережа придорожнього сервісу складає 260 об’єктів 

торгівельно-побутового призначення. На території регіону на державному 

обліку перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 – археології, 1893 – 

історії, 526 – містобудування та архітектури, 101 – монументального мистецтва, 

47 – садово-паркового мистецтва, 1 – ландшафтна;138 пам’яток - об’єктів 

культурної спадщини національного значення. Діє 31 санаторно-курортний 

заклад: 22 санаторії, 6 санаторіїв-профілакторіїв, 1 пансіонат, 2 бази 

відпочинку, 43 готелі, 60 музеїв. В області є всі умови та екскурсійні 

можливості для розвитку туризму, а саме: природна та культурна спадщина, 

історико-культурний комплекс, городище трипільської культури, пам’ятки 

архітектури і археології, парки, дендропарки, місця поширення народних 

ремесел, заказники, пам’ятки природи, бази “зеленого” туризму. Вінниччина 

багата якісними мінеральними та прісними підземними водами, радоновим 

водам Хмільника немає рівних серед відомих мінеральних вод Європи, а це 

чималий потенціал для розвитку курортного туризму. Перспектива розвитку 

галузі полягає у створенні конкурентоспроможного Вінницького турпродукту 
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та розвиток внутрішнього туризму: розробка нових туристичних маршрутів, 

розвиток сільського зеленого туризму (представлені такі ремесла, як різьба по 

дереву, гончарство, вишивка, писанкарство, теслярство, лозоплетіння, 

каменотесний промисел, живопис, кераміка, флористика, лялька-мотанка, 

гобелен, плетіння).  

Підсистема житлово-комунального господарства. У Вінницькій області 

зберігається позитивна тенденція за всіма структурними показниками розвитку 

ЖКГ – помірний ріст показника забезпеченості обладнання житлового фонду у 

міських поселеннях та суттєвий його ріст у сільській місцевості. В цілому, слід 

констатувати, кращу забезпеченість житлового фонду у міських поселеннях, 

ніж у сільській місцевості, але поряд з тим, темпи обладнання житлового фонду 

у сільській місцевості значно вищі, ніж у міських поселеннях. За останні 5 років 

забезпеченість громадян Вінницької області житлом зросла на 4,3 % з 25,9 м2 на 

одну особу у 2018 році до 27,0 м2 на одну особу у 2019 році. Така сама 

тенденція росту показника спостерігається в середньому по Україні. 

Спостерігається помірний ріст забезпеченості житлового фонду водопроводом, 

каналізацією, опаленням. Проблеми галузі: по Вінницькій області до категорії 

старих житлових будинків віднесено 3,6 тис. будинків загальною площею 175,9 

тис. м2, що становить 4,6 % всього старого житлового фонду України, де 

постійно проживають 1,4 тис. мешканців. До категорії аварійних житлових 

будинків по Вінницькій області віднесено 1,3 тис. од. загальною площею 63,3 

тис. м2, тобто 5,8 % всього аварійного житлового фонду України, де постійно 

проживають 210 мешканців. Частина території області залишається не 

газифікованою. Частина території області залишається не газифікованою. 

Перспективи розвитку галузі полягають у здешевленні вартості іпотечного 

кредитування, розвитку молодіжного пільгового кредитування, створенні 

якісних ОСББ та популяризації об’єднань серед мешканців міста.  

Освітня підсистема. В області працює 781 ДНЗ, в яких виховується понад 

53,9 тис. дітей. Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років усіма формами 

дошкільної освіти становить 94,7 %, п’ятирічного віку – 100%.В області діє 58 
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груп спеціального призначення та 57 санаторних груп для більше 2,8 тисяч 

дітей з вадами фізичного та/або розумового розвитку. В області діє 894 

загальноосвітніх навчальних заклади, у яких навчається 151,8 тис. учнів, що на 

2,3 тис. менше, ніж у минулому році. Працює 4 приватні заклади у м. Вінниця. 

Діє 44 заклади нового типу у 17 районах та 4 містах. У них навчається 29029 

учнів (19,2%). 728 шкіл (82,9%) функціонує в сільській місцевості. Із загальної 

кількості шкіл 139 мають до 40 учнів, 347 – до 100 учнів, лише 133 заклади 

нараховують більше 300 учнів. Активно впроваджується комп’ютеризація шкіл 

естетичного виховання, зокрема: 48 шкіл області із 54 (89%) мають у 

користуванні комп’ютери, 31 школа (57%) підключена до мережі Інтернет.  

Медична підсистема. Стаціонарну допомогу населенню надають 50 

лікарняних закладів (11 435 ліжок), у тому числі обласна лікарня ім. М.І. 

Пирогова (746 ліжок), обласна дитяча клінічна лікарня (450 ліжок), міська 

лікарня швидкої допомоги, обласна дитяча клінічна лікарня (450 ліжок), міська 

лікарня швидкої допомоги, госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни 

(220 ліжок), 9 спеціалізованих лікарень (560 ліжок), 27 центральних районних 

лікарень (5070 ліжок), 2 психіатричні лікарні (1620 ліжок), наркологічна 

лікарня. 2 пологових будинки (210 ліжок), 8 диспансерів (1260 ліжок), 

наркологічна лікарня (30 ліжок). Одна з основних проблем медичної 

підсистеми – застаріле обладнання, нестача лікарських засобів, недостатнє 

матеріально-територіальне забезпечення. Свої негативні наслідки має так звана 

медична реформа. Разом з тим, медична система має перспективи розвитку – 

перш за все це досвідчені кваліфіковані кадри різних спеціальностей, наявність 

медичного університету, наявність таких потужних медичних закладів, як 

обласна дитяча лікарня, обласна лікарня ім. Пирогова, онкологічний центр 

тощо.  

Підсистемасоціального забезпечення. В області чисельність дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на кінець 2019 року становить 

2827. Громадянами України упродовж 2019 року усиновлено 54 дитини, 

іноземцями – 23 дитини. Середній розмір пенсій на 01.01.2020 р. становив 



46 

1345,5 грн., при чому за віком – 1326,9 грн., за інвалідністю – 1298,0 грн., у разі 

втрати годувальника – 1115,5 грн. Кількість пенсіонерів в області 420,5 тис. 

осіб. Якщо порівняти ці показники з 2018 р., то можна відмітити, що розмір 

пенсій за всіма ознаками збільшився. Тепер на Вінниччині – 148 прийомних 

сімей і 37 дитячих будинків сімейного типу. У них виховується 552 дитини. Із 

228 дітей, які осиротіли у першому півріччі цього року, лише 10 направлені в 

інтернатні заклади. Але ще є підстави сподіватися, що й ці діти знайдуть нові 

родини. Основною причиною наявності значної чисельності дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування є високий рівень безробіття в 

районних центрах, злиденність населення, високий рівень смертності 

працездатного населення. З метою подолання існуючих тенденцій проблеми 

соціального забезпечення повинні вирішуватись в контексті загальнодержавної 

стратегії розвитку країни, а саме: створення умов для реалізації права дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання у сім’ї 

шляхом вчасного встановлення статусу дітямсиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення; запобігання 

бездоглядності і безпритульності серед дітей шляхом збільшення кількості та 

підвищення ефективності соціальних послуг, наданих вихованцям центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей, дітям, які виховуються у складних 

та надзвичайних умовах; якісне виконання соціальної роботи, супровід сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, фахівцями із соціальної 

роботи.  

Культурна підсистема. Мережа закладів культури і мистецтва області 

становить 2168 установ. Зокрема, 2 професійних театри, 1 концертна 

організація, 19 музеїв, 995 бібліотек, 222 кінотеатри, 1138 клубів тощо. 

Протягом 2019 року вдалось забезпечити стабільне зростання показників щодо 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури області. Станом на 1 

листопада 2019 року відремонтовано 638 закладів на загальну суму 54 млн. 

556,5 тис. грн., що на 30% більше, ніж за 2018 рік. Спостерігається динаміка у 
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вирішенні проблемних питань з переоснащення закладів культури області та 

оновлення технічних ресурсів галузі. За рахунок коштів сільських 

територіальних громад придбано звукопідсилюючу та відеоапаратуру, музичні 

інструменти, сценічні костюми, меблі, потужні кондиціонери – обігрівачі для 

актових залів, нову літературу для бібліотек-філій ЦБС та інші матеріальні 

цінності на загальну суму 4 млн. 894 тис. грн.  

Питання впровадження сучасних інформаційних технологій, створення 

власних електронних ресурсів та забезпечення вільного доступу користувачів 

до інформації будь-якого рівня за допомогою Інтернету посідає важливе місце в 

стратегії розвитку бібліотек області. Всі бібліотеки мають комп’ютерну 

техніку, 587 з яких (78,6%) підключено до мережі Інтернет, в тому числі 188 

(70,4%) у сільських читальнях. Мистецьку позашкільну освіту здобувають 

10328 дітей, що на 140 учнів більше проти 2018 року і становить 7,1% від усіх 

учнів загальноосвітніх шкіл області.  

Висновки. Після проведеного аналізу розвитку об’єктів інфраструктури 

можна зробити висновок, що Вынницький регіон перебуває в задовільному 

стані а його галузі інфраструктури активно модернізуються. Слабкими місцями 

залишаються підсистеми житлово-комунального господарства, екологічної 

підсистеми та медичної підсистеми. 
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Досліджено теоретичні аспекти, пов’язані з емоційним «вигоранням» 

персоналу організації. Виокремлено фактори, що сприяють виникненню цього 

явища у співробітників. Розглянуті методики для діагностики та виявлення 

симптомів професійного вигорання. У статті обґрунтовується необхідність 

профілактики емоційного «вигорання». Запропоновано рекомендації щодо 

профілактики емоційного вигорання персоналу організації. 

Ключові слова: емоційне «вигорання», профілактика, діагностика, 

рекомендації, симптоми, методики, персонал, співробітники. 

У нових соціально-економічних умовах об’єктивно виникла необхідність 

переходу до професійної підготовки висококваліфікованих кадрів соціальних 

працівників, так як в період бурхливих соціально-економічних перетворень, що 

супроводжуються стресами, особистісно-професійне благополуччя 

працюючого населення, являє собою важливу проблему. Таким чином, 

найважливішим завданням для збереження надійності та працездатності 

фахівця є виявлення і пом’якшення негативних наслідків взаємодії людини і 

професії. Одним з негативних наслідків трудової діяльності є синдром 

«емоційного вигорання». його наслідки виявляються в негативних 

переживаннях щодо себе, процесу і результатів праці, ділових відносин, 

особистісного неблагополуччя. Поширенню синдрому вигоряння схильні 

фахівці «допомагає характеру» праці. До них відносяться соціальні працівники, 

як представники одного з найпоширеніших видів професійної діяльності. 
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Наразі актуальність вивчення «емоційного вигорання» фахівців соціальної 

сфери зростає оскільки діяльність таких працівників відноситься до категорії 

професій з високою моральною відповідальністю за життя і здоров’я людей, 

окремих верств населення і соціуму загалом.  

Мета дослідження, виявити причини формування синдрому професійного 

вигорання працівників сфери соціального обслуговування та виробити 

пропозиції щодо профілактики цього професійного синдрому.  

Актуальна проблема сучасного працюючої людини – «робота на знос», 

надмірні професійні навантаження, нервове перенапруження. Як підсумок - 

професійне та емоційне вигорання, хронічна пригніченість, втома, апатія, 

байдужість до життя. У «гонці за визнанням», грошима або високим чином 

людина викладається на всі 100%, йде до своєї мети, прагне до бажаного всією 

душею. Однак найчастіше, прийшовши до своєї мрії, він не відчуває щастя - 

емоційно людина настільки виснажений, що просто не відчуває радості.  

Вперше про небезпечний діагноз «вигорання» заговорили в 1974 році. 

Американський фахівець з психіатрії Г. Фреденберг проводив дослідження в 

штаті працівників великої компанії і виявив симптоми поступового зниження їх 

захопленості роботою, виснаження в психологічному плані. Співробітники 

скаржилися на втрату інтересу до звичної роботи, зменшення продуктивності 

праці, згасання активності, трудового завзяття. Причому нічого спільного зі 

звичайною втомою організму цей стан не мало – емоційне вигорання було тісно 

пов’язано із зайнятістю, роботою, а його ознаки не йшли після відпочинку або 

сну [1]. 

Професійне вигорання - це загальне негативне стан людини, що 

розвивається на тлі хронічного стресу в умовах професійної діяльності і веде до 

психічному та емоційному виснаження внутрішніх ресурсів особистості. 

На думку В.В. Бойко, «вигорання» характеризується як сформований 

людиною механізм психологічного захисту у формі повного або часткового 

виключення емоцій як відгук на обрані психотравмуючі впливи, набутий 

стереотип емоційного, частіше за все професійної поведінки. Вигорання є в 
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деякій мірі функціональним стереотипом, так як воно дає можливість людині 

дозувати і економно витрачати свої наявні енергетичні ресурси. Разом з тим 

можуть мати місце і його дисфункціональні слідства, в разі якщо «вигорання» 

негативно впливає на здійснення людиною його професійної діяльності. 

В.В. Бойко дає характеристику різним симптомам «Вигорання», таким як: 

емоційний дефіцит, деперсоналізації або особистісна відстороненість, 

психосоматичні і психовегетативні порушення [2]. 

К. Балакірева вважає, що синдром вигоряння містить в собі три істотні 

складові: емоційну виснаженість, деперсоналізацію (цинізм), а також редукцію 

професійних досягнень. Синдром емоційного вигоряння можна 

охарактеризувати як стан фізичного, емоційного або інтелектуального 

виснаження людини [1]. 

Жертвами синдрому найчастіше стають співробітники, чия діяльність 

пов’язана з постійним, особистим спілкуванням з людьми і нервовим 

перенапруженням. До даної категорії співробітників відносяться: менеджери з 

продажу; лікарі; психологи; працівники соціальних відділень; керівники 

компаній; викладачі; юристи. 

Більш схильними до синдрому вигоряння є особи, які мають певні риси 

характеру. Це гуманні особистості-ідеалісти, інтроверти, чуйні, ранимі люди, 

яким властивий низький рівень психічної стійкості до негативного впливу 

оточення. Також виявлено, що жінки більш схильні до професійного вигорання, 

ніж чоловіки, в силу їх вродженої емоційності.  

Найчастіше працівники, що мають синдром емоційного вигоряння, не 

розуміють, що з ними відбувається. Співробітники організації відчувають 

посилюється внутрішнє напруження, занепокоєння, а також роздратування, а в 

хронічній формі проявляється як дратівливість щодо того, з ким цей працівник 

взаємодіє в процесі своєї трудової діяльності. Ознаки синдрому емоційного 

вигорання виявляються в тому, що у працівника відчувається безперервне 

стомлення, втома, має місце зниження працездатності, присутні головні болі, 

порушується сон, збільшується пристрасть до шкідливих звичок, у нього 
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з’являється почуття, що його сили, можливості, а також емоції вичерпуються. 

Як результат у такого працівника формується негативне ставлення до його 

трудової діяльності, а також до тих людей, з якими йому необхідно взаємодіяти 

з робочим моментам. емоційне вигорання співробітника може досягти стадії, 

коли прийде абсолютна розчарування не тільки тією діяльністю, а й його 

життям загалом. 

Основні причини синдрому професійного вигорання: 

− рутинність, монотонність робочого дня; 

− перевантаженість роботою або, навпаки, наявність вільного часу, не 

заповненого робочими справами; 

− негативна, нездорова атмосфера в колективі (зверхнє спілкування або 

«дідівщина»); 

− робота, пов’язана з постійним спілкуванням з незнайомими людьми; 

− низькооплачувана діяльність, відсутність професійного росту, розвитку 

кар’єри; 

− низька самоорганізація; 

− відсутність системи мотивації в організації; 

− регулярна зміна керівної ланки, постійні зміни робочих обов’язків, 

неправильне делегування обов’язків, відповідальності.  

Вигорання надзвичайно «інфекційне» і може стрімко поширюватися і на 

інших співробітників. Люди, які мають схильність до вигоряння песимістично 

налаштовані, взаємодіючи в процесі трудової діяльності з іншими людьми, які 

перебувають під впливом подібного ж стресу, вони можуть швидко 

перетворити цілу групу в збори «вигорають». Гранична можливість того, що це 

може мати місце, мається на організаціях з великим рівнем стресу [1]. 

Необхідно на самому початку намагатися виявити синдром емоційного 

вигоряння з тим щоб уникнути подальшого погіршення ситуації. Для того щоб 

виявити синдром емоційного вигорання застосовують різні методи діагностики. 

Як об’єкти діагностики можуть стати психофізіологічні, індивідуально-

психологічні особливості, емоційна і мотиваційна сфери особистості, соціальна 
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і професійна спрямованість. Довгий час дослідження синдрому емоційного 

вигоряння здійснювалося за методикою: MBI (Maslach Burnout Inventory) 

C. Maslash, S.E. Jackson. Дана методика необхідна для визначення ступеня 

«вигорання» в професіях типу «людина-людина». американські психологи 

К. Маслач і С. Джексон охарактеризували синдром як емоційне спустошення. 

Потім дана методика була адаптована Н.Є. Водоп’янова, Е.С. Старченкова [4]. 

Крім MBI в психологічної практиці нерідко застосовується методика 

діагностики рівня емоційного вигорання, розроблена В.В. Бойко. Такий 

особистісний опитувальник визначений з метою діагностики «синдрому 

емоційного вигорання », що з’являється у людини в процесі виконання ним 

різноманітних видів діяльності, пов’язаних з тривалим впливом ряду 

несприятливих стрес-факторів [5].  

При діагностиці емоційного стану велику увагу приділяється так званої 

нервово-психічної нестійкості, яка служить наслідком відразу як психічного, 

так і соматичного рівня здоров’я індивіда. Нервово-психічна стійкість 

відображає ризик дезадаптації особистості в ситуації стресу, або тоді, коли 

система емоційного відображення діє в критичних умовах, породжуваних як 

зовнішніми, так і внутрішніми факторами. для дослідження рівня нервово-

психічної нестійкості призначена методика «Прогноз». Дана методика 

спрямована на те, щоб спочатку виділити осіб, що володіють симптомами 

нервово-психічної нестійкості.  

Діагностика співробітників на ранній стадії необхідна для того, щоб 

сформувати заходи для зниження і ймовірно повної ліквідації ознак, що 

породили емоційне вигорання, що є важливою складовою збереження 

психічного здоров’я співробітників. Істотним елементом профілактики 

емоційного вигорання служить «наявність зворотного зв’язку. Відсутність 

зворотного зв’язку співвідноситься з усіма трьома компонентами вигоряння, 

приводячи до збільшення рівня емоційного виснаження і зменшуючи 

професійну самоефективності [4, 7, 8].  
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Повністю виключити вплив негативних і шкідливих факторів в процесі 

роботи неможливо. Однак правильно впроваджена профілактика професійного 

вигорання допоможе запобігти наслідкам синдрому, допомогти співробітникам 

знайти віру в свої можливості і по-новому поглянути на свої, нехай навіть 

рутинні і нудні обов’язки. Головне - правильна установка і позитивний підхід 

до проблеми. З боку організації домінуючими профілактичними напрямками, 

що запобігають вигоряння працівників, є: 

− розвиток систем мотивації; 

− поліпшення умов праці; 

− тімбілдинг; 

− ротація персоналу (горизонтальна або вертикальна); 

− планування чіткої системи просування співробітників, їх кар’єрного 

росту; 

− оптимізована робочих обов’язків, правильне делегування повноважень; 

− підвищення заробітної плати; 

− соціальний захист працівників; 

− запобігання (викорінення) негативу в колективі; 

− впровадження в компанію спеціальних тренінгів, рольових і ділових 

ігор, залучення коучів, активних наставників. 

Конструктивна оцінка роботи персоналу, проведення моніторингу 

залученості і задоволення працівників своєю діяльністю. Але все ж, головна 

роль в боротьбі з синдромом емоційного вигорання відводиться самому 

співробітнику.  

Профілактика емоційного вигорання з боку співробітників полягає в 

правильному позиціонуванні проблем, погляд на неприємності в новому руслі і 

відволіканні: 

− під час роботи важливо перемикайтеся на інші теми, робити невеликі 

перерви; 

− позитивне ставлення до стресових факторів, а також зниження 

значимості неприємних, травмуючих ситуацій, як би важко це не було; 
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− підтримка навантаження фізичного плану; 

− абстрагування від робочих думок в умовах будинку, під час 

відпочинку; 

− розподіл робочого часу; 

− розвиток творчих навичок; 

−  застосування ефективних методів саморегуляці; 

− уникнення конфліктів. 

Зазначені заходи профілактики будуть сприяти зростанню існуючих у 

співробітника життєвих ресурсів. 

Отже, емоційне вигорання у працівників можна охарактеризувати як 

комплекс психічних хвилювань, які впливають на працездатності, фізичному, а 

також психологічному самопочутті. Емоційне вигоряння є відповідною 

реакцією на тривалі робочі стресові ситуації в міжособистісному взаємодії. 

серйозність синдрому емоційного вигорання на думку психолога Г. Кривоноса 

складається в тому, що йому притаманне день у день прогресувати. 

Призупинити даний процес буває досить важко. На цьому фоні можуть 

посилюватися різні хронічні хвороби, розвиватися нові захворювання. У такі 

моменти старання подумати про себе, найчастіше, не приносять бажаних 

результатів, і навіть компетентна допомога лікаря не дає швидкого полегшення. 

У зв’язку з цим самим розумним буде попередити поява подібного синдрому, 

зупинити його на самому початку. Необхідно навчитися реалістично 

здійснювати свою роботу, встановлювати перед собою реальні цілі, прагнути 

відгородити особисте життя від роботи і намагатися змінити характер і 

організацію своєї трудової діяльності. Необхідне подальше дослідження 

синдрому емоційного вигорання і розробки ще більш результативних методів 

для вирішення питань його профілактики. 
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Беліменко В.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ ДО 

УПРАВЛІННЯ 

У даній статті пропонується до розгляду ідея концепції, яка визначає склад 

лідерських компетенцій, без урахування конкретної галузі професійної 

діяльності, їх подальшу конкретизацію в контексті галузі та виду діяльності, 

а також вимір з метою підвищення якості та ефективності професійних 

стандартів. 
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На сьогоднішній день дуже популярна така управлінська концепція, як 

проектний підхід, в основі якого лежить високоефективна гнучка команда. 

Успіх спільної діяльності членів команди у вирішальному ступені визначається 

компетенціями та діями її керівника, або лідера. Необхідність формування і 

використання лідерського підходу до управління не викликає сумніву. При 

цьому в системі українських професійних стандартів останнього зразка 

практично ніде немає вимог лідерського характеру до керівників.  

У сучасних тенденціях розвитку економіки, науково-технічного прогресу 

як ніколи раніше чітко позначається вирішальна роль людського інтелекту як 

окремого індивіда - креативної особистості, так і різного виду робочих груп, 

команд. 

В рамках проектного підходу знайшли місце класичні концепції типу 

концепції діаграми Ганта, методи японського менеджменту «канбан», 

організації гуртків якості і бережливого виробництва, методи управління 

якістю. Про кожного з цих методів можна отримати уявлення з відкритих 

джерел Інтернету або іншого роду публікацій. Але всі вони, як само собою 

зрозуміле, розглядають в якості основи досягнення успіху в розробці проекту 

роботу в командах, ефективність яких залежить від їх лідерів. Візьмемо, 

наприклад, Scrum - це підхід, що дозволяє, за словами його творця Джеффа 

Сазерленда, робити в два рази більше за вдвічі менший час [1]. 

Область високих технологій широко використовує ці методи, і інші сфери 

діяльності все активніше починають вивчати, адаптувати і застосовувати їх. 

Лідерами команд, що виконують окремі блоки спільного проекту, є Scrum-

майстри, за змістом праці та методами управління відрізняються від керівників 

проектів своєю гуманістичною спрямованістю, превалюванням соціально-

психологічних методів управління. Недарма перший з Agile-принципів 

говорить про те, що люди і  їх взаємодія важливіше процесів та інструментів. 
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Формування групи, управління її розвитком і досягнення рівня 

продуктивної команди - це функція лідера. Не всяка група здатна 

перетворитися в продуктивну команду, але роль лідера в цьому перетворенні - 

вирішальна. Є підстави вважати, що лідерське управління являє собою відносно 

нову парадигму управління, характерну для нового століття з його заявленими 

інноваційно-модернізаційними тенденціями. 

Проблемні питання лідерства було розглянуто у дослідженнях таких 

науковців як: К. Б. Козак, М. Возна, В. М. Лугова, О. А. Єрмоленко, С. Соболь, 

В. Багацький, В. К. Кушнірюк, О. Евтихов, Л. Г. Данченко, В. В. Гордина. 

Мета даної статті - показати вирішальну роль керівника в сучасних бізнес-

процесах, що відрізняються високою мінливістю і швидкоплинністю, зробити 

акцент на значущості лідерських компетенцій в портреті сучасного керівника, а 

також привернути увагу до необхідності включення лідерських якостей у 

професійний стандарт керівника.  

У сучасній Україні здійснюється активна діяльність з розробки Переліку 

нових професій, професійних стандартів, які радикально відрізняються від 

кваліфікаційних характеристик. 

Так, в Переліку нових професій мають бути названі  професійні навички, 

які, з одного боку,  є найбільш важливими для працівників майбутнього, з 

іншого боку, самі по собі зрозумілі, притаманні будь-якому працівнику, 

незалежно від професії, зокрема: 

- вміння управляти процесами і проектами; 

- робота в умовах невизначеності і швидкої зміни завдань: цінується 

швидке прийняття рішень, миттєве реагування на виклики зовнішнього 

середовища, вміння оптимально розподіляти ресурси і ефективно управляти 

своїм часом; 

- навички міждисциплінарних комунікацій, володіння технологіями в 

різноманітних суміжних і несуміжних галузях; 
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- робота зі штучним розумом і володіння навичками управління складними 

автоматизованими системами; вміння взаємодіяти як з окремими людьми, так і 

з цілими колективами; 

- володіння методами бережливого виробництва і вміння залучити до 

оптимізації бізнесу кожного працюючого в компанії співробітника; 

- вміння системно мислити 

У побут увійшло поняття «креативний клас» для позначення особливо 

цінних для майбутнього людей, які ефективно працюють на піку НТП і 

визначають напрями розвитку. Креативність передбачає творчі здібності 

людини, які можуть проявлятися як у різних видах діяльності, так і 

характеризувати його в цілому або його окремі сторони. Постійно 

підкреслюється цінність інноваційного підходу, створення нових цінностей для 

споживачів. У цих умовах звертають увагу тих суб’єктів, які будують свій успіх 

за рахунок інноваційної діяльності, пошуку і реалізації переваг креативних 

рішень, знання, що пояснюють, які умови сприяють підвищенню ймовірності 

отримання креативних рішень від індивіда або групи. 

Можна вважати, що не викликає сумніву факт визнання цінності людей і 

груп, здатних творити, створювати нове у всіх сферах життя. Значна кількість 

робіт вимагає колективної взаємодії, тобто кооперації праці.  

Формування групи, управління її розвитком і досягнення рівня 

продуктивної команди - це, безумовно, функція лідера. Очевидно, не всяка 

група здатна перетворитися в продуктивну команду, але роль лідера в цьому 

перетворенні - вирішальна. Як уже зазначалося, у нас є всі підстави вважати, 

що лідерське управління являє собою відносно нову парадигму управління, 

найкращим чином відповідає сучасним інноваційним тенденціям. І це 

розуміють представники бізнесу і системи освіти країни. 

Успіх спільної діяльності членів групи у вирішальній мірі визначається 

компетенціями та діями її керівника, або лідера. У людському суспільстві існує 

необхідність організації життя і діяльності, планування, прийняття рішень, 

розподілу ресурсів і т.п. Звичайній людині просто необхідний той, хто підкаже, 
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як і що робити, надасть підтримку, пояснить незрозуміле, візьме на себе 

відповідальність, виступить посередником у суперечці, зможе переконати, а 

також просто змусить виконувати що-небудь, хай не щиро бажане людиною, 

але так необхідне в суспільстві. Всі ці ролі виконуються людьми, яких ми 

називаємо лідерами, що впливають як на трудову, так і на всі інші сфери життя 

людей. У вітчизняній науці популярністю користується типологія видів впливу, 

представлена в роботах відомого тренера і вченого Є.В. Сидоренко [4]: 

- аргументація: висловлювання аргументів на користь певної точки зору з 

метою сформувати або змінити ставлення співрозмовника до неї; 

- самопросування: позиціонування своїх цілей і демонстрація свідоцтв 

рівня своєї компетентності, щоб бути високо оціненим і в зв’язку з цим надалі 

отримувати переваги при своєму професійному просуванні; 

- маніпуляція: приховане спонукання адресата до переживання певних 

станів і виконання певних дій, вигідних для ініціатора; 

- навіювання: свідомий вплив на людину, яке орієнтоване на зміну його 

стану, ставлення до чого-небудь і створення передумов до деяких дій; 

- зараження: передача свого стану або відношення іншій людині, яка 

якимось чином (поки що не знайшла пояснення) переймає цей стан або 

ставлення; 

- пробудження імпульсу до наслідування: активізація в людині прагнення 

бути подібним собі, що виявляється як довільно, так і мимоволі, причому 

бажання наслідувати чужої поведінки може також виникати довільно і 

мимоволі; 

- формування прихильності: створення сприятливого враження про себе 

шляхом прояви привабливості, непересічності, а також висловлювання 

компліментів адресату; 

- прохання: звернення до адресата з закликом задовольнити потреби чи 

бажання ініціатора; 

 - ігнорування: умисна неувага по відношенню до партнера, його 

висловлювань і дій. Найчастіше сприймається як ознака зневаги і неповаги, 

проте в деяких випадках виступає як форма прояву ділової етики в разі деякої 

безтактності чи ніяковості, допущеної партнером; 
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- примус: ситуація, коли людину змушують виконувати певні дії за 

допомогою погроз і поневірянь; 

Здавалося б, необхідність формування і використання лідерського підходу 

до управління не викликає сумніву. 

І ось при наявності чітко вираженої загальносвітової впевненості в тому, 

що робота в командах, очолюваних не просто менеджерами, а лідерами, 

підвищує творчий, креативний потенціал прийнятих рішень, проектів, що 

розробляються. Пропонуємо практикам управління розглянути в якості одного 

з варіантів встановлення складу компетенцій лідерського потенціалу керівника 

наступну концепцію [5]. 

Склад лідерських компетенцій, без конкретизації області діяльності лідера, 

рівня займаної ним посади і ситуації, в якій знаходиться організація, на наш 

погляд, може визначатися як сукупність таких елементів: 

- професіоналізм лідера в обраній сфері діяльності, його компетенції як 

менеджера; 

- наявність системного мислення, вміння врахувати фактори зовнішнього і 

внутрішнього середовища, здатні зробити позитивний і негативний вплив на 

досягнення цілей очолюваного колективу; 

- наявність у лідера високих етичних стандартів поведінки; 

- наявність у лідера високого емоційного інтелекту, здібностей до 

розпізнавання емоцій людей і прояву емпатії по відношенню до них, наявність 

навичок формування команди та підтримки її високої ефективності. 

Методи оцінки лідерських якостей не виходять за рамки відомих в науці і 

практиці управління персоналом: це використання особистісних 

опитувальників, методів 360 °, експертних методів, методів спостереження, 

зворотного зв’язку та їх поєднань. 

Розробка і реалізація запропонованих методів не представляється надмірно 

складною проблемою, і їх впровадження здатне на практиці підвищити оцінку 

лідерського потенціалу керівників як фактора успіху інноваційної діяльності 

колективу і в перспективі вибудувати систему оплати праці керівників з 

урахуванням досягнень в лідерській діяльності. 
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Білоус Т.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

У статті досліджено напрями формування публічної політики органів 

публічної влади та інститутів громадянського суспільства в Україні, зокрема 

на рівні регіонів, вдосконалення його  на засадах демократичного громадсько-

публічного врегулювання. Запропоновано шлях побудови взаємодії регіональної 

влади та громадянського суспільства в країні, що передбачає узгоджене 

соціально-моральне та політико-правове вирішення суспільних суперечностей. 
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регіональна політика, механізми реалізації державної регіональної 

політики,публічна влада; інститути громадянського суспільства. 

Суперечливість політичних та соціально-економічних реформ, що 

відбуваються за умов посттоталітарної трансформації України, формування 

нової соціальної структури супроводжується падінням рівня довіри населення 

до політичної влади. На сучасному етапі українське суспільство постало перед 

необхідністю вирішення низки проблем, які ускладнюють процес формування 

ефективної демократичної моделі. Серед них – політична пасивність громадян, 

низький рівень громадянської ініціативи, корумпованість органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Відтак, вельми актуальним як з наукового, 

так і з практичного боків є питання утвердження, притаманних сучасній 

розвиненій демократії засобів публічної політики у процесах державного 

управління України. 

Питання імплементації засобів публічної політики в державному 

управлінні стало предметом теоретико-методологічних досліджень вітчизняних 

науковців лише в останній період часу. Натомість актуальність та важливість 

цієї проблематики зростає відповідно до посилення демократичних тенденцій 

розвитку українського суспільства. Значний інтерес у цьому контексті 

викликають дослідження, предметом аналізу яких є вивчення не лише 

електоральних засобів демократичної легітимності, а й інших процедур, які 

передбачають залучення широкої системи громадських об’єднань до 

вироблення державної політики. Результативність взаємодії населення й 

держави, а отже, й зростання легітимності влади, безпосередньо залежить від 

рівня інституалізації суспільно-політичної діяльності громадян. Відтак питання 

участі громадян у процесі вироблення політичних рішень зводиться до 

проблематики публічної політики, шляхи імплементації її засобів у суспільно-

політичному житті. 

Публічна політика – один із головних атрибутів демократичного 

суспільства, необхідна умова сталої демократії. Адже політика реалізується як 
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через державні інститути публічної влади, так і через суспільство. Влада, 

використовуючи сучасні методи формування громадської думки, намагається 

досягти ефективної мобілізації суспільства і, таким чином, змушена докладати 

зусилля для отримання зворотної реакції у формі суспільної підтримки у 

вирішенні проблеми. 

Метою написання статті є комплексне дослідження процесу формування 

публічної політики регіональними суб’єктами публічної адміністрації, 

визначення її особливостей та недоліків законодавства, що регулюють 

відносини у сфері формування публічної політики. 

Проблему становлення публічної політики, окремих її аспектів, зокрема, 

становлення на регіональному рівні досліджено у працях Е. Афоніна, 

С. Вирового, Н. Нанівської, В. Нікітіна, О. Оболенського, Г. Ситника, 

В. Трощинського, В. Тертички, С. Телешуна, І. Рейтеровича. В них, зокрема, 

висвітлено базові засади публічної політики та проаналізовано її вплив на 

практичну складову державного управління як на центральному, так і на 

регіональному рівнях . Питанню шляхів імплементації управлінських рішень 

присвячені наукові доробки О. Бабінової, В. Кампо, С. Конончук, Б. Кухти, 

П. Петровського, Ю. Якименка. 

Одним із перших вітчизняних науковців у галузі державного управління, 

який звернувся до аналізу окресленої проблематики можна вважати 

В. Тертичку [1-4]. У своїх численних публікаціях він вперше спробував 

проаналізувати базові принципи та термінологічні особливості публічної 

політики (public policy). Науковець наголошує на мультидисциплінарності, 

зорієнтованості на вирішення проблем і нормативності науки про суспільну 

політику, розподілі її на дві окремі сфери: дослідження та аналіз політики. Сам 

феномен публічної політики (public policy) вчений розглядає 

поліконцептуально – як галузь прикладних досліджень (дослідження політики – 

policy study), як сферу професійної діяльності (аналіз політики – policy analysis) 

та як навчальну дисципліну. Окрему увагу В. Тертичка приділяє дефінітивним 

властивостям досліджуваної проблеми, вказуючи, що за контекстом і 

змістовими особливостями для поняття public policy найбільш адекватним є 

визначення «державна політика». 
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Визначальну роль громадської думки як складової публічної політики, яка 

здатна впливати на суспільно-політичні процеси, обґрунтовано у роботі  

Я. Легези «Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні» [5]. У 

дослідженні, зокрема, виявлено особливості суспільно-політичного життя 

останніх десятиріч, якими є автономізація публічного політичного простору, 

тобто формування та зміцнення суто публічних форм взаємодії й боротьби між 

політичними суб’єктами, що призвело до появи нових форм публічної 

політичної активності. А саме йдеться про появу і посилення впливу 

особливого типу фахівця – експерта-політолога – професіонала в області 

політичної інтерпретації, типовим різновидом діяльності якого стало залучення 

до аргументації даних опитувань громадської думки. Виявлені та уточнені 

положення, що для України доби постсоціалістичних трансформацій властивим 

є посилення впливу масмедійних чинників на формування громадської думки 

разом із зменшенням публічної активності громадян та нерозвиненістю 

громадянського суспільства, яке будується на горизонтальних зв’язках 

громадської взаємодії. Розглядаються визначення, форми та функції засобів 

масової інформації, як важелів, за допомогою яких влада може формувати і 

змінювати громадську думку на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства. 

Належачи до різних організацій та представляючи іноді протилежні 

інтереси, численні дійові суб’єкти утворюють комунікативними взаємодіями 

сфери щодо гармонізації соціальних інтересів. А тому лише конструктивна 

взаємодія всіх суб’єктів політичного процесу забезпечує публічне вироблення 

ефективних стратегічних завдань, від вирішення яких залежить майбутнє 

держави. Перевагою такої публічної реалізації політики є те, що вона сприяє: 

– забезпеченню відкритості й прозорості дій органів державної влади та 

місцевого самоврядування, активізації участі всіх інших суб’єктів політичного 

процесу у формуванні, виробленні та реалізації політичного курсу; 

– налагодженню зворотного зв’язку з громадськістю, публічного діалогу, 

партнерських відносин органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства, підвищенню ефективності механізму залучення громадськості до 

розроблення та реалізації державної політики; 
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– засобам масової інформації в наданні суспільству можливості не лише 

знайомитися з перебігом подій, з позицією політичних та громадських лідерів, 

виступати основним каналом передачі інформації, зокрема і політичної, а й 

бути каналом впливу на суб’єкти публічної політики; 

– підтриманню публічності відносин влади та бізнесу; 

– співпраці суб’єктів політичного процесу з представниками фахових 

наукових знань та із незалежними аналітичними центрами, що є невід’ємним 

елементом демократичної політичної культури. 

Процес публічного регіонального управління, може бути побудований на 

основі узагальненої моделі процесів публічного управління, а саме: 

«актуалізація інтересу та/або проблеми, виникнення протиріччя та/або 

проблеми – усвідомлення протиріччя та/або проблеми суб’єктом 

громадянського суспільства – формування публічної політики – легітимізація 

публічної політики – формування на її основі державної політики 

(програми/проекту) – реалізація державної політики (програми/проекту) – 

моніторинг і контроль за реалізацією державної політики (програми/проекту) – 

публічний аудит публічного управління суб’єктами публічної сфери та 

громадянського суспільства». Тоді модель процесів публічного регіонального 

управління представляє собою сукупність восьми основних етапів (рисунок) 

 

Рисунок – Модель процесів публічного регіонального управління  
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Використовуючи основні ознаки поняття публічного управління можна 

запропонувати таке визначення, а саме: публічне управління у житлово-

комунальному господарстві – діяльність суб’єктів і об’єктів управління – 

органів публічної влади, зацікавлених громадських і професійних, у тому числі 

й регіональних і місцевих об’єднань і фізичних осіб, а також матеріальних 

придатків (підприємств, установ і організації різних форм власності) – 

спрямована на забезпечення результативного та ефективного функціонування 

житлово-комунального господарства на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

Суб’єктами публічного регіонального управління є: 

– територіальні громади та інші об’єднання громадян; 

– представницькі органи місцевого самоврядування (сільська, селищна, 

міська рада та виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, районні та 

обласні ради) через відповідні комісії, відповідні структурні підрозділи, 

відповідних посадових осіб місцевого самоврядування з певних питань та 

суб’єкти громадянського суспільства; 

– органи виконавчої влади через відповідні комісії та підрозділи. 

Зокрема слід зазначити, що територіальні громади та інші об’єднання 

громадян об’єднують споживачів житлово-комунальних послуг (фізичні та 

юридичні особи), недержавні утворення (самоврядні структури та їх органи), 

громадські об’єднання, організації. 

Об’єктом публічного регіонального управління, наприклад, в житлово-

комунальній сфері є житлово-комунальне господарство, що представлене 

підприємствами різних форм власності, що займаються: утриманням житлового 

фонду; благоустроєм населених пунктів (озеленення, освітлення, утримання 

комунальних пляжів, притулки для безпритульних тварин, утримання доріг, 

утримання кладовищ); сортуванням, вивозом, переробкою сміття; а також 

підприємства, що: утримують полігони твердих побутових відходів; надають 

послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Також до 
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об’єкту регіонального публічного управління житлово-комунальним 

господарством слід віднести усі зв’язки та процеси взаємодії між 

підприємствами та споживачами послуг в процесі їх надання та/або 

виготовлення. 

Суб’єкти та об’єкти публічного регіонального управління житлово-

комунальним господарством знаходяться під впливами зовнішнього та 

внутрішнього середовищ. Для регіонального рівня зовнішнім впливом у першу 

чергу є рішення, що приймаються Верховною Радою України, Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої 

влади, у тому числі профільним Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України та іншими. 

Представниками впливу внутрішнього регіонального середовища є: 

суб’єкти громадянського суспільства, які виражають інтереси споживачів 

послуг ЖКГ; підприємства, які є постачальниками складових для виготовлення 

товару та/або надання послуг у житлово-комунальній галузі (енергопостачальні 

компанії, газопостачальні, водопостачальні та інші компанії).  

Отже, особливістю публічної політики є те, що як держава, так і 

громадянське суспільство, вимушені апелювати до громадян, потребуючи 

схвалення та суспільної підтримки обраного варіанта рішень та дій. Адже 

політика реалізується як через суспільство, так і через державні інститути 

публічної влади. Саме тому, намагаючись досягти підтримки та ефекту 

мобілізації суспільства, держава використовує сучасні методи формування 

громадської думки. Водночас публічна політика, регламентована 

демократичними процедурами, легітимізує громадську думку, створює 

контрагента в особі громадськості, готового до діалогу. Саме у результаті 

такого діалогу відбувається легітимація влади. Цінність публічної політики 

полягає у тому, що вона є необхідною умовою існування сильної демократичної 

держави та одночасно головним атрибутом розвинутого громадянського 

суспільства. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

На сучасному етапі імпорт в Україні відіграє беззаперечно важливу роль. Він 

забезпечує потреби національної економіки в тих видах продукції, які є 

необхідними для її повноцінного функціонування, але через низку причин не 

можуть бути вироблені у нашій країні. Українські підприємства, які 

здійснюють імпортні операції, одержують ряд переваг, серед яких доступ до 

дешевших та якісніших ресурсів та товарів, а також сприяння їх 

зовнішньоекономічній діяльності, яка є важливою в умовах стрімкого розвитку 

міжнародної торгівлі. Важливість імпорту спричинює необхідність підбору 

оптимальних методів управління ним. Правильний спосіб організації імпорту 
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як вагомої складової діяльності дозволить підприємствам підвищити 

ефективність своєї роботи та збільшити прибутки. У статті проаналізовано 

основні методи здійснення імпортної діяльності, які широко застосовуються 

на практиці.  

Ключові слова: імпорт, імпортна діяльність, імпортні операції, 

зовнішньоекономічна діяльність, підприємство. 

Ключовою характерною ознакою сучасного етапу розвитку ринкового 

середовища є стрімке та невпинне збільшення існуючої конкуренції стосовно 

конкретних асортиментних рядів аналогічних товарів та товарів-субститутів. 

Беручи до уваги масштабність впливу розмірів конкуренції на певні 

підприємства-виробники товарів та на розповсюджувачів цих товарів та послуг, 

все важливішого значення набуває зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств, дія якої характеризується значним позитивним ефектом стосовно 

зменшення впливу мікроекономічних факторів середовища функціонування на 

підприємства учасники зовнішньоекономічних відносин. Сьогодні до 

найпопулярніших та високоприбуткових різновидів зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств відносять імпортну діяльність, котра разом із 

експортною діяльністю займає найбільшу частку серед усіх 

зовнішньоекономічних операцій учасників ринкової економіки та допомагає 

підприємствам у вирішенні низки важливих питань, пов’язаних із 

конкурентостійкістю на ринку, серед їх числа: покращення показників 

рентабельності та прибутковості; збільшення місткості ринку; нарощення 

обсягів продажу; удосконалення ознак якості товарів тощо. Зважаючи на 

важливість імпортної діяльності для покращення конкурентоспроможності та 

прибутковості як окремих підприємств, так і країни загалом, вагомим етапом є 

дослідження сутності економічного терміна “імпортна діяльність”, а також 

наведення комплексної та вичерпної класифікації різновидів імпортної 

діяльності та дослідження найвагоміших чинників впливу на імпортну 

діяльність підприємств з метою уникнення негативних наслідків їх дії та 

стимулювання позитивних процесів на підприємстві за допомогою 

розпізнавання та управління факторами впливу [1, с. 20]. 
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Метою роботи є оцінка сучасного стану українського імпорту та можливих 

шляхів організації імпортних операцій для підприємств, що діють на 

українському ринку. На основі проведеного аналізу планується розробити 

практичні рекомендації щодо вибору способів здійснення імпорту на 

підприємствах, залежно від галузі, у якій вони діють; уточнення сутності 

поняття “імпортна  діяльність” та формування комплексної типології різновидів 

імпорту, а також розроблення вичерпної класифікації факторів впливу на 

імпортну діяльність підприємств з метою визначення майбутнього стану 

імпортної діяльності для уникнення небажаного розвитку подій або 

стимулювання розвитку позитивних процесів на фірмі. 

В умовах глобалізації світової економіки та значного розширення 

міжнародних економічних відносин між країнами, вагомість 

зовнішньоекономічної діяльності, як складової господарської діяльності будь-

якого підприємства, посилюється. Наразі у вітчизняній структурі 

зовнішньоекономічних операцій яскраво виражене переважання імпорту над 

експортом. Така ситуація пов`язана з тим, що господарюючі суб’єкти економіки 

України зосереджені здебільшого на купівлі окремих видів продукції та 

сировини, аніж на власному їх виробництві, яке потребує вдосконаленої 

матеріально-технічної бази, високої кваліфікації кадрів, значних обсягів 

інвестицій тощо. 

Імпортовані товари часто бувають дешевшими та переважають за якістю, 

порівняно з аналогічними товарами, виготовленими в Україні. Тому, 

актуальність обраної теми обумовлена зростанням кількості українських 

підприємств, що здійснюють імпортні операції. Оскільки кожне підприємство 

передусім прагне отримати прибуток, пошук шляхів вдосконалення імпортної 

діяльності допоможе оптимізувати цей процес з найбільшою вигодою для 

компанії. [3, с. 207]. 

Особливості організації імпортної діяльності підприємства та шляхи її 

вдосконалення досліджували такі науковці, як Анісімова О. М., Балдинюк А. Г.,  

Ковтун Е.О., Новицький В. Є. та інші. 
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Імпортну діяльність в Україні переважно здійснюють великі підприємства, 

торгові фірми, держава. Також багато організацій здійснюють імпорт сировини, 

обладнання та матеріалів для виробництва своєї продукції на території України. 

Імпорт надає низку переваг для підприємств на українському ринку, оскільки 

він надає можливість отримати доступ до більш дешевих та якісних товарів і 

сировинних ресурсів, наповнити вітчизняний ринок товарами, що не 

виробляються на території України, а також сприяє налагодженню 

зовнішньоекономічних зв`язків підприємств та їх співпраці із закордонними 

компаніями. Важливість імпорту для української економіки обумовлена тим, 

що існують певні групи товарів, які Україна вимушена імпортувати. Перед усім 

це нафта, газ, лікарські препарати, а також машини і обладнання. Це  ті товари, 

які ми не можемо виробляти на території нашої країни в обсягу, необхідному 

для нормального функціонування економіки України і саме вони займають 

найбільшу частку в імпорті (55,8%). Незважаючи на те, що імпорт загалом є 

традиційним явищем, в Україні його здійснення пов`язане з наявністю низки 

проблем, основною з яких є від`ємне значення зовнішньоторговельне сальдо. 

Класифікаційні ознаки та основні різновиди імпортної діяльності: 

1. За кількістю посередників, що беруть участь у процесі поставки товарів 

(послуг, капіталу) до кінцевого споживача, імпортну діяльність можна 

класифікувати на пряму та непряму. Прямий імпорт відбувається шляхом 

передавання товарів, робіт чи послуг у безпосереднє використання споживачу, 

на відміну від нього, непрямий передбачає наявність одного або більше 

посередників, що беруть участь у процесі реалізації продукції. 

2. За цільовим призначенням: одноцільова та багатоцільова. Одноцільова 

імпортна діяльність допомагає в досягненні однієї конкретно поставленої цілі, 

наприклад, реалізації товарів, що не виготовляються на території країни 

імпортера. Багатоцільовий імпорт має на меті забезпечити виконання кількох 

цілей: підвищення рентабельності та збільшення обсягів продажу, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та залучення нових покупців, 

розширення номенклатурної бази товарів тощо. 
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3. За об’єктом імпортованого продукту: імпорт товарів, послуг, робіт, 

капіталу, трудових ресурсів, інтелекту, інвестицій тощо. 

4. За витратністю поставки: безвитратна (умова поставки, що передбачає 

витрати на поставку лише продавця (витрати на поставки входять до первинної 

ціни продукції, а також відповідальність за збереження цілісності товару під 

час поставки перекладається повністю на партнера-продавця із-за кордону)), 

частково витратна (умови, що передбачають витрати продавця і споживача 

продукції), повністю витратна імпортна діяльність (витрати на поставку та 

відповідальність за продукцію переносяться на імпортера). 

5. За прибутковістю (пріоритетністю) імпортної діяльності: основна 

(найбільша частина прибутків), другорядна (незначні прибутки порівняно з 

іншими продуктами, що імпортує підприємство). Цю класифікацію 

застосовують до підприємств, що імпортують понад одне найменування 

продукції. 

6. За регулярністю: нерегулярний (імпортні операції на підприємстві 

проводяться через нерегулярні проміжки часу) та регулярний (характеризується 

відносно стабільними часовими лагами між імпортними операціями). 

7. За масштабністю: імпорт невеликих партій товару (партії товару, що за 

своєю сукупною вартістю та кількістю не підлягають сплаті мита: імпорт 

взірців товару тощо) та великих партій товару. 

8. За асортиментом: одного найменування продукції та широкої низки 

найменувань.  

9. За характером попиту на товари: сезонного попиту, домашнього 

використання тощо. 

10. За кінцевою метою імпорту: кінцевого використання в країні 

імпортера; імпорт з метою продажу в інші країни; імпорт з метою реімпорту. 

Реімпорт передбачає подальше повернення раніше ввезених товарів у країну, 

яка була експортером продукції. 

11. За передовою характеристикою: імпорт, орієнтований на якісні 

характеристики товару; імпорт, орієнтований на кількості продажів тощо. 
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12. За кількістю імпортних операцій: одноразовий (складається з однієї 

імпортної операції, тобто імпорт є одноразовим) та багаторазовий (постійний 

імпорт: підприємство здійснює багато імпортних операцій). 

З метою налагодження процесів імпортної діяльності та оптимізації 

структури імпорту на українських підприємствах необхідно здійснювати 

грамотне управління ними, що досягається шляхом вибору способів організації 

імпортної діяльності. Однак, на нашу думку, український імпорт має бути 

організований таким чином, щоб забезпечити всі необхідні умови для розвитку 

власного виробництва та подальшого експорту. Це пропонується реалізувати 

шляхом збільшення імпорту інновацій, науково-дослідних розробок та 

технологій, модернізованого обладнання, а також інвестицій, що створить 

необхідну базу для нарощування обсягів вітчизняного виробництва передусім 

тих товарів, які в подальшому можна буде експортувати, а також тих, які наразі 

в Україні майже не виробляються або виробляються у незначній кількості. У 

подальшому ці кроки нададуть можливість частково відмовитися від імпорту 

тих видів продукції, які Україна закупає лише виходячи з нижчої їх вартості. 

Аналіз наукової літератури дав нам можливість узагальнити підходи до 

організації імпортної діяльності у дві групи – прямий та непрямий [4, с. 279].  

Непрямий метод застосовується більш широко, оскільки спрощує для 

імпортера процедуру закупівлі товарів та не потребує зайвих витрат на пошук 

прямих постачальників товарів. Такий метод застосовується підприємствами, 

які не мають власної збутової мережі, здійснюють імпортні операції в 

незначних обсягах або на періодичній основі.  

Однак, якщо підприємство прагне встановити тісні довгострокові 

зовнішньоекономічні зв`язки, воно повинно надавати перевагу прямому 

методу. При застосуванні прямого методу імпорту, підприємство має 

можливість знизити вартість куплених товарів через відсутність комісії 

посереднику, зменшує можливі ризики, може більш ретельно контролювати 

торгові операції. Прямий метод застосовується українськими підприємствами 

переважно в тих випадках, коли вони є підрозділами ТНК та міжнародних 
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компаній, мають довгострокові контракти з іноземними  фірмами, є великими 

компаніями, відомими на світовому ринку або компаніями, що здійснюють 

закупівлю сировини, матеріалів та обладнання. 

Вибір підходу до організації імпорту має здійснюватись на основі аналізу 

можливостей конкретного підприємства, а також умов, що склалися на ринку. 

Тому вважаємо за доцільне запропонувати використання прямого або 

непрямого підходу виходячи із характеристики галузі, в рамках якої діє 

підприємство. 

У межах кожного із зазначених підходів до здійснення імпортних операцій 

підприємство повинне також забезпечити наявність потрібної організаційної 

структури. З метою здійснення імпортних операцій підприємствами 

створюється власний імпортний апарат або закордонне представництво. Також 

має місце об`єднання підприємств у імпортні асоціації.  

Найчастіше власний імпортний апарат реалізується у вигляді вбудованих 

імпортних відділів, які створюються в рамках відділів закупівлі або постачання. 

Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що такий спосіб 

організації імпортних операцій є найбільш оптимальним для підприємств, які 

мають стійкі зв'язки із постачальниками, а закупівлі здійснюються у великих 

обсягах і носять регулярний характер. В такому випадку компанія має змогу 

безпосередньо керувати всіма процесами та здійснювати оперативне 

управління. Імпортні відділи фірми доцільно розташовувати в портах або у 

великих містах з добре розвиненою інфраструктурою, що спрощуватиме доступ 

до транспортних шляхів [2, с. 29]. 

При регулярних імпортних закупівлях у великих компаніях з широкими 

масштабами діяльності способом організації імпорту служать закордонні 

представництва. Вони створюються у великих промислових центрах на 

закордонному ринку для придбання місцевих товарів безпосередньо у 

виробника або у торговельно-посередницьких фірм.  

У ряді випадків підприємства роздрібної торгівлі та імпортери сировини 

об'єднуються з метою створення імпортних асоціацій. Асоціації дозволяють їх 

учасникам отримувати вигоди від закупівлі товарів великими партіями, 

відмовляючись від послуг торгових посередників. 
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Використовуючи оптимальний та правильно підібраний метод організації 

імпортної діяльності підприємство може забезпечити підвищення ефективності 

своєї роботи, налагодження зовнішньоекономічних зв`язків та подальше 

просування на міжнародному ринку.  

Здійснене дослідження надає можливість констатувати, що на 

сьогоднішній день імпортна діяльність є невід`ємною складовою 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств Україні та здійснюється в 

основному великими компаніями, підрозділами ТНК та міжнародних компаній 

та підприємствами, що використовують у виробництві своїх товарів 

імпортовану сировину. Імпорт забезпечує задоволення потреб економіки у 

товарах, які не виробляються на території Україні і на поточному етапі 

переважає експорт за вартісними обсягами. У представленій роботі було 

запропоновано вирішити проблему від'ємного зовнішньоторговельного сальдо 

за допомогою використання імпорту як бази для налагодження власного 

виробництва і експорту. Незважаючи на безумовну важливість імпорту для 

підприємств в Україні, ними не завжди використовуються оптимальні методи 

його організації.  
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У статті розглянуто концепцію стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, обґрунтовано доцільність її 

використання на сучасному етапі розвитку. Дана характеристика підходів, на 

яких базується пропонована концепція. сформульовано рекомендації 

менеджерам підприємств по досягненню стратегічного бачення діяльності на 

зовнішньому ринку. 

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, зовнішньоекономічна  

діяльність, підходи, комплексність.  

За умов становлення ринкової економіки формування 

конкурентоспроможності підприємства не можливе без здійснення відповідних 

економічних реформ та включення України у світові інтеграційні процеси. 

Особлива роль при вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній 

діяльності, що є важливою і невід’ємною частиною господарської діяльності 

усіх учасників ринкових відносин, які створюють сприятливі умови для 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, підвищення рівня та 

обсягів виробництва.  

Незважаючи на велику зацікавленість суб’єктів підприємницької 

діяльності у використанні права виходу на зовнішній ринок і здійсненні 

експортно-імпортних операцій та отриманні валютних коштів, практика 

показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними. Тому, перед 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності постають проблеми аналізу 
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динаміки, кон’юнктури міжнародних і внутрішніх ринків і на цій основі - 

розробки стратегії, яка б забезпечила достатню гнучкість в поведінці суб’єктів 

господарювання та оперативності у прийнятті ними відповідних рішень. 

Ефективна стратегія є однією із ключових складових досягнення успіху 

підприємства на іноземних ринках, вона здатна відповідати на різноманітні 

виклики та вимоги середовища функціонування суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, максимально використовуючи і розвиваючи 

усі можливості та ліквідовуючи загрози зовнішніх і внутрішніх умов 

функціонування.  

Варто зауважити, що розробка стратегії в умовах зовнішньоекономічної 

діяльності є достатньо складним і багатогранним процесом, що вимагає 

комплексного інформаційного забезпечення щодо усіх впливових факторів 

внутрішньо організаційного, національного та іноземного середовища. Поряд з 

цим, складність функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання у 

міжнародному середовищі також зумовлена невизначеністю та 

непередбачуваністю розвитку подій. Саме тому розробка і впровадження 

ефективних стратегій функціонування підприємства на зовнішньому ринку є 

актуальним та важливим завданням в сучасних умовах. 

Дослідженнями проблем стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю (ЗЕД) займалися відомі закордонні і вітчизняні вчені, зокрема,  

Ф. Аналоуї, І. Ансофф, А.Н. Барковський, Б.О. Бєлов, В.А. Васильченко, 

О.С. Віханський, В.С. Єфремов, Ф.В. Зінов’єв, А.Т. Зуб, Б. Карлофф,  

М.О. Кизим, О.О. Красноруцький, В. Колпаков, Г. Мінцберг, М. Отінова,  

І.І. Савенко, О.М. Тищенко, М.А. Хвесик, І.О. Шаповалова та інші. Разом з тим, 

при наявності досить великого числа робіт, процес розробки стратегії 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства досліджений 

недостатньо. 

Дискусійними залишаються питання, що стосуються вибору концепції 

стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, що 

використовується інструментарію при проведенні стратегічного аналізу і 

розробки зовнішньоекономічної стратегії, оцінки результатів діяльності 

підприємства на зовнішньому ринку та ін.  
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Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), підприємства 

функціонують в світі, який постійно ускладнюється. Сучасна міжнародне 

середовище, що визначається характеристиками сучасного бізнесу, вимагає 

нових підходів до стратегічного управління. Сучасна світова економіка зазнає 

глибоких і швидких змін, які проявляються в стрімкому процесі глобалізації, 

що в свою чергу, призводить до багатовимірної конкуренції, та набуває 

характер гіпер конкуренції, посилення інноваційних та інтеграційних процесів 

у світовому масштабі. 

Формування нової сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів успіху 

компанії є основою створення нової концепції управління. ця концепція 

враховує той факт, що в сучасних умовах не тільки зростання продуктивності 

праці, раціональна організація виробництва, зниження витрат виробництва 

визначають успіх фірми і її конкурентоспроможність. В умовах агресивного і 

мінливого зовнішнього середовища на перший план виходить вимога 

сприйнятливості до зовнішньому середовищі, своєчасна адаптація до нових 

світових реалій [1]. 

Пропонована концепція стратегічного управління зовнішньоекономічної 

діяльністю підприємства базується на спільному, а не автономному 

використанні функціонального, ситуаційного, ризикового і системного підходів 

до даного процесу. При цьому враховується специфіка міжнародного бізнесу. 

комплексний характер концепції, що відрізняє її від інших подібних розробок в 

даній предметної області, дозволить досягти ефекту синергії, підвищити 

ефективність стратегічного управління на підприємствах, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність. 

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства – 

процес визначення і встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, що 

полягає в реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин 

з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє ефективно і 

результативно діяти підприємству та його підрозділам [2]. 
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Стратегічне управління включає визначення стратегії (місії) підприємства, 

стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія дозволяє 

підприємству розвивати всі сторони фінансово-господарської діяльності, 

знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на 

короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі 

вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип 

поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій 

інвестиційної і цінової політики, тобто на збереження і зміцнення 

конкурентоспроможності. 

Стратегія багатьох підприємств передбачає постійне розширення 

географічних напрямів їх міжнародного бізнесу. Наступ ведеться під впливом 

двох основних принципів: перший – не обмежуватися діяльністю на добре 

вивчених ринках, а постійно шукати нові ринки збуту по всій земній кулі. 

Другий принцип – випередити суперників через пошук вигідних партнерів з 

виробництва і збуту в потрібному місці в потрібний час.  

Стратегічне планування дозволяє здійснювати більш цілеспрямоване і 

взаємопов'язане управління ресурсами, що знижує матеріальні і фінансові 

втрати підприємства при досягненні цілей. У основі стратегічного планування 

лежить ряд базових концептуальних положень [3]:  

– початковим орієнтиром для розробки стратегічного плану є місія 

підприємства, тобто короткий виклад головного призначення підприємства на 

достатньо тривалий період його розвитку; 

– стратегічний план сприяє виконанню місії підприємства найбільш 

ефективним способом; 

– у найбільш загальному вигляді можна уявити, що змістом стратегічного 

плану, його ключовими складовими є наступні компоненти – набір заданих 

стратегічних цілей, проектів і програм дій на довгострокову перспективу; 
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– в основі стратегічного планування лежить попереднє побудоване дерево 

цілей, визначення загальних напрямів дій, що забезпечують розвиток і 

зміцнення позицій фірми на довгострокову перспективу; 

– стратегічний план розробляється в умовах неповної інформації про 

альтернативи розвитку, коли неможливо передбачати всі можливості 

конкретних умов; конкретизація досягається при розробці середньострокових і 

короткострокових планів; 

– стратегічний план містить загальні орієнтири у вигляді цільових 

показників, які повинні бути взаємоузгодженими; 

– найбільш перспективним є принцип роботи зі складання загально 

корпоративних стратегічних планів за схемою "від майбутнього до сьогодення", 

тобто проти перебігу часу. Це обумовлено тим, що стратегічне планування є 

інструментом, що забезпечує можливість приведення компанії до якісного 

стану з урахуванням нових умов ведення бізнесу і нових сфер збільшення 

капіталу протягом періоду дії стратегічного плану; 

– збереження традиційного принципу стратегічного планування за схемою 

"від минулого до майбутнього", заснованого на екстраполяційному методі, 

можливо для фірм зі стабільним асортиментом продукції, технологіями; 

– найбільш ефективним є стратегічний план, орієнтований на виявлення 

неосвоєних ніш на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є надійною основою 

потенційного зростання компанії. Тим самим досягаються формування і 

перерозподіл капіталу і інших ресурсів підприємства. 

Слід зазначити, що незважаючи на те, що стратегічний план є орієнтиром 

для встановлення і досягнення цілей підприємства, він може коригуватися при 

зміні цілей підприємства. Отже, між стратегічним планом 

зовнішньоекономічної діяльності і цілями підприємства повинен бути 

зворотний зв'язок. Саме тому, постановка цілей і планування повинні бути 

окремими але пов'язаними між собою елементами стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 
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Таким чином, щоб досягти стратегічного бачення в умовах інноваційного 

розвитку економіки при здійсненні діяльності на зовнішньому ринку, 

менеджерам слід гнучко і своєчасно приймати управлінські рішення на основі 

функцій планування, мотивації, організації та контролю, ситуаційно реагувати 

на зовнішні впливи і адаптуватися в умовах складної, мінливої, некерованою і 

турбулентної міжнародної зовнішнього середовища, приймати рішення з 

урахуванням різного роду ризиків, які можуть виникнути при веденні 

міжнародного бізнесу, дотримуватися при розробці зовнішньоекономічної 

стратегії комплексності різних процесів (процесу осмислення, формального 

процесу, аналітичного процесу, ментального процесу, переговорного процесу, 

колективного процесу, реактивного процесу, процесу трансформації), 

розглядаючи їх в сукупності. Беручи до уваги все вищевикладене, 

підприємство, орієнтоване на здійснення діяльності на зовнішньому ринку, 

забезпечить собі гідне конкурентне становище в довгостроковій перспективі. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті показано формуванні сучасної  кадрової політики підприємства. 

Основною метою якої є раціональне використання трудових ресурсів. 

Проблеми та шляхи вирішення в формуванні та реалізації сучасної кадрової 

політики підприємства. Опрацюєм основні принципи та фактори, які мають 

вплив на формування та реалізацію сучасної кадрової політики підприємства.  

Ключові слова:  сучасна кадрова політика, мотивація, підприємство, персонал, 

ефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це питання досліджували такі 

дослідники,  як Чумаченко М.Г., Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, А. Томпсон, 

Одегова Ю.Г., Фатхутдінов, Величко А. В. та інші. Досліджуючи питання 

сучасної кадрової політики дослідники визначають теоретико-методичні засади 

щодо її формування, рекомендації щодо їх покращення. При визначенні типів 

та етапів формування сучасної кадрової політики підприємства, науковці 

приділяють велику увагу щодо умов розробки кадрової політики підприємства, 

кадрові цілі в системі загальної стратегії розвитку сучасного підприємства. 

Сучасна кадрова політика підприємства – це одна з основних частин 

політики підприємства, вона на пряму впливає на ефективність діяльності 

підприємства в умовах ринкової економіки. Правильно побудована кадрова 

політика допоможе підприємству бути конкурентоспроможними в сучасній 

ринковій економіці. Для цього потрібно приділити особливу увагу своєму 

персоналу і соціально – трудовим відносинами, в своєму підприємстві. В 

сучасних умовах боротьби за цінні кадри, це є велика перевага над 

конкурентами.   

Цілі кадрової політики – забезпечення підприємства персоналом 

відповідного рівня у необхідній чисельності; контроль за дотриманням прав і 

обов’язків персоналу, що передбачено трудовим законодавством; раціональне 

використання кадрового потенціалу; формування та підтримка колективу. 
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Кадрова політика має дві основні цілі: економічна і соціальна. Економічні 

цілі – здобуток прийнятної пропорції між витратами і результатами. В сучасній 

економічній ситуації кадрові рішення спрямовані на зменшення кадрових 

витрат. Це потрібно для оптимізації пропорції між цими витратами, і 

продуктивністю праці. Соціальні цілі – покращення матеріального і 

нематеріального стану персоналу підприємства. Краще це показано в заробітній 

платі, скорочення тривалості робочого часу, соціальних видатків, модернізація 

робочих місць і надання можливості працівнику брати участь в ухваленні 

рішень [1]. 

Основними елементами кадрової політики є:  

1) Зайнятість, залучення висококваліфікованого персоналу, створення 

прекрасних, безпечних умов праці,  кар’єрне зростання, гарний мікроклімат;  

2) Навчання, створюються бази навчання для підвищення кваліфікації та 

рух по кар’єрних сходах персоналу підприємства; 

3) Оплата, надання заробітної плати більше, чим у конкурентів,  

дотримуючись правил щодо кваліфікаційних вимог і здібностей;  

4) Добробут, надання  кращих соціальних можливостей своєму персоналу, 

пільг по відношенню до конкурентів; 

5) Трудові відносини, працює з метою запобігання конфліктам між 

персоналом. Сфера зайнятості займається аналізом персоналу.  

Фактори, які впливають на кадрову політику підприємства:  

- зовнішні фактори – національне трудове законодавство, особливості 

сфери бізнесу, стан економічної кон’юнктури, ситуація на ринку праці, 

культурні традиції , рівень регулювання соціально -трудових відносин в галузі. 

- внутрішні фактори – цілі підприємства, стиль управління, умови праці, якісні 

характеристики трудового колективу, типи влади, імідж підприємства.  

Первинними документами для формування кадрової політики є: 

- загальна декларація прав людини; 

- Конституція (Основний Закон); 

- Цивільний кодекс; 
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- Трудовий кодекс. 

Люди, які працюють на підприємстві це є головною турботою кадрової 

політики , персонал повинен відчувати потрібність, люди мають бути на своїх 

місцях, відповідно до їх характеристик і талантів. Тоді кадрова політика може 

рахуватись успішною [2]. 

Для оптимального розвитку підприємництва треба вирішити певні 

проблеми. Не достатня кількість кваліфікованих працівників, що стає виною 

низької якості виконаних робіт. Є така версія, що виробництво відокремлене 

від  навчання професійного. Це є великою помилкою, оскільки будь-який труд  

має розпочинатись з трудового виховання, є такі основні положення:  

 надання професійної орієнтованої підготовки майбутніх членів 

персоналу шляхом наближення професійного навчання до виробничого 

процесу; 

 залучення нових кваліфікованих членів персоналу до засвоєння базових 

суспільних норм і виконання ними простих трудових завдань; 

 засвоєння простих моральних норм поведінки у колективі та самостійної 

трудової діяльності. 

- висока непостійність кадрів. Головна причина непостійності кадрів - 

невдоволення персоналу своїм становищем на підприємстві. 

Найголовніше невдоволення, це незадоволення заробітною платою, 

умовами та організацією праці,  соціальних проблем , проблема добратись  від  

дому до роботи ,і навпаки, погані  умови для відпочинку, відсутність дитячих 

установ, неповажне ставлення з боку керівництва та персоналу, не 

виправдалися очікування, нестійкості службового становища і маленькі шанси, 

або зовсім відсутні зробити кар'єру. Плинність кадрів пов'язана не тільки з 

соціальною та побутовою проблемою, а і  складнощами самореалізації або 

самоствердження. Кращим вирішенням цієї проблеми  потрібно буде усунути 

ряд вище зазначених недоліків.  

Одною з основних проблем також є організації відбору і найму персоналу.  

Сучасний ринок праці перенасичений робочою силою, тому підприємство 
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повинне створювати всі умови для запрошення таких працівників, навички та 

особисті характеристики яких найкраще відповідають його цілям і цілям 

підприємства. Проводити відбір і найми кадрові служби повинні з оптимальної 

чисельності працівників. Не допускається як нестачі працівників, що може 

спричинити зменшення продуктивності праці, збільшення травматизму, 

конфліктних ситуацій у колективі. А в свою чергу, надлишок персоналу, який 

може спричинити збільшення грошових витрат на фонд оплати праці, різке  

зменшення зацікавленості в якісній праці, відтік кваліфікованих працівників, до 

конкурентів [4]. 

Цим швидше підприємство під лаштується під сучасні канони ведення 

кадрової політики, тим краще воно зможе конкурувати з конкурентами за 

ринок, так і за якісний , кваліфікований персонал 

Сучасна кадрова політика на підприємстві повинна будуватися на 

наступних принципах: 

1. Повна довіра до персоналу і надання йому максимальної самостійності в 

прийняті рішень і роботі. 

2. Головним в економічному управлінні повинне бути не фінанси, а 

персонал і його ініціатива і лідерські якості.  

3. Успіхи в діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості 

колективу. 

4. Делегування функцій управління працівникам різних рівнів. 

5. Розвиток мотивації працівників.  

У формуванні сучасної кадрової політики підприємства повинно 

відбуватися узгодження наступних пунктів: 

1. Опрацювання загальних принципів сучасної кадрової політики, 

визначення  пріоритетних цілей. 

2. Організаційно-штатна політика – планування потреби у людських 

ресурсах, побудова структури і штату, призначення, формування резерву, 

переміщення. 
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3. Інформаційна політика – формування та підтримка системи руху

кадрової інформації. 

4. Фінансова політика – організація розподілу засобів, забезпечення

продуктивна системи спонукання праці. 

5. Розвитку персоналу – програми розвитку персоналу, профорієнтація і

адаптація персоналу, планування індивідуального процесу, формування 

колективу, професійна підготовка і підвищення кваліфікації. 

6. Оцінка результатів роботи – аналіз політики і стратегії підприємства,

пошук проблем у кадровій роботі, оцінка кадрового потенціалу працівника. 

Дотримання всіх цих принципів  є показником , що кадрова політика 

підприємства є сучасною в всіх аспектах роботи з персоналом, набору 

персоналу, організації роботи. Така організація не буде мати проблем з 

кваліфікованим персоналом, а таким чином і саме підприємство буде міцно 

стояти на ногах. 

Мотивація персоналу потребує гарного вміння, наполегливості й 

розуміння людської суті. Вона потребує прекрасних здібностей задля 

спонукання виконавців до найвищого рівня напруги зусиль, досягнення плідних 

результатів роботи. 

Основним елементом у мотивуванні є «потреби» - відчуття фізіологічного, 

психологічного чи соціального дискомфорту, викликаний нестачею чогось, 

відсутність чогось та потреба  у чомусь.  

Розуміння людини потреб зумовлює «інтерес» – пізнання і вивчення видів 

задоволення потреб, що проявились в людини на конкретному місці в житті та 

етапі розвитку [5]. 

Стимули – зовнішні спонукання до формування відповідної поведінки, 

досягнення результатів тощо. Стимули бувають матеріальні ( заробітна платна , 

надбавка, доплати , цінні, подарунки, участь в доходах тощо) та моральні 

( грамоти, медалі, похвали, підвищення за посадою ).  

Мотив – внутрішні усвідомлення спонукань до певних дій. Формується в 

працівника після стимулів.  
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Винагорода – це все, що людина вважає для себе цінним та отримує за 

використанні зусилля, відповідну поведінку, виконану роботу та ін. Винагорода 

буває внутрішня ( пов’язана із самою роботою, трудовим процесом, самоповага 

) і зовнішня ( заробітна плата, премія, нове робоче місце, додаткова відпустка ).  

Теорії мотивації бувають змістові і процесійні. До змістових теорій 

належать: теорії потреб А.-Х. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, М. Тугана-

Барановського, У. Оучі, Д. Мак - Грегора. До процесійних теорій належать: 

теорія очікувань В. Врума, теорія справедливості С. Адамса теорія 

партисипативного управління, теорія результативної валентності  

Дж. Аткінсона. 

В теперішній час,  з настанням фінансової кризи , основним мотивуючим 

чинником персоналу є бажання мати гарантовану заробітну плату. Але в більш 

креативних людей, в яких заробітна не стоїть на першому місці, для них 

важливе визнання їх і їхньої роботи. Таких людей небагато, в основному 

матеріальне мотивування най дієве. Як стверджував Ф.Тейлор: «Люди не 

будуть працювати з максимумом зусиль, якщо не забезпечити їм щедрої та 

гарантованої надбавки. З іншого ж боку, для блага самих же робітників так 

само шкідливо їм переплачувати, як і недоплачувати. У разі надмірної оплати 

багато хто почне працювати не в повну силу і стане більш марнотратним»[3, 

с.44]. 

Отже, в сучасних реаліях розвитку кадрової політики , ця політика  

повинна бути спрямована не тільки на створення ідеальних умов праці для 

працівників, але й на забезпечення для кожного працівника можливості 

кар’єрного зросту, на створення впевненості в своєму майбутньому. Мотивація 

працівника в сучасній кадровій політиці займає одне з вирішальних місць, 

задача підприємства, яке хоче конкурувати в сучасному світі, зробити так щоб 

працівник був щасливий на своєму робочому місці. Кадрова політика повинна 

на сам перед забезпечити на сьогоднішній момент і в майбутньому кожне 

робоче місце працівником відповідного  рівня кваліфікації. Головною метою 

має бути формування та оптимальне використання персоналу для досягнення 

цілей підприємства. Сучасна кадрова політика повинна допомогти конкурувати 

підприємству в сучасному світ.  
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Постановка проблеми. «Фінансовий потенціал» є одним із головних 

факторів, який передбачає успішність роботи підприємства у сучасних умовах 

господарювання. Чим потужніший «фінансовий потенціал» на підприємстві 

тим більш воно є конкурентоспроможним та надає додаткові можливості за для 

досягнення цілей. Зазвичай, під цим терміном розуміють сукупність нарощення 

фінансових ресурсів підприємства. В умовах швидко мінливого ринкового 

середовища України  перед суб’єктами господарювання постають проблеми 

ефективного використання наявних ресурсів, пошуку резервів підвищення 

продуктивності діяльності, оптимізації структури майна. Як наслідок, набуває 

актуальність проблеми дослідження сутності фінансового потенціалу 

підприємства за для ефективного використання фінансовими ресурсами та 

оптимізації у разі нестабільності 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та 

прикладних аспектів формування й використання фінансового потенціалу 

підприємства значну уваги приділяють провідні як українські, так і іноземні 

вчені такі як, О. Ареф’єва, О. Гудзь, М. Дем’яненко, Ю. Лупенко, П. Саблук,  

П. Стецюк, Б. Шелегеда та ін. 

Вивчення поняття «потенціал» було пов'язане з розробкою проблем 

комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил ще на початку ХХ століття.  

Термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia», що в 

перекладі означає «приховані можливості». У загальному розумінні 

«потенціал» розглядають як сукупність усіх наявних засобів, можливостей, 

продуктивних сил, що можуть бути використані у певній сфері, галузі, ділянці; 

запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили якої-небудь, діяльності, 

що можуть виявлятись за певних умов [2, c. 705].  

Поняття «фінансовий потенціал» виникло в другій половині XX ст. в 

західній економічній літературі. Як науковий термін, «фінансовий потенціал» 

набув поширення у період найбільшого економічного спаду, у 70-х роках 

минулого століття. Відтоді він не втрачає своєї актуальності, що пов’язано з 

підвищенням його значущості для економіки, суспільства, країни і актуалізує 

дослідження особливостей не тільки його формування, але й функціонування та 

використання [4, c. 129].  
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Фінансовий потенціал як фінансова категорія відображає соціально-

економічні відносини, що виникають у процесі фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів і пов’язані із формуванням, розподілом та перерозподілом, 

використанням, накопиченням та примноженням його фінансових активів, 

впливають на фінансовий стан та фінансову стійкість [5, c. 3]. 

У економічній літературі існують декілька визначення що до трактування 

категорії «фінансовий потенціал», тому було сформовано таблицю існуючих 

визначень даної категорії (табл. 1). 

Таблиця 1 – Погляди вчених на трактування фінансового потенціалу 

Автор Характеристика Метод підходу 

Ільїна К. Сукупність можливостей підприємства, які 
визначаються наявністю і організацією використання 
фінансових ресурсів  

Ресурсний  

Стецюк П. Сукупність фінансових ресурсів, з приводу яких на 
підприємстві виникають відповідні організаційно-
економічні відносини які в кінцевому рахунку 
спрямовані на забезпечення його високоефективного та 
прибуткового функціонування  

Результативний 

Давиденко 
Н.М 

Обсяг власних, позичених та залучених фінансових 
ресурсів підприємства, якими воно може 
розпоряджатися для здійснення поточних та 
перспективних витрат  

Системно-
функціональний 

Бикова Г. Сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у 
виробничо-господарській діяльності; він також 
характеризується можливістю їх залучення для 
фінансування майбутньої діяльності і певних 
стратегічних напрямів розвитку підприємства 

Результативний 

Кунцевич 
В.О 

Здатність до оптимізації фінансової системи із 
залученням та використання фінансових резурсів 

Ресурсний 

Розроблено автором на основі джерел: [1, 3, 6-8] 

Зважаючи на дані які вказані в табл.1, можна зробити висновок, що в 

економічній науці існує декілька підходів до розуміння сутності поняття 

«фінансовий потенціал», а саме:  

1) Ресурсний підхід передбачає сукупність необхідних для 

функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів [9, с. 24]; 
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2) Системно-функціональний підхід передбачає застосування 

системних і комплексних методів при розробці й реалізації фінансових планів 

та програм з метою виконання поставлених завдань та забезпечення зростання 

потенціалу та ефективності об'єкта [10, с. 47]; 

3) Результативний підхід передбачає систему матеріальних та 

трудових факторів, які забезпечують досягнення мети виробництва [12, с. 217].  

Таким чином, в економічній науці домінує ресурсний підхід до розуміння 

сутності «потенціалу» або як сукупності ресурсів та факторів, або як 

можливостей.  

В останні роки у науковий лексикон міцно ввійшов термін «фінансовий 

потенціал». Однак його зміст до тепер остаточно не визначено. Більшість 

авторів сучасних публікацій ототожнюють фінансовий потенціал з 

фінансовими ресурсами, якими воно може розпоряджатися для здійснення 

поточних та перспективних витрат. Ці ресурси беруть участь у виробничо-

господарській діяльності та залучаються для фінансування певних стратегічних 

напрямів розвитку підприємства. Проте ці два поняття не ідентичні, хоча 

близькі за змістом. Фінансові ресурси можна розглядати як використання 

частини фінансового потенціалу, тобто як грошові доходи і накопичення, 

отримані підприємством від використання наявних ресурсів. А фінансовий 

потенціал слід розглядати як здатність наявних ресурсів приносити доходи 

підприємству в певний момент часу [13].  

Дослідження положень наукових робіт стосовно сутності «фінансового 

потенціалу підприємства» свідчить, що у науковому дискурсі присутнє 

розмаїття уявлень про «фінансовий потенціал підприємств». Загалом переважає 

так званий ресурсний підхід до розуміння фінансового потенціалу. Менш 

розповсюдженим підходом є ототожнення фінансового потенціалу 

підприємства із показниками надійності його фінансового стану - ліквідності, 

фінансової стійкості, платоспроможності і т.п. [14].  

Проте, жодне із представлених визначень не можна вважати довершеним, з 

тієї причини, що:  
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1) в одних визначеннях науковці ототожнюють фінансовий потенціал 

із сукупністю фінансових ресурсів, необхідних для нормального 

функціонування підприємства, що не зовсім коректно, оскільки, фінансовий 

потенціал є ширшим поняттям, ніж фінансові ресурси і включає в себе резерви 

фінансових ресурсів як явні, так і прихованні; 

2) в окремих визначеннях даного поняття автори намагаються 

показати фінансовий потенціал як особливий видовий прояв потенціалу, якому 

властиві тільки статичність, забуваючи про його здатність бути рушійною 

силою економічного розвитку підприємства в перспективі;  

3) забезпечення підприємства фінансовим потенціалом за частіше 

ототожнюють з поточним фінансово-майновим станом, а не з його 

потенціальними фінансовими можливостями.  

Отже, більшість визначень поняття «фінансовий потенціал підприємства» 

мають дещо односторонній характер, тож визнані неповноцінними. 

Враховуючи специфіку фінансового потенціалу підприємства, ми пропонуємо 

наступне визначення даного поняття вважаємо, що під «фінансовим 

потенціалом підприємства» варто розуміти обсяг наявних та прихованих 

фінансових ресурсів підприємства, підвищення його конкурентоспроможності 

порівняно з іншими підприємствами, отримати насамперед бажаного 

фінансового результату, що може бути реалізований внаслідок управлінського 

впливу з метою досягнення певного рівня розвитку як нинішній момент часу, 

так і у перспективі  

На нашу думку запропоноване нами визначення найбільш повно визначає 

суть поняття «фінансовий потенціал підприємства» включає в себе всі 

елементи, в яких автори намагались розкрити дане поняття. 

Висновок. «Фінансовий потенціал підприємства» відіграє визначальну роль:  

1) «фінансовий потенціал» впливає на виробничий потенціал з точки 

зору вільних фінансових ресурсів, достатності коштів на технологічні інновації; 

2) він чинить вплив на управлінський потенціал через стабільний 

фінансовий стан для нарощування стратегічного потенціалу, забезпечення 

прибутковості та рентабельності бізнесу, реалізації ефективних господарських 

стратегій; 
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3) ефективний фінансовий потенціал забезпечує формування 

ринкового потенціалу через фінансові можливості для здійснення 

маркетингових досліджень, забезпечення гнучкої цінової політики, значної 

ринкової частки, низьких витрат на збут та доведення продукції до споживача; 
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У статті розглянуто концепцію логістичного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, обґрунтовано доцільність її 

використання на сучасному етапі розвитку. Дана характеристика підходів, на 

яких базується пропонована концепція. сформульовано рекомендації 

менеджерам підприємств по досягненню ефективної логістичної діяльності на 
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Ключові слова: логістика, логістичне управління, зовнішньоекономічна  

діяльність, підходи, комплексність.  

Постійний пошук нових шляхів та методів щодо підвищення власної 

конкурентоспроможності не тільки на вітчизняному ринку, але й на іноземних 

ринках; виникає потреба в розробці стратегічних планів зовнішньоекономічної 

діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентоспроможними на 

міжнародних ринках. Логістичне управління, яке в сучасних умовах 

господарювання потребує створення теоретичної бази, розробки перспективних 

планів та механізмів ефективного впровадження і оптимізації, є необхідною 
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складовою загального підходу щодо вирішення ключових проблем 

підприємства – суб’єкта ЗЕД: подолання надлишкових витрат, втрат, 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках, 

оптимізації обсягів випуску продукції.  

В умовах глобального кризового становища українській компанії, що 

здійснює ЗЕД, необхідно впроваджувати стабільну систему логістичного 

управління. Логістичне управління на підприємствах, що здійснюють ЗЕД, має 

велику значимість через те, що ці підприємства мають вихід на світовий ринок, 

тобто вони представляють Україну в системі міжнародного поділу праці. Ці 

підприємства конкурують не тільки із підприємствами в межах своєї країни, але 

й з цілим світом.  

Світові тенденції використання логістики як інструмента менеджменту, а 

також трансформаційний період в економіці України, диктують вітчизняним 

підприємствам необхідність застосування новітніх управлінських підходів, 

перейняття провідного досвіду розвинених країн і впровадження його у 

вітчизняну практику господарювання. При цьому одним з головних завдань є 

формування ефективної системи управління логістичною діяльністю 

підприємства. Лише за цієї умови стає можливим поновлення конкурентних 

позицій національних виробників з подальшим закріпленням на вітчизняному 

та зарубіжних ринках.  

Питанням розвитку логістики та логістичних систем присвятили свої праці 

такі вчені як А. Амоша, Л.В. Балабанова, О. Бандирська, М. Білуха, А.Г. Богач, 

М.П. Войнаренко, І.В. Гой, Л. Гурч, А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавський,  

О.В. Крушельницька, С.І. Кубів, Р.Р. Ларіна, М.А. Окландер, А.Г. Семенов, 

О.М. Тридід, Л.І. Федулова, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька, В.О. Шипуліна та 

ін.  

В їхніх працях розроблені концептуальні основи використання логістичних 

систем на основі виділення потокових процесів та управління ними, визначено 

підґрунтя стратегічного планування логістики. Разом з тим, залишаються 

недостатньо дослідженими організаційні аспекти управління логістичними 

системами, питання оцінки їх ефективності. 
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За умов становлення ринкової економіки формування 

конкурентоспроможності підприємства не можливе без здійснення відповідних 

економічних реформ та включення України у світові інтеграційні процеси. 

Особлива роль при вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній 

діяльності, що є важливою і невід’ємною частиною господарської діяльності 

усіх учасників ринкових відносин, які створюють сприятливі умови для 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, підвищення рівня та 

обсягів виробництва. 

Світова практика свідчить, що з переходом економіки до ринкових 

відносин виникла необхідність розробки високоефективних способів і методів 

управління господарською діяльністю. Традиційні концепції управління 

потребували модифікації та адаптації до умов, що склалися на ринку. Найбільш 

прогресивним науково-прикладним напрямом на даному етапі стала логістика. 

Сучасний ринок вимагає від підприємств постійного активного пошуку 

найбільш ефективних напрямів господарювання, насамперед, організації 

поставок сировини, випуску і збуту готової продукції. Виробник за будь-яких 

умов має бути готовим до термінового виконання замовлень споживачів та 

швидкого реагування на зміну попиту. Науково-технічний прогрес створює 

можливості для переходу до нового, ефективнішого способу організації 

виробництва. При цьому підвищення ефективності виробництва і споживання 

може здійснюватися без суттєвих змін його технічного рівня за рахунок 

удосконалення логістики як засобу організації управління матеріально-

технічним забезпеченням [1, с. 80]. 

За цих умов на перший план виходять основоположні принципи логістики, 

які передбачають пріоритетність споживача та якості на всіх етапах виробничо-

розподільчого циклу. Логістика передбачає пошук підприємствами дієвих 

рішень, що дозволили б за мінімальних сукупних витрат задовольнити потреби 

його клієнтів. Концепція логістики розширюється за рахунок поєднання у 

загальній схемі постачальників і клієнтів, що в кінцевому результаті має 

забезпечити плавність і своєчасність реалізації на всіх етапах процесу поставок 

– від джерела вихідних матеріалів до відправки готової продукції кінцевому 

споживачеві. На підприємстві це досягається тільки за наявності ефективної 
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системи управління, яка зорієнтована на інтеграцію функцій матеріально-

виробничого забезпечення, виробництва і збуту. В межах концепції логістики 

відбулася раціоналізація, тобто інтеграція і синхронізація взаємопов’язаних 

логістичних функцій — постачання, підтримки виробництва, збуту; 

логістичних компонентів — розміщення та розпланування, комунікації, 

транспортування, управління запасами, складування і упаковки в єдину 

систему. За цих умов на перший план виходять основоположні принципи 

логістики, які передбачають пріоритетність споживача та якості на всіх етапах 

виробничо-розподільчого циклу. Логістика передбачає пошук підприємствами 

дієвих рішень, що дозволили б за мінімальних сукупних витрат задовольнити 

потреби його клієнтів. Концепція логістики розширюється за рахунок 

поєднання у загальній схемі постачальників і клієнтів, що в кінцевому 

результаті має забезпечити плавність і своєчасність реалізації на всіх етапах 

процесу поставок – від джерела вихідних матеріалів до відправки готової 

продукції кінцевому споживачеві[2, с. 112]. 

Найчастіше мету логістичної діяльності пов’язують з виконанням “шести 

правил логістики”, або  їх комплексу (рис. 1.). 

Рисунок 1 - Шість правил мети логістики 
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Отже, метою логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, 

мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару у 

неушкодженому стані. 

Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, планування, 

управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, 

виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту 

виникнення до пункту використання (споживання) з метою найефективнішого 

пристосування та задоволення потреб клієнта [3,с.72]. 

Загальна схема логістичного ланцюга виражається такою послідовністю 

елементів(ланок) логістичного управління (рис. 2.).  

Рисунок 2 - Загальна схема логістичного ланцюга 
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Схема реалізації логістичного управління представлена на рисунку 3. 
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роздрібним потребує створення нових умов кооперації на взаємовигідній 

основі, а також дає можливість оптовому продавцю економити на зберіганні 

запасів, хоча ціна реалізації його товару буде зменшена порівняно з продажем 

кінцевому споживачу. Вигода роздрібного продавця визначається відповідно до 

ціни та витрат зберігання й реалізацію товару та проведення маркетингових 

досліджень. 

 

Рисунок 3 - Схема реалізації логістичного управління 
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Ефективне логістичне управління приводить систему підприємства до 

стану рівноваги, тобто дозволяє досягти мети ефективного забезпечення та 

обслуговування логістичних процесів і функціонування логістичної 

інфраструктури підприємства. Зрозуміло, така інфраструктура має достатньо 

зовнішніх збурень, що негативно впливають на її ефективність та гальмують 

виконання основних завдань, вимагають великих перевитрат коштів і часу [4, c. 

122]. 

Таким чином, логістичний підхід до управління підприємством націлений 

на забезпечення раціоналізації потокових процесів у межах керованої системи з 

позиції єдиного ланцюга передачі матеріальних потоків, інтеграція окремих 

частин якого здійснюється на технічному, технологічному, економічному, 

методологічному рівнях, а мінімізація витрат часу і ресурсів досягається 

шляхом оптимізації наскрізного управління матеріальними, інформаційними та 

фінансовими потоками. Отже, логістичне управління полягає в 

цілеспрямованому впливі на логістичні потоки з метою синхронізації їхньої 

взаємодії і досягнення синергетичного ефекту. Як головна підсистема загальної 

системи управління підприємством логістичне управління спрямоване на 

досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства.  
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ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь у 

зовнішньоекономічній діяльності, що є важливою складовою ринкових відносин. 

Проте недостатній досвід роботи спільних підприємств на зовнішніх ринках, 

прагнення до реалізації продукції, яка не потребує особливих зусиль з її 

просування, зумовлюють актуальність пошуку шляхів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. У статті були визначенні 

потреби підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств з 

іноземними інвестиціями, виявлені головні передумови та розроблені загальні 

рекомендації щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

таких підприємств. Особливу увагу приділено можливим напрямам 

удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виокремлено 

роль маркетингової складової діяльності. Виділено основні критерії, яким 

мають відповідати шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності. 

Також наведено основні фактори, що мають враховуватись при формуванні 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, іноземні інвестиції, 

конкурентоспроможність, товари та послуги, маркетингові заходи, спільні 

підприємства, зовнішні ринки, стимулювання збуту. 

Формування ринкової економіки України вимагало невідворотної 

перебудови зовнішньоекономічних зв’язків, що знайшло відображення в 

утворенні та функціонуванні іноземного капіталу в вітчизняних підприємствах і 

закріплення цього процесу в законодавстві.  

Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», серед 

видів зовнішньоекономічної діяльності виділяється спільна підприємницька 
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діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, що включає 

створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних 

господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, 

так і за її межами. Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на 

відкриття своїх представництв на території України. 

Оскільки, в таких формах власності є не мала частка іноземних інвестицій, 

то узаконеними їх формати виступають: 

- часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з 

українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки у 

діючих підприємствах; 

- створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам; 

- придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи 

рухомого майна; 

- придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних 

осіб прав користуватися землею та концесій на використання природних 

ресурсів на території України; 

- придбання інших майнових прав; 

- інші форми здійснення інвестицій, зокрема, на підставі угод із суб'єктами 

господарської діяльності України, які прямо та виключно не заборонені 

законами України. 

В Україні з приводу іноземних інвестицій та того як вони функціонують 

встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, що означає ті ж 

права та обов’язки для підприємств з іноземними інвестиціями які мають 

національні суб’єкти господарської діяльності. Проблеми які виникають на 

шляху просування на зовнішній ринок або внутрішній сектор мають ідентичні 

вирішення як для національних підприємств так і для фірм з іноземними 

інвестиціями.   

Відомо, що найбільш поширеною формою функціонування іноземного 

капіталу на території держави є форма господарювання яка дає змогу залучати 
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іноземний капітал в економіку – спільне підприємство. Даний вид 

господарювання створюється і має управління спільно з іноземними і 

місцевими інвесторами, як правило приватними фірмами, але іноді державними 

підприємствами чи навіть урядовими органами. Метою такого злиття є 

проникнення компанії на нові ринки з меншими витратами і ризиками, ніж у 

разі застосування інших інвестиційних методів. 

Головними цілями створення спільного підприємства є стратегія 

входження на світовий ринок є: 

- зниження капітальних витрат; 

- зниження ризику при створення нових потужностей; 

- придбання джерел сировини або нової виробничої бази; 

- розширення діючих виробничих потужностей; 

- реалізація переваг нижчої вартості чинників виробництва; 

- можливість уникнення циклічності або сезонності при не стабільності 

виробництва; 

- пристосування до процесу скорочення життєвого циклу продукції; 

- підвищення ефективності існуючого маркетингу; 

- придбання нових каналів торгівлі; 

- можливість проникнення на конкретний географічний ринок; 

- вивчення потреб; 

- набуття управлінського досвіду на нових ринках; 

- пристосування до країни що приймає. 

Зростаючий інтерес до спільних підприємств як до таких які мають легший 

вихід на зовнішній ринок також викликаний посиленням конкурентної 

боротьби, що призводить до покращення якості продукції підвищення її 

конкурентоспроможності на обох видах ринку. 

Щодо підвищення ефективності їх зовнішньоекономічної діяльності то тут 

спершу визначаються країни, які  для подальшої співпраці є найбільш 

привабливими, тобто це не обов’язково може бути країна перебування 

інвестора, наступним кроком проаналізувати вже існуючі зовнішньоекономічні 

зв’язки якщо вони існують, та виділити перспективні плани розвитку.  
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Для стовідсоткового забезпечення конкурентоспроможні на спільному 

підприємстві при виході на зовнішній ринок повинна бути розроблена стратегія 

зовнішньоекономічної діяльності. Цей єдиний напрямок буде враховувати 

внутрішній потенціал та умови на ринку в яких доведеться функціонувати 

підприємству з іноземними інвестиціями. 

Дана стратегія мусить бути розроблена з включення таких факторів: 

- визначення чітких цілей виходу на новий ринок; 

- розмір та потенціал зарубіжного ринку; 

- проблеми, які можуть виникнути через реалізацію відповідного продукту 

на новому ринку; 

- поширеність товару за кордоном та оцінка можливостей подальшого 

співробітництва; 

- наявність конкурентів, товарів-аналогів тощо. 

Також важливим шляхом удосконалення ЗЕД на спільному підприємстві з 

іноземними інвестиціями є оцінка та аналіз сильних і слабких сторін самого 

підприємства. Слабкі сторони дадуть змогу підприємству визначити небезпеку 

зі сторони зовнішнього оточення, а сильні сторони – використовувати 

можливості зовнішнього середовища. Для цього зазвичай здійснюється SWOT – 

аналіз, що надає оцінку можливосте і загроз діяльності на закордонному ринку.  

Досить активне застосування заходів по стимулюванню збуту на сьогодні є 

ефективним і не дорогим методом залучення майбутніх покупців. 

Стимулювання збільшуватиме обсяги продажів за порівняно не великий термін, 

виводитиме товар на новий ринок, підтримуватиме інші інструменти 

просування. Варто відзначити, що стимулювання збуту часто є 

найефективнішим при використанні його разом з рекламою. [2, с. 146]. 

Якщо підприємство, яке має іноземні інвестиції, дійсно прагне поставити 

на вищий рівень свою зовнішньоекономічну діяльність, то доцільно 

удосконалювати маркетингову складову своєї діяльності. А для цього потрібно 

здійснити найбільш ефективні заходи в маркетинговій сфері. На нашу думку 

ефективним методом маркетингової діяльності для спільного підприємства з 
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усіма його особливостями стане пошук та стимулювання посередників, оптових 

покупців, дилерів. Організація дистриб’юторської мережі або створення 

спільного підприємства за кордоном здаються привабливими, але 

ускладнюються проблемами з вибором партнера, завищенням цін, розбіжностей 

в стратегічних цілях із новим партнером, проблема в розподілі прибутків. Але 

якщо все ж було вирішено створити спільне підприємство, то в довгостроковій 

перспективі це надасть змогу легше зайняти певну ринкову нішу. 

Отже, щоб виявити шляхи підвищення ефективності 

зовнішньоторговельної діяльності підприємств необхідно:  

- проаналізувати динаміку розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства;  

- дослідити раціональність використання ресурсів, заінтересованість у 

продукції підприємства на зовнішньому ринку;  

- комплексно дослідити проблеми підвищення ефективності та розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності;  

- виявити перспективні напрями удосконалення системи управління та 

планування зовнішньоекономічних зв’язків на рівні підприємства;  

- удосконалити організаційно-економічні заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності експортної продукції;  

- оцінити рівень і якість виконання підприємством зобов’язань по 

контрактах з іноземними партнерами, дослідити ефективність та переваги такої 

співпраці;  

- проаналізувати методики аналітичної оцінки ефективності окремої 

експортної операції [1, с. 206]. 

Як видно, спектр можливих напрямів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства досить широкий. Однак, 

підприємству необхідно серед різноманіття можливих варіантів розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків відібрати саме ті напрями, які є найбільш 

реальними та досяжними.  
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При цьому слід виділити ряд критеріїв, яким мають відповідати шляхи 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Такими критеріями є: 

збільшення обсягів виробництва, забезпечення зростання надходжень валютної 

виручки, прискорення оборотності оборотних коштів, посилення конкурентних 

позицій на обраних ринках та у вибраних регіонах, скорочення витрат на 

виробництво продукції.  

Найголовнішими критеріями ефективності вибору того чи іншого шляху 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства мають стати 

збільшення рентабельності виробництва і реалізації продукції, а також 

зростання прибутку. Оскільки, саме прибуток є основним кінцевим результатом 

усіх напрямків фінансово-господарської діяльності та основним джерелом 

фінансових ресурсів підприємства. 

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні передумов та розробці 

загальних рекомендацій щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. В умовах насиченості ринків товарами, підприємства 

повинні вести жорстку боротьбу за потенційних споживачів. Це стимулює їх до 

удосконалення експортної діяльності, підвищення якості продукції, що дає 

змогу вітчизняним підприємствам досягати довгострокові конкурентні 

переваги.  

Перш ніж розробляти заходи для покращення зовнішньоекономічної 

діяльності, підприємству необхідно визначитись з потенційними країнами-

партнерами, які будуть найпривабливішими для подальшої співпраці. 

Проведення SWOT-аналізу дасть можливість визначити свої сильні сторони для 

подальшого розвитку та слабкі сторони, щоб мінімізувати їх вплив на 

результати діяльності. Експерти зазначають, що саме удосконалення 

маркетингової діяльності та стимулювання збуту надає підприємствам нових 

потенційних споживачів та збільшення обсягів продажу за короткостроковий 

період. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У статті проведено теоретичне узагальнення питань корпоративної 

культури як складової процесу стратегічного управління. Досліджено шляхи 

розвитку і сучасний стан корпоративної культури підприємства. Визначено 

основні риси корпоративної культури, виділені її вузькі місця і розроблено 

рекомендації по вдосконаленню і розвитку корпоративної культури 

підприємства. 

Ключові слова: корпоративна культура, організація, стратегічне управління, 

персонал, удосконалення корпоративної культури. 

Сучасна парадигма управління розглядає високоорганізовану культуру 

підприємства як реальну конкурентну перевагу, що обумовлює успіх його 

функціонування у довгостроковій перспективі. Формування дієвої 

організаційної культури є інструментом забезпечення прогнозованого 

стратегічного розвитку кожного суб’єкта господарювання, запорукою високої 

продуктивності праці персоналу.  

Для того щоб зрозуміти сутність корпоративної культури, її місце в 

системі управління підприємством, нагадаємо, що остання являє собою 

формування і організацію всього виробництва і фінансово-економічного 
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процесу, а також координацію і регулювання різних елементів системи. 

Сутність системи управління будь-якого підприємства (виробничого, 

посередницького, торгівельного, фінансово-кредитного) полягає у визначенні 

політики підприємства на середньострокову і довгострокову перспективу, 

координацію сфер діяльності підприємства, стратегічну політику персоналу, 

вирішення основних завдань ведення бізнесової діяльності.  

Перманентні зміни у зовнішньому середовищі, зростання конкуренції, 

ускладнення виробничої та комерційної діяльності підприємств, підвищення 

значення фактора часу, розширення простору діяльності підприємства та 

збільшення обсягів і швидкості отримання інформації та нових знань 

підвищують значимість внутрішніх джерел економічного росту, які здатні 

забезпечити приріст виробництва. Важливим ресурсом, здатним створити 

гнучку, адаптивну і тим самим ефективну виробничу систему, є корпоративна 

культура підприємства.  

Сьогодні в Україні відбувається перетворення корпоративної культури з 

одиничного явища в практиці підприємницької діяльності до масового, яка 

набуває рис добре скоординованої та пріоритетної стратегії діяльності, стає 

найбільш значимою поряд з такими факторами, як виробничі потужності, 

технології, персонал. Теоретичні засади формування та розвитку корпоративної 

культури активно досліджуються у світовій і вітчизняній науковій літературі. 

Чимало досліджень з цієї тематики з’явилося в останні роки у вітчизняній 

науці, з-серед яких можна відзначити праці О. Амоші, І. Булєєва,  

А. Воронкової, О. Грішнової, М. Дороніної, В. Дубяга, Г.Захарчиної,  

С. Ілляшенка, О. Кам’янської, О. Мартякової, Л. Мельника, Г. Назарова,  

О. Прокопенко, Ю. Шипуліної та ін. У працях цих науковців розкрито сутність 

корпоративної культури, розглянуто різні типології та підходи до оцінювання й 

управління її розвитком. 

Специфічним елементом управління підприємством є корпоративна 

культура. В умовах розвитку цивілізованого ринку, нарощування 

глобалізованих процесів, боротьби за світове технічне лідерство, відбувається 
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суттєва переоцінка ролі та значення людського фактора в системі управління 

підприємницькою структурою. Більшість науковців погоджуються з тим, що 

управління сучасним підприємством «призводить до розуміння, що лінійні 

(адміністративні) моделі управління підприємством себе вичерпали, а 

ефективність може бути досягнута лише шляхом відмови від лінійної логіки на 

користь більш складних та гнучких моделей[1,с.17].  

Цей перехід передбачає використання сукупності різноманітних способів 

впливу на працівників, що поєднують в собі як матеріальні, так і нематеріальні 

чинники. До останніх і належить такий феномен як корпоративна культура  - 

потужній інструмент управління підприємством і промислово-виробничим 

персоналом в цілому.  

Зазначимо, що перехід в якісно новий стан для підприємства неможливий 

без якісної зміни корпоративної культури. Тому, проводячи аналіз 

особливостей корпоративної культури як системи, ми пропонуємо виокремити 

дві підсистеми – керовану підсистему (об’єкт управління) і керуючу підсистему 

(суб’єкт управління). Суб’єкти управління – це група людей, які різними 

методами впливають на корпоративну культуру, адаптуючи її під цілі і 

завдання підприємства. Базою управління корпоративною культурою є 

дослідження і визначення її поточного стану. Об’єктом сучасної управлінської 

діяльності є складові корпоративної культури, а не процеси, люди чи 

діяльність. Корпоративна культура як інструмент управління виконує роль 

координатора елементів завдяки усталеним нормам і стандартам організаційної 

поведінки, прийнятим базовим цінностям в організаційному середовищі. Крім 

цього, корпоративна культура пропонує реальний інструментарій і технологію 

використання нормативного та ціннісного апарату в управлінні підприємством, 

що в поєднанні з іншими ресурсами підвищує ефективність менеджменту 

підприємства і сприяє його успішній діяльності[2,с.242]. 

Виходячи з наведених визначень корпоративної культури як основи 

ефективної діяльності суб’єкта господарювання у довготривалій перспективі, 

можна стверджувати, що корпоративна культура – це не тільки імідж 
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організації, а й ефективний інструмент стратегічного розвитку її управлінської 

діяльності. Формування корпоративної культури завжди пов’язано з 

інноваціями, спрямованими на досягнення управлінських цілей і, отже, 

підвищення конкурентоспроможності. 

Корпоративна культура має будуватися, у першу чергу, на взаємній довірі 

вищого менеджменту підприємства та його персоналу. Без такої довіри 

підприємство перетворюється в бюрократичну структуру лише зовнішніх і 

базових атрибутів корпоративної культури. Довіра – це внутрішній стрижень, 

основа, що формує підприємство, перетворює його на те місце, куди хочеться 

приходити й де хочеться працювати. Такі уявлення про корпоративну культуру 

потребують подальшої конкретизації, а в окремих аспектах – перегляду 

усталених підходів і відмови від ряду теоретичних узагальнень з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку теорії і практики управління.  

До передумов формування корпоративної культури можна віднести такі 

фактори[3,с.125]:  

- ринкові, що характеризуються розвитком та рівнем конкуренції, 

інформаційних технологій, глобалізацією бізнесу, розподілом доходів 

населення, зміною попиту, трудністю або легкістю процесу проникнення на 

ринок;  

- організаційні, характеризують різноманітність форм власності, методів 

управління, системи організації роботи персоналу, організацію найму i 

просування співробітників по кар’єрній сходинці; економічні, що виражаються 

через доступність кредитів, впливом курсів обміну валют, розміром податків, 

темпами економічного зростання, рівнем інфляції, рівнем процентної ставки, 

грошово-кредитну і фінансову політику; тенденції на ринку коштовних паперів 

і багато інших;  

- соціальні проявляються за допомогою показників народжуваності; 

смертності, коефіцієнта середньої тривалості життя; стилю життя; освітніх 

стандартів; відношенням до праці; відношенням до відпочинку; соціальною 

відповідальністю та соціальним добробутом;  
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- політично – правові – це зміни в податковому законодавстві; 

-  розташування політичних сил; стосунки між діловими колами і урядом;  

патентне законодавство; законодавство про охорону навколишнього 

середовища; урядові витрати; антимонопольне законодавство; державне 

регулювання; стосунки уряду з іноземними державами.  

Загалом вважаємо, що «корпоративна культура» – це складна, 

багатоаспектна система цінностей, переконань, традицій, принципів та норм 

поведінки, формування яких відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх 

чинників (історичних, культурних, економічних, політичних, ментальних), 

зумовлюючи певний вектор розвитку соціально-трудових відносин, досягнення 

певних результатів у діяльності персоналу і підприємства в цілому.  

Ініціатива фoрмування ефективнoї корпoративної культуpи як правило 

впроваджується керiвництвом організації. Керівник, який воліє створити 

ефeктивну коpпоративну культуpу повинен зробити важливий крок, а саме  

сформувати місію та головні ціннoсті організації. Відсутність в єдності 

професійної мови найчастіше стає головною проблемoю на шляху формування 

чіткoго, єдиного рoзуміння структури корпоративної культури. Існують деякі 

поодинокі випадки, в яких утворюється зворотня ситуацiя, кoли, 

використовуючи різноманітну термінoлогію, керівництво на завершення 

підкреслює своє бачення ситуації та загальне очікування. У зв'язку з цим 

важливим постає досягнення такої єднoсті прoфесійної мoви, з ціллю 

oтримання бажаних рeзультатів[4,с.217].  

Вплив корпоративної культури на процеси, що відбуваються на 

підприємстві: 

- процеси комунікації і комунікаційна діяльність;  

- процеси ухвалення рішень, кар’єри і соціалізації;  

-  виробничий і трудовий процеси.  

Вплив корпоративної культури на організаційну поведінку:  

- поведінку індивіда на підприємстві – правила, форми 

спілкування (формального і неформального), пріоритетність особистих або 

загальних інтересів, ставлення працівника до підприємства, колективізм або 

індивідуалізм та ін.;  
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- мотивацію – переважання зовнішньої або внутрішньої 

мотивації, способи мотивації, заохочення, винагороди, підвищення по службі й 

ін.;  

- соціально-психологічний клімат – психологічні умови праці, 

символи і значущість статусу, наявність і частота конфліктів та ін.;  

-  групову поведінку – ставлення до влади, особливості 

лідерства, прийняті ролі в колективі й ставлення до них, співпраця між членами 

групи, її ієрархія, можливість групового прийняття рішення та ін.  

Вплив корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства 

проявляється через формування позитивної репутації і привабливого іміджу 

підприємства та виробленого продукту (товару або послуги) серед споживачів, 

ділових партнерів, громадськості.  

Таким чином, можна стверджувати, що загальний вплив корпоративної 

культури на результативність діяльності підприємства складається із 

сукупності розглянутих вище напрямків і їх дії.  

Підприємства задля збереження стабільної стійкості власного становища 

повинні користуватись досить гнучкою стратегією під час ведення бізнесу, а 

стійкість компанії і конкурентоспроможність визначає людський фактор, що 

повинен вміщувати відповiдальне ставлeння до конкретної 

спрaви,  розуміння та прийняття місій й цілей підприємства його персонaлом 

та високий професіоналізм. 

Корпоративна культура відіграє особливу роль у забезпеченні унікальної 

конкурентної переваги, яка притаманна рідким і найбільш складних 

нематеріальним стратегічним ресурсам, які практично неможливо скопіювати. 

Вона відображає неповторність та унікальність конкурентних переваг певного 

підприємства. Являється найбільш значним стратегічним ресурсом, що впливає 

на ефективність роботи та забезпечує підприємству 

стійку конкурентну перевагу. 
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Саме тому, будь-яке підприємствo прагне захoпити лідерствo у 

кoнкурентній боротьбі власними, індивідуальними засoбами. У результаті 

застосування цих дій підприємство має змогу здoбути власні конкурентні 

переваги, які згодом стануть основою конкурентоспроможності.  

Проте варто пам’ятати, що формування позитивної культури відбувається 

не в ізольованій системі, а під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Слід 

мати на увазі, що особливості корпоративної культури залежать не лише від 

специфіки галузі, функціонування підприємства (організації), його фінансового 

стану, обраної стратегії, стилю керівництва, стадії життєвого циклу, обраних 

цінностей, тобто впливових чинників на мікрорівні, а й від зовнішнього 

оточення організації, впливу різноманітних чинників на мезо-, 

макроекономічному та глобальному рівнях. 

Таким чином, можемо наголосити, що належний рiвень культури 

підприємства зумoвлює високий рiвень кoнкурентоспроможності. На 

сьогоднішній момент триває процес її формування в умовах становлення 

корпоративного законодавства та ринкової економіки. Для закріплення на 

ринку, та підвищення конкурентоспроможності, необхідне формування 

позитивної корпоративної культури й, насамперед, позитивного іміджу своїх 

організацій. В особливості це є важливим сьогодні, коли економіка України 

взяла курс на євроінтеграцію. 
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Для будь-яких підприємств, що функціонують з метою отримання 

прибутку, питання конкурентоспроможності підприємства завжди стоїть на 

першому місці. Адже завдяки інтеграції економіки та глобалізації світового 

господарства суттєво змінюються умови функціонування підприємств України 

та спостерігається загострення конкурентної боротьби в усіх секторах 

економіки, а тому провідні фахівці світу шукають нові шляхи оптимізації 

конкурентоздатності підприємств.  

В умовах посилення конкуренції на світовому і вітчизняному ринках 

постає нагальна проблема досягнення й утримання конкурентних переваг 

підприємством. Формування конкурентних переваг на різних рівнях 

економічної системи досліджено в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних 

науковців: М. Портера, Ф. Котлера, Р. Байя, Г. Азоєва, В. Василенка,  

В. Маркової, А. Вовчака, І. Должанського, Л. Лісовської, Л. Іванця,  

О. Янкового, А. Юданова, Р. Фатхутдінова, М. Чорної та ін. Також, тему 

конкурентних переваг протягом багатьох десятиліть досліджували: І. Ансофф, 

А. Войчак, Р. Ж.-Ж. Ламбен, І. Коломоєць, М. Портер, А. Сміт, Й. Шумпетер, 

Л. Лісовська, та інші. Кожен з них мав власне визначення змісту конкуренції, її 

взаємозв’язку з іншими економічними аспектами, впливу на діяльність 

підприємства, і формування самого поняття «конкурентна перевага».  
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Необхідно відзначити, що основна кількість наукових розробок в даній 

галузі  зводяться до двох особливостей: перша — підприємства повинні 

використовувати конкурентні стратегії залежно від своєї ролі на цільовому 

ринку; друга — всі підходи мають індивідуальні відмінності один від одного і 

застосування тієї чи іншої стратегії тягне за собою різні результати діяльності 

фірми. Однак, не дивлячись на всі особливості, визначені провідними вченими-

економістами, сьогодні недостатньо визначеним залишається методичний 

інструментарій формування конкурентної стратегії, який дав би можливість 

розвинути потенційні конкурентні переваги підприємства [4, с.25]. 

Проте, на наш погляд питання впливу факторів на формування 

конкурентних переваг, які будуть впливати на стратегію 

конкурентоспроможності підприємства.  

Метою статті є  дослідження теоретичних підходів до управління 

конкурентоспроможністю підприємства і пошук шляхів її оптимізації, аналіз 

зовнішніх та внутрішніх факторів забезпечення ефективної конкурентної 

стратегії підприємства. 

В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли 

першим запровадив у науковий обіг термін „конкуренція”. Перші найбільш 

цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби 

з’явилися лише у середині XVIII сторіччя. І головна заслуга в цьому належить 

класичній політичній економії, представники якої на основі багаторічних 

досліджень сформували принципи досконалої конкуренції. Вихідним 

положенням класичної теорії був принцип абсолютних переваг, 

сформульований А. Смітом. Видатний економіст вперше довів, що 

конкуренція, урівнюючи норми прибутку, приводить до оптимального 

розподілу праці і капіталу. У своїй фундаментальній роботі „Добробут націй. 

Дослідження про природу та причини добробуту націй” (1776 р.) він визначив 

поняття конкуренції як суперництво і ототожнив її з „непомітною рукою”, яка 

начебто смикає за ниточки підприємців, змушуючи їх діяти відповідно до 

якогось ідеального плану розвитку економіки [7, с. 124]. 
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У сучасній економічній науці немає однозначного поняття 

«конкурентоспроможності». Більшість фахівців вважають що, 

конкурентоспроможність – це ключові фактори успіху, що формуються 

підприємством в процесі визначення його мети існування та при розробці 

стратегії розвитку, у певній галузі з урахуванням тенденцій розвитку економіки 

країни. А інші вбачають, що конкурентоспроможність – це загальна 

характеристика товарів, що вказує на певний ряд конкурентних переваг 

порівняно з аналогічними товарами-конкурентами на ринку в умовах жорсткої 

конкуренції [5, с. 258]. 

Провідні вчені ділять конкурентоспроможність на два типи: 

- конкурентоздатність підприємства; 

- конкурентоздатність продукції. 

Конкурентоспроможність підприємства – це рівень її компетенції відносно 

інших фірм-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого 

потенціалу. 

Конкурентоспроможність товару – це ступінь його відповідності на певний 

момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за 

найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними і 

т.д. [7, с. 124]. 

Ці два типи взаємопов’язані та розкривають суть один одного. Адже 

конкурентоспроможні товари - це продукт діяльності конкурентоспроможного 

підприємства, що має високий рівень задоволення потреб покупців.  

Існує безліч як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що впливають на 

конкурентоздатність підприємства. Вони можуть як стимулювати її подальше 

зростання, так і сприяти її зниженню. Тому, можна виділити наступну 

класифікацію факторів впливу на конкурентоздатність підприємства: 

1. Зовнішні фактори, що знижують конкурентоздатність підприємства: 

несприятлива законодавча база країни, зміна потреб споживачів, застарілі 

технології підприємства, зміна або зникнення постачальників сировини, 

діяльність фірм-конкурентів.  
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2. Зовнішні фактори, що сприяють підвищенню конкурентоздатності 

підприємства: зростання кредитування виробництва, сприятливі зміни в 

законодавстві, поліпшення інфраструктури ринку, прихильність покупців, 

поліпшення рівня життя, відхід конкурента з ринку, виникнення бар’єрів входу 

в галузь, посилення контролю за виконанням антимонопольного законодавства 

та ін.  

3. Внутрішні фактори зниження конкурентоздатності: вузький асортимент 

товару, старіння технологій, знарядь і предметів праці, втрата інвестиційної 

привабливості, слабка ділова активність, недосконала система мотивації праці, 

неефективна система менеджменту підприємства. 

4. Внутрішні фактори підвищення конкурентоздатності підприємства: 

поліпшення цінової політики, поліпшення асортименту товарів, підвищення 

ефективності системи стимулювання збуту та після продажного 

обслуговування і реклами, стабільна інноваційна діяльність, можливість 

швидкого переналагодження устаткування і технологічного переозброєння, 

стабілізація фінансової стійкості, збільшення платоспроможності, поліпшення 

ділової активності, ефективна система мотивації праці, створення і 

використовування норм організаційної поведінки, кваліфікований склад кадрів, 

ефективна система управління на підприємстві, виконання вимог обов’язкової 

соціальної відповідальності та ін. [6]. 

Для того, щоб підприємство ефективно функціонувало в жорстких умовах 

конкуренції ринку необхідно зважати на усі внутрішні та зовнішні фактори 

впливу на конкурентоспроможність підприємства. Але для того, щоб 

підвищити конкурентоздатність підприємства необхідно скласти стратегію 

оптимізації. 

Ефективна стратегія оптимізації конкурентоспроможності підприємства 

повинна базуватися на розробці і впроваджені конкурентних переваг 

підприємства. Конкурентна перевага – це будь-який чинник, що дає змогу 

підприємству досягти фінансових результатів. Набуття й утримання 

конкурентних переваг підприємствами залежить передусім від їх джерел. До 
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основних джерел стійкої конкурентної переваги М. Портер відносить: 

унікальну конкурентну позицію підприємства; ретельно підібрану систему 

видів діяльності; ставлення до конкурентів (компроміси, співробітництво 

тощо); визначення ключових факторів успіху [4, с. 26]. 

У сучасної теорії конкуренції є різноманітні концепції, методи, моделі й 

інструменти щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

зміцнення конкурентних переваг підприємства. Але на жаль, в практиці 

вітчизняних підприємств впроваджують лише невелику частину теоретичних 

винаходів. Така тенденція пов’язана з їх невідповідністю до специфіки 

конкурентного середовища і недостатньою кваліфікацією окремих підрозділів 

керівництва, що значно гальмує розвиток підприємства та зміцнення його 

позицій на ринку серед конкурентів. 

Конкурентний потенціал – це особлива економічна категорія, розвиток 

якої дозволяє сформувати механізми та інструменти для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, з урахуванням усіх сучасних умов 

господарювання, пов’язаних з глобалізацією економічних процесів і 

посиленням міжнародної конкуренції.  

Конкурентний потенціал підприємства відображає наявність у нього 

можливостей по формуванню довготривалих конкурентних переваг. 

Конкурентний потенціал, з одного боку, забезпечує ефективну реалізацію 

конкурентної стратегії, сприяє збереженню або збільшенню частки ринку і, тим 

самим, забезпечує конкурентоспроможність підприємства, а з іншого – створює 

умови для розвитку і поліпшення конкурентної позиції підприємства у 

майбутньому [3, с. 25]. 

Підприємство може оптимізувати конкурентоспроможність за допомогою 

таких заходів: 

- випуск нової продукції на ринок, яка б відрізнялася від продукції 

конкурентів; 

- знизити ціни на продукцію або послуги для швидкого приваблення 

споживачів; 
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- залучити маркетингову підтримку для продукту; 

- поширювати товар на велику кількість торгових мереж; 

- впроваджувати та залучати різноманітні інновації. 

Отже, на сучасному етапі розвитку підприємництва та менеджменту 

головною ознакою конкурентоспроможності підприємства виступає його 

спрямованість на інноваційний розвиток, оновлення та удосконалення своєї 

діяльності за рахунок нововведень та прийняття зарубіжного досвіду фахівців.  

Аналізуючи умови світових тенденцій та інтеграції світового господарства, 

які впливають на розвиток вітчизняних підприємств, менеджмент сучасного 

підприємства повинен надавати перевагу складанню стратегії оптимізації 

конкурентоспроможності. Але дана стратегія повинна охоплювати усі фактори 

впливу на економічне середовище, базуватися на принципах забезпечення 

конкурентоспроможності, які були б взаємопов’язаними між собою та 

доповнювали один одного. 

Також, головним вектором стратегії повинні виступати інновації, які вища 

управлінська ланка підприємства повинна впроваджувати для підвищення 

конкурентостійкості підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства за рахунок 

інновацій означає здатність підприємства раціонально використовувати усі 

наявні ресурси, ніж фірми-конкуренти, швидко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища та потреби споживачів, щоб інтегрувати ці дані в політику ведення 

виробництва і реалізації товарів. 
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У статті обґрунтовано актуальність дослідження даної тематики, зокрема 

причини появи ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, описані 

фактори впливу на появу ризиків, типологізовано ризики у процесі здійснення 

зовнішньоекономічних операцій та методи управління ризиками. 
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Будь-яка економічна діяльність на зовнішньому ринку неминуче пов’язана 

з небезпеками, які загрожують різним інтересам учасника 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Іншими словами можна сказати, що 

ЗЕД пов’язана з різного роду ризиками. Під ризиками розуміються можливі 

несприятливі події, які можуть статися і в результаті яких можуть виникнути 

збитки, майнові збитки в учасника ЗЕД. 

Проблеми управління економічними ризиками у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємств досліджувалися в роботах таких вітчизняних та 

зарубіжних науковців: В. Абчука, В. Андрійчука, В. Боровкової, Г. Вербицької, 

Ю. Івченка, В. Вітлинського, О. Верес, Ю. Дубинець, П. Грабового, Л. Донець, 

О. Іващенка, М. Лакусти, М. Левченка, Л. Лігоненко, В. Лук'янової, 

А. Матвійчука, С. Наконечного, Е. Уткіна, Б. Шевчика, О. Шпичака, 

О. Шубравської. 

Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць, в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби проблема оцінювання та урахування 

зовнішньоекономічного ризику набуває самостійного практичного значення як 

важлива складова менеджменту підприємства. 

Актуальність цієї проблеми визначила вибір теми і цільову спрямованість 

дослідження. 

Як історична категорія ризик являє собою усвідомлену людиною можливу 

небезпеку. Вона свідчить про те, що ризик пов’язаний з усім ходом суспільного 

розвитку[1]. 

Як економічна категорія ризик є подія, яке може відбутися або не 

відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: 

- негативний (збиток); 

- нульовий; 

 - позитивний ( вигода, прибуток). 
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Для боротьби з ризиками, для зменшення можливого збитку, практично всі 

крупні зарубіжні підприємства мають спеціальні підрозділи (відділи, служби), 

які розробляють комплексні програми, спрямовані на мінімізацію можливих 

збитків. 

Вкрай актуальною для українських учасників ЗЕД є розробка концепції 

управління ризиками і створення відповідних структур для реалізації своїх 

програм управління ризиками, які повинні бути частиною програм ЗЕД 

підприємства. 

На наш погляд, робота з управління зовнішньоекономічними ризиками 

повинна включати в себе наступні завдання: 

- аналіз ситуації і визначення можливих ризиків; 

- оцінку можливих збитків і прийняття рішення, спрямованого на його 

зниження; 

- реалізацію прийнятих рішень і контроль за їх виконанням. 

Ризики, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

діляться на два великих сегменти: 

1. Залежні від діяльності підприємства (внутрішні): 

- аварії, пожежі; 

- невиконання виробничого плану; 

- невідповідність стандартам якості; 

- страйки, бойкоти, недобросовісність працівників; 

- крадіжки на підприємстві. 

2. Незалежні від діяльності підприємства (зовнішні): 

- валютні ризики, ризик падіння попиту і збільшення конкуренції; 

- ризик неплатежу, банкрутства та невиконання інших зобов’язань; 

- політичні та військові ризики; 

- ризики, пов’язані з органами державної влади; 

- ризики, пов’язані з третіми особами; 

- ризики стихійних лих. 
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Головна проблема управління ризиками у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства полягає в управлінні ризиками, настання яких не 

залежить від його зусиль і які є зовнішніми. Можна виділити наступні групи 

методів, спрямованих на зменшення можливих збитків, спричинених цими 

ризиками: 

- страхування ризиків; 

- хеджування ризиків; 

- застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних відносин; 

- аналіз і прогнозування кон'юнктури зовнішнього ринку. 

Ризики можна класифікувати за наслідками: 

допустимий ризик - це ризик рішення, в результаті нездійснення якого 

підприємству загрожує втрата прибутку; в межах цієї зони підприємницька 

діяльність зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але 

вони не перевищують розмір очікуваного прибутку;  

критичний ризик - це ризик, при якому підприємству загрожує втрата 

виручки; інакше кажучи, зона критичного ризику характеризується небезпекою 

втрат, які свідомо перевищують очікуваний прибуток і, в крайньому випадку, 

можуть привести до втрати всіх коштів, вкладених підприємством в проект; 

катастрофічний ризик - ризик, при якому виникає неплатоспроможність 

підприємства, а втрати можуть досягти величини, що дорівнює майновому 

стану підприємства. Також до цієї групи відносять будь-який ризик, пов’язаний 

з прямою небезпекою для життя людей або виникненням екологічних 

катастроф. 

Ризик - імовірнісна категорія, і в цьому сенсі найбільш обґрунтовано з 

наукових позицій характеризувати і вимірювати його як ймовірність 

виникнення певного рівня втрат. При всебічній оцінці ризику варто було б 

встановити абсолютне або відносне значення величини можливих втрат, 

ймовірність виникнення такої величини. 
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Вища ступінь ризику призводить до необхідності пошуку шляхів її 

мінімізації. Ці дії ведуться в двох напрямках: запобігання появи можливих 

ризиків і зниження впливу ризику на результати діяльності. 

Приймаючи рішення про уникнення ризику можна повністю усунути 

можливі втрати, але це не дозволить отримати обсяг прибутку, пов’язаний з 

ризикованою діяльністю[2]. 

Звичайно, в реальному житті важко уникнути ризику. Значну його частину 

підприємству доводиться приймати на себе. Однак певний ризик приймається 

тому, що він неминучий, а інші - тому що несуть в собі потенціал можливого 

прибутку. Прийняття ризику на себе може бути двох видів: заплановане і 

незаплановане. 

У першому випадку підприємству відома частота можливих втрат, і ці 

втрати покриваються з поточного доходу, якщо в цілому вони невеликі. В 

даному випадку мова йде про самострахування, тобто створення підприємством 

спеціального резервного фонду (фонду ризику) за рахунок відрахувань з 

прибутку на випадок виникнення непередбачуваної ситуації. 

Самострахування доцільно в тому випадку, коли вартість застрахованого 

майна відносно невелика в порівнянні з майновими і фінансовими критеріями 

всього бізнесу, а також коли ймовірність збитків надзвичайно мала[3]. 

У другому випадку, при незапланованому прийнятті ризику підприємству 

доводиться покривати витрати з будь-яких ресурсів, що залишилися після 

понесених втрат. В цьому випадку, якщо втрати великі, як наслідок приходить 

скорочення розміру прибутку. 

Ефективним способом мінімізації ризику є скорочення втрат шляхом 

поділу та об’єднання ризиків. Поділ ризику, як правило, здійснюється за 

рахунок поділу активів підприємства. Суть його полягає в скороченні 

максимально можливих втрат за одну подію, але при цьому одночасно зростає 

число випадків ризику, які можна контролювати[6]. 

Методами мінімізації ризику можуть бути також: диверсифікація, передача 

ризику, страхування ризику та інші. Страхування ризику являє собою по суті 
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передачу певних ризиків страховій компанії, яка виступає в ролі трансферу. 

Ресурси для покриття втрат отримують від страхових організацій швидше, ніж з 

будь-якого іншого джерела, за винятком ресурсів всередині самого бізнесу. 

У той же час не можна забувати, що даний метод мінімізації ризику має 

ряд обмежень. 

По-перше, це ціна. Нерідко премія, запитувана страховиком за прийняття 

на себе ризику, перевищує ту ціну, яку принциповий страхувальник вважає 

розумною за трансфер даного ризику. 

По-друге, обмеженням використання страхування є неможливість 

застрахувати деякі види ризиків, тому що вони не приймаються. 

Так, якщо ймовірність настання ризикової події дуже велика, то страхові 

фірми не беруться страхувати дані види ризику або вводять непомірно високі 

платежі (наприклад, захоплення судна і вантажу піратами)[5]. 

Говорячи про заходи щодо мінімізації зовнішньоекономічних ризиків, 

необхідно мати на увазі, що, перш ніж звертатися за допомогою в інші 

організації, підприємство повинно використовувати всі можливі внутрішні 

джерела зниження ризику: 

- перевірити кандидатів у партнери по зовнішньоекономічній угоді; 

- грамотно скласти зовнішньоторговельний контракт; 

- здійснювати прогнозування і планувати діяльність підприємства-

учасника ЗЕД, відповідально ставитися до підбору персоналу. 

Таким чином, є досить багато методів і шляхів мінімізації ризику. Їх вибір 

і використання вимагає серйозного аналізу економічної ситуації, а також 

наявність певних умов. Потреба підприємств у виході на зарубіжний ринок 

сьогодні дуже велика, і ризик є невід’ємною частиною зовнішньоекономічної 

діяльності. Тому менеджери підприємства повинні передбачати потенційні 

ризики, а також вміти планувати роботу по управлінню ними. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК 

ІНДИКАТОРА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

В статті проаналізовано основні ознаки іміджу органів державної влади.  

Розглянуто питання формування позитивного іміджу органів державної влади. 

На засадах аналізу нормативно-правових актів, кращих українських та 
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зарубіжних практик визначено нові підходи та інструменти щодо формування 

позитивного іміджу органів державної влади як одного з пріоритетних 

напрямів упровадження нової корпоративної культури й модернізації 

публічного управління в Україні. 

Ключові слова: публічне управління, імідж, корпоративна культура, державні 

службовці, адміністративна реформа, органи державної влади. 

Сьогодні актуальною потребою стає вивчення феномена “довіри” громадян 

до діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. у 

системі публічного управління в Україні проблема довіри населення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, формування їх 

позитивного іміджу стає однією з найбільш важливих у політичному й 

соціально-економічному житті українського суспільства. 

Пояснюється це, насамперед, тим, що державні службовці та посадові 

особи місцевого самоврядування в умовах реформування й розвитку всіх сфер у 

державі стають об’єктом особливої уваги з боку всього суспільства, і рівень 

довіри населення до них та їх діяльності зумовлює найбільшою мірою 

соціальну стабільність суспільства та його готовність до серйозних реформ. 

Високий рівень довіри населення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування сприяє також стабілізації соціально-політичної 

ситуації, підвищує рівень взаємодії державних структур і громадянського 

суспільства, покращує соціальне самопочуття службовців, якість роботи 

відповідних органів влади.  

Одночасно протягом останнього часу в Україні спостерігається з різним 

ступенем інтенсивності значне зниження рівня довіри населення до 

представників влади. Цей факт зумовлений зростанням вимог з боку 

суспільства до ефективності роботи державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, якості послуг, що надаються громадянам, і, головне, 

до їх морального вигляду (нетерпимістю до аморальних вчинків, до 

бюрократизму, корупції, відірваності від інтересів громадян тощо). 
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Це пов’язано, насамперед, з тим, що в сучасному українському суспільстві 

в умовах докорінних соціальних змін зростає для населення значущість 

моральних чинників і одночасно в умовах суспільної нестабільності 

відкривається більший простір для аморальної поведінки представників влади. 

Враховуючи вищевикладене, видається доцільним і навіть необхідним 

проведення комплексних досліджень з питань формування позитивного іміджу 

органів державної влади, а також вироблення на цій основі відповідних 

рекомендацій щодо забезпечення подальшої модернізації системи публічного 

управління в Україні.  

Питанням формування позитивного іміджу органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування останнім часом приділяють значну увагу 

представники української науки. Так, різні аспекти окресленого питання 

досліджували В. Авер’янов, В. Андрущенко, Г. Атаманчук, В. Бакуменко,  

М. Білинська, Т. Василевська, Н. Гончарук, В. Гошовська, Д. Дзвінчук,  

М. Канавець, В. Князєв, Ю. Ковбасюк, В. Мамонова, В. Мартиненко,  

Н. Нижник, В. Олуйко, Т. Пахомова, Н. Протасова, М. Пухтинський,  

О. Руденко, С. Серьогін, С. Телешун, В. Тертичка, В. Толкованов,  

В. Удовиченко, Ю. Шаров та ін.  

Одночасно сьогодні це питання набуває особливого значення в контексті 

реалізації адміністративної реформи, що передбачає модернізацію всієї системи 

публічного управління. Все це зумовлює необхідність проведення додаткових 

досліджень та пошуку інноваційних інструментів щодо забезпечення 

формування позитивного іміджу органів державної влади.  

Імідж публічної служби (державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування) є одним із важливих напрямів комунікативної діяльності 

держави, однією зі складових системи публічного управління в умовах 

розвитку інформаційного суспільства. Він має змінюватися відповідно до 

динаміки та тенденцій суспільного розвитку.  

Сучасні вчені та практики [1] надають питанням формування позитивного 

іміджу пріоритетного значення. У працях, присвячених дослідженню іміджу як 

глобального соціального явища, можна знайти ряд характеристик, які 

становлять загальний зміст цього феномена в розумінні різних науковців. 
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У науковій літературі ми можемо дати таке тлумачення поняття “імідж” як 

цілеспрямований сформований образ певної особи, явища чи предмета, що 

підкреслює певні ціннісні характеристики й покликаний справити емоційно-

психологічний вплив на когось з метою популяризації, пропаганди, реклами 

тощо [3]. Він є наочним уявленням про людину, товар чи інститут, що 

цілеспрямовано формується в масовій свідомості.  

У найбільш загальному вигляді можна дати визначення іміджу як 

зовнішньої форми будь-якого об’єкта чи явища (товару, інституту, людини 

тощо) або уявлення про них, яке цілеспрямовано, свідомо формується в масовій 

свідомості за допомогою певних методів (реклами, пропаганди тощо). Імідж є 

цілісним уявним зібранням, що складається з багатьох елементів, одним з яких 

є професіоналізм державних службовців.  

Проведення реформ в Україні закладає підвалини для оновлення 

комплексу професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як однієї зі складових 

розробки сучасних вимог до управлінських кадрів, формування критеріїв і 

методів оцінювання при їх доборі, просуванні по службі та атестації, для 

визначення змісту навчання державних службовців, для вдосконалення 

механізмів конкурсних і атестаційних заходів [2]. Однією зі складових 

формування позитивного іміджу державних органів варто вважати самоосвіту 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Практику 

самоосвіти слід розвивати, оскільки сьогодні в публічній службі 

запроваджують характерний для європейських країни принцип безперервного 

навчання впродовж усього професійного життя.  

Одночасно варто виділити такі важливі фактори, що впливають на 

формування іміджу органів державної влади: 

– забезпечення результативності діяльності влади в інтересах суспільства; 

– прозорість дій і відкритість влади до діалогу з громадянами; 

– підконтрольність діяльності державних службовців та її висвітлення в 

ЗМІ; 
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– ефективна кадрова політика в органах державної влади як складова 

механізму формування іміджу; висока якість послуг, що надаються громадянам 

тощо.  

Найчастіше фахівці з державного управління наголошують на певних 

професійних та особистих рисах, які мають бути притаманними державним 

службовцям і становити основу їх особистого іміджу, а саме: гуманізм, 

гуманітарна освіченість, компетентність, динамізм, активність, працелюбність, 

послідовність, швидка реакція на ситуацію, моральна надійність, дотримання 

етикету, дисциплінованість, уміння впливати на людей справою, словом і 

зовнішньою естетичною привабливістю [2]. Позитивних характеристик іміджу 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування може надати їх 

“презентація” суспільству як компетентних структур, укомплектованих 

професіоналами, людьми знаючими, “інноваційно” мислячими, а також такими, 

що мають досвід практичної ефективної діяльності у сферах, пов’язаних або 

близьких до того чи іншого органу влади.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають бути 

представлені суспільству як органи відкриті, прозорі, доступні для діалогу, 

дискусій, пропозицій, співпраці. Їх діяльність повинна мати публічний характер 

через підзвітність перед населенням, інформування про плани, перспективи 

діяльності, прийняття рішень, їх мотиваційні підстави, шляхи й засоби 

досягнення поставлених цілей [2].  

Новий імідж повинен бути чітко структурованим, керованим, розроблятись 

та реалізовуватись за відповідною схемою залежно від обставин. Важливою 

складовою ефективного іміджу органів державної влади є рівень довіри до них 

з боку громадськості, харизматичність керівників органів влади, здатність нести 

відповідальність за прийняті рішення, внутрішня й зовнішня складові процесу 

позиціювання органів влади, здатність до презентації своєї діяльності, 

особистісний фактор, розвинені комунікативні здібності тощо.  

Таким чином, ми можемо констатувати, що сучасний стан іміджу органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування потребує змін і 

впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному 

рівні.  
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Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно 

пов’язаний із цілим комплексом, що має назву “імідж влади”. Формування 

нового іміджу службовців має також здійснюватися на основі принципу 

покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у 

діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу 

органів державної влади має стати професіоналізм її представників і модель 

двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності й 

відкритості.  

Проблема позитивного іміджу органів влади особливо гостро постає в 

переломні моменти розвитку суспільства, коли зростає тиск зовнішніх 

обставин, а внутрішні незгоди розхитують самі основи державної влади та всієї 

системи управління.  

У зв’язку із цим ми можемо визначити такі напрями покращення іміджу 

органів державної влади та органів міцевого самоврядування:  

1. Визначення основних потреб громадян, а в разі необхідності – потреби 

окремих соціальних груп, і на цій основі – побудова основних засад 

(принципів) оновленого іміджу органів влади. 

2. Доповнення цих принципів необхідними характеристиками з 

урахуванням потреб масової суспільної свідомості в бажаному образі та 

можливостей органу державної влади їх демонструвати.  

3. Перекладення основних характеристик іміджу на різні канали 

комунікацій органів державної влади в зрозумілих, доступних для масової 

аудиторії формах.  

Одночасно варто наголосити, що процес формування позитивного іміджу 

органів державної влади та (або) окремих службовців повинен здійснюватися 

поступово, цілеспрямовано й постійно.  

Таким чином, формування позитивного іміджу органу державної влади та 

органів місцевого самоврядування можна розглядати з урахуванням двох 

паралельних процесів: стихійного виникнення в суспільній свідомості образу 

влади та цілеспрямованого його формування з урахуванням потреб і запитів 
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об’єкта вказаного процесу. Якщо не працювати цілеспрямовано над створенням 

позитивного іміджу, образ, сформований в уяві громадян, може виявитись 

таким, що не відповідає реальному стану справ та має небажані відхилення від 

реальності. Все це може позначитись на ставленні громадян до влади, 

поглиблювати існуючі суперечності та викликати недовіру до органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування.  
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СЕЛА ПИРІЖНА, КОДИМСЬКОГО 

РАЙОНУ, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дана стаття присвячена питанню наукових підходів до формування 

економічних та соціальних засад розвитку села.  Право вирішувати проблеми 

місцевого значення зазначене в Конституції України, однак більшість громад 

стикається з неможливістю його реалізації через ряд об'єктивних та 

суб'єктивних причин, таких як низька правова культура громадян, 

пострадянське минуле та консервативні погляди на управління, важкий 

соціально-економічний стан в державі, пасивність населення, зневіра у власних 

силах, незнання важелів впливу громади на місцеву владу, невміння працювати в 
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команді та обрати першочергову проблему серед другорядних. У статті 

розглянуто питання наукових підходів до формування економічних та 

соціальних засад розвитку села Пиріжна, Кодимського району, Одеської 

області. На основі визначених наукових підходів та враховуючи вдале місце 

розташування села, було запропоновано використати витратний, 

порівняльний та результативний підходи.  

Ключові слова: розвиток сільських територій, наукові підходи, перспективи 

розвитку села, соціальне покращення. 

Багатофункціональний розвиток сільських територій є важливим чинником 

для розбудови економіки на національному та регіональному рівнях. Розвиток 

сільських територій України супроводжується низкою соціально-економічних, 

екологічних, інституційних детермінант, що визначають їх особливості, 

індивідуальність, стан і тенденції функціонування. Ключовим принципом при 

дослідженні соціально-економічного розвитку сільських територій є вибір 

методичних інструментів, які б враховували характерні ознаки територій і 

максимально розкривали їхні найважливіші особливості. Зважаючи на складні 

умови пост трансформаційного періоду та неспроможності інституційних 

запроваджень держави сприяти рівноправному розвитку сільських територій, 

суттєво знижується ефективність їх функціонування. Протягом останніх 

десятиліть в Україні спостерігається негативна тенденція щодо зміни 

показників якості життя сільського населення. Це викликано рядом 

дестабілізуючих чинників, що зумовили зниження доходів і рівня життя 

сільських мешканців, погіршення демографічної, екологічної й етнічно-

культурної ситуації на селі. Збільшення кількості депресивних і знелюднених 

сільських територій прискорює деградаційні процеси в українській економіці та 

створює загрозу не лише для економічної, а й для національної безпеки.  

Метою статті є дослідження наукових підходів щодо оцінювання розвитку 

сільських територій на основі врахування та формування економічних та 

соціальних засад розвитку села Пиріжна, Кодимського району, Одеської 

області.  
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Питання економічних та соціальних засад розвитку села досліджували 

науковці як з точки зору особливостей територіального розміщення населеного 

пункту, так і з точки економічного і соціального регулювання. Окремі аспекти 

досліджувалися такими науковцями як, О. Бородіна, В. Борщевський,              

Ю. Губені, Т. Зінчук, Н. Махначова, C. Мельник, С. Мочерний, О. Павлов,        

І. Прокопа, П. Саблук, М. Хвесик  та ін. Проте для формування економічних та 

соціальних засад розвитку сільських територій в Україні доцільно детально 

розглянути еволюцію науково-теоретичних поглядів на розвиток села за 

останні 30 років. Адже, як справедливо зазначає О.Бородіна, село нині 

переживає системну кризу, основними проявами якої є: скорочення чисельності 

сільського населення; бідність (масштаби якої в селі значно більші, ніж у місті); 

нижчі порівняно з містом темпи розвитку сільської економіки (особливо 

прогресуюче відставання сільського господарства); скорочення мережі 

сільської соціальної інфраструктури; зменшення площі історично освоєних 

ландшафтів; низький рівень життя та високий рівень безробіття сільського 

населення [8]. Досліджуючи проблеми регулювання розвитку сільської 

місцевості, C. Мельник відмічає, що соціально-економічний розвиток села 

визначається як процес змін, спрямованих на підвищення рівня розвитку 

економічної і соціальної сфер сільських регіонів, з мінімальними втратами для 

природного середовища і найбільшим рівнем задоволення потреб сільського 

населення та інтересів держави [3]. Все вищезазначене зумовлює необхідність 

подальших досліджень у цьому напрямі. 

Формування економічних та соціальних засад розвитку села – це результат 

визначення та аналізу його якісних і кількісних характеристик, а також самого 

процесу управління ним. Оцінка дає можливість установити, на якому етапі 

економічного розвитку знаходиться село, чи досягаються поставлені цілі, як 

зміни й удосконалення в процесі управління впливають на повноту 

використання потенціалу, його ефективність. 
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У наукових працях з проблем формування і реалізації потенціалу 

селищних громад недостатньо розроблено питання вимірювання його величини 

і рівня ефективності використання.  

Деякі економісти вважають, що існує єдиний синтетичний (інтегральний) 

показник. В цілому поділяючи цю думку, багато науковців припускають, що 

наявність часткових показників не суперечить існуванню загального. При 

цьому, на їх погляд, обов’язковою умовою має бути зведення часткових 

показників до загального. Але існують і інші погляди, що вказують на недоліки 

інтегральних показників і їхню неефективність за практичного використання, 

головною причиною чого є складність їхнього розрахунку і недостатня 

теоретична обґрунтованість порівняння різнорідних величин. Крім того 

сконструйований на будь-яких принципах загальний синтетичний показник 

оцінки ефективності діяльності господарської системи і її елементів не може 

охопити або, точніше, урахувати всі умови перебігу процесу економічного і 

соціального розвитку села, рівень його організації. Незалежно від волі та 

бажання дослідника зведення застосовуваних показників у синтетичні, 

інтегральні й інші за використання якісно різнорідних або різноспрямованих 

показників може призвести (або призводить) до суперечливості чи несумісності 

окремих елементів такого показника.[8] 

Розглянемо економічний стан села Пиріжна. Село створене в 1953 році та 

має територію 2780 тис. кв. м. та 1,322 тис. осіб. Село Пиріжна є одним з 23 сіл 

Кодимського району, який розміщений в Одеській області в п’яти  кілометрах 

від районного центру Кодими. Село розміщене уздовж річки Савранка, на 

території населеного пункту є сільський ставок. Село оточено з усіх сторін 

лісом, садами та полями. На території села зареєстровано: Пиріжнянську 

сільську раду, яка здійснює муніципальне управління загального характеру, на 

території села є НВК «ЗШ 1-3 ступенів ДНЗ». Також на території села 

зареєстровано досить багато фермерських господарств та приватних 

підприємств, які мають суттєвий вплив на економічний та соціальний розвиток 

села. Крім того, у районі, завдяки збільшенню відсотку від плати за землю 
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Укрзалізницею, у місцевої ради доходні надходження виросли в рази. 

Районною владою із загального фонду місцевого бюджету були виділені кошти 

у розмірі 37,721 тис. грн. на виконання робіт по поточному дрібному ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-11 

КПП «Олексіївка-Кодима-Балта» км 29+066-км 41+100 та експлуатаційному 

утриманню автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

С161201/Т-16-11- Кодима-Загнітків.  

Для оцінки потенціалу села Пиріжна, Кодимського району, Одеської 

області необхідна всеосяжна система показників, причому в основу 

конструювання такої системи має бути покладена структурна модель, що 

враховує не тільки фактичну динаміку, а й теоретичні передумови. Тому 

структурна модель системи показників концептуально має враховувати такі 

вимоги до її формування: 

- загальнотеоретична інтерпретація, взаємозв’язок і цілеспрямування як 

окремих показників, їхніх груп, так і всієї системи в цілому; 

- забезпечення порівнянності, єдиної спрямованості показників груп, 

усієї системи; 

- можливість регулювання значень величин показників, залежно від 

рівня використання ресурсів, що витрачаються, і ефективності результату; 

- можливість одержання прогнозу про спрямованість динаміки 

показників.[7] 

Слід зазначити, що сукупність оцінних принципів, показників, критеріїв і 

методів становить методологію оцінки. У загальному вигляді методологію 

оцінки можна подати як послідовність таких дій: формування категорії, 

розробка показників, установлення критерію порівняння, вибір способу оцінки, 

одержання результату оцінки.[8] 

Беручи до уваги наукові праці з проблематики визначення соціально-

економічних систем різних рівнів їх усі можна розділити на чотири загальні 

групи (залежно від їхнього базового критерію) – ресурсні (витратні), відносні 

(порівняльні), цільові (результатні) та суб’єктно-об’єктивовані (експертні).[9] 
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Найоб’єктивнішим та найадекватнішим критерієм оцінки потенціалу села є 

його ринкова вартість. Таким чином, науковими підходами до формування 

економічних та соціальних засад розвитку села слід вважати сукупність 

принципів, що базуються на міжнародних стандартах оцінки, а саме:  

1. Витратний (майновий) – визначає вартість об’єкта за сумою витрат на 

його створення та використання. Тобто для економічного розвитку села 

Пиріжна, держава має виділити певні кошти для створення умов для розвитку 

найперспективніших галузей населеного пункту. Із розвитком виробництва, 

буде зростати населення, яке в свою чергу буде розвивати соціальні засади 

села. 

2. Порівняльний (ринковий) – визначає вартість на базі зіставлення з 

аналогами, що вже були об’єктами ринкових угод. В даному випадку необхідно 

порівняти можливості села Пиріжна із селами такого ж рівня, а в майбутньому 

перейняти позитивний досвід і використати його на практиці.  

3. Результатний (дохідний) – оцінює вартість об’єкта на засаді величини 

чистого потоку позитивних результатів від його використання. На основі 

позитивних результатів, керівництво села Пиріжна має розвивати всі сфери та 

галузі, маючи вже власний досвід та власні кошти.[3] 

Кожний з цих підходів має свої переваги та недоліки, які необхідно 

розглядати в кожному конкретному випадку. Село Пиріжна має ряд переваг для 

сталого розвитку та укріплення своїх позицій і, як результат економічний та 

соціальний розвиток – це територіальне розміщення, близькість до моря, багаті 

природні ресурси та високий потенціал в аграрній сфері.  

Отже, формування економічних та соціальних засад розвитку села 

передбачає ряд наукових підходів.  Підходи щодо розвитку села являють собою 

систему взаємопов’язаних елементів, які виконують різні функції у процесі 

досягнення цілей розвитку селищної громади. А тому можна стверджувати, що 

йому притаманні всі риси, властиві будь-якій системі: цілісність, 

цілеспрямованість; складність; взаємозамінність, альтернативність його 

елементів; взаємозв’язок, взаємодія елементів виробничого потенціалу; 
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самовідтворюваність; інноваційна сприйнятливість; гнучкість; соціально-

економічні наслідки використання; історичні умови та особливості формування 

й використання; фізичне та моральне старіння.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

В статті розглянуто проблему правового статусу органів державної 

виконавчої служби. Розкрито правове регулювання статусу наведених 

суб’єктів крізь призму того, що їх діяльність пов’язана з примусовим 

виконанням рішень судів, інших органів. Було звернено увагу на недосконалість 

юридичної техніки побудови норм права, які регулюють правовий статус 

органів державної виконавчої служби та виконавців, недостатність їх 

системних зав’язків. Обґрунтовано необхідність внесення змін до 

законодавства, яке регулює правовідносини щодо організації примусового 

виконання рішень та щодо здійснення примусового виконання рішень. 

Ключові слова: виконавче провадження, державний виконавець, приватний 

виконавець, суб’єкти виконавчого провадження, учасники виконавчого 

провадження.  

Незадовільний стан виконавчої служби є актуальною проблемою 

державного управління в Україні. Більше п’ятнадцяти років свого існування в 

незалежній Україні Державна виконавча служба не змогла досягти тих 

показників виконання рішень, які мають розвинені країни Європи та США . 

Такий стан справ є недопустимим, адже без належного виконання рішень 

діяльність суду позбавлена будь-якого сенсу. Це дискредитує владу, порушує 

основні засади законності, дезорганізовує функціонування державного 

механізму та, найважливіше, нівелює довіру людей до органів влади, їхнє віру в 

справедливість. 

Вступивши близько 20 років тому до Ради Європи, Україна взяла на себе 

зобов’язання здійснювати реформування свого національного законодавства і 

реформування органів державної влади та судової системи шляхом приведення 
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у відповідність до Європейських стандартів. Попередні реформи не досягли 

глобальних цілей, а мали тимчасовий характер. У теперішній час актуальною 

проблемою є неефективне функціонування державної виконавчої служби, про 

що свідчать офіційні статистичні дані Міністерства юстиції України. Від 

Державної виконавчої служби залежить стабільність у суспільстві та авторитет 

держави.  

Положення ч. 2 ст. 3 Конституції України передбачають, що права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави .  Захист 

прав, свобод, інтересів людини може відбуватися через різні механізми  

наприклад, судових процесів, нотаріального процесу. Однак передчасно вести 

мову про поновлення прав, свобод, інтересів людини, які були порушені, 

допоки рішення, яке і передбачає захист її прав, свобод, інтересів, не виконано.  

Значна кількість таких рішень підлягають примусовому виконанню. Отже, 

актуальною є наявність не просто примусового виконання, а саме дієвого 

виконавчого процесу [1]. 

Питання примусового виконання рішень та правового статусу ДВС в 

Україні на різних історичних етапах привертали увагу представників різних 

галузей правової науки. Так, особливості виконавчого провадження 

досліджували: Ч. Н. Азімов, В. А. Бабич, Д. М. Бахрах, Б. Я. Бачук,  

С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, О. П. Ботезат, Д. Х. Валєєв, А. С. Васильєв,  

Ю. Г. Вдовина, М. Ю. Віхляєв, М. В. Голуб, Є. М. Гришко, О. С. Гусарова,  

М. А. Данілян, В. І. Євінтов, І. В. Зозуля, Р. А. Калюжний, О. М. Капля,  

Т. О. Коломоєць.  

Безпосередньо елементи правового статусу ДВС в Україні були досліджені 

такими науковцями як: О. С. Бадалова, К. В. Бернатович, С. К. Гречанюк,  

О. В. Задорожня, Р. С. Калінін, Г. В. Коваль, М. Л. Лук’янова, Н. А. Сергієні,  

Д. В. Сіверін, Д. П. Фіолевський.  



141 

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб на підставі аналізу чинного 

законодавства України та зарубіжних країн, а також вітчизняних, міжнародних 

наукових джерел і статистичних даних з’ясувати сутність, основні риси та 

закономірності становлення, потреби й проблеми практичної діяльності 

Державної виконавчої служби в Україні. 

Процес розвитку інституту примусового виконання рішень на українських 

землях пройшов шість основних періодів: 

1. Охоплює  ІХ – ХV ст. та характеризується появою функції виконання 

судових рішень і перших нормативно-правових актів, які закріпили введення 

спеціальних посадових осіб (ябедників, мечників, вірників, діцьких, отроків, 

приставів), котрі сприяли процесу судочинства та забезпечували виконання 

рішень.  

2. (ХVІ ст.) вирізняється початком систематизації законодавства, що 

регламентувало діяльність діцьких та вижів, їхньою поступовою заміною на 

інститут возних. Публічно-правові процедури чітко регулювались Литовським 

Статутом (1566 р.).  

3. (Початок 1648 р. – 1782 р.) характеризується відновленням інституту 

возних та кодифікацією законодавства. Упродовж наступного періоду (кінець 

ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.) на українських землях існували різні 

судові системи, які поступово були приведені відповідно до судової системи 

Росії. 

4. (Друга половина ХІХ ст. – 1917 р.) є визначальним в історії розвитку 

інституту виконання судових рішень, оскільки внаслідок судової реформи 1864 

р. відновлено інститут судових приставів як структурний підрозділ судів. 

Законодавство того часу чітко визначало адміністративно-правовий статус та 

функції судових приставів, набули подальшого розвитку способи виконання 

рішень.  

5. Охоплює часи радянської доби та характеризується 

«осоціалістичненням» органу виконання.  Судові виконавці діяли під 

контролем голови суду й були повністю від нього залежні. 
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6. Період пов’язаний із набуттям Україною незалежності та визначається 

реформуванням судової системи, яка набула статусу окремої гілки державної 

влади, та утворенням спеціального органу виконавчої влади – Державна 

виконавча служба [5, с. 35-36]. 

Виконавче провадження має свій особливий предмет та метод правового 

регулювання. Предметом правового регулювання є виконавчі (процесуальні) 

відносини, що виникають між державним виконавцем та учасниками 

провадження щодо виконання рішення. Виконавчі правовідносини мають такі 

специфічні ознаки: владний характер, державний виконавець як основний 

суб’єкт відносин, зв’язок з іншими правовідносинами, що виникають стосовно 

виконання рішення юрисдикційного органу, цілісність системи. Імперативно-

диспозитивний метод правового регулювання виконавчих правовідносин – 

санкціонований державою примус, який полягає у вчиненні державним 

виконавцем лише певних виконавчих дій у визначеному законом порядку [4, с. 

176].  

На підставі того, що виконавче провадження має свої особливі предмет та 

метод правового регулювання, відповідні принципи та регламентуюче 

законодавство, зроблено висновок, що виконавче провадження не є частиною 

цивільного (або іншого) процесу, а становить самостійну процесуальну галузь 

права – виконавче процесуальне право. 

Реальний стан виконання рішень показує, що чинне законодавство (закони 

України «Про Державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження») 

значною мірою вичерпало свій потенціал, який був закладений лише як 

перехідний на шляху до створення дієвої європейської моделі системи 

примусового виконання судових рішень, а робота 7000 виконавців протягом 

років не змогла забезпечити гарантування результатів правосуддя. Наявні 

недоліки є наслідком застарілого підходу до виконавчого процесу, спробою 

застосовувати традиційні механізми до сучасної моделі суспільних відносин. 

Таким чином, налагодження функціонування Державної виконавчої 

служби і організація її діяльності відповідно до сучасних стандартів 
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здійснюється з певними труднощами і потребує поглибленого аналізу наявних 

проблем та визначення концептуальних напрямів реформування складових 

механізму примусового виконання рішень.  
На сьогодні у світі виявлено існування двох основних форм організації 

діяльності служб примусового виконання рішень. Перша переважає у більшості 

країн континентальної Європи, де судові виконавці не перебувають на 

державній службі, є приватними особами та працюють на підставі ліцензії [3, с. 

78].  

Друга форма організації діяльності служб примусового виконання рішень 

діє в США, Німеччині, Російській Федерації та Україні, де судові виконавці є 

державними службовцями. Виявлено, що в країнах континентальної системи 

права вплив та контроль за діяльністю судових виконавців з боку суду є значно 

більшим, аніж у США та Англії [3, c.79]. 

За роки свого існування в незалежній Україні Державна виконавча служба 

не змогла досягти тих показників виконання рішень, які мають розвинені 

країни Європи та США, (майже 80 %). Такий стан справ неприпустимий, адже 

без належного виконання рішень діяльність суду позбавлена будь-якого сенсу. 

Наприклад, у США боржник може позбутися водійських прав, ліцензій чи 

інших дозволів, які відновлюються після виконання зобов’язань [2]. 

Глобальним завданням Міністерства юстиції України є вирішення питань 

щодо керування та координації роботи державних і приватних виконавців; 

розподілу між ними судових рішень на примусове виконання; підвищення 

іміджу державного виконавця як державного службовця; створення сталого і 

дієвого механізму державного і громадського контролю за діяльністю як 

державних, так і приватних виконавців, у тому числі сучасними технічними 

засобами. Пропонується встановити доволі високі кваліфікаційні вимоги до 

приватних виконавців і запровадити жорсткий та багатосторонній контроль за 

їхньою діяльністю.  

З метою реформування існуючої в Україні системи примусового 

виконання рішень розроблена Концепція реформування системи органів 
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Державної виконавчої служби, яка передбачає два етапи: системне 

вдосконалення процедури примусового виконання рішень та запровадження 

змішаної  системи примусового виконання рішень шляхом введення інституції 

приватних виконавців.  

Реформування органів Державної виконавчої служби представляє собою 

якісне оновлення і вдосконалення системи органів вищевказаної служби. 

Позитивною рисою реформи є практична спрямованість, яка проявляється в 

розумінні правової реформи як шляху до створення правової держави. 

Згідно з постановою КМУ від 21.01.2015р. № 17 про «Питання оптимізації 

діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції, розпочата 

реформа, спрямована на забезпечення побудови ефективнішої структури 

органів Державної виконавчої служби, що сприятиме раціональному 

використанню бюджетних коштів, скороченню та оновленню кадрового складу 

тощо. Вдосконалення процедури примусового виконання рішень потребує 

суттєвих змін до чинного законодавства: 

– зниження корупційних ризиків у діяльності державних виконавців, 

зокрема за рахунок прозорості процедури виконавчого провадження, 

автоматичного розподілу справ, підвищення мотивації праці державних 

виконавців, посилення контролю за виконанням рішення;  

– посилення інституційної спроможності виконавців; 

– вдосконалення процедури виконання проблемних категорій рішень;  

– посилення відповідальності за невиконання рішень тощо. 

Ефективність виконання судових рішень може забезпечити розвиток 

інституту приватних виконавців. Українське суспільство організаційно та 

професійно до цього готове.   

Приватні виконавці можуть взяти на себе виконання судових рішень про 

стягнення боргів у відносинах між приватними особами. Натомість виконання 

рішень у публічно – правових спорах необхідно залишити за державними 

виконавцями.  
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Приватні виконавці – це особи, які здійснюватимуть незалежну професійну 

діяльність. Їх потрібно наділити такими самими правами, які мають державні 

виконавці.  

Уряд прийняв три важливі документи, які забезпечать реформування 

системи примусового виконання в Україні: перший – про визначення розміру 

виплат державним виконавцям з метою виконання положення Бюджетного 

кодексу. Основна мета – мотивувати державних виконавців для того, щоб 

побороти побутову корупцію у виконавчій службі; другий – реалізація нового 

пілотного проекту у сфері виконання рішень; третій стосується системи 

електронних торгів арештованим майном. 

Отже, для створення ефективного державного механізму, здатного 

захищати права та інтереси фізичних і юридичних осіб, на підзаконному рівні 

зроблено важливий крок у напрямку реформування Державної виконавчої 

служби, проте нині конче необхідно ці кроки продовжити і наповнити 

конкретним змістом чинні нормативно-правові акти, що регулюють виконавчі 

правовідносини. З часом планується інтегрувати систему виконавчого 

провадження з іншими реєстрами та банківською системою, а електронну 

перевірку достовірності документів забезпечуватиме наявність QR-коду. Це 

буде ще однією гарантією ефективної роботи системи. Здійснення такої 

ефективної системи в Україні потребує комплексного вирішення таких 

масштабних завдань, як здійснення кардинальної судової реформи та 

реформування органів державної влади. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

УПРАВЛІННЯ 

У статті досліджено вплив потенціалу особистості лідера на ефективність 

управління. Визначено поняття «soft skills» та «hard skills» для сучасного 

керівника. Систематизовано перелік «soft skills», необхідних для ефективної 

діяльності сучасного керівника. Досліджено вплив особистісних якостей 

керівника на процес управління та їх значення у процесі формування команди. 

Запропоновано «soft skills» для сучасного керівника, що складається із 

чотирьох блоків, таких як особисті навички, комунікативні навички, 

управлінські навички (оперативне управління) та навички стратегічного 

управління.  

Ключові слова: лідерство, «soft skills», «hard skills», ефективність керівника, 

управління персоналом, особистість, емоційний інтелект. 

Нагальність реалізації завдань «Стратегії державної кадрової політики на 

2012 – 2020 роки» [1] обумовлює потребу у дослідженні теоретико-

методологічних засад та прикладних аспектів розвитку лідерства і підвищення 

ефективності HR-процесів у органах публічної влади для переорієнтації 

діяльності державних службовців на надання якісних послуг громадянам. 

Успішність здійснення реформ в Україні в багатьох аспектах залежить від 
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здатності керівників у державних установах та організаціях різних форм 

власності здійснювати управлінське лідерство та створювати організаційне 

середовище для формування та підтримки організаційної поведінки, яка дасть 

змогу забезпечити високу якість послуг.  

Феномен лідерства в організації у свій час досліджували: І. Адізес, Б. Басс, 

О. Виханський, Р. Дафт, Д. Коттер, М. Мескон, А. Наумов, С. Роббинс,             

Ф. Тейлор, С. Филонович, Е. Яхонтова, а також до вивчення питань лідерства 

на державній службі долучались Л. Бізо, Є. Барань, І. Ібрагімова, В. Князєв,    

О. Кікоть, Н. Махначова та ін.  

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методологічних аспектів 

розвитку лідерства у контексті завдань надання якісних послуг та формування 

клієнтоорієнтованної організаційної культури в органах публічної влади, а 

також впливу потенціалу особистості лідера на ефективність управління, 

значення «soft-skills» для керівника. 

Наведемо деякі з визначень поняття «лідерство»:  

– ведуча роль окремої особистості або соціальної групи, обумовлене більш 

ефективними результатами діяльності;  

– це здатність чинити вплив на окремих осіб і групи, направляючи їх 

зусилля на досягнення цілей організації;  

– процес впливу, під час якого індивіди своїми діями сприяють 

просуванню групи до загальної мети;  

– це процес впливу і підтримки індивідом інших людей, спрямованих на 

досягнення цілей;  

– взаємовідносини між лідером та членами групи, які здійснюють вплив 

один на одного і прагнуть спільно до реальних змін і досягнення результатів, 

які відображають спільні цілі;  

– взаємодія між членами групи. Лідери – це люди, чиї дії впливають на 

поведінку інших людей у більшій мірі, ніж дії інших людей впливають на них 

самих [2].  
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Тобто, лідерство – це тип управлінської взаємодії, заснований на найбільш 

ефективному для цієї ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямований на 

спонукання людей до досягнення загальних цілей. З цього й інших визначень 

лідерства видно, що лідерство є функцією лідера, послідовників і ситуаційних 

змінних [2]. 

Автори теорії «резонансного лідерства» Р. Бояцис та Е. Макки [2] 

продовжили вивчення аспектів, які підсилюють та дозволяють практично 

реалізувати концепцію «емоційного інтелекту» та «емоційного лідерства» в 

управлінні людьми, командами та організаціями. Розроблена стратегія 

«резонансного лідерства» полягає у здатності лідера викликати в людей 

потужний емоційний резонанс. Базовими вважаються три компоненти: 

активність свідомості, оптимізм та емпатія. Разом ці три якості допомагають 

створювати сприятливий (гармонійний) емоційний клімат в організації, а також 

«дозволяють керівникам протидіяти руйнівному впливу управлінського стресу і 

підтримувати високий є лідерський потенціал» [2].  

Важливою для сучасних моделей розвитку лідерства вважають теорію 

«трансформаційного лідерства», роботу над якою розпочав Дж. Бернс. Він 

вважав, що транзакційні лідери є лідерами, які обмінюють реальні винагороди 

за працю на відданість послідовників. Трансформаційні лідери є лідерами, які 

змушують своїх послідовників зосередитися на більш високих порядках 

власних потреб, підвищуючи обізнаність про значення результатів власної 

праці і нових способів, за допомогою яких ці результати можуть бути 

досягнуті. Трансформаційні лідери демонструють активну поведінку. М. Басс 

розширів оригінальні ідеї Дж. Бернса та сконцетрував увагу на механізмах 

впливу. Виділено чотири елементи трансформаційного лідерства:  

1. Ідеалізований вплив: забезпечує бачення перспективи і усвідомлення 

місії, викликає гордість, досягає поваги та довіри.  

2. Натхнення: використовує символи для концентрації зусиль, доступно 

подає важливі цілі.  
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3. Інтелектуальна стимуляція: заохочує інтелектуальні зусилля, 

раціональне і вдумливе вирішення проблем. 

4. Індивідуальний підхід: приділяє кожному працівнику увагу і знаходить 

до кожного працівника індивідуальний підхід, допомагає, дає поради [2]. 

Досліджуючи тему лідерства та керівництва, ми можемо спостерігати, що 

крім високого рівня IQ справжні лідери мають високий рівень EQ – емоційного 

інтелекту. Такі люди можуть не вміти виконувати певну роботу, але вміють 

делегувати, брати відповідальність за результат і приймати рішення. Зрозуміло, 

що керівник повинен бути професіоналом у своїй галузі, але без належних 

«м’яких» навичок («soft-skills») це найчастіше не приведе до розвитку його 

організації. Варто зазначити, що у ХХІ столітті внесок «hard skills» у 

професійну успішність співробітника становить усього 15%, тоді як «soft skills» 

– 85% [4]. Керівники приймають та просувають працівників із високим рівнем 

розвитку саме «м’яких» навичок [3].  

Тобто, у сучасного менеджера-управлінця є два види навичок: «soft-skills» 

і «hard-skills». Перші – є соціально-психологічними навичками, які потрібні 

людині в більшості життєвих ситуацій (комунікативні, лідерські, командні, 

публічні, ораторські та інші). Другі – професійні знання і навички, вони 

необхідні працівнику (менеджеру) на роботі та у виконанні бізнес-процесів. 

Відповідно, для розвитку навичок необхідно обирати потрібні інструменти – 

тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації, 

читання спеціальної літератури. Важливе значення у виборі інструментів та 

досягненні результатів мають особистісні якості та установки щодо 

навколишнього світу, людей, успіху, поразок, цілей тощо. Тобто «soft skills» – 

це навички універсальні, які допомагають професійно розвиватися і будувати 

кар’єру в будь-якій галузі. Причому чим вище людина піднімається кар’єрними 

сходинками, тим менша вага «hard skills» і більша – «soft skills».  

Отже, «soft skills» – це навички, вміння та характеристики, які дають змогу 

бути успішними незалежно від специфіки діяльності організації, установи чи 

державного органу [5].  
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Пропонуємо перелік необхідних «soft skills» для керівника установи чи 

організації та його ефективної діяльності у процесі управління. Зазначимо, що 

значна частина управлінців зазнають невдачі не тому, що не знайшли ідеї, 

оскільки більшість ідей вже давно винайдені, а тому, що не змогли їх 

реалізувати через особистісні компетенції. Пропозиції для їх ефективного 

розвитку та використання полягають у таких положеннях, як:  

– навчання і розвиток – безперервний процес (отримуйте новий досвід, 

знайомтеся з новими професіоналами, беріть на себе більш складні завдання, 

використовуйте нові інструменти в житті);  

– ефективне планування та організація свого розвитку;  

– комплексний розвиток (використовуйте різні формати розвитку і 

навчання);  

– сприйняття нових світових тенденцій (вивчайте сучасні бізнес-процеси, 

постійно дізнавайтеся про нові тренди, цікавтеся досягненнями у ваших сферах 

діяльності);  

– поступовий розвиток (обирайте саме ті напрями, які дійсно допоможуть 

вам досягти успіху у вашій роботі, навчанні або професійній діяльності);  

– щоденне читання літератури та інформаційних ресурсів вашої сфери 

діяльності;  

– розвиток своїх персональних та професійних навичок під час роботи, 

нові завдання і проекти;  

– пошук людей, у яких ви хочете вчитися і з яких ви хотіли би брати 

приклад (як особистісний, так і професійний);  

– ефективне використання інформації, що надходить вам зворотним 

зв’язком (реакція інших на ваші дії або бездіяльність);  

– використання можливості неформальної освіти у себе в місті по 

максимуму (відвідуйте всі корисні і цікаві для вас заходи: майстер-класи, 

тренінги, семінари. Заздалегідь цікавтеся їх якістю і рівнем спікерів) [3].  
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Таким чином, нами було досліджено значення таких понять, як «soft skills» 

та «hard skills» для сучасного керівника. Виявлено вплив особистісних якостей 

керівника на процес управління та їх значення у процесі формування команди. 

Запропоновано «soft skills» для керівника, що складається з чотирьох блоків 

(особисті навички, комунікативні навички, управлінські навички (оперативне 

управління) та навички стратегічного управління).  

У подальших дослідженнях все більшої актуальності набуває завдання 

удосконалення процесу формування комунікативних та інших «soft»-

компетенцій менеджера (керівника), що є невід’ємним компонентом 

повноцінної професійної підготовки та передумовою продуктивної діяльності у 

будь-якій галузі, підвищення конкурентоспроможності та формування 

ефективного управління організацією. 
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ІМІДЖ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ІНДИКАТОР 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті проаналізовані наукові підходи до проблем формування іміджу 

органів державної влади. Автором обґрунтовані основні принципи формування 

позитивного іміджу органів державної влади (стратегічність, справедливість, 

стабільність, довіра). Автором були виділені проблеми формування іміджу 

органів влади та пропозиції до його покращення.   

Ключові слова: імідж, імідж органів державної влади, проблеми формування 

позитивного іміджу органів державної влади, індикатори ефективності 

державної влади. 

Актуальність формування іміджу органів державної влади пов’язана 

передусім з кризовими тенденціями розвитку сучасного українського 

суспільства. Суттєві негативні зрушення у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства впливають на соціальне самопочуття населення України. 

На даний час спостерігається тенденція щодо зниження довіри населення 

до владних інституцій, у тому числі органів державної влади. Громадяни 

зневірилися у можливості вирішення власних проблем центральними та 

місцевими органами державної влади, що в свою чергу, впливає на якість 

надання послуг, отримання запитів населення на ці послуги, реформування 

системи надання цих послуг. Варто зауважити, що владними структурами 

здійснюються кроки щодо врегулювання питань покращення іміджу держави, 

органів державної влади, державних службовців через формування державної 

інформаційної політики. Водночас, законодавчі акти, які приймаються, не є 

системними та, на жаль, не завжди сприяють формуванню відкритого діалогу 

між владою та громадськістю, що в свою чергу не в повній мірі реалізує 

принцип відкритості та прозорості влади [1]. 
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У зв’язку з вищезазначеним питання визначення основних проблем 

формування іміджу державних органів влади, у тому числі іміджу Національної 

поліції є вкрай важливим. Через визначення проблем формування іміджу 

органів влади можна визначити шляхи удосконалення процесів та механізмів 

формування зазначеного іміджу. 

Як правило, імідж – це цілеспрямовано створений образ (хоча він може 

складатися й стихійно). Формування іміджу – це процедура, спрямована на 

створення у людей (в аудиторії іміджу) певного образу об’єкта (прототипу 

іміджу) з певною оцінкою цього образу у вигляді усвідомленої чи 

неусвідомленої думки про цей образ (прототип) задля досягнення 

психологічного привернення уваги аудиторії іміджу до певного об’єкта. 

Формування політичного іміджу має декілька рівнів, а саме: створення в 

аудиторії іміджу потрібного образу політичного об’єкта; створення в аудиторії 

іміджу певної думки про даний об’єкт; формування атракції – привернення 

уваги до даного об’єкта на основі позитивної про нього думки (або, як виняток, 

відторгнення, коли формується інвертований імідж конкурента). 

Формування іміджу органів державної влади, у тому числі іміджу 

центральних органів виконавчої влади, – це складний процес, який вимагає 

координації діяльності не тільки інформаційних служб, а й структурних 

підрозділів, які займаються зв’язками з громадськістю [1].  

Проблематику іміджу органів державної влади досліджують такі науковці 

як Битяк Ю., Дрешпак В., Дубенко С., Гаман Т., Глущенко К., Желюк Т.,  

Махначова Н., Семенюк І., Столбовий В. та інші. Водночас, не існує 

комплексного дослідження щодо визначення проблем формування іміджу 

центральних органів виконавчої влади, тому тема статті є актуальною. 

Метою статті є системний аналіз наукових досліджень щодо формування 

іміджу органів державної влади як індикатора ефективності їх діяльності. 

Реформа системи державного управління залишається однією з 

найважливіших структурних реформ в Україні. Здатність втілювати зміни, які 

забезпечують конкурентоспроможність країни, залучення інвестицій та 
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створення робочих місць, залежить від спроможності державного управління 

розробляти та впроваджувати ефективну політику, мінімізуючи 

адміністративне навантаження. Сучасна, прозора і підзвітна система 

державного управління є запорукою формування довіри громадян до держави. 

Належне врядування також є одним з інструментів боротьби із корупцією. Крім 

того, реформування державного управління є складовою впровадження Угоди 

про Асоціацію з Європейським Союзом [2]. 

Стратегія реформування державного управління України включає п’ять 

напрямків, а їх цілі взаємопов’язані й підсилюють один одного. Наприклад, 

підготовка якісних стратегій вимагає кваліфікованих державних службовців; 

надання послуг, орієнтованих на громадян, неможливе без ефективних бізнес-

процесів бек-офісу. Участь стейкхолдерів у формуванні політики не може 

відбуватися в системі, що не є прозорою, відкритою і підзвітною [2]. 

У напрямі формування та координації політики реформа державного 

управління має на меті запровадити сучасні процедури, інструменти та 

технології аналізу політики і стратегічного планування, а також розвивати 

відповідний потенціал і корпоративну культуру. Метою цього процесу є 

залучення різних груп суспільства до планування та впровадження політики, 

що призводить до інклюзивного розвитку, соціальної справедливості, 

збереження ресурсів, європейської інтеграції та вирішення інших завдань, що 

виникають на політичному рівні. Стратегія реформування державного 

управління побудована на переконанні, що якість політики та правова 

визначеність безпосередньо впливають на якість життя громадян та 

конкурентоспроможність економіки [2]. 

Загалом, основним критерієм ефективності державного органу (керівника 

органу)  є здатність нести відповідальність за прийняті рішення, а також і за 

його бездіяльність. Як показує практика, чим гучніші заяви роблять державно-

управлінські структури і чим менш рішучими виявляються їх дії, тим меншу 

ефективність вони декларують, тим негативніший імідж вони мають в очах 

громадськості. Важлива роль при позиціонуванні такої діяльності належить 



155 

державно-управлінським службам зв’язків з громадськістю, які таку 

неадекватність заяв та дій можуть намагатися спростовувати іншими 

комунікативними засобами, зокрема шляхом зосередження уваги громадськості 

на позитивних рішеннях влади, а подекуди і шляхом переключення уваги 

громадськості на інші «новинні приводи», які за таких умов можуть 

створюватись штучно [1]. 

Ефективність діяльності керівників органів державної влади має 

розглядатися з огляду на поняття ефективності державного управління, що 

розрізняється як: загальна соціальна ефективність державного управління, 

ефективність організації і функціонування суб’єктів державного управління, 

ефективність діяльності управлінських органів та посадових осіб. 

Проведений аналіз джерел з даної проблематики дає підстави виділити 

основні принципи формування позитивного іміджу органів державної влади, до 

яких слід віднести наступні. Перший принцип – це далекоглядність 

(стратегічність) органів влади, характеризує їх здатність запропонувати 

громадянам перспективні та ефективні програми розв’язання суспільно-

політичних та економічних проблем. 

Другий принцип – справедливість органів влади, яка, передусім, 

пов’язується із законністю, відкритістю та прозорістю їх діяльності, а головне із 

дотриманням чітких етичних та правових стандартів суспільної 

життєдіяльності, в протилежному випадку владний орган ризикує виглядати в 

очах громадськості беззаконним, безвідповідальним і високо корумпованим. 

Наступний принцип – стабільність функціонування органів державної 

влади створює ефект передбачуваності та перспективності процесів реалізації 

державної політики. Саме стабільність, яка характеризує ефективну реалізацію 

функцій державного управління є важливою складовою формування рівня 

довіри до влади з боку громадськості. Від того наскільки влада є стабільною 

залежить тривалість комунікативного зв’язку влади та громадськості. 

Довіра до  органів державної влади є також принципом формування 

позитивного іміджу органів влади та може бути досягнута лише за тих умов, 
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якщо остання доводить свою стратегічну спрямованість надавати об’єктивну 

інформацію громадськості про свої рішення, декларуючи тим самим 

відкритість та прозорість своїх дій. 

Варто зазначити, що органи Національної поліції за своїм статусом 

входять в систему органів виконавчої влади і в цій ролі виступають як носії 

владних управлінських повноважень, а також покликані всіляко сприяти 

реалізації прав і законних інтересів людини та громадянина, дбати про надання 

якісних послуг як орган публічного управління. Крім того, вони є активною 

ланкою правоохоронної системи, що накладає на них обов’язок захищати права 

і законні інтереси громадян від будь-якого роду посягань та правопорушень. 

Довіра людей – основний критерій діяльності Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області, про що йдеться на офіційному сайті 

управління. Суспільство чекає якісного поліцейського сервісу, і Національна 

поліція ставить перед собою завдання його покращити [4]. 

Формування позитивного іміджу органів державної влади посідає важливе 

місце в системі державних пріоритетів. Для цього існують об’єктивні причини: 

по-перше, бурхливий розвиток інформаційно-комунікативних технологій, які 

гранично розширили межі іміджевого впливу державного апарату; по-друге, 

чітке усвідомлення органами державної влади тієї важливої ролі, яку відіграє 

зважена іміджева політика в забезпеченні ефективності державної політики та 

реалізації національного інтересу. 

Можна визначити наступні проблеми формування іміджу органів влади: 

По-перше, відсутність єдиної Концепції формування іміджу центральних 

органів виконавчої влади. Існує безліч нормативно-правових актів України, які 

декларують принципи прозорості та відкритості влади через посилення ролі 

громадськості при прийнятті управлінських рішень. Це закони України «Про 

інформацію», «Про звернення громадян», «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації» та ін.  



157 

По-друге, фрагментарність державної інформаційної політики, у тому 

числі, формування зв’язків з громадськістю. Нормативно-правові акти, що 

формують державну інформаційну політику, лише в деяких аспектах 

розвивають інформаційне поле щодо діяльності органів державної влади, однак 

не впливають на ефективне формування іміджу цих органів. 

По-третє, відсутність довіри населення до інституцій влади та державних 

службовців. Образ державного службовця є важливою складовою у формуванні 

іміджу органів влади. Формування іміджу державного службовця 

ускладнюється тим, що в Україні довгий час не існувало власної державно-

управлінської системи, а створена після проголошення незалежності система 

державного управління перебуває у стані постійних змін та трансформацій. 

Крім того, як продемонстрував проведений аналіз, у населення України 

склалося негативне ставлення до чиновників, а також державних інституцій. 

По-четверте, негативні прояви в системі державного управління, такі як: 

непрофесійність, корупція, протекціонізм, непрозорість прийняття 

управлінських рішень, негативно впливає на формування іміджу органів влади. 

По-п’яте, відсутність комплексної програми владних структур щодо 

формування конструктивних зв’язків з громадськістю та врахування думки 

населення України під час прийняття та реалізації важливих управлінських 

рішень [1]. 

По-шосте, недосконала співпраця владних структур з засобами масової 

комунікації, які висвітлюють діяльність органів влади. ЗМІ уособлюють собою 

фактично «четверту владу» та мають досить велику довіру населення; ЗМІ 

являють собою так званого посередника між органами  влади та населенням 

країни, як наслідок масштабно формують, деформують, маніпулюють 

громадською думкою, що може бути використано як для підвищення 

ефективності державного управління та інформування про реформи, так і в 

політичній боротьбі без врахування інтересів суспільства та соціального 

добробуту. 



158 

Таким чином, ефективне врядування є запорукою розбудови успішної та 

конкурентоздатної держави, що працює в інтересах громадян та забезпечує їх 

добробут і безпеку. Для перезавантаження застарілої пострадянської системи 

управління та посилення спроможності державних інституцій Кабінет 

Міністрів України реалізує комплексну реформу державного управління згідно 

з європейськими принципами належного врядування. У фокусі реформи – 

підготовка якісних урядових рішень, формування професійної державної 

служби, впровадження електронного врядування, надання доступних послуг 

громадянам, формування позитивного іміджу державного управління та довіри 

до нього з боку суспільства. 

Отже, можна сформулювати поняття позитивного іміджу органу державної 

влади, як суб’єкта службових правовідносин, – це результат цілеспрямованої 

діяльності державного органу влади, що формується на основі завдань і 

принципів, окреслених  законодавством, і призначений для популяризації  

керівника, працівника, органу, конкретної ситуації,  з метою набуття і 

підтримки авторитету й престижу в суспільстві та світовому політичному 

просторі. 
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Дана стаття висвітлює необхідність організацій у сучасних умовах 

використовувати інформаційне забезпечення. Тому, що це несе вагомий вплив 

на конкурентоспроможність, збереження та відтворення важливих даних, 

вплив інформаційних технологій на ефективне прийняття рішень в 

управлінській системі. Опис того, яким чином відбуваються інформаційні 

процеси. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, процес, система, структура, 

організація. 

На сьогоднішній день ринки висувають жорсткі умови для конкурентної 

боротьби. Аби досягти перемоги у своїй галузі, надійним засобом в організації 

життєздатності виробництва є інформаційне забезпечення, яке використовують 

за допомогою сучасних технологій для прийняття важливих рішень.  

Чимало вчених та практиків присвячували свої праці темі інформаційних 

технологій, за допомогою аналітичного огляду їхніх робіт формувалось дане 

дослідження. Серед них можна виокремити: О. І. Маслак [1], І.Ю. Коцюба [2], 

О.М. Кузьміна [3], П. Друкер [4], Л.О. Терещенко [5], М.П. Денисенко [6],  

В.В. Годин [7], О.М. Олійниченко [8]. 

Метою статті є огляд системи інформаційного забезпечення в організації. 

Описати структуру інформаційних систем. Як це допомагає сформувати 

управлінське рішення.  

На сьогоднішній день таке явище, як інформація являє собою 

дорогоцінний ресурс і перевагу в конкурентній боротьбі має саме та 

організація, яка володіє цим ресурсом. Задля асекурації достовірності та якості 

даних в інформаційній системі використовують сучасні технології. 
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Інформаційна система є сукупністю інформації в базі даних, яка обробляється 

за допомогою сучасних інформаційних технологій. Ця система складається з 

процесу збирання, зберігання, опрацювання та відтворення даних на 

автоматизованих системах управління. Інформація кодується або 

класифікується за допомогою програмного забезпечення та може декодуватися 

користувачами, які опрацьовують її. Ціллю кодування є компактність та зручна 

форма сприймання. Задля полегшеного використання та досягнення 

достовірних даних використовуються також різні алгоритми.  

Задля здійснення ефективного контролю продукції на виробництві 

використовують ідентифікацію. Це дозволяє відстежити процес переміщення 

товару від збереження на складі до його реалізації. 

У контексті управлінської сфери інформаційне забезпечення є 

інструментом регулювання процесів життєдіяльності виробництва. Воно 

забезпечує надходження актуальних даних, які необхідно відкоригувати аби 

уникнути негативних результатів. Також інформація своєчасно та повноцінно 

доходить від управлінців до виконавців. Інформаційна система надає 

можливість оперативного та управлінського обліку в організації. 

Щоб підняти рівень продуктивності роботи та комфортні умови праці 

користувачів у спільному інформаційному середовищі потрібно детально 

описати кожну операцію процесу взаємодії із інформаційним забезпеченням. 

Перевірити швидкість передачі даних, справність технічних засобів, впевнитися  

в злагодженій роботі між терміналами. Це сприятиме якісному здійсненню 

бізнес-процесів, прийняттю управлінського рішення, перевірки на якому етапі 

досягнення цілі знаходиться організація. 

Посилаючись на концепцію П. Друкера (управління за цілями), можна 

зробити заключення, що  інформаційне забезпечення управлінських процесів 

будується на чіткій системі цілей, у якій з кожним наступним рівнем цілей 

досягається ціль вищого рівня, а інші окремі цілі мають бути інтегровані між 

собою таким чином, щоб забезпечити досягнення загальних цілей організації 

[4]. 
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Структурний аспект інформаційної системи супроводжується рядом 

процесів, які необхідні, аби виявити інформаційні потреби, відібрати джерела 

інформації, проаналізувати вагомість та повноцінність даних, можливість 

виведення інформації на електронні носії.  

Л.О. Терещенко описала структуру інформаційного забезпечення за 

допомогою рисунка наведеного нижче [5]. Проаналізувавши його ми можемо 

чітко уявити конструкцію інформаційного забезпечення та зрозуміти з чого 

вона складається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура інформаційного забезпечення 

Також інформаційне забезпечення обов’язково має бути цілісним, тобто 

при функціонуванні великої кількості елементів інформаційної системи, 

кінцевим результатом цього функціонування має бути реалізація основної цілі 

організації. Саме завдяки цілісності інформаційного забезпечення, можна 

прийняти ефективне управлінське рішення. М. П. Денисенко виокремив три 
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основні складові інформаційного забезпечення, вони складаються із технічних 

засобів та програмного забезпечення, інформаційного ресурсу та 

інформаційних технологій. Також він описав інформаційне забезпечення як 

сукупність даних, обробку, накопичення та збереження, введення та обмін 

цими даними між користувачами для комфортного обміну інформацією [6]. 

І.К. Корнєєв разом із В.В. Годином визначили інформаційне забезпечення 

як інформаційне обслуговування управління, воно надає необхідну інформацію 

в потрібне місце за допомогою визначених процедур та з певною 

періодичністю, що допомагає створити для управління інформаційне 

середовище. До цього середовища належать інформація, інформаційна система 

організації, самі управлінці як користувачі інформаційної системи [7, с. 19]. 

Щоб приймати ефективні рішення, управління має отримувати релевантну 

інформацію. Інформаційне забезпечення на виробництві має задовольняти 

інформаційні потреби користувачів, тобто робітників.  

О.М. Олійниченко описує три основні аспекти інформаційного 

забезпечення, яке формує управлінське рішення. По-перше, це з’ясування 

потреби в інформації. По-друге встановлення джерел отримання даних. І по-

третє, реалізація порядку перетворення даних на аналітичну інформацію, яка 

відповідає потребам особи, що приймає рішення [8 с. 65]. 

Прийняття управлінського рішення ґрунтується на створенні планів та 

контроль їх виконання. Інформація впливає на планування та реалізацію 

необхідних дій. Інформаційне забезпечення відіграє вагому роль у створенні 

планів та різних звітів. Сам інформаційний ресурс має бути доцільним, 

релевантним, точним та адекватним інформаційним потребам виробництва. 

Враховуючи перелічені вище характеристики то, це допоможе звернути увагу 

на важливі факти, спрогнозувати ситуації та запобігти невдалим результатам.  

Система інформаційного забезпечення в організації забезпечує асекурацію 

достовірності даних за допомогою сучасних технологій, що є важливим 

фактором конкурентоспроможності на ринку. Структура інформаційної 

системи включає в себе ряд закономірних процесів, які направленні на 
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виявлення інформаційних потреб. Інформаційне забезпечення допомагає 

сформувати плани та контроль їх реалізації, за допомогою релевантних файлів, 

як наслідок це призводить до прийняття ефективного управлінського рішення.  
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СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглядаються аспекти зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Розглянуто наукові праці, присвячені проблематиці стратегії 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сформульовано 

стратегію організації зовнішньоекономічної діяльності. 

Ключові слова: стратегія, організація, підприємство, фірма, менеджер, 

управління, партнер, переговори, зовнішньоторговельна діяльність, 

зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні зв'язки, 

зовнішньоторговельний контракт, підприємницька діяльність. 

За роки ринкових перетворень зовнішньоторговельна діяльність окремих 

підприємств стала одним з найважливіших чинників і багато в чому визначає 

стан й перспективи розвитку економіки. Зовнішньоекономічна діяльність не є 

короткостроковим пріоритетом економіки і має стратегічне значення. 

Регіональні та місцеві влади можуть сприяти вирішенню багатьох проблем 

економіки, як регіону, так і держави в цілому, шляхом вибору відповідних 

зовнішньоекономічних підприємств. У зв'язку з цим особливої важливості 

набувають заходи, методи, моделі, стратегії, вироблені підприємцями в сфері 

зовнішньоторговельної діяльності, а також їх взаємодію з іншими 

підприємствами на зовнішньому ринку. 

Питання стратегії організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства розкривається у роботах таких видатних вчених, як 

Chandler A. D., Porter M. E., Ансофф И., Вінницька А. О., Гончарук А. М., 

Гориьцка К. М., Гулакова В. Л., Зозуля І. В., Карачина Н. П., Корж Н. В., 

Сачук А. В., Шершньова З. Є.. Але, незважаючи на велику кількість праць та 

достатньо високий ступень висвітлення проблем, науковий інтерес до неї не 

зменшується, що обумовлено динамічністю економічних процесів, 

нестабільністю економічного середовища, загостренням конкурентної боротьби 

економічних суб’єктів. 
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Метою роботи є визначення аспектів стратегії організації 

зовнішньоекономічної діяльності при виході фірми на зарубіжні ринки та 

сформулювати власну стратегію. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є сферою господарської 

діяльності, яка пов’язана з кооперацією міжнародного виробничого і науково-

технічного відділу, експорту й імпорту товарів, проникненням фірми на 

зовнішні ринки. Основною складовою активності фірми є її 

зовнішньоекономічна діяльність, а отже, взаємопов’язаною з нею і спільно 

вмотивованою підприємства; зовнішньоекономічна діяльність має суттєву 

специфіку, що полягає в тому, що здійснюється на іншому, міжнародному, 

рівні, у взаємозв’язку з суб’єктами господарювання інших країн [1 с. 85]. 

Найважливішою частиною зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

виступає зовнішньоторговельна діяльність, яка являє собою особливий 

різновид підприємницької діяльності в області міжнародного обміну товарами, 

роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності. 

Фірма-учасник зовнішньоторговельної діяльності - це самостійна 

юридична особа, яка має відокремлене майно, яке володіє правом від власного 

імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, а також 

бути позивачем у суді, арбітражі і третейському суді. Будучи учасником 

зовнішньоторговельної діяльності, підприємство повинно мати чітке 

окреслення мети діяльності, які визначаються в його установчих документах [2 

c. 4]. 

У зовнішньоторговельній діяльності підприємства виділяються, перш за 

все, операції з обміну товарами в матеріальній формі. 

Для розвитку зовнішньоторговельної діяльності підприємства, його 

керівництву необхідно активізувати інформаційний обмін з торговими 

представництвами в іноземних державах, відповідно до географічного 

пріоритету розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Мета інформаційного 

обміну - відстеження поточної ринкової ситуації по відношенню до основних 

експортних товарів підприємства, проведення попередніх маркетингових 

досліджень зарубіжних ринків, організаційне сприяння підписанню 

зовнішньоторговельних угод. 
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Визначення мети і завдання організаційної структури управління 

зовнішньоекономічною діяльністю фірми залежить від того, що вона покликана 

вирішити. Основною метою є збільшення доходів в довгостроковій 

перспективі, як підсумок все більшого залучення в міжнародне 

підприємництво. Організаційна структура управління як внутріфірмового 

управління, так і зовнішньоекономічної діяльності, має піддаватися змінам й 

покращуватися, адаптуватися до зовнішнього середовища й стратегії 

управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними [3 с. 44]. 

На нашу думку, на формування організаційної структури управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства значний вплив здійснюють 

такі фактори: 

  розмір фірми; 

  значення і характер зарубіжної діяльності; 

  ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається; 

  характер експортної і виробленої на іноземних підприємствах продукції; 

  специфіка ринків приймаючих країн; 

  рівень конкуренції в країнах. 

На виробничих підприємствах, що приймають активну участь у 

зовнішньоекономічній діяльності застосовується зовнішньоекономічний апарат 

в даний час існує в основному в двох формах: 

 відділу зовнішньоекономічних зв'язків в рамках діючого апарату 

управління; 

 зовнішньоторгової фірми. 

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків не являється самостійним 

структурним підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату 

управління. Його головне завдання полягає в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства , як елементом єдиної цілісної 

системи внутріфірмового управління. Цей відділ не займається безпосередньо 

транспортуванням вантажів, митними процедурами [3 с. 44]. 

Ми вважаємо, що менеджери відділу зовнішньоекономічних зв'язків мають 

спрямовувати свої сили на контроль персоналу з продажу, вони мають 

координувати діяльність відділів продажів по всьому світу, встановлюючи цілі 
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та контролюючи обсяг продажів у співробітників. Вони повинні переглядати 

звіти про прогрес, що допоможе їм визначити потенціал збуту, потреби клієнта 

та ціни на продукти чи послуги, повинні координувати роботу з проведення 

експортно-імпортних операцій, забезпечувати безперебійний рух товару від 

виробника до споживача з метою одержання максимального прибутку. 

Менеджери відділу зовнішньоекономічних зв'язків повинний мати 

обслуговуючий персонал, який буде призначений територіально або за 

географічними регіонами, а менеджери постійно контролюватимуть і 

оцінюватимуть їх прогрес.  

Якщо підприємство обирає для себе формою зовнішньоекономічного 

апарату створення відділу зовнішньоекономічних зв’язків, то одним із 

ключових чинників ефективності його функціонування є формування та 

реалізація ефективної стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми. 

Поняття стратегія вже міцно ввійшло до лексикону управлінської 

діяльності. Слово стратегія протягом останніх двадцяти років широко 

використовується в теорії та практиці менеджменту. З погляду сучасних 

уявлень про управління, стратегія - це не абстрактна річ, це серйозна ділова 

концепція в сукупності з реальними подіями, що може привести цю ділову 

концепцію (бізнес-концепцію) до створення реальної конкурентної переваги, 

спроможної зберігатися тривалий час. 

Для того, щоб досягнути поставленої цілі підприємствам в сьогоднішніх 

умовах необхідно правильно розробляти стратегічні плани. Для цього 

необхідно визначитися з напрямом стратегії, з її сутністю, адже більшість 

науковців під стратегією розуміють не тільки загальний напрям дії, а й 

послідовність цих дій у часі та просторі. Виходячи з цього виникає об'єктивна 

необхідність у аналізі сутності поняття стратегія (табл. 1): 

Таблиця 1 - Сутність поняття стратегія 

Автор Трактування 

Ансофф І. [7] 

Набір правил, якими організація керується під час прийняття рішень. 

Він наполягає на тому, що стратегія - це системний підхід, який надає 

організації певну збалансованість та загальний напрямок 
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Продовження таблиці 1 

Гончарук А.М. [5] 

Довготермінові, найбільш принципові, важливі настанови, плани, 

наміри керівництва підприємств щодо виробництва, доходів і витрат, 

капіталовкладень, цін, соціального захисту 

Шершньова З. Є. 

[6] 

Довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб досягнення цілей, 

який воно визначає для себе з альтернативних варіантів, керуючись, 

власними міркуваннями у межах своєї політики 

Чендлер А.Д. [8] 
Визначення основних довгострокових цілей підприємства та 

розміщення ресурсів необхідних для досягнення поставлених цілей 

Портер М.Е.[9] 
Створення унікальної та вигідної позиції, яка передбачає певний набір 

видів діяльності 

 

Як результат проведеного аналізу сутності поняття стратегія, можна 

зробити висновок, що різні вчені дають тотожні означення цього поняття. На 

основі їхніх тверджень вважаємо, що доцільно виділити три визначення, які, на 

нашу думку, найкраще характеризують дане твердження (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Основні трактування категорії стратегія 

Ключовим компонентом стратегії підприємства є стратегія, що орієнтована 

на зовнішньоекономічну діяльність підприємства і являє собою проект 

розвитку підприємства відносно активності пов’язаної з проникненням на 

зовнішній ринок, охоплення вибраного сегменту ринку, поширення та 

покращення своїх позицій. А також - це комплекс управлінських рішень, які 

звужують всю множину можливих зовнішньоекономічних дій підприємства до 

сукупності найбільш ефективних з точки зору довгострокових цілей 

Стратегія

прийом, особливий 
маневр, що 

застосовується з 
метою обійти 
суперника 

напрямок 
життєдіяльності 
підприємства, що 
представлений 

планом з досягнення 

створення 
унікальної та 

вигідної позиції, 
яка передбачає 

певний набір видів 



169 

сформульованих у загальній стратегії. При формуванні такого комплексу 

рішень мають враховуватися можливі дії та протидії інших учасників ринкових 

відносин [4, с. 23]. 

Виходячи з вищенаведеного, на нашу думку, стратегія організації 

зовнішньоекономічної діяльності має виглядати наступним чином: 

1. Підприємство має обрати, яку продукцію буде реалізувати на 

зовнішньому ринку, виходячи з власних можливостей по випуску продукції, її 

модернізації або стану технічної документації, або визначити яку продукцію, 

технічну документацію підприємство буде закуповувати на зовнішньому ринку. 

2. На другому етапі, підприємство має зайнятися пошуком партнера. Для 

цього слід збирати інформацію про фірми, які можуть стати потенційними 

партнерами, і особливу увагу приділити таким питанням, які мають: 

 високе фінансове становище фірми, її авторитет у діловому світі; 

 великий досвід роботи на зовнішньому ринку, та якісне виконання 

прийнятих зобов'язань; 

 відмінний технічний стан фірми, включаючи обладнання та кваліфікацію 

персоналу. 

Слід пам'ятати, що пошуки партнера вимагають певних витрат. Збір та 

обробка інформації будуть ефективні при наявності на підприємстві 

кваліфікованих фахівців. Треба зважати на те, що значна частина інформації 

становить комерційну таємницю, тому інформація не завжди буде повною і 

достовірною. 

3. Заключним етапом має стати ведення переговорів. В процесі їх ведення 

необхідно чітко зафіксувати наступні вимоги: 

 передачу прав на підприємництво і перелік товарів, які будуть 

реалізовуватися представником партнера по угоді; 

 територію на якій поширюється дія договору; 

 термін дії договору; 

 права і обов'язки експортера та представника; 

 право, яким керується при укладенні зовнішньоторговельної угоди. 
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І як результат переговорів має бути укладений зовнішньоторговельний 

контракт. 

Підводячи підсумок, по вище викладеному, можна зробити висновок, що 

основне завдання стратегії зовнішньоторговельної діяльності підприємства - це 

інноваційна діяльність і найбільш оптимальний розподіл ресурсів на основі 

вибору пріоритетних видів діяльності підприємницьких структур для 

включення в світове господарство, а також досягнення довгострокових 

зовнішньоторговельних цілей які можуть коригуватися під час реалізації 

стратегії.  
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СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В 

РЕФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У статті розглянуті питання організації комунікативної діяльності органів 

публічної влади. Досліджено місце комунікацій з громадськістю у сучасних 

умовах існування та розвитку публічної влади. Проаналізовано інформаційні 

потоки між державною владою та громадянами, визначено їх циклічність та 

роль у формуванні громадської думки та політичних настроїв у суспільстві. 

Ключові слова: комунікація, комунікаційна стратегія, комунікативний простір 

публічного управління. 

Публічне управління як суспільне явище надзвичайно гостро відчуває 

потребу у встановленні та підтриманні сталих комунікативних зв’язків між 

його суб’єктами й об’єктами, використанні спеціальних засобів інформаційного 

обміну, завдяки яким забезпечується та безпосередньо здійснюється 

управлінський процес. Комунікація є неодмінною складовою управлінської 

діяльності загалом і публічного управління зокрема. Адже потреба 

налагоджувати та підтримувати комунікації випливає з самої суті публічного 

управління як цілеспрямованого впливу, з метою досягнення суспільно 

значимих і суспільно визначених цілей і передбачає: обов’язкове усвідомлення 

цієї потреби суб’єктами публічного управління, а також регулювання та 

координацію комунікативної діяльності цих суб’єктів. 

Питанням управління комунікаційними процесами та визначенням місця 

комунікацій у системі публічного управління присвячені праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких, як: Д. Аакер, Дж. Бернет, Б. Берлесон, 

Г. Стейнер, Лейхіфф Дж.Л., Мільнер Б.З., А. Войчак, Т. Примак, Г. Почепцов, 

О. Фисун, Н. Григор’єва, М. Плотніков, В. Різун, В. Рева, Н. Шпак, А. Босак,  

М. Бабінець, Н. Махначової та ін. 
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Метою даного дослідження є обгрунтування ролі комунікативних 

стратегій  в реформуванні публічного управління. 

Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, букв, 

символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до 

знань і розумінь іншого. Саме завдяки комунікації досягається довіра і 

взаємосприйняття поглядів. Це необхідний елемент в діяльності менеджера, 

який, спілкуючись з підлеглими, одержує інформацію для прийняття рішень, 

підтримує ділові контакти з партнерами. Якщо усунути комунікацію, то 

організація перестає бути керованою, її діяльність набуває хаотичного, 

нескоординованого характеру [2]. 

Розпізнають три аспекти комунікацій: технічний, семантичний і 

прагматичний. Технічний аспект зв'язують з процесами передачі інформації від 

однієї точки, устаткування або особи іншій по відповідних каналах. 

Семантичний аспект відображує передачу і прийом інформації, включаючи її 

розуміння одержувачем. Прагматичний аспект враховує вплив прийнятої 

інформації на поведінку одержувачів і ефективність використання цієї 

інформації. 

В свою чергу, комунікативний простір публічного управління – це 

соціокультурне середовище, де за участі суб’єктів, що належать до системи 

публічного управління та її середовища, з використанням відповідних 

інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури, відбуваються 

процеси, спрямовані на здійснення функцій публічного управління та 

обумовлені суб’єкт-об’єктними відносинами в системі публічного управління, і 

пов’язані з творенням, поширенням та споживанням повідомлень, змістом яких 

є функціонування системи публічного управління  [4]. 

До зазначених у сформульованому вище визначенні суб’єктів відносимо: 

органи державного управління та місцевого самоврядування, неполітичні 

об’єднання громадян (громадські, професійні, творчі організації, релігійні та 

інші об’єднання громадян), організації політичних партій, групи творців, 

поширювачів, споживачів інформації, їх організації (журналісти, блогери, 
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групи в соціальних мережах тощо). Інформаційні ресурси у даному разі 

включають: окремі документи та масиви документів, бази та банки даних, 

результати інтелектуальної творчої діяльності. Інформаційна інфраструктура 

тут поєднує: організаційні структури, що забезпечують творення, поширення, 

споживання інформації, інформаційно-телекомунікаційні структури, 

інформаційні технології. Процеси, пов’язані з творенням повідомлень 

включають: виробництво інформації, переробку (обробку) інформації, 

тиражування інформації. Процеси, пов’язані з поширенням повідомлень 

охоплюють передачу та зберігання інформації. Процеси, пов’язані зі 

споживанням повідомлень, передбачають: пошук інформації, отримання 

(збирання) інформації, споживання (використання) інформації, захист 

інформації, утилізацію інформації. 

В умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства, соціально-

політичних трансформацій в Україні у системі публічного управління 

особливої актуальності набувають питання забезпечення прозорості й 

відкритості діяльності органів публічного управління з використанням новітніх 

форм і методів комунікативної діяльності. Такі виклики потребують 

переосмислення концепції управління суспільною інформацією та забезпечення 

надійного зворотного зв’язку з громадськістю, удосконалення комунікативних 

процесів і процедур в системі публічного управління [1]. 

Найактуальнішими факторами здійснення комунікативної діяльності 

органів публічного управління на цей час в Україні є наступні комунікативні 

стратегії:  

- зростання обсягів інформації, внаслідок чого виникає «інформаційне 

перенасичення» у комунікативному просторі публічного управління;  

- глобальний розвиток електронних комунікацій, який потребує постійного 

технічного та технологічного оновлення як органів публічного управління, так і 

суспільства;  

- розширення електронних форм комунікації;  

- розвиток і використання «гібридних» форм комунікацій. 
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За таких умов перед органами публічного управління у комунікативній 

сфері постає ряд важливих завдань, а саме: забезпечення комунікативної 

взаємодії з громадськістю у цілому та окремими інститутами громадянського 

суспільства; забезпечення комунікацій у процесі управлінської діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема 

налагодження ефективної професійної комунікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування під час вироблення, реалізації та 

оцінювання рішень. Виконання цих завдань потребує безумовного 

запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у публічному 

секторі, подолання проблеми «інформаційної («цифрової») нерівності» (між 

регіонами, між сільським і міським населенням, між громадянами різних 

вікових категорій), а також сприяння активній участі громадян у глобальних 

процесах створення та використання світових інформаційних ресурсів, що 

забезпечують належне функціонування публічної сфери. Зазначені умови 

спонукають до виокремлення конкретних напрямів трансформації 

комунікативної діяльності органів публічного управління в Україні [5]. 

З метою модернізації комунікативної діяльності органів публічного 

управління у сучасних умовах найбільш доцільно розвивати (насамперед на 

регіональному та місцевому рівнях) напрями, що забезпечують здійснення 

власне управлінських функцій та функції взаємодії з громадськістю, а саме:  

- забезпечення реальної відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, що є одним з основних напрямів 

державної інформаційної політики України;  

- розвиток електронного урядування, що має обумовити зміни в системі 

публічного управління на організаційному рівні, зокрема модернізацію 

структури та функцій органів публічного управління;  

- удосконалення інформаційного забезпечення стратегічних напрямів 

розвитку держави, сталого соціально-економічного розвитку шляхом створення 

і розвитку інформаційно-аналітичних, обчислювальних та автоматизованих 

систем, центрів і мереж, що дозволять модернізувати внутрішні комунікації 

органів публічного управління під час вироблення та реалізації управлінських 

рішень в поточних і кризових ситуаціях;  
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- використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час 

надання публічних послуг громадянам і організаціям у різних сферах 

діяльності, що сприятиме підвищенню ступеня довіри до органів публічного 

управління, формуванню позитивного бізнес-клімату, економічному розвитку, 

підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності України;  

- мотивування публічних службовців до розширення сфери застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності, 

постійного підвищення власної інформаційної, медіа та ІКТ-грамотності, у 

тому числі з використанням дистанційних технологій навчання та підвищення 

кваліфікації;  

- розширення комунікативних каналів органів публічного управління за 

рахунок використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій (у 

тому числі шляхом удосконалення підходів до використання комунікативного 

потенціалу офіційних веб-сайтів), а також форм і методів безпосередніх 

комунікацій публічних службовців з громадськістю;  

- удосконалення форм і методів взаємодії із ЗМІ;  

- використання технологій «електронної демократії», за умови 

гармонійного поєднання віртуальної та реальної активності громадян, реалізації 

на практиці громадських ініціатив і оперативного вирішення актуальних 

проблем, порушених у зверненнях громадян, поданих в електронній формі;  

- створення інтерактивних сервісів для розширення участі громадян у 

вирішенні суспільно значущих справ на державному, 

- регіональному, місцевому рівнях, у тому числі використання 

інформаційних технологій для забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до публічної інформації;  

- упровадження та розвиток сучасних інструментів взаємодії органів 

публічного управління та зацікавлених груп, особливо на місцевому та 

регіональному рівнях, на основі використання сучасних форм і засобів 

комунікації, у тому числі соціальних мереж;  
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- подолання технічних та соціальних складових комплексної проблеми 

«цифрової нерівності»;  

- розроблення та реалізація навчальних програм для громадян у сфері 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у публічній сфері, що 

дозволить їм стати повноцінними учасниками комунікативної взаємодії, 

користуватися публічними послугами, що надаються в електронній формі [3]. 

Таким чином, модернізація комунікативної діяльності органів публічного 

управління у сучасних умовах знаходиться насамперед у площині вирішення 

проблем соціального та техніко-технологічного характеру. зазначений перелік 

напрямів не є вичерпним і може конкретизуватися залежно від виявлених у 

певному комунікативному просторі проблем, що потребують розв’язання. 

Варто зауважити, що прагнення українського суспільства до прогресивних 

перетворень на засадах європейських цінностей зумовлює передусім потребу в 

масштабному, своєчасному, адекватному та швидкому оновленні ефективності 

системи публічного управління у межах цілеспрямованого здійснення 

державно-управлінських реформ. Це зумовлює необхідність більш 

поглибленого доопрацювання теоретико-методологічних засад парадигми 

інноваційного розвитку суспільства з урахуванням еволюції теорії та практики 

соціального та державного (публічного) управління, а також стратегічних 

завдань реалізації нової політики державного управління України [1].  

Сучасною для країн Заходу є концепція «Governancе» (80 – 90 рр. ХХ ст.) 

та її різновиди: «Good Governance»  (досконале або належне управління), 

«Responsive Governancе»  (відповідальне управління) та «Democratic 

Governance» (демократичне управління). Ця концепція розвиває попередню та 

ґрунтується на: більшій увазі держави до інтересів громадянського суспільства; 

розширенні участі його суб‘єктів у державному управлінні (громадян, 

громадських організацій, бізнес-структур); відкритості влади щодо 

громадського контролю; засадах самоорганізації та міжорганізаційних мережах, 

для яких характерними є взаємозалежність, обмін ресурсами, правила гри і 

слабка залежність від держави. 
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Основні інструменти реалізації принципів концепції «Governance» 

спрямовані на: децентралізацію системи державного управління; партнерство з 

бізнес-структурами, взаємодію з громадськістю щодо надання послуг із 

залученням недержавних ресурсів; участь громадян у процесі вироблення 

політики і її реалізації, перехід від «держави-опікуна» до «держави-партнера» 

та інші. У сучасному вимірі набула поширення концепція «належного 

врядування» у форматі принципів Європейської Стратегії інновацій та 

належного демократичного врядування на місцевому рівні. Ця стратегія 

визнана доцільною до впровадження в Україні, принципи якої вже частково 

поширені у практичній діяльності системи публічного управління, зокрема в 

межах міжнародних проектів [4].  

Подальше реформування публічного управління може бути успішним 

лише в тому разі, якщо воно буде реалізовуватися комплексно, таким чином, 

щоб перетворення в одній сфері, наприклад, економічній, стимулювали 

перетворення в соціальній сфері, а вони, у свою чергу, – в політичній сфері й 

навпаки. Комплексні перетворення неможливі без застосування 

комунікативних технологій [6]. 

Таким чином, в Україні не можна залишати тільки інформаційну 

діяльність в державному управлінні, а доцільним є перехід до комунікативної 

діяльності. Це у свою чергу потребує зміни підходів до законодавства України 

про комунікативну діяльність. В Україні варто сформувати комунікаційну 

політику як динамічну систему, котра включена в усі види діяльності суб’єктів 

державного управління і спрямована на розвиток суспільного життя та 

реалізацію національних стратегій розвитку держави. Доречно виробити 

довгострокову Національну комунікативну стратегію, яка може мати декілька 

рівнів. В межах цієї стратегії варто визначити форму правового визнання 

комунікаційної діяльності. 
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Ринок України на даному етапі характеризується підвищенням рівня 

конкурентної боротьби виробників та зниженням купівельної спроможності 

споживачів. Зростає вимогливість покупців до якості продуктів та рівня 

надання послуг. Тому актуальним для підприємства є підвищення ефективності 

маркетингової діяльності, оскільки саме вона дає змогу задовольнити потреби 

споживачів та отримати максимально можливий прибуток [3, с. 16].  

Управління маркетинговою діяльністю включає такі види операцій на 

підприємстві, як організація та стимулювання збуту, створення та проведення 

рекламної кампанії, ціноутворення, дослідження ринків збуту – все це великою 

мірою впливає на ефективність діяльності та прибутковість підприємства.  

Все більше вітчизняних підприємств використовують у своїй роботі 

маркетингову діяльність, формують відділи маркетингу та проводять 

маркетингові дослідження, аби мати високу конкурентоспроможність на ринку. 

Запорукою успіху відділу маркетингу на підприємстві у сучасних умовах є 

швидке та своєчасне реагування на зміни маркетингового середовища. Саме 

тому організування ефективної діяльності маркетингу на підприємстві 

вимагаєне не тільки кваліфікованого управління, але і нових підходів до аналізу 

данного управління маркетинговою діяльністю. 

Процес управління маркетингом та його вплив на ефективність діяльності 

підприємства було розглянуто в багатьох працях з менеджменту та маркетингу 

такими вченими та науковцями: Айсина Р.Г., Антоненко О .М., Тревого О.І., 

Костюкевич Р.М., Багієв Г.Л., Арєнков І.А., Басовский Л.Є., Вачевський М.В., 

Долішний М.І ., Скотний В.Г., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., 

Голубков Е.П., Каніщенко О., Балобанова Л.В., Циганкова Т.М. Соколовська 

В.В. та ін. В роботах як зарубіжних, так і вітчизняних вчених висвітленно та 

окресленно зміст та механізм формування маркетингового менеджменту на 

підприємстві. 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів управління 

маркетингом на підприємстві. 
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Маркетингова діяльність має всебічний та вичерпний характер і охоплює 

значно більше коло питань. Підприємства, які не використовують 

маркетинговий підхід у своїй діяльності, ризикують втратити власні позиції на 

ринку. Адже без його постійного та системного аналізу, передусім покупців і 

конкурентів, агропідприємство не зможе вчасно реагувати на зміни та 

коливання попиту споживачів, їх смаки та вподобання, динаміку цін, а отже, не 

зможе розробляти ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на 

конкретні сегменти споживачів і забезпечення певних конкурентних переваг. 

Також без використання маркетингових досліджень та заходів зі створення 

позитивного іміджу фірми та залучення нових клієнтів підприємство не матиме 

шансів на розвиток [1, с. 96]. 

Сутність маркетингу в системі управління підприємством доцільно 

розглядати з позиції історичних етапів його становлення. 

1. Донауковий етап (4-3 тис. до н.е. - перша половина ХІХ ст.). У цей 

період виникли перші методи впливу на споживача, так звані прототипи 

інструментів маркетингу. Вказані процеси виникли внаслідок розпаду 

первіснообщинного ладу. 

2. Етап початку становлення та розвитку концепцій маркетингу (друга 

половина ХІХ ст. - перша половина ХХ ст.). Однією з основних ознак другого 

етапу формування маркетингового менеджменту вважається введення терміну 

«маркетинг» в офіційну ділову лексику. Під поняттям «маркетинг» тут 

розуміють підпорядковане знання виробництва, тобто основне значення мали 

вимоги щодо масового виробництва, а не задоволення потреб покупців. Спершу 

маркетинг трактували як одну з головних функцій управління. 

3. Етап формування маркетингового управління (з початку 50-х рр. ХХ ст. і 

до сьогодні). Маркетингове управління може функціонувати лише за умови, 

якщо управління підприємством здійснено на основі принципів маркетингу, 

тобто в центрі організації повинен бути споживач, і відповідно система 

маркетингу та менеджменту повинні об’єднувати усі зусилля, щоб максимально 

задовольнити потреби споживачів [4, с. 78]. 
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Маркетингове управління підприємством – це можливість організувати 

його діяльність на принципах оптимального використання наявного потенціалу 

та отримання найбільшого прибутку з урахуванням задоволення потреб 

споживачів. Аналіз можливостей підприємства дає змогу отримати достовірну 

інформацію щодо стану активів і пасивів виробництва, здійснювати аналіз 

зовнішнього маркетингового середовища. 

Варто зауважити, що управління маркетингом охоплює наступні етапи. 

1. Планування або процес аналізу умов діяльності підприємства і 

планування ринкових рішень - це систематичний процес діагностики і 

передбачення шансів, небезпек і засобів фірми, що дає можливість 

встановлення маркетингових цілей і визначення способів досягнення цілей. 

2. Організація – це процесс вмонтовування маркетингової діяльності в 

організаційну структуру фірми. Ця суть полягає у побудові таких 

організаційних структур, які передбачають і визначають місце маркетингових 

служб на фірмі. 

3. Реалізація базується на координації діяльності різних структур і рівнів 

підприємства для кращої реалізації його завдань і, насамперед, кращого 

задоволення потреб ринкових покупців. 

4. Контроль охоплює встановлення рівня планів і завдань, які має 

досягнути фірма, швидкість просування в їх досягненні, а також визначення 

засобів їх реалізації. Організована система контролю повинна виконувати дві 

основних функції: діагностичну і прогностичну[2, с. 76]. 

На теперішньому етапі розвитку економіки сформувалась низка підходів 

до управління маркетингом, але використання великої кількості різного виду 

інформації вимагає розробки нових підходів до маркетинг-менеджменту, які б 

базувались на узгодженні завдань управління маркетинговою діяльністю із 

мінливими запитами споживачів.  

Аналіз підходів до маркетингового управління дав змогу визначити 

найефективніші з них:  
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− системний підхід, який включає створення моделі управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві, що є логічною конструкцією та має 

за мету описувати та оптимізувати управління маркетингом;  

− процес ний підхід, орієнтований на регулювання інформаційних потоків, 

збором, обробкою, зберіганням та використанням маркетингової інформації, 

здійснюється за допомогою інформаційних технологій;  

− комплексний підхід, що базується на дослідження ринків збуту, 

визначенні потреб споживачів, розробці товарів та ціноутворенні, а також 

вибору способів просування і розподілу продукції;  

− організаційний підхід, заснований на принципах соціально-етичного 

маркетингу і спрямований на своєчасну та гнучку адаптацію до умов 

маркетингового середовища, на задоволення потреб споживачів [6]. 

Ефективність управління маркетингом значною мірою залежить від трьох 

основних складових будь-якого процесу управління: планування, організації й 

системи контролю на підприємстві. Крім того, виділяють такі функції 

управління, як мотивація, регулювання й облік, а також дві специфічні функції 

– прогнозування й аналіз.  

Основні складові процесу управління маркетингом необхідно розробляти у 

взаємозв'язку один з одним стосовно до специфіки ринкової діяльності 

підприємства. В управлінні сучасним маркетингом найбільш доцільним є 

застосування системи стратегічного планування з ранжируванням стратегічних 

завдань, аналізом позиції підприємства в конкурентній боротьбі й вибором 

найбільш ефективних стратегій. При оперативному плануванні найближчі цілі 

підприємства трансформуються в поточні програми дій, бюджети й плани 

прибутків, які доводять до кожного підрозділу підприємства. Але стратегічні 

цілі погано сполучаються з виконанням поточних операцій, тому стратегічне 

планування повинне здійснюватися не по підрозділах підприємства, а по 

окремих проектах, майбутнім напрямкам діяльності і т.д. на основі окремої 

системи управління і контролю за виконанням. Зв'язок між системою 

маркетингу і під функцією планування активна й двостороння. З одного боку, 
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маркетингові цілі впливають на систему планування, з іншого боку – реалізація 

всіх маркетингових заходів взаємопов'язана в рамках плану програми. 

Плановість при реалізації програми маркетингу по суті являє собою глобальний 

план і визначає зміст всіх інших планів підприємства [5]. 

Проте, управління маркетингом на сучасних підприємствах має й певні 

проблеми, з яких можна виділити наступні:  

− відсутність відокремленого підрозділу маркетингу в ряді 

підприємств;  

− визначення цілей маркетингових підрозділів на основі настанов 

керівництва, а не на підставі загальної стратегії розвитку підприємства; 

− використання служб маркетингу не за їх прямим призначенням;  

− відсутність у складі маркетингових підрозділів фахівців, що мають 

вищу спеціальну освіту з маркетингу;  

− відсутність оперативної взаємодії між службою маркетингу та 

основними структурними підрозділами підприємства;  

− виконання маркетинговими підрозділами розрізнених функцій 

(переважно пов‘язаних тільки з організацією товароруху і рекламою) з 

порушенням комплексного підходу;  

− недостатній комунікативний зв'язок і наявність конфліктів 

маркетингових підрозділів з іншими структурними підрозділами підприємства;  

− відсутність належного аналітичного забезпечення структурних 

підрозділів та ефективної маркетингової інформаційної системи;  

− відсутність розроблених систем мотивації працівників 

маркетингових підрозділів;  

− відсутність методики оцінки ефективної діяльності маркетингових 

підрозділів [6]. 

В свою чергу, основними напрямами подолання цих проблем є наступні:  

−  повна інтеграція маркетингу в організаційну структуру підприємства;  

−  формування у всіх працівників підприємства маркетингового стилю 

мислення, єдності цілей і задач, що стоять перед підприємством;  
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−  встановлення цілей і завдань маркетингових підрозділів на основі 

загальної стратегії підприємства;  

−  комплектування штату маркетингових підрозділів фахівцями з 

маркетинговою освітою та забезпечення систематичного підвищення 

кваліфікації працівників;  

−  впровадження методів бенчмаркінгу у систему управління 

підприємством;  

−  удосконалення системи планування, бюджетування та контролю 

маркетингу;  

−  аналіз та оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства;  

−  удосконалення інформаційного забезпечення маркетингової діяльності;  

−  встановлення ефективної системи комунікаційних зв‘язків між 

маркетинговими підрозділами та іншими структурними підрозділами 

підприємства;  

−  аналіз та оцінка результатів діяльності працівників маркетингових 

підрозділів;  

−  активне впровадження мотиваційних програм для персоналу 

маркетингових підрозділів з метою стимулювання ініціативи.  

Таким чином, маркетингове управління діяльністю підприємства сприяє 

процесу аналізу, розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на 

встановлення, укріплення та підтримку взаємовигідних відносин з покупцями; 

забезпечує можливість організації діяльності підприємства на принципах 

оптимального використання наявного потенціалу та отримання найбільшого 

прибутку з урахуванням задоволення потреб споживачів. Маркетинг в системі 

управління підприємством виконує супроводжуючу місію, починаючи з 

організаційно-підготовчої, і, закінчуючи контрольною функцією. 

Впровадження комплексної системи управління підприємствами на основі 

маркетингу дозволить забезпечити маркетингову орієнтацію управлінської 

діяльності незалежно від величини і потужності підприємств, сприяє 

підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності підприємств, що нарівні з 

використанням стратегічного підходу до управління забезпечить зміцнення їх 

ринкових позицій і отримання довготривалих конкурентних переваг. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ 

ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

У статті розглянуто удосконалення механізму взаємодії органів публічної 

влади з громадськістю. Зазначимо, що в сучасних умовах суспільного розвитку 

й оптимізації функціонування національних систем державного управління 

стратегічно важливим елементом стає комунікативна політика, покликана 

забезпечити демократичні форми взаємодії органів державної влади та 

громадськості.  
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контроль. 

Однією з передумов сталого демократичного розвитку суспільства є 

інформаційна відкритість органів влади. Саме прозорість дій влади виступає 

головною запорукою здійснення ефективної політики, уможливлення 

громадського контролю і зміцнення довіри до себе з боку людей. У всіх 

демократичних країнах влада зобов’язана виконувати чіткі процедури 

інформування громадян про свою діяльність і використовувати механізми 

залучення громадськості до формування державної політики та до оцінювання 

якості її реалізації. Актуальність питання доступу до інформації діяльності 

органів влади останнім часом привертає велику увагу суспільства 

Питання організації та вдосконалення зв’язків з громадськістю 

розглядались в роботах провідних іноземних та вітчизняних вчених з 

державного управління та менеджменту, а саме: І. Апьошиної, В. Бебика,  

Дж. Бернета, М. Бєлявцева, С. Блека, Б. Борисова, В. Королька, Н. Нижник,  

В. Опуйко, Г. Почепцова, І. Спісаренко, М. Свіріна, Є. Тихомирової, С. Чукут, 

В. Малиновського та ін. У галузі державного управління дослідження 

спирається на роботи багатьох фахівців (Н. Я. Алейніков, В. І. Буренко,  

Л.В. Бондарчук, Ю. М. Резнік, В. В. Рябчиков, Ю. Л. Воробйов, Г. Тард,  

А. Токвіль, В. І. Аршинов, Н. Г. Савічева, М. Ф. Черниш), у яких дається 

характеристика комунікативних зв’язків органів державної влади та 

громадськості. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати удосконалення механізму взаємодії 

органів публічної влади з громадськістю. 

Постає питання, наскільки комунікативна взаємодія між органами 

державної влади та громадськістю здатна вплинути на зміну політичного курсу 

держави. Його вирішення залежить від специфіки розуміння комунікативної 

взаємодії здатної забезпечити реалізацію курсу держави, орієнтованого на 

громадськість. У такому контексті комунікативна взаємодія має бути 

своєрідним «балансоутримувачем», який допомагає владі самостійно 
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стримувати владу (контролюючи ситуацію в державі перехресним із 

суспільством способом) і забезпечує збереження у сфері права – нормативних 

функцій, у влади – інструментальних (які обмежують сваволю будь-яких 

інтересів), у суспільства – само регулятивних та контрольних функцій.  

На підтвердження наведеного вище згадаємо концепцію А. Грамши, який 

комунікативну взаємодію розглядає крізь призму її інструментів демократизації 

відносин між державою та суспільством. Дослідник спирається на те, що «на 

Сході держава була всім, громадянське суспільство перебувало в первинному 

аморфному стані. На Заході між державою та громадянським суспільством 

завжди були впорядковані взаємовідносини, а якщо держава починала 

хитатись, відразу ж виступала назовні міцна структура громадянського 

суспільства. Держава була лише передовою траншеєю, позаду якої був міцний 

ланцюг із фортець та казематів». У ролі такого міцного ланцюга виступає 

налагодження ефективної та мобільної комунікативної взаємодії між органами 

державної влади та громадськістю. 

Із функціональної точки зору зв’язки з громадськістю є керованим 

процесом між групової комунікації. Серед їх функцій у сфері взаємодії держави 

й громадянського суспільства слід виділити: 

 комунікативні функції взаємодії суб’єктів і об’єктів політичного 

впливу (зв’язки з громадськістю є тими комунікативними каналами, за якими 

відбувається обмін інформацією); 

 функції контролю суспільної думки, стеження за процесами, що в 

ній відбуваються, спостереження за динамікою суспільних настроїв (зв’язки з 

громадськістю виконують роль особливого соціального барометра, коливання 

якого відбивають зміни суспільних настроїв); 

 функції інформування громадськості (припускають вибірковий 

підхід до подання в засобах масової інформації необхідної інформації); 

 функції вербалізації суспільних настроїв (крім функцій 

відображення, зв’язки з громадськістю здатні сформулювати деякі положення 

суспільної думки, яким притаманний латентний характер); 
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 формування іміджу – особистісного, корпоративного, партійного, 

державного й інших (зв’язки з громадськістю здатні формувати або 

видозмінити уявлення про об’єкт, предмет чи явище, що склалося в суспільній 

думці); 

 маніпулювання суспільною свідомістю (зв’язки з громадськістю, 

суттєво впливаючи на суспільну думку, нав’язують уявлення чи точку зору, 

видаючи бажане за дійсне, чим позбавляють громадськість можливості 

власного вільного інформаційного вибору); 

 організація акцій з метою зміни суспільних настроїв (одним з 

напрямів діяльності підрозділів по зв’язках з громадськістю є організація 

інформаційних подій та її відображення в суспільній думці); 

 функція участі інститутів громадянського суспільства у визначенні 

напрямів державної політики (завдяки зв’язкам із громадськістю в правовій 

державі відбувається взаємодія інститутів громадянського суспільства з 

інститутами державної влади; за допомогою інформаційних каналів зв’язків з 

громадськістю організовуються вибори, референдуми й інші форми 

безпосередньої і представницької демократії); 

 функція досягнення порозуміння між державою і всіма пов’язаними 

з нею суспільними групами; установлення між ними партнерських відносин 

(зв’язки з громадськістю здатні сформулювати в суспільній думці 

загальнозначущі цілі й завдання для більшості суб’єктів соціально-політичних 

процесів), саме вони є дієвим механізмом взаємодії органів публічної влади з 

громадськістю [5, с. 16]. 

Слід зазначити, що основна проблема, характерна для більшості країн 

пострадянського простору, стосується неефективності реформаційних процесів 

та реалізації окремих стратегій суспільного розвитку, що пов’язано з 

невизначеністю та неусталеністю форм комунікативної взаємодії органів 

державної влади й суспільства, які б стали об’єднуючою платформою для них.  
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У роботі служб зв’язків з громадськістю спостерігається змішування 

управлінських функцій та функцій зв’язків з громадськістю, що не дозволяє 

досягнути однакового результату в усіх напрямках. 

В умовах реформування системи державного управління в Україні все 

більше актуалізується проблема відкритості інформації щодо діяльності органів 

влади. Так, реформа системи державного управління як процес глибоких змін у 

структурі та способі функціонування урядової машини базується на таких 

загальних принципах як: 

- представники громадянського суспільства, тобто політичні партії, 

профспілки, інші громадські організації, засоби масової інформації, повинні 

мати право здійснювати громадський контроль процесу проведення реформи; 

- основою співробітництва з соціальними групами є залучення їх 

представників до роботи в дорадчих органах, які беруть участь у підготовці 

рішень, практика започаткування такого процесу повинна створити розуміння 

питань адміністративної реформи в громадянському суспільстві та сприяти 

просуванню цього процесу з боку громадськості; 

- повна прозорість основних заходів проведення реформи. Державні 

органи, залучені до процесу проведення реформи системи державного 

управління, повинні бути зобов’язані публікувати в засобах масової інформації 

проекти змін та пояснення до них. Має бути організований процес громадських 

обговорень із залученням центральних, місцевих органів влади, політичних 

партій та інших громадських об’єднань, незалежних експертів [5, с. 97]. 

У той же час до основних недоліків існуючої адміністративної системи в 

Україні можна віднести: 

- нечіткість та непрозорість процедур та критеріїв прийняття рішень 

у багатьох сферах державного управління, що призводить до 

адміністративного свавілля та посилення корупції; 

- недосконалість організації надання державних послуг, що 

проявляється у залученні до надання одних і тих же послуг одночасно кількох 

державних інституцій, у віддаленні процесу надання послуг від кінцевого 

споживача; 
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- незважаючи на те, що чинним законодавством встановлено право 

громадян на участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, 

процедура публічного обговорення проектів досі не має системного характеру 

[3, с. 100-102]. 

Однією із значних перешкод на шляху реформування системи державного 

управління є дисбаланс у взаємостосунках між громадянами та органами 

виконавчої влади, який дістався суспільству у спадок від епохи тоталітаризму. 

Ще досі домінує уявлення, що громадянин є особою, яка повинна бути 

повністю підпорядкована директивним вказівкам органів виконавчої влади; не 

йдеться про партнерство між державними службовцями та громадянами. Тому 

слід зруйнувати цей стереотип, натомість створивши у всіх працівників 

державного сектора уявлення про їх роль як державних службовців та 

посиливши їх відповідальність за задоволення потреб суспільства. Отже, 

відкритість влади є необхідною умовою забезпечення конституційних прав 

громадян на інформацію та участь в управлінні державними справами. 

Відповідно до Указу Президента України, забезпечення відкритості 

формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та 

соціальної політики держави є пріоритетним завданням Кабінету Міністрів 

України, центральних та місцевих органів виконавчої влади [5, с. 17]. 

Здійснений нами аналіз комунікативної взаємодії органів державної влади 

та громадськості дозволив розкрити основні її аспекти (інституційний, 

директивний та функціональний (управлінський)) та засоби (діалогічний, 

співпраці, узгодження дій, державно-громадського партнерства), які 

забезпечують досягнення комунікативного балансу у відносинах держава – 

громадянське суспільство, що розширює простір для участі громадськості в 

процесах формування, реалізації та контролю за провадженням державної 

політики.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку публічного 

адміністрування в Україні. Досліджено проблеми у сфері публічного управління 

та влади. Було розглянуто, обґрунтовано та розроблено науково-методичні 

шляхи вдосконалення та розвитку публічного адміністрування на прикладі 

роботи Вінницької районної ради. 

Ключові слова: публічне управління, державне управління, адміністрування, 

публічна влада, органи місцевого самоврядування.  

Одна з проблем функціонування держави в Україні - ефективність 

діяльності адміністративного апарату і, як наслідок, забезпечення якісної 

реалізації функцій по відношенню до суспільства. В сучасній організації 

суспільного життя, управлінські дії здійснюють інститути держави, а також 

численні громадські та приватні організації, органи місцевого самоврядування. 
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Пошук оптимальної моделі публічної адміністрації на місцях в цілому 

органічно пов'язаний з процесом децентралізації та деконцентрації 

повноважень центральних органів виконавчої влади з метою розмежування, 

збалансування та уникнення їх дублювання між місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування [2]. 

Питаннями формування публічного адміністрування займались такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці, як А. Авер’янов, В. Бакуменко, Л. Бондарчук, 

І. Грицяк, В. Загорський, А. Колодій, І. Коліушко,М. Лахижа, В. Малиновський, 

В. Мартиненко, П. Надолішний, Н. Нижник,О. Оболенський, О. Черчатий,  

Ю. Шаров та ін. Проблемам теоретичного спрямування присвячені праці  

І. Козюри, М. Куйбіди, О. Кілієвич, А. Кузнєцова,О. Парфенюк, І. Плотницької, 

В. Тертичка, В. Романова, В. Трощинського та ін. 

Віддаючи належне внеску відомих вчених, слід відмітити, що окремі 

питання публічного управління в Україні потребують подальшого вивчення і 

виникає необхідність дослідження проблем вітчизняного апарату управління та 

пошуку шляхів вдосконалення даного питання.  

Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку системи публічного 

управління в Україні, виявлення причини його неефективності та пошук 

раціональних шляхів оптимізації. 

Економічне зростання держави в цілому значною мірою залежить від рівня 

адміністративного управління [7]. Позитивні зрушення в цій сфері в Україні 

можливі внаслідок взаємозв'язку урядових установ і відомств з органами 

управління на місцях, а також децентралізації - через створення об'єднаних 

територіальних громад, передачі їм повноважень і надання можливостей 

впливати на всі сфери життя регіону. У зв'язку з цим зрозуміла необхідність 

реформи адміністративного управління - розробки нової політики та стратегії, 

які дозволили вирішити глобальні проблеми регіонів, забезпечити не тільки 

сьогодення, а й майбутнє суспільство ресурсами, необхідними для задоволення 

його потреб. Мова йде про переорієнтацію адміністративного управління на 

підвищення ефективності використання природного, ресурсного та соціально-

культурного потенціалу. 
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Публічне адміністрування трактується в широкому і вузькому сенсі. У 

вузькому сенсі публічне адміністрування тісно пов'язане з виконавчою гілкою 

влади і розглядається як професійна діяльність державних службовців та осіб, 

які працюють в соціальній сфері, в неурядових організаціях, в установах і 

організаціях, що мають бюджетне фінансування і існують на спонсорські 

засоби для забезпечення життєдіяльності країні на рівні державного, 

регіонального і місцевого управління і здійснюють вивчення, розробку і 

впровадження публічної політики. Публічне адміністрування в широкому сенсі 

пов'язане з функціонуванням всіх гілок влади: законодавчої, виконавчої і 

судової [4]. 

Складові регіональної та секторальної децентралізації відображені в 

Урядовому середньостроковому плані дій до 2020 року та Плані пріоритетних 

дій. Попри запровадження стратегічних підходів у плануванні державної 

регіональної політики – прийняття Закону «Про засади державної регіональної 

політики», Бюджетного кодексу, Державної стратегії регіонального розвитку до 

2020 року та регіональних Стратегій розвитку, в Україні ще зберігається 

громіздка модель загальнодержавного планування, зокрема, Коаліційна угода, 

Програма діяльності Уряду, державні програми економічного та соціального 

розвитку України, державні цільові програми, бюджетна резолюція, значна 

кількість секторальних стратегій. Тому реформування адміністративного 

управління із орієнтиром на децентралізацію є необхідною умовою для 

зрушення рівня та якості впливу держави на розвиток регіонів [1]. 

Як свідчать дані ряду наукових досліджень, діюча система публічного 

адміністрування в Україні залишається неефективною, корумпованою та 

внутрішньо суперечливою, що є суттєвою перешкодою на шляху до позитивних 

змін у суспільстві та державі. Недостатній рівень прозорості та відкритості у 

сфері державного управління, нечіткість розмежування політичної та 

адміністративної сфер, недостатній професійний рівень державних службовців, 

відсутність єдиної системи оцінювання їх компетентності, низький рівень 

дисциплінарної відповідальності, недосконалість механізму політичного та 
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адміністративного контролю в системі державного управління – всі ці фактори 

є деструктивними елементами в організації ефективної системі публічного 

адміністрування. 

Так, у 2019 році Україна погрішила свій результат у рейтингу Індексу 

глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму на дві 

позиції порівняно з попереднім роком та зайняла 85 місце з 141 країни (таблиця 

1). 

Таблиця 1 - Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього 

економічного форуму за 2019 рік [9] 

Позиція Країна Індекс 

1 Сінгапур 84,8 

2 США 83,7 

3 Гонконг 83,1 

84 Шрі-Ланка 57,1 

85 Україна 57 

86 Молдова 56,7 

 

Згідно зі щорічним звітом ВЕФ, основний регрес зафіксовано у сфері 

фінансових систем, в якій рейтинг України опустився на 19 позицій ‒до 136 

місця, й у сфері охорони здоров'я ‒ на 9 позицій, до 101 місця [9]. Водночас 

другий рік поспіль значно покращуються позиції країни за критеріями «ринок 

товарів» - з 73 на 57 місце, «ринок праці» - з 66 на 69 місце та 

«інституціональний розвиток» - зі 110 на 104 місце. 

Саме тому децентралізація влади в Україні і надалі залишається одним з 

гострих питань щодо необхідності розширення повноважень місцевого 

самоврядування та передачі повноважень від центру на місця, а прийняття 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [8] 

закладає підґрунтя інституційних змін на місцевому рівні, оскільки різні 

адміністративно-територіальні одиниці матимуть різні владні інституції, а 

відтак, моделі та механізми у правління і взаємодії органів влади. 
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Децентралізація покликана впливати на усі сфери життя суспільства - 

освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, надання адміністративних послуг, 

планування розвитку територій, екологію, культуру и спорт. Кожна державна 

інституція має власне бачення щодо змін у відповідній галузі, але у питаннях, 

що стосуються місцевого самоврядування, необхідно рухатися системно та в 

одному напрямку - до передачі максимальних повноважень, ресурсів та 

відповідальності у громади з метою створення там комфортного середовища 

для життя людей [3]. Забезпечення децентралізації потребує злагоджених дій 

громад на місцях, державних органів, міжнародних організацій - тому 

реформування адміністративного управління є базовою умовою для таких змін. 

Таким чином, цілий комплекс інститутів покликання координувати роботу з 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 

засадах децентралізації. 

Сучасне публічне управління в Україні характеризується появою нових 

інституцій, які прямо або опосередковано перебирають чи отримують через 

процедуру делегування певний набір функцій, що в силу об’єктивних та 

суб’єктивних обставин не можуть ефективно виконувати органи державної 

влади. 

Слід зазначити, що децентралізація - це перша реальна реформа, яка 

получила максимальну підтримку на місцях. Успішні приклади децентралізації 

зафіксовано у цілому ряді регіонів України, зокрема у Вінницькій області [6]. 

На сьогоднішній день до основних завдань місцевих державних адміністрацій 

на прикладі Вінницької районної ради віднесено виконання регіональних 

програм розвитку, підготовка та виконання відповідних бюджетів, хоча для 

демократичного суспільства має бути очевидним виконання цих завдань 

органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси усіх громад та 

громадян, що проживають в регіоні. 

На сучасному етапі розвитку публічного управління до посадових осіб 

органів публічної влади ставляться такі вимоги, що дедалі ускладнюють та 

збільшують ступінь напруженості, відповідальності, професійної майстерності, 
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необхідних для виконання службових завдань; відтак, саме в цих умовах 

професійна культура забезпечує необхідний рівень виконання фахових функцій 

та можливість подальшого самовдосконалення працівника. Вона виявляється 

через єдність особистісних та суспільних моральних цінностей індивіда, 

ступінь володіння ним інноваційними досягненнями та фаховими 

компетенціями, соціально-професійною мобільністю тощо. Саме тому 

професійна культура є необхідним інструментом успішного управління на 

будь-якому рівні та поєднує всі моральні аспекти діяльності посадових осіб 

органів публічної влади. 

Отже, можна зробити висновок, що зростання ефективності публічного 

адміністрування в Україні можливе за умов:  

- децентралізації функцій державних структур на територіальному рівні; 

уніфікації нормативно-правової, законодавчої бази;  

- продуктивного розвитку управління публічними організаціями з метою 

підвищення їх організаційної та соціальної ефективності;  

- якісної фахової підготовки державних службовців з високим рівнем 

свідомості та кваліфікації, готових до інноваційної діяльності тощо. 

Предметом подальших наукових досліджень можуть стати проблеми 

публічного адміністрування в умовах децентралізації влади, управління 

проектами та програмами в публічній сфері, економічні та інформаційні 

аспекти публічного адміністрування на регіональному рівні тощо. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  

СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ринкова економіка вимагає постійних змін, вдосконалень та нововведень задля 

збереження конкурентоспроможності та захоплення чи збереження частки 

на ринку, тому інновації є невід’ємними на підприємстві. Для здійснення 

інноваційної політики виникає необхідність в обранні певних специфічних 

засобів, способів та методів впровадження інновацій, щоб остання виявилась 

максимально ефективною для підприємства, тобто вибору певної стратегії, 

якої буде дотримуватись підприємство у своїй діяльності, тому таким 

актуальним теоретичним позиціям присвячено статтю. 

Ключові слова: інновація, стратегічний розвиток, інноваційна діяльність, 

технологія інновацій, інноваційна стратегія. 

Ефективний розвиток виробничо-господарської діяльності підприємства 

вимагає зростання вимог до забезпечення діяльності вдосконаленої системи 

менеджменту, яка повинна враховувати специфіку діяльності підприємства та 

спрямована на раціональне та прибуткове його функціонування. Система 

менеджменту підприємства – це узгодження економічних, технологічних і 

реальних його ресурсів. При цьому потрібно враховувати зміни зовнішнього 

середовища та інформаційного забезпечення підприємства. 

Ефективна система менеджменту підприємства в сучасних умовах – це 

комплекс взаємодії досліджень теоретичних та практичних аспектів. Тому 

вдосконалення методики системи менеджменту підприємства вимагає 

дослідження та аналізу показників його виробничо-господарської діяльності. 

Багато вчених-економістів досліджували систему менеджменту підприємства і 

дають рекомендації по її удосконаленню.  
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Проблеми та значення інноваційних стратегій у діяльності підприємства 

завжди привертали увагу дослідників. Значний внесок у науку в даній сфері 

зробили такі вітчизняні та закордонні вчені як Ілляшенко С., Єфремов О., 

Денисенко М., Шматько В., Гойко А., Ландик В., Лепа М., Друкер П., Шумпер 

Й. та інші. 

Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного 

менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування та реалізації 

інноваційних проектів і програм, які розраховані на якісні зміни в діяльності 

організації на ринку, виробництві або соціальній сфері підприємства 

(організації). Слід зазначити, що будь-які стратегічні кроки організації мають 

інноваційний характер, оскільки вони так чи інакше ґрунтуються на 

нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи управлінській сферах. 

Наприклад, одна з характерних для ринкового господарювання стратегій — 

продуктова — спрямована на розвиток нових видів продукції та технологій, 

сфер і методів збуту, тобто базується виключно на інноваціях. Це стосується й 

інших типів стратегій.  

Спочатку відмітимо, що більшість науковців в своїх дослідженнях 

приділяє увагу таким категоріям як: інноваційний розвиток підприємства, 

стратегія інноваційного розвитку підприємства, економічний розвиток 

підприємства, стратегія економічного розвитку підприємства тощо. Роботи 

присвячені питанням управління інноваційним розвитком підприємства в 

науковій літературі майже не зустрічаються. На нашу думку, вкрай важливо 

саме управляти інноваційним розвитком підприємства, для чого необхідно 

сформувати концепцію стратегічного управління інноваційним розвитком 

підприємства. 

Концепція стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 

буде полягати у наступному: 

- розкрити сутність і зміст таких категорій як стратегічне управління, 

стратегія інноваційного розвитку підприємства, інновація підприємства, 

інноваційний розвиток підприємства; 
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- визначити об’єкт та предмет наукових досліджень у сфері стратегічного 

управління інноваційним розвитком підприємства; 

- на підставі сутнісного змісту зазначених категорій визначити можливі 

напрями інноваційного розвитку підприємства; 

- встановити взаємозв’язок напрямів інноваційного розвитку підприємства 

із складовими інтелектуального капіталу підприємства; 

- визначити принципи стратегічного управління інноваційним розвитком 

підприємства; 

- розробити систему стратегій інноваційного розвитку підприємства з 

урахуванням напрямків інноваційного розвитку та їх взаємозв’язку із 

складовими інтелектуального капіталу підприємства; 

- обґрунтувати систему оціночних показників та індикаторів інноваційного 

розвитку підприємства; 

- розробити ефективний організаційно-економічний механізм управління 

інноваційним розвитком підприємства. 

Також, доцільним буде привести авторську позицію стосовно трактування 

категорії «інноваційний розвиток підприємства» – революційний або 

еволюційний процес інноватизації підприємства за рахунок ефективного 

використання інтелектуальних ресурсів, як власних так і залучених, і 

характеризується прогресивною зміною його якісного стану. 

Отже, результатом інноваційного розвитку підприємства будуть постійні 

прогресивні зміни його якісного стану, а яким буде процес інноватизації: 

революційний або еволюційний - залежатиме від обраного інноваційного 

напряму, дієздатної стратегії  інноваційного розвитку та рівня співвідношення 

власних та залучених інтелектуальних ресурсів та людського інтелектуального 

капіталу підприємства. Розумне поєднання напрямів інноваційного розвитку із 

складовими інтелектуального капіталу підприємства забезпечить отримання 

доходу в процесі його економічного розвитку. 

Так, стратегія розвитку організації передбачає забезпечення сталих темпів 

її зростання та функціонування в перспективі і ґрунтується на використанні 
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науково-технічних досягнень у сфері техніки, організації, технології, 

управлінні, тобто на комплексі інновацій. Проте з метою планування 

інноваційних процесів доцільно стратегії інновацій розглядати окремо. 

Стратегія нововведень (інноваційна політика) передбачає об'єднання цілей 

технічної політики та політики капіталовкладень і спрямована на впровадження 

нових технологій і видів продукції, послуг. У цьому розумінні стратегічне 

управління інноваціями орієнтується на досягнення майбутніх результатів 

безпосередньо через інноваційний процес. 

За своїм змістом інноваційна стратегія враховує основні базисні процеси в 

організації і в її зовнішньому середовищі, можливості зростання інноваційного 

потенціалу організації. Саме інноваційні стратегії є основою сучасного 

інноваційного менеджменту в умовах постійних змін навколишнього 

середовища. 

Україна має великий потенціал і володіє значними ресурсними запасами, 

науковими та технічними можливостями, але відсутня ефективна система 

чіткого та ефективного управління наявними можливостями. На думку 

експертів в Україні, переймаючи досвід розвинених країн, доцільно 

використовувати інноваційні стратегії розвитку. Інновації та інноваційний 

розвиток передбачають застосування творчості та креативності, створення 

нових ідей, розробок. Але існування однієї ідеї не достатньо для ефективного та 

конкурентного розвитку підприємства.  

У сучасних умовах досить часто для підприємств важливо не лише бути 

генератором нових ідей, а й важливо знайти шлях втілення нововведень у 

діяльність підприємства. Інноваційні стратегії мають на меті збудувати план 

запровадження існуючих ідей у підприємницькій діяльності. 

Аналізуючи науково-теоретично досягнення вітчизняних та закордонних 

джерел можна припустити, що управління інноваційними стратегіями – це 

процес розробки чіткого алгоритму та послідовності впроваджень нововведень 

у діяльність компанії, впорядкована система стратегічного управління 

нововведеннями, яка має на меті вивчення основних напрямків діяльності й 

обґрунтування комплексу заходів щодо реалізації інноваційної стратегії. 
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Протягом останнього часу значно змінились теоретичні основи управління 

інноваціями, завдяки чому стратегія напрямлена на швидке пристосування до 

змін у ринковому середовищі. 

Це зумовлює розгляд інноваційної стратегії як інструменту переорієнтації і 

розвитку підприємства, що визначає головний напрямок діяльності 

підприємства щодо формування та реалізації інноваційної стратегії на основі: 

визначення стратегічних цілей та задач з їх реалізації за допомогою сучасних 

ефективних засобів стратегічного менеджменту; досягнення запланованих 

стратегічних показників внаслідок свідомого вибору, планування та 

прогнозування інноваційної стратегії; адаптація підприємства до результатів 

постійних змін у ринковому середовищі; внесення відповідних коригувань в 

цілі та стратегію підприємства в цілому на основі нових умов і можливостей, 

що виникли внаслідок мінливості зовнішнього середовища. 

Управління інноваційними стратегіями полягає не тільки у розробці 

стратегічного плану розвитку та контролю над його виконанням, а й у 

постійному корегуванні та вдосконаленні стратегії, тобто має як теоретичне, 

так і практичне значення. 

Розробка майбутньої інноваційної стратегії може поєднувати у собі 

використання багатьох методів та інструментів, що дає змогу детально та 

адекватно оцінити реальну ситуацію та можливі перспективи. Невід’ємною 

складовою є проведення експериментів та досліджень зовнішнього та 

внутрішнього середовищ. 

На нашу думку, мета стратегії буде полягати у забезпеченні рівня 

інноваційного розвитку підприємства, який призводитиме до прогресивних 

змін його якісного стану. А сутність стратегії – в розробці системи управління 

інноваційним розвитком підприємства. Сформуємо власне бачення стратегії 

інноваційного розвитку підприємства – розробка системи управління з метою 

підтримки такого рівня інноваційного розвитку підприємства, який 

забезпечуватиме прогресивні зміни його якісного стану за рахунок гнучкого 

адаптаційного механізму до мінливих умов зовнішнього середовища та 

оптимального використання внутрішніх можливостей. 
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Проте поряд зі сприятливими умовами інноваційного розвитку 

підприємства можуть виникати й ризики як у технологічній, так і в ринковій 

сферах. У ці моменти фірма може задіяти свою дослідницьку систему, щоб 

отримати нові знання, які сприятимуть подоланню проблемних ситуацій на 

будь-якій зі стадій інноваційного процесу. Якщо в простих лінійних моделях і 

навіть в інтерактивних, дослідження розглядалися як перший етап 

інноваційного процесу, який має лише продукувати нові ідеї і гіпотези для їх 

подальшої розробки, то в новому ракурсі теоретичної думки сутність 

інноваційного процесу набула вигляду вкрай складної, різносторонньої 

діяльності, що включає багато взаємопов’язаних елементів. 

Загалом, слід відмітити, що процеси підготовки і освоєння нових виробів 

багато в чому є суперечливими економічними процесами, динамічна структура 

яких є досить невизначеною, неоднаковою і залежить від типу організації 

виробництва. Організація виробництва нових виробів передбачає більшу чи 

меншу перебудову існуючого виробничого процесу. Оновлення виробництва 

вимагає не лише розробки нових технологічних процесів і застосування нових 

технічних засобів, але й зміни форм і методів організації виробництва і праці, 

набуття персоналом нових навичок, перебудови системи матеріально-

технічного постачання тощо. 

Те, що відбувається сьогодні в теорії та практиці менеджменту, можна 

назвати «тихою управлінською революцією», її початок збігся зі вступом 

суспільства на інноваційну стадію. На зміну старому, традиційному напряму в 

менеджменті приходить нове індивідуалістично-інформаційне. Суть нової 

філософії управління в спеціальній літературі визначається таким чином: 

акцент робиться на людину, що само реалізується (на відміну від людини 

економічної та людини соціальної); фірма розглядається як живий організм, що 

складається з людей, які об'єднані спільними цінностями, як «клан»; фірма 

повинна постійно оновлюватись в своєму прагненні пристосуватися до 

зовнішніх факторів, головним з яких є споживач в системі формування 

інноваційної стратегії. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗЕД 

У статті проаналізовано теоретичну базу маркетингових досліджень та їх 

застосування економічними суб’єктами. Розкрито сутність поняття 

«маркетингові дослідження». Запропоновано ряд ефективних заходів щодо 

розробки та впровадження результатів маркетингових досліджень при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.   

Ключові слова: маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний 

менеджмент, світовий ринок, маркетингова стратегія. 

 Сьогодні успішність функціонування підприємства на ринку полягає у 

вмінні задовольнити потреби споживачів та у необхідності ефективно 

реалізовувати свою продукцію. У цьому і є сутність маркетингу як філософії 

бізнесу, тобто у орієнтації його на якомога повніше задоволення потреб 

споживачів, а також як ціль, пов’язану із прибутком та виходом на нові ринки. 

Для того, щоб функціонувати успішно. 
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 У наш час стратегічне обґрунтування маркетингових досліджень при 

здійсненні ЗЕД є неповним, та часто залишається осторонь наукових праць. 

Саме тому важливим є детальне дослідження маркетингової діяльності. 

Дану проблему досліджувало ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, а 

саме: Антоненко О.М., Багієв Г.Л., Діксон П., ДейДж., Каніщенко О., Котлер Ф. 

та інші. Здебільшого вони аналізували зміст категорії маркетингу, а також 

формування маркетингової стратегії на підприємстві. Крім того, не існує чітких 

рекомендацій з приводу вирішення проблем застосування маркетингу в 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Це означає, що незважаючи на 

велику кількість досліджень, питання вивчення маркетингових досліджень при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності залишається відкритим.  

 Внаслідок активної інтеграції України у світове господарство, набуття 

членства у СОТ, розвитку зовнішніх зв’язків з Європейським Союзом постає 

необхідність у формуванні комплексу заходів та інструментів управління. 

Одним із таких інструментів виступає маркетинг, застосування якого необхідне 

з метою удосконалення системи відносин з національних економічних суб’єктів 

із зарубіжними ринками. Метою статті є розкриття та висвітленні 

теоретико-методичних засад процесу маркетингових досліджень на 

підприємстві та виділенні основних питань їх ефективного застосування.  

 Останнім часом помітнішою складовою діяльністю підприємства є його 

вихід на світовий ринок. Це означає, що збільшується інтерес до участі в 

економічному, виробничому і науково-технічному співробітництві з 

партнерами з закордонних країн.  

Ефективне функціонування на зовнішньому ринку є неможливим без 

повноцінного використання комплексу маркетингових методів, контролю над 

роботою торгових посередників, вибору і застосування різних методів 

стимулювання та збуту, ділової діяльності, реклами. Тому, для потрібно 

враховувати вимоги зовнішнього середовища маркетингу, а саме [1,с.137]:  

 особливості чинного законодавства;  

 міжнародні правила;  
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 соціально-культурне середовище; 

 звичаї; 

 правила валютно-фінансових розрахунків та інше. 

 Здебільшого, застосування різного роду маркетингових досліджень є 

необхідним внаслідок зростання відкритості зовнішніх ринків, а також  метою 

удосконалення відносин підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність на цих ринках.  

Як і будь-який інший економічний процес, маркетингові дослідження 

здійснюються у декілька етапів і передбачають аналіз умов, пов’язаних із 

успішністю реалізації продукції. Здійснення подальшого дослідження залежить 

насамперед від специфічних характеристик товару, масштабів виробництва та 

інших факторів.  

Проаналізувавши декілька літературних джерел, маркетингові дослідження 

можна умовно поділити на декілька розділів. 

На першому етапі здійснюється аналіз попиту. Даний процес включає 

визначення рівня купівельної спроможності, поведінку покупців та їх вимоги 

до товару. 

Ми вважаємо, що при дослідженні попиту досить важливу роль відіграє 

показник місткості ринку, адже а допомогою даного показника ми зможемо 

визначити сукупну платоспроможність покупців на конкретний продукт при 

поточному рівні цін на цей товар.   

На наступному етапі логічно провести вивчення пропозиції. Тут, велике 

значення має кількісна оцінка товарів на внутрішньому ринку, а також оцінка 

показників експорту та імпорту. Щоб успішно дослідити пропозицію, 

необхідно проаналізувати наступні показники [3,c.671]: 

 обсяг і частка продажів підприємства на ринку; 

 асортиментна політика; 

 специфіка послуг фірми-конкурента; 

 збутова політика; 

 методи стимулювання збуту; 

 фінансовий стан фірм-конкурентів. 
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Після того, як будуть детально проаналізовані всі вищеперераховані 

чинники, необхідно перейти безпосередньо до вивчення та дослідження умов 

функціонування товару на ринку. Даний процес передбачає вивчення питань 

договірної практики на відповідному ринку, каналів розповсюдження товару, 

правових питань, економічних та соціально-політичних умов.  

І останнім етапом, на нашу думку повинне стати дослідження потенційних 

можливостей фірми. Метою тут постає оцінка конкурентоспроможності даного 

підприємства на конкретному ринку. Сюди можна включити аналіз поточних 

результатів діяльності (фінансової, економічної, соціальної), аналіз 

конкурентоспроможності продукції, а також аналіз конкурентоспроможності 

фірми. 

Маркетингові дослідження зазвичай здійснюються підприємством 

самостійно, або на замовлення спеціалізованим маркетинговим фірмам. Для 

того, щоб дослідження було успішним, необхідно їх проводити регулярно, 

охоплюючи якомога більше інформації.  

За допомогою маркетингових досліджень стає можливим знайти шляхи 

взаємного пристосування інтересів виробників і споживачів, для чого необхідно 

вивчити економічні інтереси як споживача, так і виробника, визначити сфери 

розбіжностей цих інтересів, знайти спосіб їх мінімізації шляхом розробки 

ефективної маркетингової стратегії [2,c.75].  

В той же час слід вирізняти особливості маркетингової поведінки суб’єкта 

в умовах інтернаціоналізованого вітчизняного ринку або зарубіжного 

маркетингового середовища, які можуть відзначатися рисами різного рівня 

інтернаціоналізації бізнесу від експортного до глобального, фактично 

відбуваючись на території тої чи іншої, навіть рідної, країни. Відповідно 

спостерігається поступове узагальнення маркетингових атрибутів від 

специфічного набору делегованих «домашніх» етноцентрично орієнтованих 

маркетингових заходів, що тією чи іншою мірою адаптуються до умов 

конкретного зарубіжного ринку, до стандартизованих програм глобального 

маркетингу. [4,c.121]. 
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Зауважимо, що для успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідно 

докладати більш значних та цілеспрямованих зусиль, більш ретельно 

дотримуватись принципів і методології маркетингу, ніж на внутрішньому 

ринку. Зовнішні ринки ставлять високі вимоги до запропонованих на них 

товарів, їх сервісу, реклами тощо. Це пояснюється жорсткими техніко-

економічними умовами доступу до цих ринків, а також гострою конкуренцією 

та переважанням ринку покупця, тобто помітним перевищенням пропозиції над 

попитом на більшості зовнішніх ринків [6, с.109]. 

 Згідно з результатами опитувань компаній, що працюють в умовах 

інтернаціоналізованого українського ринку, рівень використання активних 

інструментів маркетингових досліджень серед вітчизняних компаній дуже 

низький і відповідає потребам формування активної бізнес-поведінки і високої 

конкурентоспроможності.  

Це підтверджують і попередні дослідження українських маркетологів,  які 

доводять, що приблизно третина вітчизняних компаній намагаються 

реалізувати існуючі товари не стимулюючи їх за допомогою маркетингових 

заходів, і лише приблизно 20% прагнуть працювати на ринках і сегментах з 

урахуванням довгострокових цілей фірми, пов’язаних з розширенням її 

міжнародної діяльності [5,c.110]. 

Також, підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність 

повинні здійснювати раніше зазначені етапи маркетингових досліджень 

відповідно до власних цінностей та можливостей.  

Таким чином, не менш важливим елементом маркетингових досліджень 

виступає ділова позиція даного суб’єкта. Але це стає можливим лише за умов 

використання сучасних підходів до вирішення питань управління , що має 

сприяти формуванню позитивного іміджу окремих видів бізнесу, зокрема 

продуктів та компаній, а також країни в цілому. 

 Отже, провівши дослідження даної проблеми, стало відомо, що 

підприємство, яке виходить на зовнішній ринок потрапляє до нового 
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середовища, де зростає кількість факторів, які впливають на прийняття 

управлінських рішень. Все це може викликати нестабільність в діяльності 

підприємства, що в подальшому призведе до наступного: 

 зростання ризиків у діяльності підприємства; 

 поява необхідності інформаційного забезпечення; 

 підвищення вимог до координації різних сфер діяльності. 

Вище перераховані фактори визначають специфіку маркетингових 

досліджень та ступінь їх важливості. Маркетингові дослідження повинні бути 

включеними у ряд функцій, виконуваних підприємством за умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Слід зазначити, що застосування маркетингових досліджень на 

вітчизняних підприємствах значною мірою зміцнило б конкурентну позицію на 

світовому ринку, підвищило імідж та покращило б якість роботи в цілому.  
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У статті проведено теоретичне узагальнення питань формування 

організаційної культури. Досліджено шляхи розвитку і сучасний стан 

організаційної культури підприємства. Визначено основні риси організаційної 

культури, виділені її вузькі місця і розроблено рекомендації по вдосконаленню і 

розвитку організаційної культури підприємства. 
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персонал, удосконалення організаційної культури. 

Сучасна парадигма управління розглядає високоорганізовану культуру 

підприємства як реальну конкурентну перевагу, що обумовлює успіх його 

функціонування у довгостроковій перспективі. Формування дієвої 

організаційної культури є інструментом забезпечення прогнозованого 

стратегічного розвитку кожного суб’єкта господарювання, запорукою високої 

продуктивності праці персоналу.  

Однією зі специфічних характеристик, що відрізняють підприємства 

торгівлі від інших суб’єктів господарської діяльності, є надзвичайна значущість 

людського фактору при досягненні цільового рівня результативності. Галузь 

забезпечує робочими місцями близько чверті економічно активного населення, 

кількість підприємств торгівлі щорічно зростає і становить майже 25 % 

суб’єктів ЄДРПОУ. Темпи приросту доданої вартості у сфері торгівлі суттєво 

випереджають темпи зростання валового внутрішнього продукту України, що є 

підтвердженням надзвичайно важливої ролі підприємств торгівлі в економічних 

процесах держави.  

Уповільнення темпів зростання внутрішнього ринку, зниження купівельної 

активності споживачів спричиняють загострення системних суперечностей у 
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діяльності підприємств торгівлі. Помилкова орієнтація менеджменту 

підприємств на використання застарілого управлінського інструментарію 

призводять до зниження ефективності торговельної діяльності, згортання 

програм соціально-економічного розвитку, дестабілізації внутрішніх процесів і 

руйнації ієрархії організаційних цінностей. У складних економічних умовах 

ключовим питанням для менеджменту підприємств торгівлі стає пошук нових 

джерел забезпечення конкурентних переваг, де організаційна культура може 

бути фактором, який позитивно впливатиме на їх втілення у діяльність. 

Перехід на новий рівень господарювання суб'єктів підприємницької 

діяльності вимагає від керівництва підприємства або організації впровадження 

нових механізмів підвищення ефективності діяльності підприємства, одним з 

таких механізмів виступає організаційна культура. Якісне управління 

організаційною культурою підприємства дає певну конкурентну перевагу, 

підсилює позиції підприємства на ринку товарів і послуг, робить його більш 

«здоровим »і успішним. 

У даній статті розглядається питання підвищення ефективності діяльності 

підприємства , яке відбувається через організаційну культуру, використання 

механізму який включає в себе синтез ряду наук. Внаслідок цього синтезу 

відбувається синергетичний ефект в процесі застосування, аналізу та 

впровадження механізмів організаційної культури.  

Вітчизняні науковці до проблематики організаційної культури звернулися 

не так давно, доповнюючи наукові надбання зарубіжних дослідників та 

збагачуючи  наукову скарбницю новими ідеями. Різноманітні аспекти цієї 

проблематики висвітлювалися у наукових працях українських вчених, а саме: 

М. Баб’як, О. Бабчинська, А. Воронкової, З. Галушко, Г. Дмитренка, 

Н. Жовніра, І. Мажури, В. Скуратівського, А. Колота, О. Кузьміна, 

Л. Панченка, С. Пасєки, Г. Хаєта.  

Недостатнє теоретичне дослідження, об’єктивна необхідність розвитку 

формування організаційної культури, практичне значення і нові аспекти 

проблеми, пов’язані із сучасними викликами, зумовили вибір напряму 

дослідження. 



212 

Різноманітність наукових поглядів щодо місця і ролі організаційної 

культури є похідними від складових парадигми менеджменту (рис. 1). 

Рисунок 1 - Місце організаційної культури в сучасній парадигмі 

менеджменту 

Організаційна культура це система суспільно-прогресивних формальних і 

неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і 

групових інтересів, особливостей поведінки персоналу даної організаційної 

структури, стилю керівництва, показників задоволеності працівників умовами 

праці, рівня взаємної співпраці і сумісності організації працівників між собою і 
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з організацією Організаційна культура – це особлива сфера організаційної 

реальності, яка складається з комплексів спеціалізованих і певним чином 

впорядкованих матеріальних і нематеріальних ресурсів і результатів праці 

працівників, що включають систему міжособистісних стосунків, об’єднує 

сукупності взаємопо’язаних організаційних явищ і процесів, у надрах яких 

завдяки цілеспрямованим діям персоналу відбувається перетворення 

вищеназваних ресурсів і часткових результатів в кінцеві продукти діяльності 

системи в цілому [1,с.17]. 

Досить конкретно, на нашу думку, організаційна культура на рівні 

підприємства охарактеризована Захарчин Г.М., яка зазначає, що організаційна 

культура – соціально-духовне поле підприємства, що формується під впливом 

матеріальних і нематеріальних, явних і прихованих, усвідомлюваних і 

неусвідомлюваних процесів і явищ, що визначають єдність філософії, ідеології, 

цінностей, підходів до вирішення проблем та поведінки персоналу 

підприємства і дозволяють організації просуватися до успіху [2,с.242]. 

О.В. Харчишина в результаті сформованих вимог до визначення 

організаційної культури пропонує розглядати її як базовий елемент 

внутрішнього середовища організації, який забезпечує оптимальну внутрішню 

інтеграцію та зовнішню адаптацію і виступає інтегральною характеристикою 

рівня її розвитку; формується в результаті міжособистісної взаємодії членів 

організації в процесі її еволюційного розвитку та цілеспрямованого впливу 

керівництва; включає імпліцитну (переконання, цінності, принципи, соціально-

психологічний клімат) та експліцитну (документально-нормативне 

забезпечення управління, символи, традиції, імідж, бренд) складові [3,с.124]. 

Управляння соціальним розвитком та потенціалом підприємства є 

невід’ємними компонентами формування організаційної культури 

підприємства. Функціонування організації характеризується неврівноваженістю 

стану, процесами трансформації встановленого порядку, еквіфінальністю, що 

відображають умовну залежність кінцевого стану організації від початкових 

умов існування її окремих елементів і організації загалом. Взаємодія як основа 
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побудови відносин внутрішніх елементів стає відображенням об’єктивної 

різноспрямованості процесів в організації, що ідентифікують її відносно 

зовнішнього оточення, визначає міру впорядкованості внутрішнього 

середовища організації, створює передумови для набуття структурованої 

цілісності та синергійності, формування базису розвитку [1,с.16]. 

Особливого значення при цьому набувають висхідні принципи, за якими 

відбувалося створення і побудова організації, а також започаткування 

управління. Вони є віддзеркаленням тих закономірностей, які будуть визначати 

особливості розвитку організації та режим узгодження всіх типів її взаємин. 

Сформований комплекс управлінських завдань повинен забезпечувати 

своєчасність та різноманітність впливу на досягнення цілісності організації.  

Дослідження науково-теоретичних засад формування організаційної 

культури підприємств потребує розгляд її життєвого циклу. Життєвий цикл 

організаційної культури - це сукупність етапів, які проходить організаційна 

культура за період свого функціонування від народження ідеї та відсутності 

чітко сформульованих цінностей, цілей організації та правил поведінки 

персоналу до кінцевої точки/оновлення, що характеризується не відповідністю 

організаційної культури вимогам організації, оскільки вона не може виконувати 

свої функції.  

Однак дані автори не розкрили основний, єдиний підхід до формування 

організаційної культури як механізму, що підвищує ефективність 

функціонування підприємства. На даний момент існує підприємницький 

менталітет, різного рівня і різного профілю, зазнає кардинальних змін, які 

проявляються в напрямках роботи з клієнтами. З точки зору зовнішнього 

середовища споживач товарів і послуг сьогодні став більш вимогливий і 

наділений більшим правом вибору в умовах конкуренції. Внутрішнє 

середовище підприємства, з урахуванням нових потреб споживачів продуктів, 

товарів або послуг, повинна видозмінюватися для залучення споживача і 

досягнення комерційного успіху . 
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Організаційна культура підприємства повинна бути спрямована не на 

управління діями співробітників, а на управління їхніми думками, емоціями з 

орієнтацією на підвищення ефективності функціонування підприємства, 

вирішення складних завдань із залученням максимального людського ресурсу. 

Управління або ж не управління організаційної культурою підприємства 

призводить до зміни по всіма кількісними і якісними показниками діяльності 

організації [1,с.17].  

Зміни в технології управління підприємством, актуальність забезпечення 

органічної взаємодії компонентів організаційної культури обумовили потребу в 

обґрунтуванні механізму її формування. Механізм формування організаційної 

культури має імперативно враховувати різно векторність інтересів учасників 

діяльності підприємства відносно зовнішнього оточення та внутрішнього 

середовища, створюючи конкурентні переваги та базис розвитку підприємства. 

Формування організаційної культури на засадах запропонованого механізму 

нададуть можливість гармонізувати стратегію розвитку підприємства, посилити 

адаптивну здатність системи менеджменту, підвищити результативність та 

ефективність організаційного розвитку підприємства. 

Таким чином, при вмілому використанні організаційної культури можна 

привести підприємство до успіху, процвітання і стабільності, а при 

невмілому отримати прямо протилежні результати. Отже, організаційну 

культуру необхідно вивчати, стежити за її формуванням, удосконалювати і 

регулювати її зміни. Культура повинна стати органічною частиною всього 

підприємства, бути адекватною сучасним вимогам, продиктованим 

економічним і технологічним розвитком, специфікою українського 

законодавства і менталітету, а також специфікою конкретного підприємства; 

вона повинна сприяти досягненню поставлених цілей, а отже, підвищення 

ефективності діяльності підприємства.  
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У статті розглянуто питання впровадження та значення сучасних 

інформаційних  систем на підприємствах, визначено основні фактори, що 

обумовлюють необхідність використання інформаційних систем для 

прийняття ефективних управлінських рішень. Розкрито значення та 

особливості застосування інформаційних систем в процесі управління 

підприємством. 
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рішення.  

Розвиток підприємства залежить від ефективного забезпечення 

інформацією його менеджменту. Для зберігання та обробки інформації за 

єдиним стандартом потрібно впровадити інформаційну систему (ІС) на 

підприємстві. Інформаційна система об’єднає усі сфери його діяльності, може 

показати шляхи зростання та ймовірні проблеми. У маркетинговій сфері – це 

використання всіх можливостей ринку, які з’являються у різні проміжки часу. 

Для менеджменту: підтримка корпоративної стратегії, поєднання відділів з 

різними функціями, вирішення глобальних проблем. Використання ІС на 

підприємстві збільшить продуктивність працівників, підвищить якість товарів 

та послуг. 
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Питання інформаційного забезпечення досліджувались як вітчизняними, 

так і закордонними науковцями, серед яких: Л.  Антонюк, Б.  Годін, В.  Іванов, 

О. Зозульов, Н.  Іванова, Х.  Едкіст, Б.  Лундвалл, Р.  Нельсон, Д.  Норт, 

В.  Онищенко, Дж. Стігліць, К.  Фрімен, О. Фролова, Л. Тернер, 

А. Вайкгенаннт, М. К. Коупленд. 

ІС - це система, що складається з людей, машин, процедур, баз даних і 

моделей даних, як її елементів [1]. Система збирає дані з внутрішніх і зовнішніх 

джерел організації. На підприємстві інформація рухається вгору від 

оперативного контролю до управлінського контролю та стратегічного 

менеджменту і у зворотному напрямку. Менеджмент - це мистецтво робити 

речі через та з людьми в формально організованих групах [2]. До 

менеджерських функції входить: планування, організація, укомплектування 

кадрами, лідерство та управління. 

Однією з найбільш широко використовуваних основ організації діяльності 

практично на кожному підприємстві є функція бізнесу. Бізнес-діяльність 

групується навколо таких функцій, як виробництво, маркетинг, фінанси і 

персонал і т.д [3]. В результаті чого виходить відповідний відділ або область 

організації підприємства. Ці відділи або функціональні області широко відомі 

як функціональні області бізнесу. 

Типовий набір функцій на виробничому підприємстві включає в себе: 

- виробництво: планування і контроль виробництва, технічні стандарти, 

контроль якості, дослідження і розробки і т.п.; 

- маркетинг: замовлення клієнта, прогнозування, аналіз продажів, 

виставлення рахунків, наявність дистриб'юторських запасів, контроль квот 

продажів, ціноутворення, просування продукції; 

- фінанси і бухгалтерія: фінансове планування, бюджетування, облік 

витрат, облік активів, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість 

тощо; 

- постачання: планування закупівлі матеріалів, специфікація матеріалів, 

кошторис витрат, складське планування і т.д.; 
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- персонал: набір, відбір та розвиток співробітників, переміщення 

працівників, вихід на пенсію і т.д; 

- інформаційна система: апаратне і програмне забезпечення, люди і дані, 

мережеві ресурси [4].  

Устаткування - включає в себе всі фізичні пристрої та матеріали, що 

використовуються при обробці інформації. Прикладами апаратного 

забезпечення в інформаційній системі є: 

- комп'ютерна система, яка складається з центральних процесорних блоків, 

що містять мікропроцесори і різноманітні взаємопов'язані периферійні 

пристрої; 

- периферійні пристрої, такі як клавіатура або електронна миша для 

введення даних і управління відео екраном або принтером для виведення 

інформації, а також магнітні або твердотільні накопичувачі для зберігання 

даних. 

Програмне забезпечення: 

- системне програмне забезпечення, таке як операційна система, яка 

контролює і підтримує роботу комп'ютерної системи; 

- прикладне програмне забезпечення, тобто програми, які направляють 

обробку для конкретного використання комп'ютерів кінцевими користувачами. 

Приклад: програми аналізу продажів, програми розрахунку заробітної плати і 

системи обробки текстів. 

Люди - необхідний компонент для успішної роботи всіх інформаційних 

систем. Цей ресурс включає в себе: 

- кінцевих користувачів також називають користувачами або клієнтами - 

це люди, які використовують інформаційну систему або інформацію, яку вона 

виробляє. Вони можуть бути клієнтами, продавцями, інженерами і т.д. 

Більшість людей - це кінцеві користувачі ІС; 

- ІС фахівці - це люди, які розробляють і експлуатують інформаційні 

системи. Вони включають в себе системних аналітиків, розробників 

програмного забезпечення, операторів системи і інших управлінських, 

технічних та канцелярських працівників ІС. 
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Дані - інформаційні ресурси, як правило, організовані, зберігаються і 

доступні за допомогою різних технологій управління: 

- база даних, що містить оброблені і організовані дані; 

- бази знань містять знання в різних формах, таких як факти, правила і 

випадки. 

Телекомунікаційні технології і мережі, такі як Інтернет, Інтранет, і 

Екстранет. Концепція мережевих ресурсів підкреслює, що комунікаційні 

технології і мережі є основним ресурсним компонентом всіх інформаційних 

систем.  

Мережеві ресурси: 

- засоби зв'язку включають в себе кручені пари дротових, коаксіальних і 

оптоволоконних кабелів, а також мікрохвильові, стільникові та супутникові 

бездротові технології; 

- мережева інфраструктура цієї загальної категорії підкреслює, що велика 

кількість апаратних засобів, програмного забезпечення і технології передачі 

даних необхідні для підтримки експлуатації та використання комунікаційних 

мереж. 

Інформація може бути класифікована в залежності від мети та рівнів 

управління, для яких вона використовується, за трьома основними категоріями: 

- стратегічна інформація – необхідна менеджерам на стратегічному рівні 

управління для формулювання організаційної стратегії; 

- тактична інформація – інформація в цій категорії використовується при 

короткостроковому плануванні і на рівні управлінського контролю; 

- оперативна інформація – інформація для короткого періоду, яка може 

варіюватися від години до декількох днів. 

За розмірами ІС поділяються на такі [4]: 

- підтримка бізнес-процесів і операцій; 

- підтримка прийняття бізнес-рішень (DSS); 

- підтримка стратегії для отримання конкурентної переваги. 
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Система підтримки прийняття рішень (DSS) - це комп'ютеризована 

система, яка збирає і аналізує дані, синтезуючи їх для створення всеосяжних 

інформаційних звітів. Дозволяють особі, що приймає рішення, отримувати дані 

і тестувати альтернативні рішення в процесі вирішення проблеми [5]. 

Приклади: 

- групові DSS; 

- комп'ютерне забезпечення спільної роботи; 

- транспортні системи; 

- система фінансового планування. 

Системи підтримки рішень мають наступні характеристики: 

- забезпечення швидкого доступу до інформації; 

- робота з великими обсягами даних з різних джерел: сучасні системи 

управління базами даних і сховищами даних дозволяють особам, які 

приймають рішення, здійснювати пошук інформації за допомогою DSS, навіть 

якщо деякі дані знаходяться в різних базах даних у різних комп'ютерних 

системах або в різних мережах; 

- гнучкість в роботі зі звітами та презентаціями: менеджери можуть 

отримувати потрібну їм інформацію в форматі, відповідному їх потребам. 

Текстовому, таблицях, лінійних кресленнях, кругових діаграмах, трендових 

лініях і багато іншого; 

- підтримка докладного аналізу: при необхідності менеджер може 

отримати більш високий рівень деталізації, переглядаючи дані; 

- комплексний аналіз і порівняння з використанням передових програмних 

пакетів: дослідження в області маркетингу. 

Система підтримки прийняття рішень складається з таких компонентів [6]: 

- підсистема управління даними: база даних, яка містить актуальні для 

ситуації дані і управляється програмним забезпеченням - системою управління 

базами даних (СУБД); 

- підсистема управління моделями: це програмні пакети, що включають в 

себе фінансові, статистичні, управлінські модулі або кількісні моделі, які 
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забезпечують аналітичні можливості систем і відповідне програмне керування. 

Підсистема управління моделями складається з наступних елементів: система 

управління базою моделей, мова моделювання, каталог моделей, моделі 

виконання і інтеграції, командний процесор; 

- підсистеми користувача інтерфейсу: користувач спілкується з DSS і 

подає команди через підсистему. Користувач вважається частиною системи; 

- підсистема управління базою знань: може підтримувати будь-яку з інших 

підсистем або діяти як самостійний компонент. 

У процесі діяльності підприємства DSS виконує наступні ролі: 

- аналіз «Що якщо»: кінцевий користувач вносить коригування в змінні 

або відносини між змінними і спостерігає за наслідками та випливом; 

- орієнтація на мету: це процес визначення вхідних значень, необхідних 

для досягнення певної мети; 

- аналіз ризику: ризик є важливим фактором, що впливає на діяльність 

підприємства. Його можна класифікувати як низький, середній і високий ризик. 

DSS особливо корисний в умовах середнього і високого ризику; 

- побудова моделей: DSS надає різні варіанти рішень, а особа, яка має 

повноваження визначає найбільш підходящу модель для вирішення проблем; 

- графічний аналіз: допомагає менеджерам швидко обробляти великі 

обсяги даних і візуалізувати вплив різних напрямків дій.  

Рекомендовано використовувати графіки для: 

- короткого огляду даних; 

- прогнозування дій; 

- виявлення динаміки зростання; 

Застосування систем підтримки прийняття рішень можна розділити на 

наступні три категорії: 

- незалежні завдання - вирішення яких не залежать від інших. Мета полягає 

в тому, щоб знайти оптимальне рішення даної проблеми; 
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- взаємопов'язані завдання - вирішення взаємопов’язаних завдань один з 

одним, щоб знайти найбільш ефективні. Ці типи завдань зазвичай вимагають 

командних зусиль; 

- організаційні завдання - щоб використовувати всі відділи всередині 

підприємства. Така проблема вимагає командних зусиль.  

Класифікація DSS [7]: 

- системи зберігання файлів забезпечують негайний доступ до елементів 

даних. В основному це онлайн-механізовані версії ручних файлових систем; 

- системи аналізу даних: вони дозволяють маніпулювати даними за 

допомогою операцій аналізу адаптованих до задачі, або операцій настройки, 

або загальних операцій аналізу. 

- інформаційні системи аналізу: забезпечують доступ до ряду баз даних і 

невеликим моделям; 

- моделі бухгалтерського обліку: дозволяють розрахувати наслідки 

планованих дій на основі бухгалтерських значень. Як правило, вони генерують 

оцінки доходів, балансів і т.д., засновані на варіаціях вхідних значень у 

формулах; 

- репрезентативні моделі: вони оцінюють наслідки дій на основі моделей, 

які представляють деякі неозначені характеристики систем, такі як ймовірність 

виникнення; 

- моделі оптимізації: вони забезпечують керівництво до дії, генеруючи 

оптимальне рішення, відповідне ряду обмежень; 

- моделі пропозиції: обчислення конкретних пропозицій для досить 

структурованого і повторюваного рішення. 

Побудова DSS складається з наступних етапів [8]: 

- вибір проекту або завдання для вирішення; 

- вибір апаратного і програмного забезпечення; 

- збір даних і управління ними;  

- збір і управління підсистеми моделі; 

- діалогова підсистема і управління нею;  
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- створення бази знань;  

- групування всіх систем; 

- тестування, оцінка та вдосконалення системи;  

- навчання користувачів;  

- документування і обслуговування системи; 

- адаптація до змін у середовищі. 

Отже, при використанні систем підтримки прийняття рішень є як переваги 

і так недоліки. 

Переваги: 

- підвищення особистої ефективності: багато DSS роблять те, що 

працівник не може зробити сам. Люди століттями готували бюджети, перш ніж 

з'явилося програмне забезпечення для електронних таблиць. DSS допомагають 

їм робити це швидше і з меншою кількістю помилок; 

- поліпшення вирішення проблеми: DSS може дозволити людині або групі 

людей вирішити проблему швидше або краще, ніж вони могли б без неї; 

- полегшення комунікації; 

- сприяння навчанню: використання DSS може також допомогти людям 

більше дізнатися про використання комп'ютерів і програмних пакетів, що 

входять до складу DSS, хоча це рідко буває конкретною метою розробки DSS, 

яка може бути цінною в рамках проекту. 

- підвищення організаційного контролю: деякі DSS можуть також 

контролювати інформацію про рішення для його керівників. 

Недоліки: 

- обмежені можливості зберігання: через малий об'єм пам'яті і обмежені 

можливості зберігання DSS має обчислювальні обмеження. Вона повільна в 

порівнянні зі швидкістю централізованих сховищ даних великої місткості; 

- обмежений обмін інформацією: більшість DSS призначені для 

індивідуального використання, але можуть бути спроектовані так, щоб кілька 

комп'ютерів були пов'язані для обмеженого обміну інформацією; 
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- складність: важко дізнатися про взаємозалежність функцій, що надаються 

системою; 

- можуть вимагати знань конкретної проблемної області або технічних 

знань; 

- проблеми переміщення: користувачам можливо доведеться мати справу з 

декількома базами даних і моделювати кожну з них з різними моделями даних; 

- конфлікт: користувачам, можливо, доведеться працювати над декількома 

сценаріями рішень одночасно. Потрібно відстежувати, що було зроблено для 

кожного сценарію. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Досліджуються проблеми етики в публічному адмініструванні. Визначається, 

що проблеми етичної поведінки державних службовців є пріоритетними для 

забезпечення довіри громадян до органів влади всіх рівнів. Розкривається 

сутність поняття «професійна етика службовця» крізь загальнолюдські та 

національно-патріотичні цінності. 

Ключові слова: етика, етика державного управлінця, професійна етика, 

культура, ділове спілкування, державна служба.  
На сучасному етапі модернізації розвитку України роль етичних норм і 

правил поведінки публічних службовців є вагомими чинниками, що повинні 

забезпечувати належну роботу органів публічної влади.  

Для ефективного виконання державних та регіональних завдань сьогодні 

вже недостатньо бути професійно підготовленим працівником, мати необхідні 

знання й достатній досвід роботи, необхідно також уміти встановлювати ділові 

стосунки зі споживачами управлінських послуг та не допускати упередженості 

чи перевищення службових повноважень, а це можливо лише за умови 

постійного дотримання правил етичної поведінки, наявності в державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стійких етичних 

переконань, розуміння етичних принципів, вимог і здатності до доброчесної 

службової поведінки. Потреба в посиленні етичних засад публічної служби в 

Україні відповідає також світовому вектору суспільного розвитку та адаптації 

до стандартів Європейського Союзу.  
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Питання етики персоналу органів публічної влади та етичних реформ на 

публічній службі активно обговорюються у світовому науковому просторі. 

Серед українських науковців, які займаються цими питаннями, слід виділити 

праці О. Антонової, Т. Василевської, Н. Гончарук, С. Дубенко, В. Князева, 

В. Козловського, Н. Липовської, А. Лігіенцева, Т. Мотренка, І. Надольного, 

Н. Нижник, М. Нинюк, О. Смоленського, В. Олуйка, Л. Пашко, М. Пірен. 

В. Ребкала, М. Рудакевич, Т. Сенюшкіної, С. Серьогінага ін. Теоретичні 

розробки проблем етики державної служби здійснюють зарубіжні науковці, такі 

як: У. Брюс, С. Васильєв, П. Дробишев, А. Конов, Дж. С. Лей, К. Луганський, 

Е. Охотський, Д. Плант, Г. Райт, П. Фіни та ін.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів розвитку 

професійної етики персоналу органів публічної влади. 

Етика як комплексне явище розглядається в різноманітних сферах 

людського життя. Являючи собою науку про мораль, тобто сукупність норм 

поведінки, сформованих переконаннями людини, її вихованням, соціальним 

оточенням, вона далеко не останню роль відіграє і в державному управлінні. 

Державно-управлінська етика є видом управлінської етики, в якому на 

основі вивчення моральних аспектів діяльності, відносин, свідомості державних 

управлінців обґрунтовуються ціннісні орієнтації, норми, моральні й 

професійно-етичні аспекти поведінки та взаємовідносин між людьми у процесі 

державно-управлінської діяльності, надаються практичні рекомендації, які 

зорієнтовані на цю діяльність.  

Для точнішого відображення етики професії та організації цілеспрямованої 

роботи з етизації державного управління розрізняють: етику державного 

управління, яка є інституціональною, організаційною етикою, та етику 

державного управлінця, що унаочнює професійно-етичні цінності та норми на 

рівні особи. 

Етика державного управлінця – основана на усвідомленні професійного 

призначення система етичних цінностей, принципів і норм, які відображаються 

у свідомості державних управлінців, орієнтують і регулюють їх відносини, 

діяльність у сфері державного управління [4]. 
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Етику державного управлінця можна означити і як взаємозв’язок цілей та 

засобів діяльності державного управлінця і специфічно людських цілей. Таке 

визначення несе вагоме смислове навантаження і дає змогу по-новому 

розглянути предмет цієї професійної етики виходячи з масштабу «специфічно 

людських цілей» і звіряючи з цим масштабом засоби реалізації будь-якого 

наміру, відношення, дії. 

В етиці державного управлінця конкретизуються загально-моральні 

настанови. Проте кожна відносно самостійна моральна підсистема (у тому 

числі професійна етика) криє у собі небезпеку самоізоляції, виникнення 

професійного егоїзму, домінування корпоративних інтересів над 

загальнолюдськими [3]. 
Принципами організації й діяльності органів публічної влади є законодавчі 

відправні засади, ідеї, положення, які виступають базисом формування, 

організації та функціонування органів публічної влади. При цьому особливе 

місце в організації роботи публічного службовця посідає професійна етика, 

оскільки вона значною мірою характеризує взаємовідносини органів держави, 

місцевого самоврядування і громадянина.  

Сьогодні існує проблема загального відставання етики в органах публічної 

влади України від міжнародних стандартів. Адже саме додержання етичних 

норм при здійсненні службової діяльності є запорукою вчинення обґрунтованих 

та неупереджених дій для прийняття об’єктивних рішень. Як наслідок, 

врегулювання професійної етики публічної служби є одним із дієвих заходів 

протидії корупції на публічній службі та формування професійного апарату 

службовців. 

Моральність публічного службовця переважно, розуміється як особиста 

чесність, гідність та порядність, а в адміністративній поведінці – як майже 

універсальна норма, згідно з якою службова посада не повинна 

використовуватися для досягнення особистих корисливих цілей.  

Поведінка публічного службовця має свідчити про високий рівень 

культури і сприяти авторитету органу публічної влади. Власною поведінкою 
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публічний службовець не повинен спровокувати підозри у громадян щодо своєї 

недоброчесності чи неупередженості. Це зумовлює формування сукупності 

етичних вимог до норм поведінки публічного службовця [1]. 

Етичні засади публічної служби не виникають стихійно, це є поступовий 

процес формування уявлень про вимоги щодо поведінки публічного службовця. 

Результатом такого процесу є вироблення відповідних правил і їх фіксація у 

відповідному нормативно-правовому акті. 

Елементами етичної інфраструктури є:  

− політична воля;  

− законодавство;  

− механізми звітності та нагляду;  

− кодекси поведінки; 

− певні умови підтримки публічного управління;  

− координуючі органи; 

− механізми професійної соціалізації; 

− суспільний нагляд за діяльністю представників центральної та місцевої 

влади [2]. 

Разом ці елементи утворюють етичний режим, або системну сукупність 

взаємно підтримуючих заходів. При цьому дослідники звертають увагу, що 

необхідно забезпечити таку взаємодію даних елементів, яка б дозволила 

домогтися взаємного посилення їхньої дії, необхідного для того, щоб на їх 

основі виникла зв’язна й інтегрована інфраструктура.  

За допомогою етичної інфраструктури здійснюється системне управління 

етикою в публічному управлінні: планування етичної роботи, мотивація, 

моніторинг етичного клімату в організаціях публічного управління, етичний 

аудит та оцінка, корегування поводження, управління конфліктами, 

санкціонування неналежної поведінки та позбавлення недоліків. Етична 

інфраструктура сприяє широкому впровадженню професійної етики в практику 

публічного адміністрування, забезпечує обставини, які мотивують 

представників влади на дотримання етичних стандартів та вияв етичної 

чутливості в своїй діяльності [4]. 
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Професійна етика визначає службову культуру публічного службовця та 

дозволяє оцінити рівень виконання посадових обов’язків і дотримання вимог 

служби. Вона дає можливість забезпечити належний правовий рівень поведінки 

учасників публічного управління, належний порядок використання 

матеріальних засобів управління, раціональність у здійсненні службового 

процесу. Крім цього, дотримання професійної етики не може обмежуватися 

лише службовими відносинами публічного службовця, а має дотримуватися і 

поза ними.  

Професійна етика публічного службовця визначає певний тип 

взаємовідносин посадових осіб і відіграє достатньо значиму роль у забезпеченні 

шанобливого ставлення публічного службовця до інших осіб. Вона є частиною 

його правового статусу і дотримання професійної етики є для нього одним із 

службових завдань. 
Публічна служба є ключовим елементом системи публічного управління. 

Від її ефективного функціонування залежить додержання конституційних прав 

і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни. Незважаючи на 

відмінності у підходах різних країн до формування організаційної культури 

публічних службовців, незмінною є її мета – забезпечити професійну діяльність 

чиновників в інтересах громадян і суспільства, а також запобігти можливим 

зловживанням владою і порушенням закону [5]. 
Впровадження етичних стандартів у сфері публічного управління 

ускладнюється щонайменше двома обставинами. По-перше – консервативною 

недовірою населення до щирості і чесності органів влади. Ще за радянських 

часів спецрозподільники, спецлікарні, спецмашини і спецквартири не сприяли 

зростанню довіри населення до органів влади. Сьогодні неетична поведінка 

деяких службовців (посадових осіб) зафіксовує цю недовіру громадян до 

органів влади. По-друге – консервативність етичних норм у колективі. Існуючі 

етичні проблеми у діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб не виникли вчора, вони мають, на жаль, 

давню історію. Нові люди з новими ідеями і з новими етичними принципами, 
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які приходять на роботу до органів влади, зустрічають часом відкритий, а 

скоріше неусвідомлений спротив. Всякий колектив оголошує несвідому (чи 

свідому) війну порушнику існуючих етичних правил і може «з'їсти» не тільки 

рядових працівників, але й часом і керівників [2]. 

Таким чином, для України, яка переживає період серйозних суспільних 

трансформацій, важливо сформувати публічну службу на засадах 

справедливості, соціального партнерства, гуманізму, прозорості, тому особливо 

нагальними є значні теоретичні розробки з проблем етизації публічної служби. 

Таким чином, етика і висока кваліфікація повинні бути підгрунтям 

професіоналізму сучасного українського публічного службовця. Центральною 

ідеєю етизації публічної служби можна вважати актуалізацію її людською 

потенціалу шляхом забезпечення культурно-гуманістичної основи організації 

професійної діяльності публічних службовців. 
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Останнім часом рівень конкурентного середовища підвищується, ситуація 

стає все більш непередбачуваною і швидкоплинною. У кожного підприємця і 

виробника має бути якась головна ланка, яка допомагало б вижити в 

конкурентній боротьбі. Одним з важливих чинників ефективності 

підприємства, є поліпшення якості продукції або послуг, що надаються. 

Якість кінцевого продукту, є одним з головних умов так званого 

«виживання» на ринку. Так якість продукції можна назвати ключем до успіху в 

умовах навіть самої жорсткої конкуренції. Щоб випуск кінцевої продукції був 

якісний, кожен етап у виробництві повинен контролюватися і реалізуватися у 

відповідності з нормами і правилами які прямо або побічно належать до якості. 

Якщо кожен етап у виробництві буде виконаний чітко і грамотно тоді і кінцева 

продукція буде якісною[3]. 

У ринковій економіці, проблема якості є на сьогодні одним з важливих,  

невід’ємних факторів для підвищення рівня життя в країні, так само 

економічної, екологічної та соціальної безпеки. Адже, що як не якість кінцевого 

виробництва, визначає дійсно хороший продукт, якому в силу задовольнити 

споживача та завоювати його довіру.  

Як відомо, у вітчизняній і зарубіжній літературі, існують безліч різних 

визначень якості. Розглянемо, зазначене міжнародною  організацією по 
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стандартизації, якість - це сукупність та характеристика продукції або послуги, 

які надають їм здатність задовольняти обумовлені або пропоновані потреби 

покупців. Якість вдосконалюється, так само як споживчий попит, і 

різноманітність можливостей на виробництві по задоволенню потреб покупця, 

кінцевим продуктом. 

Відзначимо одне з формулювань поняття якості, автором якого є відомий  

К. Ісікава, він визначав, що якість це саме те, що має задовольняти потреби 

споживачів, і відповідати його вимогам. Ісікава розробив таке поняття, як TQM, 

японський варіант, (Total Quality Management), що означає загальне управління 

якістю, це поняття можна визначити, як певну філософію підприємства. 

Вона в першу чергу заснована на прагненні до якості і практики 

управління заснованого на ідеї безперервного поліпшення і вдосконалення 

всього, що робить і виробляє підприємство. Адже великі підприємства, 

зазвичай задоволені своєю діяльністю і просто стоять на місці, хоча можуть 

розвивати своє виробництво, в кращу сторону, за допомогою того що будуть 

удосконалюватися в сфері якості. Вибирати хорошу сировину, стимулювати 

працівників за якісно виконану роботу, своєчасно оновлювати техніку і просто 

сумлінно ставиться до свого провадження. 

Каору Ісікава писав, що якість можна відтворити у вигляді якоїсь піраміди, 

фундаментом якої є саме якість роботи на підприємстві, а точніше якість 

виконаної роботи на кожному з етапів в процесі виробництва,  а від цього вже 

залежить і якість продукції. Багато підтримують таку думку, адже як продукт 

може бути дійсно якісним, якщо при виробництві був порушений хоча б один з 

етапів виробництва. 

Перейдемо, до важливих і одного з основних принципів (Total Quality 

Management), що означає загальне управління якістю, по-перше це орієнтація 

на свого споживача, компанія завжди повинна дотримуватися всіх вимог свого 

споживача, враховувати і звичайно розуміти що ж потрібно покупцеві, і навіть 

перевершувати його очікування, споживачі будуть повертатися знову, що 

допоможе підприємству збільшити виручку і стати ефективніше, а головне 

витримати конкуренцію. 
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Другий принцип, це провідна роль управління, адже хто, як не керівники 

повинні створити на підприємстві таку атмосферу, в якій роботодавці компанії 

будуть максимально залучені в процес досягнення поставлених цілей і завдяки 

цьому, впливати на якість виробленої продукції. Встановлювати цілі і 

аналізувати цей процес, для їх реалізації -  це одна з головних складових 

діяльності керівників, так само, як і плани по якості повинні бути включені в 

стратегічні плани розвитку підприємства[1]. 

Третій принцип, залучення співробітників, адже всі до єдиного повинні 

включитися в цей процес, тоді продукція дійсно буде якісною. Сумлінне 

ставлення працівників допомагає підприємству стати ефективніше, але не все 

так просто. Що б отримати хороший результат від працюючого, його потрібно 

мотивувати і залучити до діяльність, тим самим вплинути на якість 

виробництва, і звичайно не залишити без заохочення. 

Четвертий принцип - це процесний підхід. Адже задовольняти споживачів, 

насправді, якісним хорошим продуктом є головним завданням, для кожного 

підприємства. Якість продукції є певним результатом якості  процесів що 

виконуються. Результат буде якісним в тому випадку, якщо кожен з етапів в 

процесі виробництва буде чітким і якісним у виконанні. 

Отже, п'ятий принцип - системного підходу до управління. У всіх 

організаціях, будь вони виробничими підприємствами, або іншими 

організаціями в будь-якій сфері діяльності, в які входять постачальники і 

споживачі. Такі «ланцюжки» можуть бути порушені в будь-який їх точці одним 

роботодавцем або одним елементом обладнання, які не відповідають вимогам 

споживача. Ефективність діяльності, яку відтворює організація можна 

збільшити за рахунок створення і управління системою взаємозалежних 

процесів, а саме, організація повинна прагнути до об'єднання деяких процесів у 

створенні продукції або послуг з процесами, що дозволяють відстежити 

відповідність продукції або послуги потребам замовника[4]. 
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Принцип системності управління реалізується за рахунок наступних дій: 

- визначення системи шляхом встановлення процесів, що впливають на 

задані цілі; 

- структуризація системи для досягнення мети оптимальним способом; 

- розуміння взаємозалежності між процесами в системі; 

- безперервне вдосконалення системи на базі оцінки та атестації. 

Результативність та ефективність діяльності організації можна підвищити 

за рахунок створення і управління системою взаємозалежних процесів. Це 

означає, що організація повинна прагнути до об'єднання процесів створення 

продукції або послуг з процесами, що дозволяють відстежити відповідність 

продукції або послуги потребам замовника. 

Шостий принцип, на нашу думку, один з найбільш важливих для 

підприємства, це принцип постійного вдосконалення і поліпшення всього того, 

що виробляє підприємство. Він полягає в тому, що підприємство має  не тільки 

відслідковувати виникаючі на виробництві проблеми, але і після ретельного 

аналізу з боку керівництва вживати необхідні коригуючі і прогнозні дії для 

запобігання повторної появи таких проблем в майбутньому[2]. 

Поліпшення повинно обов'язково супроводжуватись вищим керівництвом 

в кожному з етапів процесу, так керівники повинні залучати персонал, для того 

що б удосконалювати продукцію, хто, як не роботодавці на підприємстві, можу 

впливати на вихід якісної продукції.  

Отже, сьомий  принцип з основних, це принцип взаємовигідних відносин з 

постачальниками. Підприємство повинно прагнути до постійних відносин з 

постачальниками, адже взаємовигідні відносини ефективно впливають на 

підприємство. 

Отже, для якості дуже важливий, кожен з етапів процесу виробництва, так 

само і  зовнішнє і внутрішнє середовище, яке прямо або побічно впливає на 

підприємство. Можна сказати, що якість кінцевої продукції і його успішної 

реалізації - сама сутність підприємства. Яке підприємство можна назвати 

успішним і прибутковим, якщо його продукція не є якісною і не відповідає 
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стандартам якості і не задовольняє потреби своїх споживачів. З огляду на всі 

перераховані принципи, у підприємства є великий шанс розвиватися далі, адже 

немає межі досконалості.  

Вище перерахованими принципами свого часу користувалася корпорація 

Форд. Впроваджуючи в своє виробництво TQM. Компанія залишається 

успішною донині, і до сих пір користується всіма принципами даного 

визначення.  

Звичайно для того що б ввести систему, недостатньо просто намагатися її 

підтримувати, потрібен чіткий контроль за кожним з етапів виробництва. 

Можна скласти таблицю, яка представляє можливі наслідки, якщо не 

враховувати всі норми і стандарти системи якості. 

Таблиця 1 - Наслідки недостатнього рівня якості продукції 

Економічні  Соціальні  Екологічні  
Втрата матеріальних і 

трудових ресурсів, 
витрачених на виготовлення, 
транспортування і зберігання 
продукції, що вийшла з ладу 
раніше планових термінів 
фізичного зносу. 

Втрати у виробничій 
інфраструктурі. 

Додаткові витрати на 
ремонт техніки. 

Втрати природних 
ресурсів в внаслідок 
використання низькоякісних 
машин, використовуваних для 
видобутку цих ресурсів. 

Недоотримана валютна 
виручка через низьку частку 
експорту готової продукції. 

Додаткові витрати 
валютних коштів для імпорту 
техніки и товарів народного 
споживання.  

Дефіцит вітчизняної 
продукції. 

Падіння престижу 
продукції, виготовленої на 
національних 
підприємствах. 

Зниження темпів 
зростання добробуту 
населення. 

Нераціональне 
використання вільного 
часу населення на 
усунення дефектів 
виготовлення товарів 
народного   споживання. 

Погіршення 
морального клімату в 
колективі. 

 

Додаткові витрати на 
очистку, земельних 
ресурсів. 

Додаткові витрати на 
заходи з оздоровлення 
населення. 

 

 

Отже, система якості на продукції важливий і невід'ємний об'єкт, завдяки 

їй на підприємстві буде здійснюватися контроль за якістю, за етапами 

виробництва, що не менш важливо, адже якщо відбувається збій хоча б на 
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одному з етапів виробництва, кінцевий продукт не буде дійсно якісним, і 

навряд чи задовольнить споживачів і з’являться проблеми, такі як скорочення 

прибутку і втрата конкурентоспроможності. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Становлення нормативно-правових відносин між всіма суб'єктами 

децентралізації є нагальним питанням, що потребує подальшого дослідження. 

Основні переваги та перешкоди, що можуть змінити функціональність 

нормативно-правових відносин у реалізації територіальної політики 

децентралізації в Україні є одними з головних компонентів дослідження. 
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Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади (ОТГ), 

нормативно-правове забезпечення, реформування місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіальний устрій,  добровільність,  спроможність. 

Мета реформи децентралізації – формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки 

повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та 

доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

 узгодження інтересів держави та територіальних громад.   

Реформа децентралізації триває в Україні з 2014 року. В результаті її реалізації 

було створено понад 800 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які охопили 

третину території України. Новостворені громади отримали більше фінансових 

ресурсів, прямі відносини з Державним бюджетом, та, одночасно, ширші 

повноваження та обов’язки.  

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування 

перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її 

законність. Реформу провадять через об’єднання базових територіальних 

громад (міст, сіл, селищ) в укрупнені територіальні одиниці – так звані 

об’єднані територіальні громади (ОТГ). Об’єднання відбувається на 

добровільних засадах (принаймні так буде до 2020 року). Для запобігання хаосу 

держава (в особі облдержадміністрацій і за участі громадськості, ОМС, 

експертів) розробила орієнтири об’єднання – перспективні плани формування 

територій громад у кожній області України. Однак, оскільки об’єднання 

добровільне, громади можуть ініціювати внесення обґрунтованих змін до 

перспективних планів і об’єднуватися по-іншому, аніж було закладено у 

початковому плані. 

У результаті об’єднання органи місцевого самоврядування ОТГ отримують 

набагато більші можливості для розвитку (повноваження та кошти), аніж 

окремі села чи міста. Пов’язано це зі зміною адміністративно-територіальної 

вертикалі. До входження в ОТГ міста, села і селища (як базові територіально-

адміністративні одиниці) були у складі району (терадмін- одиниці проміжного 
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рівня, який своєю чергою входив до складу області). Після об’єднання в ОТГ 

села отримали не лише виборні органи управління, компетентні вирішувати всі 

місцеві питання, а й кошти з державного бюджету на розвиток, які потрапляють 

в ОТГ безпосередньо з державного бюджету, а не опосередковано, як було до 

об’єднання (через бюджет області, тоді району і аж потім у село). 

В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з 

прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади (01.04.2014 р.), Законів «Про співробітництво територіальних 

громад» (17.06.2014 р.), «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

(05.02.2015 р.),   Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 

серпня 2014 р. № 385, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» від 8 

квітня 2015 р. № 214 та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – щодо 

фінансової децентралізації.  

Цей процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут 

місцевого самоврядування на базовому рівні – об’єднані територіальні громади 

(ОТГ). 

Наразі основним досягненням децентралізації є територіальна консолідація 

громад та супутнє розширення можливостей місцевого самоврядування. 

Наприкінці 2014 р. та на початку 2015 р. було запроваджено фіскальну 

децентралізацію та розпочалося об’єднання малих місцевих муніципалітетів у 

більші та більш самодостатні «об’єднані територіальні громади» (ОТГ). Ці нові 

суб’єкти набули значних повноважень щодо збору податків, а також 

користуються перевагами нещодавно запроваджених прямих трансфертів з 

центрального державного бюджету. За прикладом країн Балтії та Скандинавії, 

ОТГ отримують 60 відсотків зібраного податку на доходи фізичних осіб. Це 

породило новий соціальний контракт між місцевими компаніями, громадянами 

та органами самоврядування та стимулювало останніх зберігати та 
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розширювати свої податкові бази – тобто утримувати та залучати бізнес. ОТГ 

також беруть на себе додаткову відповідальність за надання публічних послуг 

та сприяння розвитку інфраструктури.  Роблячи це, ОТГ можуть співпрацювати 

між собою в рамках нещодавно запровадженої законодавчої бази для 

міжгромадської співпраці. 

На сьогодні істотною рисою децентралізації є те, що вона відбулася на 

добровільній основі, тим самим сприяючи розвитку місцевої демократії. 

Значною мірою підхід до розробки структури і створення ОТГ та опрацювання 

«перспективних планів» на рівні області  означає, що з моменту початку 

об’єднання громад у 2015 році багато українців здобули цінний досвід 

організації колективних дій, а також ресурси. Вони провели активні дебати 

щодо місцевих питань та взяли на себе відповідальність за спільне прийняття 

рішень. Після створення нових ОТГ проводяться місцеві вибори для більш 

владних органів місцевого самоврядування, відповідальних за розподіл 

державних коштів та виконання багатьох регуляторних функцій, які раніше 

виконувались регіональними та вищими субрегіональними державними 

органами. Таким чином, за останні п’ять років поступальний рух 

децентралізації змінив провінційну Україну знизу вгору. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇХ СТВОРЕННЯ 

Численні теоретичні та практичні дослідження підтверджують необхідність 

формування окремих складових специфіки використання на вітчизняних ринках 
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засобів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств, 

ефективності виробництва та здійснюваних стратегій, залишають 

невирішеною ще значну кількість питань, визначення яким присвячено дану 

теоретичну розробку. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентна перевага, форми конкуренції, 

конкурентоспроможність, конкурентні відносини. 

Актуальність теми полягає у посилені конкуренції у більшості галузей 

економіки України, прискорення політичних і соціальних змін обумовлює 

необхідність забезпечення підприємствами стійких ринкових позицій. 

Конкурентоспроможність підприємства — здатність виробляти й 

реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, при 

високому технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність в 

сучасному розумінні — це можливість ефективно розпоряджатися власними й 

позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво й 

реалізація конкурентоспроможних товарів — обов'язкова умова 

конкурентоспроможності фірми. У ширшому змісті для забезпечення 

конкурентоспроможності необхідна систематична робота в усьому виробничо-

господарському циклі, що приводить до конкурентних переваг у сфері НДДКР, 

виробництва, управління, фінансів, маркетингу. Конкурентоспроможність 

фірми є результат її конкурентних переваг по всьому спектру проблем 

управління компанією [1]. 

Критерій конкурентоспроможності — рівень продаж і стабільне місце на 

ринку. Оптимізація політики поведінки в умовах специфічного ринку України 

здатна істотно підвищити «виживаність», стабільність, тривалість 

конкурентних переваг і забезпечити подальше зростання підприємства. Поняття 

конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс економічних 

характеристик, що визначають положення фірми на галузевому ринку 

(національному або світовому). Цей комплекс може включати характеристики 

товару, обумовлені сферою виробництва, а також фактори, що формують у 

цілому економічні умови виробництва, і збуту продукції. Рівень 

конкурентоспроможності підприємства — дзеркало, в якому відображаються 

сукупні підсумки роботи практично всіх служб підприємства[2]. 
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Серед напрямів, що потребують дослідження, доцільно виділити шляхи 

покращення конкурентоспроможності підприємства, що суттєво впливає на 

розроблення стратегії і тактики діяльності підприємств на ринку. Ця категорія є 

об’єктом дослідження іноземних та вітчизняних науковців як у межах загальної 

стратегії (Бондарчук Л.В., Загорна Т.О., Іванова Ю.Б., Тищенка О.М., Кавасаки 

Г., Калягин Г.В., Котельніков Д.І.), так і з позицій окремих стратегічних 

напрямів: стратегічного маркетингу (Антонюк К. І., Борисенко З., Вагин И., 

Дейли Дж, Должанський І.З[2]., менеджменту (А.В. Войчак, Б.А. Соловйов), 

організації виробництва (Є.П. Голубков, А.О. Старостіна) тощо.  

У працях науковців досліджено проблеми, пов'язані з теорією та 

методологією шляхів покращення конкурентоспроможності підприємства: 

розглянуто види, рівні, чинники, етапи, стратегії, критерії та інші суб-категорії. 

Разом з тим чимало аспектів залишається не розкритими. Поглибленого 

аналізу, уточнення, узагальнення та вдосконалення потребують причинно-

наслідкові зв’язки, існуюча теоретико-методологічна база, основні чинники, що 

впливають на досліджуваний процес, специфіка його реалізації на різних 

ринках. 

Метою роботи є наукове обґрунтування теоретико-методичних засад 

розроблення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Основа конкурентних відносин — свобода вибору — реалізується у формі 

прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий дохід. 

Конкуренція означає наявність на ринку великої кількості незалежно діючих 

продавців і покупців. 

Конкурентоспроможність сучасного підприємства — це можливість 

ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах 

конкурентного ринку. Виробництво й реалізація конкурентоспроможних 

товарів — обов'язкова умова конкурентоспроможності фірми. У ширшому 

змісті для забезпечення конкурентоспроможності необхідна систематична 

робота з усього виробничо-господарського циклу, що приводить до 

конкурентних переваг у сфері НДДКР, виробництва, управління, фінансів.  
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Критерій конкурентоспроможності — рівень продажів і стабільне місце на 

ринку. Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс 

економічних характеристик, що визначають положення фірми на галузевому 

ринку (національному або світовому). Цей комплекс може включати 

характеристики товару, обумовлені сферою виробництва, а також фактори, що 

формують у цілому економічні умови виробництва, і збуту продукції.  

Рівень конкурентоспроможності підприємства — дзеркало, в якому 

відображаються сукупні підсумки роботи практично всіх служб підприємства. 

Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш повно 

відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, 

представленими на ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з 

одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, споживчими 

властивостями, з іншого боку — цінами, встановленими продавцями товарів 

[2]. 

Крім того, на конкурентоспроможність впливають переваги в гарантійному 

й післягарантійному сервісі, рекламі, іміджі виробника, а також ситуація на 

ринку, коливання попиту. Високий рівень конкурентоспроможності товару 

свідчить про доцільність його виробництва й можливості вигідного продажу. 

Разом з тим конкурентоспроможність товару — це не тільки висока якість і 

технічний рівень, це й уміле маневрування в ринковому просторі і часі, а 

головне - максимальний облік вимог і можливостей конкретних груп покупців. 

Причому об'єктивна оцінка всіх аспектів рівня конкурентоспроможності може 

бути вироблена тільки на основі критеріїв, якими оперує споживач, для якого 

цей товар призначений. Причини конкурентоспроможності товару необхідно 

шукати в конкурентних перевагах окремих його характеристик, що є наслідком 

більш ефективного управління процесом розробки, реалізації й експлуатації 

пропонованої продукції. Конкурентоспроможність продукції й 

конкурентоспроможність фірми-виробника співвідносяться між собою як 

частина й ціле. Можливість компаній конкурувати на певному товарному ринку 

безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару, а також 

сукупності економічних методів управління діяльністю фірми, що роблять 

вплив на результати конкурентної боротьби [4]. 
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Конкурентна перевага — рівень ефективного використання наявних у 

розпорядженні фірми (а здобувають також для майбутнього споживання) всіх 

видів ресурсів [3]. Конкурентна перевага є порівняльною, а отже, відносною, а 

не абсолютною, тому що вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння 

характеристик, які впливають на економічну ефективність продаж. Їм властиві 

певні особливості: 

По-перше, для того щоб домогтися таких переваг, потрібні великі навички 

й здібності — спеціалізований і більш тренований персонал, відповідне 

технічне оснащення і в багатьох випадках — тісні зв'язки з головними 

клієнтами. 

По-друге, переваги високого порядку звичайно можливі за умови 

довгострокових та інтенсивних капіталовкладень у виробничі потужності, у 

спеціалізоване навчання персоналу, у проведення НДДКР або в маркетинг. 

Головне завдання — невпинно поліпшувати показники діяльності , щоб 

підсилити наявні переваги, наприклад, більш ефективно експлуатувати 

виробничі потужності або організувати більш гнучке обслуговування клієнтів. 

Тоді конкурентам буде ще важче обійти її, адже для цього їм буде потрібно 

терміново поліпшувати власні показники, на що в них може просто не 

вистачити сил [6]. 

Проте, в остаточному підсумку, для того щоб утримати конкурентну 

перевагу, необхідно розширювати набір її джерел і удосконалювати їх, 

переходити до переваг вищого порядку, які довше зберігаються. 

Отже, важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. 

Конкуренція охоплює всі зв'язки виробництва і споживання, є єдино можливим 

засобом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією і в кінцевому 

підсумку - суспільними потребами та виробництвом. Конкуренція виконує 

функцію спілкування (кооперації) та погодження інтересів виробників - у 

результаті поділу праці інтерес кожного з них пов'язаний і взаємодіє з 

інтересами інших товаровиробників. Конкуренція стимулює підвищення якості 

продукції та послуг. Історично важливою функцією конкуренції є формування 

ринкової ціни, що можливо буде об’єктом наших подальших теоретичних 

досліджень. 
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В умовах ринкової економіки успішне функціонування підприємств 

обумовлено ефективною роботою інноваційного механізму їх розвитку. 

Дослідження господарської практики свідчить про те, що значення інноваційної 

діяльності для підприємств в сучасних умовах постійно зростає. Між тим 

статистичні дані останніх років по регіонах України свідчать, що підприємства 

відчувають серйозну кризу в інноваційній сфері, і якщо не вживати активних 

заходів з її подолання як з боку державної та регіональної влади, так і з боку 

керівництва самих підприємств, то несприятливі наслідки в найближчому 

майбутньому будуть ще значнішими. Тому сьогодні вкрай гостро постають 

питання стимулювання інноваційної діяльності підприємств на державному та 

регіональному рівнях. 

Проблеми стимулювання інноваційної діяльності підприємств в Україні 

розробляли такі автори, як Б. Адамов, Г. Андрощук, Ю. Бажал, В. Боковець,      

М. Гапоненко, В. Голіков, М. Данилюк, В. Корольов, І. Коробейников,             

Н. Кухарська, В. Лук’янченкова, К. Мельникова, І. Тимошенко, В. Ткаченко,  

М. Усманова, теоретичний доробок яких спрямований на нові форми 

активізації інноваційної діяльності в Україні. 

Але широке коло питань щодо видів та методів стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств є недостатньо опрацьованими та 

потребують глибоких і всебічних досліджень.  

Метою статті є дослідження теоретичних та законодавчих засад 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації – це 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. В свою чергу, 

інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Законодавство 
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України у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції України і 

складається із законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну 

експертизу», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про 

інноваційну діяльність» та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини в інноваційній сфері. 

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 

розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 

впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції [1]. 

Основними принципами державної інноваційної політики є: 

 орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 

 визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 

 формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 

 створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного 

науково-технічного та інноваційного потенціалу; 

 забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 

сфери у розвитку інноваційної діяльності; 

 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 

діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; 

 здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 

кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на 

внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; 

 фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної 

політики у сфері інноваційної діяльності; 

 сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; 

 інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; 

 підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 
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Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом 

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; 

формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих 

інноваційних програм; створення нормативно-правової бази та економічних 

механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; захисту прав 

та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання 

інноваційних проектів; стимулювання комерційних банків та інших фінансово-

кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів; 

встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; 

підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 

Для стимулювання науково-дослідної роботи організації 

використовуються прямі і непрямі методи із урахуванням особистих здібностей 

дослідників, що впливають на продуктивність їх творчості [2]. 

Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві 

можна поділити на три групи: 

1 група – прямі економічні стимули: оплата праці, премії за 

раціоналізацію, участь у прибутках, оплата за підготовку та перепідготовку 

кадрів; 

2 група – непрямі економічні стимули: доплата за стаж, пільгові послуги; 

3 група – негрошові стимули: сприяння ініціативі, творчому характерові 

праці. 

Досить часто, в основу стимулювання інноваційної активності 

підприємства покладено такі принципи: 

 всебічна підтримка новаторства вищим керівництвом; 

 простота і чіткість патентних процедур; 

 швидкість і гласність розгляду заявок; 

 заохочення подання як індивідуальних, так і групових заявок 

(нагородження, присвоєння почесних титулів і звань; публікація результатів у 

бюлетенях) [2]. 
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Для заохочення винахідництва кожна країна розробляє певну систему 

стимулів, яка створює сприятливі організаційні, творчі та психологічні умови. 

До організаційних умов можна віднести розширення повноважень 

кваліфікованого персоналу в прийнятті рішень на робочому місці; гнучкі 

режими роботи; довіра в розпорядженні матеріальними та інформаційними 

ресурсами; інженерні кадри мають змогу до 10-15% робочого часу 

використовувати на пошукові роботи, не включені до плану НДР; у багатьох 

компаніях формуються «ризикові фонди», на кошти яких створюються 

спеціальні підрозділи з розробки особливо важливих винаходів; різноманітні 

форми організації і винагороди подання ідей: технічні відділи, які відповідають 

за патентування ідей та збір передової науково-технічної, інноваційної 

інформаційної, «Ради з винаходів», комісії експертів, огляди, виставки, 

«системи пропозицій». 

Стимулююча інноваційна політика становить складне комплексне явище, 

яке складає елементи, з одного боку – національної макроекономічної політики 

щодо створення сприятливого інвестиційного клімату реалізації інноваційних 

проектів, а з другого – запровадження на державному рівні спеціальних 

стимулів інноваційних технологічних змін. Ці дві групи елементів державної 

інноваційної політики реалізуються наступними заходами: 

1. Забезпечення сприятливого для інвестування макроекономічного 

середовища: 

 проведення політики низького та прогнозованого (оголошеного) 

стабільного річного рівня інфляції; 

 проведення політики низького оподаткування нової виробничої 

діяльності; 

 проведення політики інституційної легалізації структурного безробіття; 

 проведення політики низької позитивної реальної відсоткової ставки 

банківської системи; 
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 проведення політики обмеженого державного позичання, як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

 проведення політики вчасної систематичної індексації вартості основних 

фондів та спрямовування амортизації на цілі реновації; 

 проведення політики стабільного реального обмінного курсу гривні. 

2. Запровадження спеціальних стимулів інноваційних технологічних змін: 

 пряме державне фінансування інноваційних інвестицій; 

 пряме державне фінансування інвестицій в розвиток сучасної 

інфраструктури; 

 застосування системи пільг щодо податку на прибуток при умові його 

використання на інвестування інновацій; 

 запровадження статистичного обліку щодо обсягів та результатів 

використання інвестиційно-інноваційних податкових пільг; 

 введення системи податкового кредитування приросту обсягів витрат 

підприємств на дослідження та розробки; 

 запровадження системи стимулювання кооперації науки і виробництва в 

інноваційному процесі; 

 забезпечення умов щодо формування конкурентоздатного національного 

товаровиробника інноваційних продуктів; 

 відстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваторів на зовнішніх 

ринках [1]. 

Ефективному залученню до господарського обороту підприємства нових 

технологій перешкоджають недосконалі методи стимулювання інноваційної 

діяльності, які є елементами управління інноваціями і мають важливе значення 

при виборі оптимальної інноваційної стратегії розвитку підприємства і 

поєднують у собі інтереси всіх учасників інноваційної діяльності. Інноваційна 

діяльність являє собою сукупність базових елементів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Інноваційна діяльність 
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Також велике значення має мотивація інновацій – сукупність потреб і 

мотивів, що спонукають персонал і керівництво до активної діяльності 

творчого змісту, спрямованої на створення інноваційних продуктів, послуг, 

форм їх використання, впровадження нових технологій для забезпечення 

підвищення рівня якості робочої сили та конкурентоспроможності праці. [3] 

Як справедливо зазначено Боковець В.В., прагнення працівників до 

інноваційної діяльності, вироблення нових ідей забезпечується належним 

рівнем системи заохочення і стимулювання. Комплекс мотивації на 

підприємствах повинен базуватися на поєднанні матеріального і 

нематеріального заохочення, при цьому враховуючи особливості кожного 

працівника. До того ж талановиті, творчі люди потребують особливого 

ставлення, а це вимагає продуманої, реально діючої системи матеріальних і 

моральних спонукань та стимулів (механізм внутрішнього управління, участь 

працівників у формуванні і реалізації інноваційних планів, оцінка творчої 

ініціативи в процесі індивідуального і колективного заохочення, можливості 

подальшого підвищення кваліфікації і службового просування, участь у 

семінарах, науково-практичних конференціях, умови фіксування та 

оформлення винаходів, публікація робіт наукового характеру тощо). [3] 

Структури мотиваційного механізму інноваційної діяльності на 

підприємствах різноманітні залежно від умов і характеру виконуваних робіт. 

Система стимулювання на підприємстві формується за такими ознаками: 

прийнята концепція мотивації учасників, способи винагороди, форма 

стимулювання праці та види використовуваних оцінок його результатів. Для 

ефективного використання інтелектуального потенціалу працівників 

підприємств необхідний комплексний підхід до проблеми економічного 

стимулювання їхньої творчої діяльності та процесу використання їхніх ідей [4]. 

Таким чином, в результаті дослідження встановлено, що розвиток 

інноваційної діяльності на підприємстві пов'язаний з безперервним 

вдосконаленням засобів і предметів праці, сучасних методів і систем 

управління, з активним впровадженням у виробництво досягнень науки, 
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техніки і передової практики. Постійне оновлення технологій робить 

інноваційну діяльність основною умовою стабільної роботи підприємства в 

умовах конкуренції. 
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ЗАХОДІВ 

У даній статті досліджено особливості здійснення міжнародної виставкової 

діяльності, усі особливості їх організації та проведення. Зокрема, також,  була 

розглянута й проаналізована класифікація міжнародних виставкових заходів, 

суб'єктів виставкової діяльності. Також була доведена ефективність і 

перспективність їх проведення в умовах значної світової конкуренції на 

міжнародних ринках. 
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Міжнародна виставкова діяльність відноситься до одного із ключових та 

ефективних інструментів у міжнародному бізнесі. Крім того ж, у світі, усі 

міжнародні виставкові заходи є одними із найпопулярніших способів, 

найрізноманітніших світових товаровиробників та провідних підприємств 

представити свої продукції та свої технологічні новинки імовірним 

споживачам, налагодити зв'язки з новими партнерами. А у споживачів 

з'являється унікальна можливість не тільки теоретично ознайомитись із 

товарами й новинками, зокрема відчути продукцію власними руками та 

впевнитися у певних особливостях та унікальності певних товарів чи послуг. 

Через ці фактори, на мою думку, виставковий бізнес буде досить актуальним і 

популярним, навіть в наш час. А дане питання ще тривалий час буде 

провокувати до дискусії, багатьох вчених та практиків з усього світу. 

Дослідженням різноманітних аспектів сфери міжнародного виставкового 

бізнесу, зокрема й проблематики проведення й функціонування міжнародних 

виставкових заходів, досить детально розглянуто в роботах як українських так і 

зарубіжних вчених. Окремо, хотілось б виділити наукові праці таких 

вітчизняних вчених: М. Аршевської, Н. Александрової, Є. Гусєва,  

Є. Добробабенко, Л. Стровського, В. Фарберова, І. Філоненка. Та деяких 

зарубіжних науковців: Ругумаму С., Обасанджо Т., Каікво Б., Адезіда О.,  

Хілла П., Хассан О.Кайя, Акокпарі К. Дж., Ндоя Мамаду та інших. Саме їхні 

наукові праці були присвячені розгляду даного питання. 

У науковій літературі розкрито окремі аспекти управління суб’єктами 

виставкового бізнесу, що стосуються планування та організації проведення 

виставкових заходів, добору та підготовки кадрів, аудиту виставкової 

статистики, підвищення ефективності виставкових заходів. Разом з тим 

організаційно-економічний механізм управління підприємствами виставкової 

діяльності з позиції комплексності залишається недослідженим. 
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Метою статті є всебічне вивчення деяких питань, що стосуються механізму 

діяльності міжнародних виставок, цілей їх проведення, тенденцій їх розвитку у 

світі, різних суб'єктів виставкової діяльності.  

Виставкова діяльність є одним із ключових  інструментів формування й 

здійснення макроекономічної політики будь-якої країни. Зокрема вона 

являється, одним з найбільш важливих елементів просування своїх продуктів на 

зовнішній ринок та успішної реалізації підприємствами зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Виставкова індустрія, як своєрідний вид економічної діяльності сприяє 

успішному формуванню сталого розвитку торговельно-економічної, 

міжнародної, наукової, культурної та іншого співробітництва не тільки між 

підприємствами, але й між державами. Виставкові заходи є доволі сильними і 

значними інструментами структури товарного ринку країни, значною мірою 

дані заходи стосуються  таких сфер як: світовий товарообмін та залучення 

можливих майбутніх інвестицій в економіку держави. 

Термін «виставка» бере своє коріння від латинського слова «exposition», 

що значить показувати, демонструвати що-небудь. Мистецтво представлення 

свого продукту є важливим елементом виставкової діяльності, що бере свій 

початок, ще із минулих часів. Тому, навіть ще у часи Давньої Греції та Риму 

цінувались люди які вміли зацікавити і представити своїми досягнення у 

буд-якій сфері. 

Під поняттям виставкова діяльність слід розуміти, що це діяльність, 

спрямована на формування, реалізацію та споживання виставкового продукту 

шляхом організації виставкових заходів та участі в них. [2] 

Тобто для виставкових центрів і організаторів виставок виставкова 

діяльність полягає у виробництві та реалізації виставкових послуг, а для 

підприємств – учасників виставок – у споживанні цих послуг. Специфіка 

виставкових послуг як остаточного продукту праці полягає в тому, що вони не 

накопичуються, не транспортуються, не існують окремо від виробників, а 

споживаються в момент їх надання. 
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До міжнародних виставок, відносяться ті заходи, в яких частка зарубіжних 

компаній, підприємств становить не нижче 10 відсотків від загальної кількості 

учасників.  

Значущість і роль виставково-ярмаркової діяльності у міжнародній 

економіці збільшується шаленими темпами з кожним роком. Підкріпленням 

даного факту є те, що динаміка розвитку міжнародного виставкового ринку 

лише зростає. Кожен рік збільшується кількість виставкових заходів, 

проводиться розбудова сучасних виставкових центрів, збільшується кількість 

партнерів, спонсорів та нових учасників таких подій. 

Особливо, мені хочеться звернути увагу на топ виставкових подій, що 

мають відбутися до кінця 2020 року у всьому світі. Вони будуть наочно 

наведені у таблиці 1. 

Таблиця1 – Топ-10 виставкових заходів, що мають відбутися в 2020 

році в світі 

Rank Event When Where Category 
1. MAGIC LAS 

VEGAS 
17 - 19 Aug 
2020 

Las Vegas Apparel & 
Clothing  

2. Texworld Paris 14 - 17 Sep 
2020 

Paris Fashion & 
Beauty 

3. Taiwan 
Internetional 
Tradeshows 

14 - 17 Sep 
2020 

Taibei Building & 
Construction 

4. Canton Fair - 
China Import and 
Export Fair 

01 - 05 May 
2020 

Guangzhou Building & 
Construction 

5. MEDICA 16 - 19 Nov 
2020 

Düsseldorf Medical & 
Pharma, 
Wellness 

6. Gulfood 21 - 25 Dec 
2021 

Dubai Food & 
Beverages 

7. MICAM Milano 20 - 23 Sep 
2020 

Milan Apparel & 
Clothing 

8. Automechanika 
Shanghai 

02 - 05 Dec 
2020 

Shanghai Auto & 
Automotive 

9. Texworld USA 21 - 23 Jul 2020 New-York Apparel & 
Clothing 

10. Pure London 19 - 21 Jul 2020 London Fashion & 
Beauty 

Сформовано автором на основі джерела [4] 
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Отже, як ми бачимо, що у світі лише за 2020 рік має відбутися значна 

кількість подій світового масштабу у найрізноманітніших сферах світового 

бізнесу. В таблиці було представлено лише топ-10 подій. Насправді ж всіх 

подій більше 100. Зокрема усі країни у яких будуть організовані дані заходи, є 

лідерами у світі на ринку світової виставкової індустрії. 

Варто зауважити, що останнім часом замість універсальних більше 

практикуються багатогалузеві виставки , де представляється асортимент з 

детальною і продуманою класифікацією багатьох товарів певної із галузей. 

Вибір галузей визначається інтересами споживачів (наприклад, одяг: мода та 

стиль). 

Найбільш відомою організацією, що займається залученням і інтеграцією 

нових учасників у сферу виставкової індустрії і не тільки,  є «5рЕХРО». 

 «5рЕХРО» - Міжнародний форум виставкової індустрії - перший 

комплексний захід, що інформує споживачів виставкових послуг про всі 

аспекти діяльності виставкових центрів, компаній і операторів, фірм-

конструкторів і постачальників та ін. [3] 

Міжнародний форум виставкової індустрії «5рЕХРО» націлений на 

розв’язання питань прискорення інтеграції країн СНГ в світову економіку, 

галузевих операторів - в міжнародний бізнес; розширення спектру і підвищення 

якості запропонованих послуг; інформування операторів і споживачів послуг 

про стан виставкової індустрії. За галузевою ознакою, згідно до міжнародної 

класифікації виставок UFI (Всесвітня асоціація виставкової індустрії), 

виділяють два головні класи: Клас А – універсальні та багатогалузеві виставки: 

А-1. Універсальні виставки та ярмарки технічних засобів та споживчих 

товарів. 

А-2. Універсальні виставки та ярмарки технічних засобів. 

А-3. Універсальні ярмарки та виставки споживчих товарів.  

Клас В – спеціалізовані виставки: 
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В-1. Сільське господарство, лісництво, рибальство, виноградарство, 

садівництво, планування садів та парків.  

В-2. Продукти харчування, напої, тютюн, громадське харчування та 

відповідне обладнання для їх виробництва. 

В-3. Текстиль, взуття, шкіра, коштовності та відповідне обладнання для їх 

виробництва. 

В-4. Будівництво, комплектація та відповідне обладнання. від. 

В-5. Спорт, розваги, дозвілля та відповідне обладнання. 

Звісно, ж організація таких заходів, має свої переваги та недоліки. Їх 

можна побачити у рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Переваги та недоліки організації виставкових заходів  [5] 

Проте, не дивлячись на певні недоліки, що однозначно відбуваються при 

організації виставок. Усе ж таки вигоди від таких заходів, на мою думку 

значно більше. І світова статистика лише підтверджує мою думку. 

Протягом ведення міжнародної статистики площа виставок, що 

відповідають міжнародним стандартам, зросла у 3,6 рази, а чисельність 

учасників − у 2,2 рази. Кількість іноземних учасників зросла з 248 до 1112 (у 

4,5 рази), за останні 10 років. [1] 

В Україні, найпотужнішим центром виставкового бізнесу є Київ. Столиця 

України один з небагатьох центрів європейської виставкової індустрії, що 

характеризується надзвичайно високим динамізмом свого розвитку. 
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Найбільшим виставковими центрами міста являється  Виставковий центр 

КиївЕкспоПлаза та МВЦ на Лівобережній, в Києві. Ці центри  проводять багато 

подій не лише українського, але й міжнародного масштабів. 

Отже провівши дане дослідження, можна зробити, такий висновок, що 

проведення міжнародних виставкових заходів є одним із важливих аспектів 

розвитку не тільки міжнародної виставкової індустрії, але й 

зовнішньоекономічної діяльності  різних держав. Зокрема важливу роль у 

розвитку даної галузі відіграє організація UFI (Всесвітня асоціація виставкової 

індустрії). Під її егідою проводяться усі найвідоміші виставки  по всьому світу. 

Щорічно сфера організації та проведення виставок демонструє стабільні темпи 

зростання, а кількість виставкових центрів значно збільшується з кожним 

роком не тільки у високо-розвинутих країнах, але й у країнах з перехідною 

економікою. Тому це значною мірою дозволяє виставковим суб ̓єктам цих 

держав, безпосередньо напряму налагоджувати економічні зв҆ язки із новими 

партнерами, що безумовно хоча б на певний час, призведуть до збільшення 

економічних показників держави та її підприємств. 
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Мотивація праці на сьогоднішній день є однією з найактуальніших 

проблем підприємств. Здійснення ефективної діяльності підприємства напряму 

залежить від мотивації його персоналу. Отже, мотивація є досить вагомим 

важелем ефективного функціонування підприємства та його розвитку і їй 

потрібно приділяти достатню увагу. Розгляд даної проблеми дозволить 

покращити якість роботи працівників, а також проаналізувати, які ж можуть 

бути внутрішні чинники самоорганізації до праці  у персоналу і від чого вони 

залежать. 

Різні науковці та вчені досліджували питання заохочення та спонукання 

людей до ефективної праці. Їхні думки розділились. Частина науковців 

притримувалась, що ефективність праці напряму залежить від заробітної плати. 

Інші дослідники розуміли, що цього замало. Познайомившись з поглядами 

різних науковців, стало зрозуміло, що найбільш глибинно до розгадки цього 

питання підійшли психологи і соціологи : Е. Мейо, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор 

та Е. Шейн. Саме їх теорії зараз широко використовуються у всьому світі. 

Е. Мейо першим прийшов до розуміння, що продуктивність праці можна 

підняти не лише матеріальною винагородою чи умовами праці, а опираючись 

на соціально-психологічні чинники, такі як атмосфера в колективі чи 

соціальний статус співробітника. [1] 
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Найбільш відомою теорією мотивації є «Піраміда Маслоу» (рисунок 1). 

Мабуть, немає ні одного керівника, який би про неї не знав. Змістом даної 

теорії є те, що у всіх людей є головні потреби, які залежні між собою у певній 

послідовності. Якщо не задоволена найперша потреба, а саме фізіологічна, то в 

такому разі ви не зможете мотивувати працівника лише престижем вашого 

підприємства, насамперед йому потрібна достатня фінансова винагорода. 

Потреби реалізуються у висхідному порядку – від нижчих рівнів до вищих. Але 

є виключення, коли різні рівні можуть проявлятись одночасно, а в окремих 

випадках потреби вищих рівнів домінують над нижчими.  

 

Рисунок 1 – Піраміда Маслоу 

Людям властиво відчувати декілька потреб одночасно. Варто пам’ятати, 

що коли одна потреба задоволена, вона більше не мотивує, далі активізується 

інша, що й стає головною мотивацією. Керівнику важливо визначити, що на 

даному етапі мотивує його працівників, на якій сходинці вони знаходяться, 

кожний зокрема [2]. 

Д. Мак-Грегор вважає, що усі працівники діляться на 2 категорії «X» і «Y».  

Люди категорії «X»: 

 є лінивими, що уникають роботи; 

 їм не вистачає амбіцій, не хочуть брати на себе відповідальність, їм 

легше виконувати вказівки; 

 за природою є егоцентричними та байдужими до потреб інших; 
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 працює лише контроль, покарання та примус. 

Люди категорії «Y»: 

 не є пасивними чи байдужим; 

 завжди мотивовані; 

 великий потенціал до розвитку, відповідальні. 

В кожному колективі присутні люди обох категорій, завданням керівника є 

дотримання теорії «Y», враховуючи при цьому також і особливості працівників 

категорії «X», по можливості направляючи їх до переходу в вищу категорію. [3] 

Згідно з дослідженнями Едгара Шейна, досвідчені керівники та менеджери 

повинні діагностувати та враховувати особливості різних індивідів. Ним була 

висунута концепція під назвою «Психологічний контракт», де він виділив 8 

основних цінностей в роботі співробітників і назвав їх кар’єрними якорями, 

визначивши для кожного якоря свою мотивацію. Розглянемо їх у вигляді 

«статей психологічного контракту» (табл. 1). Слід розуміти, що «статті 

психологічного контракту»  не формуються в явному вигляді та у деяких 

випадках навіть не усвідомлюються працівниками, тому керівникам варто 

підходити з делікатного боку до своїх підлеглих, щоб виявити дані «якори» та, 

знайшовши підхід, дотримуватись відповідної мотивації. 

Таблиця 1 – Статті психологічного контракту» для різних ціннісних 

орієнтацій працівника  
«Кар’єрний якір» працівника Можливості мотивації з боку керівництва

Техніко-функціональний, тобто 
зацікавленість у тому, щоб стати 
професіоналом у роботі, потреба в спілкуванні 
з такими ж фахівцями, гордість від 
усвідомлення свого професіоналізму. 

Постановка нових професійних завдань. 
Управління професійною кар’єрою в межах 
організації. Організація підвищення 
кваліфікації.  

Загальне керівництво, тобто прагнення до 
загального керівництва і контролю інших, 
розвинене почуття відповідальності і вміння 
організувати людей на виконання спільної 
справи. 

Доручення щодо управління певним проектом. 
Організація робіт у малих групах. Визнання 
заслуг керівництвом та колективом. 

Самостійність і незалежність, тобто 
бажання виконати роботу в своєму стилі, 
важлива власна оцінка якості і термінів 
виконаної роботи. 

Мінімізація контролю. Розширення 
повноважень і сфер діяльності. Обмеження 
функцій загального управління і постійного 
прийняття групових рішень. 
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Продовження таблиці 1 

Почуття безпеки і стабільність, тобто 
можливість збереження стабільної роботи на 
тривалий термін; добре працюють в команді; 
не схильні до ризику та інновацій. 

Традиційність і відсутність ризику у трудових 
функціях. Довгострокові проекти. Пропозиція 
нових завдань у вже відомих проектах. 

Підприємницька жилка, тобто прагнення 
створювати нові ділові підприємства; 
розроблення свого бачення справи і його 
втілення; застосування раціоналізаторської і 
творчого підходу; добре працюють у команді. 

Постановка завдань по створенню нових 
продуктів, освоєння ринків, створенню спілок. 
Залучення до розробки загальної стратегії 
проекту, особливо на стадії запуску. У міру 
завершення одного проекту відразу ж залучати 
до нового проекту 

Прагнення бути корисним і відданість 
справі, тобто прагнення допомагати іншим; 
люблять вчити і консультувати інших. 

Розширення комунікативного функціоналу. 
Залучення до наставництва та консультування 
нових співробітників. Включення в реалізацію 
корпоративних заходів. 

Випробування сил в чистому вигляді, тобто 
прагнення відчувати себе, вирішуючи при 
цьому нові для себе професійні й особистісні 
завдання; готовність взяти на себе важкі 
завдання. 

Постановка різноманітних і нових для 
організації завдань. Обмеження в термінах 
виконання будь-яких проектів. Залучення в 
критичних ситуаціях. 

Стиль життя, тобто слідування власним, 
ідеальним уявленням про професійні 
обов'язки; важливий баланс між роботою та 
особистим життям. 

Надання гнучкого робочого графіка. 
Дистанційні форми звітності. Оцінка їх роботи 
за результатом (не за часом, проведеним в 
офісі). Позначення чіткого терміну виконання 
завдань. Мінімізація відряджень. 

 

Щоб мотивувати працівників не лише матеріально, потрібно донести до 

них віру в саму організацію; для цього дієвим буде створення власного 

Брендбука.  

В якому будуть зазначені: 

 філософія;  

 цілі; 

 місія;  

 цінності. 

Якщо працівник буде відчувати себе приналежним до чогось великого, 

значимого, так як здійснив власний внесок в роботу й розвиток організації, це 

неодмінно викликатиме в нього глибоку психологічну задоволеність.  
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Ми живемо у сучасному світі, який щодень змінюється, розвивається, і 

люди прагнуть вдосконалюватись. Одним зі стимулів до ефективної праці є 

можливість розвитку у працівника.  

Розвиток персоналу – це сукупність заходів щодо набуття і підвищення 

кваліфікації працівників, а саме: 

 навчання, яке у формі загальної і  професійної освіти дає необхідні 

знання, навички та досвід; 

 підвищення кваліфікації, тобто поліпшення професійних знань і навичок 

у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу; 

 перекваліфікація, що, по суті, дає друге навчання, тобто професійна 

профорієнтація, можливість освоїти нову спеціальність; 

 навчання в школі управління і керівництва, що дає необхідні знання і 

підготовку для призначення на керівну посаду і формування кар’єри керівника. 

[5] 

Також доцільним буде проведення розвиткових тренінгів та курсів для 

усього колективу, що допоможуть колегам у роботі: «Як уникнути вигорання 

на роботі?», «Ініціативна команда», «Мотивація та лояльність», «Школа 

успіху». 

Керуючись власними спостереженнями та дослідженнями, ми дійшли до 

висновку, що нині однією з дієвих мотивацій є усвідомлення працівником 

можливостей власного професійного росту за умов роботи в конкретному 

закладі. Мотивовані особистості матимуть можливість долучитись до створення 

власної кар’єрної драбини, що передбачатиме перспективний план 

професійного зростання. У ньому можуть вказуватись конкретні послідовні 

шляхи, етапи та кроки підвищення рівня майстерності з чіткими термінами і 

очікуваними результатами. 

Також всіляко має заохочуватись власна ініціатива працівника щодо 

втілення інноваційних ідей та дослідницько-експериментаторської діяльності в 

організації. 
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На нашу думку, в організації має працювати ефективна соціально-

психологічна служба та дієва система роботи над оптимізацією загального 

психологічного клімату в колективі. Вважаємо доцільною практику 

традиційних культурних заходів в закладі, що будуть сприяти покращенню 

взаємовідносин в установі, неформальної взаємодії, колективної участі 

працівників у культурно-освітніх проєктах та організації спільного дозвілля, 

поціновування обдарованості та індивідуальних творчих задатків колег.  

Варто пам’ятати, що кожна людина унікальна та заслуговує на 

самореалізацію в просторі взаємоповаги, толерантності та співпраці. У всі часи 

ефективним мотиваційним механізмом було визнання цінності і значимості 

кожного члена команди. 

В даній статті вважаю за необхідне надати кілька порад управлінцям щодо 

спілкування з підлеглими: 

 якщо Ви маєте необхідність вказати людині на її помилку, починайте з 

похвали та щирого визнання переваг; 

 звертаючи увагу на помилки, робіть це в опосередкованій формі; 

 перш ніж критикувати іншого, визнайте відкрито свої власні 

недопрацювання; 

 пам’ятайте, що ніхто не любить наказового тону; 

 дайте людині можливість виправити ситуацію і довести свою 

спроможність; 

 помічайте у підлеглого навіть найскромніший успіх; 

 повірте і Ви спочатку в людину, створивши їй добре ім’я, щоб вона стала 

працювати у відповідності до очікуваного; 

 зробіть так, щоб недолік виглядав таким, що легко виправляється; 

 будьте щирим і доброзичливим у спілкуванні з підлеглими. [6] 

Як доречно зазначив Томас Карлейль, «велика людина виявляє свою велич 

в тому, як вона поводиться з маленькими людьми». 

Отже, управління системою мотивації посідає значне місце в управлінні 

організацією загалом та потребує значно більшої уваги, ніж отримує, бо тільки 
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за належного управління системою мотивації можливо розраховувати не тільки 

на ефективний розвиток, а й на ведення ним інноваційної діяльності, що є 

важливою умовою сучасних реалій. Організаціям, для збільшення обсягів 

виробництва та покращення свого становища на ринку, необхідно 

переосмислити своє ставлення до персоналу як одного з найголовніших 

ресурсів організації. 

Список використаних джерел:  
1. Mayo E. Human Problem of an Industrial Civilisation, Macmillan, London, 

1933. 
2. Maslow A. Motivation and Personality, Harper & Row, New York, 1954 
3. M’cGregor D. The human side of enterprise. Reflections, 2000, 2(1), 6-15. 
4. Carol Kennedy. Guide to the Management Gurus (5th Edition), 2012. 368 p. 
5. Електронна інтернет онлайн «Бібліотека Студента» © 2020 Економіка 

праці. Завіновська Г. Т. 4.3. Розвиток персоналу 

https://studentbooks.com.ua/content/view/319/39/1/2/ 
6. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей, 1990. 
 

УДК 35.316 

Ковязіна А.Д. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ 

У статті представлений погляд на сутність організаційної культури, 

розглянуто питання управління культурою в контексті управління 

організацією, виділені методи управління персоналом які найбільш сприяють 

організаційному розвитку, представлено алгоритм формування і розвитку 

організаційної культури.  



267 

Ключові слова: організаційна культура, система управління, методи 

управління персоналом, формування, підтримка, розвиток організаційної 

культури. 

Питання підвищення ефективності, пошуку резервів вдосконалення 

діяльності організацій, виживання в умовах конкурентної боротьби і 

завоювання лідерських позицій на ринку неминуче звертають увагу фахівців в 

області менеджменту на такий потужний по силі інструмент соціального 

впливу на економічні процеси, яким є організаційна культура. Аналіз існуючих 

визначень організаційної культури дозволив виявити ряд її особливостей 

(складне соціально-економічне утворення, в основі якого лежать визначаючі 

поведінку людей цінності, які, виникаючи і розвиваючись разом з організацією, 

сприяють підвищенню згуртованості членів організації та досягненню цілей) і 

сформулювати визначення: «Організаційна культура - це специфічний продукт 

життєдіяльності і розвитку організації, що дозволяє виділити її серед других і 

підтримується більшістю членів організації цінностей, що формується під 

впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації як 

стихійно, так і завдяки цілеспрямованим управлінським діям по 

«прищепленню» працівникам єдиних культурних стереотипів поведінки». 

Проведене дослідження дозволило виявити наявність прямого зв’язку між 

рівнем розвитку організаційної культури та економічними результатами 

діяльності підприємства (рентабельність продажів і витрат), а також зворотну 

залежність між рівнем розвитку організаційної культури та рівнем плинності 

кадрів організацій [4]. Таким чином, організаційна культура є одним з головних 

факторів організаційного розвитку. При цьому слід мати на увазі той факт, що 

вона є об’єктивною реальністю. Будучи продуктом життєдіяльності і розвитку 

організації, організаційна культура виникає незалежно від волі і свідомості 

персоналу. При цьому, вона може сприяти досягненню мети організації, 

реалізації тих чи інших управлінських стратегій, а може і створювати 

перешкоди на цьому шляху. За словами О.В. Харчишиної: «Організаційна 

культура може служити на користь організації ..., але може працювати і проти» 
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[2]. Тому основне завдання керівництва в сфері організаційної культури полягає 

в свідомому впливі на неї і цілеспрямованому внесенню змін, що відповідають 

меті організаційного розвитку.  

Оскільки організаційна культура - складне системне утворення, управління 

нею є частиною системи управління організацією. Сучасна наука розглядає 

управління як безперервний і цілеспрямований процес впливу на керований 

об’єкт. Якщо управління є процес, то система управління являє собою 

механізм, який забезпечує реалізацію цього процесу. Найважливішими 

елементами системи управління є: а) цілі управління. У контексті управління 

організаційною культурою цілями управління можуть бути її формування, 

підтримання або розвиток; б) принципи управління. 

Оскільки на організаційну культуру впливають цілі і цінності керівника, 

персоналу організації, вимоги ринку до бізнесу і його соціальної 

відповідальності, формування і розвиток організаційної культури має 

базуватися, на наш погляд, на наступних принципах: відповідність 

організаційної культури мети, місії та стратегії організації; узгодження 

організаційних і особистісних цінностей; дотримання вимог до соціальної 

відповідальності та етики бізнесу; відповідність методів управління цінностям і 

культурним особливостям поведінки персоналу організації з урахуванням 

сформованих або бажаних типів організаційної культури; використання 

групової форми організації праці як важливого фактора «прищеплення» і 

закріплення колективних цінностей; задоволення як базових, так і вищих 

соціальних потреб для забезпечення особистісного зростання і організаційного 

розвитку; використання демократичного підходу до управління для підвищення 

організаційної ефективності і забезпечення організаційного розвитку на основі 

самоорганізації і самоврядування.  

Особливу роль в менеджменті грають методи управління персоналом, тому 

системи управління можуть бути:  з переважанням адміністративних методів, 

які базуються на владі, дисципліні та стягненнях;  з переважанням економічних 

методів. Такі методи управління спрямовані на весь спектр потреб працівників 
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- як базових фізіологічних, так і вищих соціальних потреб, задоволення яких 

досягається за допомогою матеріальних благ. Так, наприклад, висока оплата 

праці може служити засобом задоволення не тільки потреб існування, а й 

статусних, престижних потреб; з переважанням соціально психологічних 

методів. 

Соціально-психологічні методи управління персоналом орієнтовані, 

переважно, на задоволення вищих соціальних потреб працівників. Формування 

організаційної культури в відповідності з цією класифікацією відноситься до 

числа соціально-психологічних методів управління персоналом. Об’єктом 

впливу при цьому є групи, колективи людей. Організаційна культура як 

об’єктивна реальність формується при використанні всіх методів управління: і 

адміністративні, і економічні та соціально-психологічні методи управління 

формують організаційну культуру деякого типу. Тим часом, на наш погляд, з 

метою формування організаційної культури, що сприяє розвитку особистості та 

організації в цілому, більш доцільним є використання соціально-психологічних 

методів управління, оскільки, як зазначає Т.І. Калініченко: «спонукання формує 

ціннісний тип ставлення до праці, що виявляється у вигляді високого ступеня 

самоконтролю, ініціативи, відповідальності, інноваційності»[5].  

Разом з тим, основна мета управління персоналом полягає в підвищенні 

трудової мотивації і досягненні на цій основі більш високих результатів. Тому 

методи управління формують не тільки організаційну культуру, а й трудову 

мотивацію. 

Трудова ж мотивація є основою розвитку трудового потенціалу. На це 

вказує Г.М. Захарчин: «Розвиток трудового потенціалу може бути представлено 

як зміна психофізіологічної, професійно-кваліфікаційної, мотиваційної та 

корпоративної складової трудового потенціалу»[4]. Розвиток же трудового 

потенціалу (соціальної підсистеми організації) в сукупності з розвитком 

економічної і технічної підсистем сприятиме реалізації стратегії 

організаційного розвитку підприємства. 
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Управління формуванням організаційної культури реалізується через 

загальні функції - планування, організацію, мотивацію і контроль. При цьому 

управління організаційною культурою входить в планування, організацію, 

мотивацію і контроль і саме потребує планування, організації, мотивації і 

контролю.  

Так, при плануванні організаційної культури здійснюється формулювання 

цілей управління, якими можуть бути підвищення рівня її розвитку, 

формування організаційної культури, що сприяє особистісному та 

організаційному росту, формування організаційної культури, що відповідає 

умовам діяльності організації та ін. На основі обраної мети та з урахуванням 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації здійснюється 

визначення бажаних типів культури і основних організаційних цінностей.  

Далі необхідні вибір методів закріплення організаційних цінностей і 

розробка легенд, традицій, етичного кодексу, програм навчання етичної 

поведінки, системи комунікацій, методів мотивації і стимулювання 

співробітників, що втілюють в життя проголошені цінності, принципи і норми 

поведінки.  

Організація діяльності, пов’язаної з формуванням і розвитком 

організаційної культури, передбачає створення органу управління 

організаційною культурою, який може бути постійно діючим або тимчасово 

введеним, його працівники можуть бути штатними співробітниками або 

працювати на громадських засадах; розподіл завдань, повноважень і 

відповідальності між працівниками органу управління; організацію робочих 

місць в плані матеріально-технічного, інформаційного і програмного 

забезпечення; реалізацію відповідних методів закріплення організаційних 

цінностей.  

Розглядаючи управління організаційної культурою з точки зору 

структурно-функціонального забезпечення важливо мати на увазі, що 

структура управління повинна бути оптимальною, оскільки, за словами 

Э. Шейна, вона - «основа ефективного менеджменту, раціональних витрат, 

високої мотивації персоналу, гнучкості реагування і впевненого розвитку в 

конкурентному середовищі»[3].  
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На нашу думку, в реалізації функції формування і розвитку організаційної 

культури провідна роль належить вищому керівництву підприємства. Однак без 

наявності спеціальних служб або відповідальних працівників неможливо 

забезпечити ефективний процес управління організаційної культурою. Тому 

дане управління повинно реалізовуватися за двома напрямками: - по лінії 

безпосереднього керівництва підлеглими; - по лінії кадрової роботи. При цьому 

кадровій службі належить роль методичного та інформаційного забезпечення 

лінійного керівництва. У зв’язку з цим на великих підприємствах доцільно 

виділення в складі управління кадрів самостійного відділу (сектору) з 

управління організаційною культурою. Для ефективного функціонування 

даного відділу важливим є наявність горизонтальних зв'язків координації з 

іншими функціональними службами підприємства. До завдань працівників 

відділу управління організаційної культурою входитимуть: - розробка етичних 

норм; - розробка і підтримка традицій; - навчання етичної поведінки; - 

діагностика організаційної культури; - виявлення відхилень у поведінці, їх 

причин, місця і часу; - розробка і реалізація профілактичних і виховних заходів 

по виключенню поведінки, що відхиляється від встановлених норм; - розробка 

фірмової символіки і т. д. Склад працівників даної служби управління 

культурою і їх конкретні функціональні обов’язки визначаються в залежності 

від виду організації та конкретних проблем. 

Вибір методів управління персоналом, що забезпечують узгодження 

особистих і організаційних цілей і цінностей, на наш погляд, повинен 

враховувати формується або вже сформувалася організаційної культури. 

Контроль процесу формування і розвитку організаційної культури передбачає 

систематичне виявлення відхилень у поведінці від встановлених в організації 

норм, аналіз причин таких відхилень, вибір і реалізацію способів коригування 

трудового поведінки. Слід зазначити, що пропонована функція управління 

організаційною культурою вимагає при здійсненні планування, організації, 

мотивації і контролю дослідження організаційної культури і культурних 

цінностей. Так, при плануванні дій по формуванню і розвитку організаційної 
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культури в існуючій організації необхідно дослідження для визначення того, 

наскільки сформувався в організації тип культури і цінності персоналу 

відповідають цілям і стратегії організації, і прийняття відповідних рішень про 

коригування. Формування і розвиток організаційної культури передбачає 

постійне дослідження, яке, як було зазначено вище, ставиться в обов’язок 

працівників спеціального органу управління організаційної культурою. 

Здійснення мотивації персоналу до прийняття організаційних цінностей 

вимагає вибору видів мотивації та методів управління, який можливий тільки 

на основі дослідження особливостей трудової поведінки і культурних цінностей 

які підтримує персонал. 

Нарешті, контроль процесу формування і розвитку організаційної культури 

просто немислимий без дослідження організаційної культури на предмет того, 

«як повинно бути» і «як є». Таким чином, здійснення дослідження 

організаційної культури як частини функції управління культурою є сполучною 

ланкою в ланцюжку традиційних функцій управління.  

В результаті проведеного дослідження проблем в області організаційної 

культури нами розроблений алгоритм, що відображає основні моменти процесу 

управління організаційної культурою. Управління організаційною культурою 

(так само як і управління організацією) передбачає початкове визначення цілей 

організації, розробку місії і стратегії розвитку організації з урахуванням вимог 

ринку до бізнесу і його соціальної відповідальності. Після вироблення стратегії 

для організації починається процес формування організаційної культури, що 

передбачає відбір персоналу з культурними цінностями, відповідними місії і 

стратегії, визначення і проголошення основних культурних цінностей 

організації. При доведенні цінностей до персоналу керівництво повинно 

звертатися як до розуму співробітників, так і до їх емоцій і кращих почуттів. 

Цінності, складаючи основу організаційної культури, регулюють трудову 

поведінку працівників. Тому в процесі визначення культурних цінностей дуже 

важливо не просто задекларувати, а довести їх до усвідомленого сприйняття 

персоналом, до втілення в реальній поведінці працівників. Свідомого 
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сприйняття організаційних цінностей персоналом сприяє розробка етичних 

норм і принципів, спрямованих на роз’яснення бажаних стандартів поведінки 

членів організації. Для цього необхідна розробка спеціального етичного 

кодексу та проведення навчання етичної поведінки з метою підвищення 

сприйнятливості працівників до етичних проблем і сприйняття ними 

проголошених організаційних цінностей [1].  

Наступним кроком в процесі формування організаційної культури буде 

закріплення цінностей на підсвідомому рівні, що забезпечує прищеплення 

персоналу бажаних зразків поведінки. Для досягнення такої мети потрібні 

розробка і проведення організаційних заходів, спрямованих на формування та 

впровадження в практику діяльності організації традицій і фірмової символіки. 

Організаційні цінності засвоюються співробітниками, визначають поведінкові 

норми і формують реальну поведінку працівників. Невідповідність цінностям 

стає для кожного працівника природною умовою його діяльності в організації 

тому, що він вважає це єдино правильним. В результаті відбувається втілення 

організаційних цінностей в реальну практичну діяльність організації. Для 

підтримки організаційної культури необхідно дослідження, що полягає у 

виявленні відповідності організаційної культури стратегічного курсу. 

Організаційна культура і стратегія підприємства тісно пов’язані між собою, 

вони повинні гармоніювати один з одним і доповнювати один одного, на що 

вказує Г.М. Захарчин: «Якщо нова стратегія не вписується в існуючу 

організаційну культуру, необхідно вирішити, чи буде виправданий ризик, 

пов’язаний з прийняттям даної моделі змін, що передбачає зміну культури 

фірми»[4]. 

Підтримка організаційної культури означає необхідність розробки методів 

управління персоналом (адміністративних, економічних, соціально-

психологічних, або їх комбінації) спільно з механізмами трудової мотивації 

(вимушена мотивація, стимулювання персоналу, соціально-психологічна 

мотивація, або їх комбінації), програм соціалізації, адаптації та навчання 

персоналу, системи оцінки результативності персоналу, системи комунікацій в 
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організації та ін. Необхідність дослідження на етапі підтримки організаційної 

культури пояснюється тим, що в процесі функціонування організації в неї 

вливаються люди зі своїми культурними цінностями, які повинні враховуватися 

при розробці методів підтримки організаційної культури. Якщо в результаті 

дослідження з’ясовується невідповідність між організаційною культурою і 

виробленою стратегією, організаційна культура повинна бути змінена або 

скоригована. Зміна (коригування) організаційної культури передбачає 

проголошення нових (або деяке коректування існуючих) організаційних 

цінностей і закріплення їх на підсвідомому рівні. І тут знову буде потрібно 

дослідження організаційної культури. Результатом діяльності керівництва 

організації в сфері управління організаційної культурою буде розвиток 

трудового потенціалу, що в свою чергу призведе до організаційного розвитку. 

Представлений алгоритм управління організаційної культурою дає 

узагальнене уявлення про послідовність і зміст основних етапів практичних дій 

по формуванню і розвитку організаційної культури, що сприяє досягненню 

цілей організації. У процесі ж його реалізації (вироблення місії, позначення 

основних цінностей, розробка методів управління і т. д.). Даний алгоритм 

повинен наповнюватися конкретним для кожної організації вмістом. Вище був 

описаний загальний підхід до управління організаційною культурою і 

впровадженню в життя організації культурних цінностей, відповідних 

прийнятої стратегії розвитку організації.  

Однак будь-які дії, які передбачають будь-які зміни, негативно 

сприймаються людьми (персоналом). Тому з метою подолання опору слід 

використовувати певні прийоми, до яких можна віднести: - якомога ширше 

представлення інформації про зміни, що відбуваються з метою виключення 

чуток і непорозуміння. Проведення змін слід зробити «прозорим» для всього 

персоналу, який повинен розуміти сенс нововведень як з точки зору інтересів 

організації, так і своїх особистих інтересів; - впровадження організаційних 

перетворень має передувати навчання кадрів, метою якого є не тільки 

інформування про суть нововведень, а й досягнення позитивного ставлення до 



275 

них; - поетапне здійснення нововведень, що припускає наявність попереднього 

експерименту (впровадження нововведень в окремих підрозділах для перевірки 

позитивних і негативних їх наслідків). Результати попереднього експерименту 

дозволять керівництву розібратися в загальному ставленні персоналу до 

нововведень, виявити недоліки нововведень, якщо такі є, і розробити відповідні 

заходи, що дозволяють впровадити зміни в життя. Одночасне введення 

багатьох інноваційних програм не є ефективним, оскільки працівники можуть 

не розібратися в них, не зрозуміти їх суть і не сприйняти культурні зміни; - для 

успішного впровадження нововведень доцільно широке залучення персоналу 

до обговорення проблем і пошуку шляхів їх вирішення, створення обстановки 

взаємної довіри і активної підтримки нововведень. Особливе значення при 

впровадженні нововведень має підтримка їх неформальними лідерами; - 

створення схильності персоналу до змін шляхом підтримки людей, що 

відповідають за їх впровадження, стимулювання співробітників, що втілюють у 

своїй діяльності проголошені цінності і принципи, заохочення дій, що 

сприяють змінам в бажаному для організації напрямку; - здійснення 

символічних змін для закріплення на підсвідомому рівні працівників 

організаційних цінностей шляхом активного формування традицій, 

використання гасел і символів організації. 

Тому менеджмент сучасних організацій не може залишати поза увагою 

управління організаційною культурою, формування її в потрібному для 

організації напрямку. На наш погляд, організаційна культура впливає на 

організаційний розвиток через свої функції (ідентифікації, інтеграції, 

нормативно-регулююча, комунікативна, мотиваційна та ін.), при здійсненні 

яких, сприяє успішній соціалізації працівників організації. В результаті людина 

визначає своє місце і роль в організації, усвідомлює організаційні цінності і 

приймає встановлені зразки трудової поведінки і методи виконання роботи. 
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HR-БРЕНДИНГ – ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ 

В статті визначено cутність поняття HR-брендингу, стратегії використання 

НR-брендингу на підприємстві. Досліджено основний інструментарій HR-

брендингу. Виокремлено програму застосування лояльності персоналу, як 

категорію створення іміджу підприємства.  
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Ключові слова: HR-брендинг, імідж підприємства, управління персоналом, 

брендинг роботодавця, управління людськими ресурсами, лояльність персоналу. 

В сьогоднішніх умовах власний капітал та людський капітал – це два 

найважливіших активи в організації, які підтримують стабільність та 

довгостроковий успіх підприємства. Побудова успішного позиціонування 

компанії на ринку праці – головна задача для роботодавців у 

висококонкурентних умовах, які існують. Системна праця над брендингом 

організації допомагає залучити нових співробітників,  а також налагодити 

співпрацю з існуючим персоналом. У той  час, як міжнародні корпорації 

визнали силу брендингу компанії для залучення, добору та затримання 

працівників, вітчизняні підприємства на стадії усвідомлення потенційних 

переваг бренду НR управління. 

Віднедавна в HR-практиці з’явилось нове поняття – HR-брендинг. Це 

поняття передбачає у собі сукупність зусиль компанії у взаємодії з існуючими 

або потенційними співробітниками задля створення привабливого місця 

роботи, а також активне управління іміджем організації в очах міжнародних 

партнерів [1, с.3].  

Головним завданням HR-брендингу є формування іміджу компанії- 

роботодавця. Натомість, варто пам’ятати, що майже у кожної компанії існує 

стихійно сформований брендинг і залежить він від сприйняття компанії на 

ринку праці.  

Сорока О.В. та Красовська К.В. виділяють ряд факторів, які впливають на 

HR-брендинг організації, а саме: індивідуальні особливості працівників, 

створена думка ділової громадськості про підприємство в цілому, внутрішньо 

організаційні процеси  [2, с.12]. 

Криніцина В. у науковому доробку поділяє HR-брендинг на зовнішній та 

внутрішній. Зовнішній HR-бренд передбачає залучення фахівців, які 

знаходяться по той бік організації. Внутрішній зі свого боку орієнтований на 
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підвищення мотивації та задоволеності роботою співробітників компанії.  

Супутні цілі зовнішнього та внутрішнього HR-брендингу подані в рисунку [3, 

с.182]. 
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Рисунок 1 – Цілі HR-брендингу 

Більша частина спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами 

припускають, що саме працюючий персонал організації є інформаційним 

каналом сповіщення потенційних працівників. Науковці вважають, що HR-

брендинг поетапно впливає на процес залучення, відбору та утримання 

персоналу [4, с.10]. 

Процес залучення є важливою умовою для започаткування та розвитку 

довіри між фірмою та працівником. HR-брендинг впливає на новобранців, які 

зацікавлені займати вакантну посаду. Компанія на цьому етапі повинна 

створити свій імідж роботодавця та визначити бажані якості персоналу. 

Зовнішній HR-брендинг 

Орієнтований на фахівців, які 
знаходяться по той бік 
організації, тобто на 

потенційних претендентів 
компанії 

Внутрішній HR-брендинг 

Спрямований на підвищення 
задоволеності персоналу 
роботою як вищої ступені 

мотивації персоналу 

Цілі 

- залучення кваліфікованих 
працівників; 

- створення привабливого 
образу компанії як роботодавця 
на ринку праці; 

- вдосконалення 
корпоративного іміджу 
компанії. 

Цілі 

- утримання талановитих 
фахівців та топ-менеджерів; 

- забезпечення лояльності 
персоналу; 

- зменшення плинності 
персоналу; 
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Наприклад, директор компанії «Google» поділився своїм досвідом залучення 

людей на вакантні місця. Під час поїздки на роботу велосипедом він одягав 

футболку з логотипом компанії, зупинявся і ознайомлював людей з вільними 

вакансіями. Власне, HR-брендинг компанії на цьому етапі привертає 

потенційних співробітників до бренду цієї компанії. 

 На етапі відбору за допомогою HR-бренду підприємство рекомендує 

кандидатові прийняти пропозицію працевлаштування, підкреслюючи цінності 

та винагороди, які можна отримати завдяки досвіду роботи. Таким чином 

потенційний працівник оцінює досвід високоповажної організації як 

можливість досягнути більшого у кар’єрі. В цьому випадку наочним є приклад 

роботи організації Sofitel, яка використовує програму навчання для 

потенційних співробітників терміном 12-18 місяців. 

Директори, які використовують HR-брендинг на практиці, спрямовують 

свою роботу на те, щоб кожен співробітник компанії отримував задоволення від 

досвіду роботи в організації. Варто нагадувати працівникам про цінність 

їхнього вкладу в розвиток організації, мотивуючи та залучаючи до 

життєдіяльності підприємства. HR еквівалент включає в себе: винагороди, 

пакет пільг, страхування, та будь-які інші переваги, пов’язані з робочим 

процесом.  

Загалом, HR-брендинг може використовуватись як стратегічний 

інструмент управління людськими ресурсами. Деррік Кім та Майкл Штурман 

рекомендують використовувати нижчеописану стратегію запровадження HR–

брендингу [4, с.12 ]: 

Розуміння культури та бачення та місії своєї організації. Перед тим як 

приступити до створення HR-брендингу компанії, ідентифікації фірми та 

основні її цілі повинні бути зрозумілими для працівників. 

Порівняння існуючого та бажаного брендингу. В ефективному HR-

брендингу існує непереривний обмін інформацією, застосовуються ресурси для 

передачі цієї інформації у зовнішнє середовище. На думку фахівців, доцільним 

було б провести опитування серед заявників, претендентів на робоче місце, а 
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також безпосередньо провести фокус-групу серед працівників компанії. Це 

потрібно для того, аби оцінити сприйняття працівниками бренду організації та 

порівняти їх з очікуваною метою. 

Встановлення бренду організації. Після проведення аналізу із 

вищеописаного підпункту необхідно залучити працівників організації для 

створення відповідного бренду компанії-роботодавця. Встановіть конкретний 

план дій та візуалізуйте, як бренд буде сприйматись всередині організації та 

зовні. 

Маркетинг – партнер HR-бренду. Запозичення маркетингової тактики в 

практиці управління персоналом є надзвичайно важливим для створення 

ефективного брендингу роботодавця. Заохочуйте спільні проекти для обох 

відділів, таких як вибір відповідного комунікаційного середовища для підбору 

кадрів, а також вдосконалення веб-сайту. 

Захист бренду роботодавця. Рекомендується взаємодіяти з громадськістю, 

як з потенційними працівниками так і співробітниками компанії. 

Синтез та вимірювання ефективності. Простежуйте, чи внутрішні цінності 

організації узгоджуються з співробітниками. Доцільно використовувати 

опитування для дослідження сприйняття працівників.  

Криніцина В. у науковому доробку в свою чергу зауважує, що створення 

HR-брендингу складається із декількох етапів [3, с.175]: 

1) Аналіз існуючого бренду  організації, який включає в себе моніторинг 

ЗМІ, а також досвіду міжнародних партнерів, пов’язаних з бізнесом компанії. 

2) Вивчення цінностей, потреб та поведінку потенційних працівників. 

3) Дослідження внутрішніх можливостей і ресурсів компанії задля 

удосконалення роботи кадрової служби. 

4) Вибір найбільш ефективних засобів привернення уваги цільової 

аудиторії та привабливого образу компанії як роботодавця. 

5) Опрацьовування компенсаційних програм та системи мотивації 

персоналу. 
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6) Розроблення програм націлених на залучення та утримання 

співробітників. 

На думку дослідників, основними перевагами формування HR-брендингу 

компанії можна вважати [3. с.175]: 

1) Поступове зниження затрат на пошук та добір персоналу; 

2) Збільшення рейтингу вашої компанії; 

3) Висококваліфікований працюючий персонал; 

4) Збільшення лояльності персоналу по відношенню до організації;  

5) Підвищення згуртованості колективу; 

6) Поява або зміцнення духу «корпоративності» колективу. 

Кожна компанія, знаходячись на стартових позиціях, ставить для себе різні 

цілі і володіє різними ресурсами для їхнього досягнення. Лояльний 

співробітник – успіх будь-якої компанії. Лояльність є доказом того, що HR-

бренд компанії в достатній мірі сформований. Програма формуванням 

лояльності співробітників зміцнює систему HR-брендингу. 

У зв’язку з цим, кожна компанія повинна розробляти для себе власну 

програму лояльності. Програма розвитку лояльності може містити в собі 

наступні властивості[5]: 

Опис поточної ситуації. В даному розділі описується рівень лояльності 

компанії в даний час. В якості інструменту для компанії можна створити 

опитувальники. Для невеликих компаній оптимальним варіантом буде 

проведення організаційної діагностики з використанням інтерв’ю з 

співробітниками, спостереження, спеціально розроблених тестів. При складанні 

програми розвитку лояльності важливо оцінити не тільки рівень лояльності в 

компанії, але й виділити основні проблемні питання, ризики невдоволення 

персоналу, а також виявити співробітників, які демонструють нелояльність і 

негативно впливають на колектив. 

Використання показників співвідношених з лояльністю. Такими 

показниками слугує рівень задоволеності персоналу. 
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Зміцнення іміджу компанії на ринку праці та внутрішнього іміджу 

компанії. Інформування персоналу про всі успіхи компанії є дієвим способом 

зміцнення іміджу компанії. При цьому слід використовувати всі можливі 

канали комунікації: періодичні видання, стенди з наглядною інформацією, 

звіти, публікації в інтернеті і т.д. Для підтримання зовнішнього іміджу компанії 

потрібно постійно «моніторити» ситуацію, порівнювати себе з конкурентами, 

запозичувати їхній досвід.  

Коректування системи підбору персоналу під цілі покращення лояльності 

персоналу. Першим етапом відбору слугує оцінка лояльності кандидата, його 

відношення до життя та роботи в цілому.  

Змінення системи навчання під цілі підвищення лояльності. Особливу 

увагу слід звернути на навчання керівників середньої ланки. Саме від їхнього 

керівництва та відношення до персоналу залежить загальна атмосфера в 

компанії. 

Профілактичні заходи з підтримування лояльності. Репутація і HR-бренд – 

невід’ємна частина розвитку та конкурентоспроможності організації. Це 

дозволяє позиціонувати компанію як успішного роботодавця, цим самим 

залучати нових працівників. 

Отже, опрацьовуючи дослідження з різних наукових джерел, можна 

зробити висновок, що для формування HR-бренду потрібна усвідомлена робота 

з організаційною культурою, рівнозначний інструментарій та відкрита 

комунікація з цільовою аудиторією  з приводу цінностей компанії. 

Все більше компаній зводяться до висновку, що саме людські ресурси 

являються рушійною силою, які дозволяють досягнути успіху в поставлених 

цілях. Людські ресурси є ключовою ланкою діяльності керівників всіх рівнів та 

напрямків.  

Керівництво багатьох компаній твердо налаштовані на тій думці, що сили 

та матеріальний вклад потрібно поєднувати тільки з зовнішнім HR-брендингом, 

що не є зовсім правильним. Внутрішній PR відіграє не меншу роль HR-

брендингу, аніж зовнішній. Спочатку потрібно налагодити всі внутрішні HR-
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процеси: сформувати внутрішній HR-бренд, тобто стати гідним роботодавцем 

для свого працюючого персоналу, а потім вже приступати до реалізації 

процедур зовнішнього брендингу, формуючи власні атрибути, використовуючи 

різні промоакції та зовнішню рекламу. 
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В даний час на ринку праці загострилася конкуренція між роботодавцями, 

що обумовлено сформованим дефіцитом висококваліфікованих фахівців. Ця 

ситуація отримала назву «рекрутинговий бум», який актуалізував питання 

підвищення іміджу компанії, іміджу роботодавці та HR-бренду. 

Дослідженням питання використання HR-брендинга як інструмента 

формування іміджу підприємства займались багато видатних вчених. Вагомий 

внесок у розробку теоретичних і практичних засад розвитку маркетингового 

менеджменту зробили А. Войчак, А. Колот, Т. Писаревська, Л. Савчук,  

А. Власова та інші. 

Проте перераховані питання в тій чи іншій мірі пов’язані з персоналом 

підприємства, тому до HR-бренду проявляється все більше і більше уваги. Так 

як тема HR-бренду нова для сучасного суспільства HR-фахівців, її теоретико-

методологічна основа тільки починає формуватися. Даний напрямок в науці 

перебуває в процесі становлення і уточнення визначень.  

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні HR брендингу як 

складової формування іміджу підприємства. 

Логіка наукового дослідження передбачає встановлення єдиного 

термінологічного простору, для чого необхідно визначитися з розумінням «HR» 

і «бренд». 

Скорочена назва HR (human resources) – означає «людські ресурси». 

Людські ресурси – це якісна, змістовна характеристика всього персоналу 

організації. Цей термін використовують в рамках концепції «людини 

соціального» та особистісного підходу, тому в структуру людських ресурсів 

включають: 

 потенціал розвитку співробітників; 

 трудові взаємовідносини; 

 рівень культури і моральності; 

 ступінь кооперації і самоорганізації; 

 мотивацію співробітників; 

 креативність, підприємливість і ін. 
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Дефініція «бренд» застосовується як до товарів і послуг, так і до компанії. 

В рамках цієї статті нас цікавить бренд компанії, який трактується вченими по-

різному: 

 емоційний, індивідуальний образ компанії, що відображає його 

унікальні риси і характеристики [3]; 

 комплекс інформації про компанію [5]; 

 єдине позначення виробника [6]; 

 широко відома торгова марка або компанія, яка займає в свідомості і 

психології споживчих сегментів особливе місце з маси собі подібних [2]. 

Аналізуючи представлені вище визначення, можна зробити висновок, що 

бренд – це, перш за все, ментальна конструкція, сприйняття споживачем 

компанії в цілому. Бренд існує у вигляді особливостей свідомості конкретних 

людей або суспільства. Іншими словами, бренд компанії - це стійке враження, 

цілісний образ, що виникає у свідомості цільової аудиторії при кожному 

контакті з продуктом, послугою або власним ім’ям компанії. 

Термін HR-бренд або бренд роботодавця був вперше представлений в 

публіцистиці в 1990 р. Саймоном Берроу в журналі Journal of Brand 

Management. Ця публікація стала першою спробою протестувати можливість 

застосування інструментів бренд-менеджменту до управління людськими 

ресурсами. У даній статті автор визначає HR-бренд як сукупність 

функціональних, психологічних і економічних переваг, що надаються 

роботодавцем ототожнюються з ним [4]. Іншими словами бренд людських 

ресурсів ототожнюється з брендом роботодавця. З цим важко погодитися. 

Наступний крок у розвитку HR-бренду був здійснений на початку 2000-х 

рр. С. Берроу і Р. Мослі, які вивчили причини появи поняття «бренд 

роботодавця», а також історичні передумови розвитку HR-бренду, крою в 

розвитку бренд-менеджменту [4]. 

Пізніше, визнання зростаючу важливість HR-бренду і позиціонування 

компанії на ринку фахівцями, які працюють в сфері людських ресурсів, було 

неодноразово озвучено в численних публікаціях в Сполучених Штатах 

Америки, Австралії та Європі. 
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Слід зазначити, що самі HR-фахівці розходяться у своєму ставленні до HR-

бренду: одні вважають, що без нього в умовах фінансової нестабільності 

сучасним компаніям не вижити на ринку, наголошуючи на важливості даної 

сфери знань; інші ставляться до нього як до неефективного вкладення коштів, 

розглядаючи це як данину моді [2]. 

Разом з тим ряд вітчизняних і зарубіжних вчених пропонують власні 

трактування HR-бренду, які далекі від єдності поглядів.  

HR-бренд – сукупність зусиль компанії по взаємодії з існуючими та 

потенційними співробітниками, яке робить її привабливим місцем роботи, а 

також активне управління іміджем компанії в очах партнерів, потенційних 

співробітників тощо. 

Н. Осовицька вважає, що HR брендинг – це образ компанії як хорошого 

місця роботи в очах зацікавлених осіб (нинішні і колишні співробітники, 

кандидати, клієнти, акціонери та ін.); набір економічних, професійних і 

психологічних вигод, які отримує працівник, приєднуючись до компанії; 

спосіб, яким формується ідентичність бізнесу, починаючи з базових основ і 

цінностей, і інструменти за допомогою який це доноситься до всіх зацікавлених 

осіб. 

Б. Мінчінгтон і Е. Полухина трактують HR-бренд відповідно до сутністю 

поняття «людські ресурси», в той час як більшість інших вчених ставлять знак 

рівності між HR-брендом і брендом роботодавця.  

Аналізуючи представлені вище визначення того, що ж таке HR-бренд, 

можна виділити наступні риси, що об’єднують їх: 

 на думку фахівців, HR-бренд компанії – це, перш за все, її репутація, 

образ в очах зацікавлених осіб (клієнти, здобувачі, безпосередньо працівники 

компанії, акціонери тощо); 

 HR-бренд – це цілісний образ, комплексне явище, яке об’єднує в собі 

корпоративну культуру компанії, реалізацію її стратегії та ін.; економічні і 

психологічні вигоди, які може отримати співробітник компанії; 
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 головна мета створення і розвитку HR-бренду компанії – це залучення і 

утримання висококваліфікованого персоналу; 

 HR-бренд - це явище, яким можна керувати і контролювати. 

Сполучною ланкою цих визначень виступають слова: образ, репутація, 

корпоративна культура, що дозволяє нам сформулювати своє визначення HR-

бренду як способу персоналу компанії включає цінності, сформовані традиції в 

культурі взаємин, що забезпечують можливості професійного зростання і 

професійних досягнень на основі наявних компетенцій. 

HR-бренд включає в себе кілька елементів: цінності підприємства; традиції 

підприємства; культура взаємин (внутрішні комунікації); наявні компетенції 

персоналу; стиль управління; можливості професійного розвитку та кар’єрного 

зростання. 

Перший елемент – корпоративні цінності. До них можна віднести 

установки і принципи, які об’єднують людей і виключають порушення в роботі. 

Це те, що в компанії розуміється як «добре», і те, що розуміється як «погано». 

Корпоративні цінності часто виражаються словесно на плакатах, банерах, 

фірмових канцелярському приладді. 

Другий елемент – традиції підприємства. До них належать зразки 

поведінки, діяльності і відносин, які належать компанії і охороняються 

громадською думкою. Традиції створюють регулятивну систему відносин в 

компанії, забезпечуючи стабільність і стійкість трудового колективу. 

Корпоративними традиціями можуть бути різні аспекти управління 

персоналом: вшанування ювілярів, привітання іменинникам, святкові заходи, 

методи заохочення співробітників, методи вирішення конфліктів тощо. 

Третій елемент – культура взаємин або культура взаємозв’язків між 

співробітниками підприємства. По суті, це ті етичні норми, якими керуються 

співробітники в процесі взаємодії і командою роботі. Існують дослідження, 

присвячені типам взаємин в робочій групі (Р. Блейк і Дж. Моутон), динаміки 

міжособистісних відносин між керівником і підлеглими (П. Херсі та  

К. Бланшар), соціальних факторів оптимізації міжциклових відносин в 
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трудовому колективі (О.Н. Суббочева ) і ін. Всі вони розкривають ті чи інші 

особливості побудови продуктивних міжособистісних взаємин в колективі. Не 

викликає сумніву той факт, що згуртований, дружний колектив детермінує 

бажання в ньому працювати, що позитивним чином позначається на HR-бренд 

компанії. 

Четвертий елемент – наявні компетенції (від лат. Competere - відповідати, 

підходити) співробітників. Компетенції – це готовність і здатність 

співробітника вирішувати професійні завдання певної складності. Для цього 

потрібні спеціальні знання, вміння та здібності їх застосувати в практичній 

діяльності як в стандартній, так і в нестандартній ситуації. Необхідно 

відзначити, що мова йде про професійних, соціальних та особистісних 

компетенціях, які проявляються при виконанні своїх посадових обов’язків. 

Якість виконання посадових обов’язків окремим співробітником обумовлює 

його особистий імідж, а якість виконання своїх обов’язків всіма 

співробітниками обумовлює HR-бренд компанії. 

П’ятий елемент – стиль управління. Не викликає сумніву той факт, що 

менеджери роблять значний вплив на колег і підлеглих. У зв’язку з цим 

сукупність характерних і стійких методів вирішення завдань, що 

застосовуються менеджером, манера його поведінки по відношенню до 

підлеглих (іншими словами – стиль управління) обумовлює ефективність 

діяльності колективу і компанії в цілому. Існують кілька класифікацій стилів 

управління, але їх об’єднує розуміння того, що найефективніший стиль 

управління – це той, який відповідає ряду суб’єктивних умов: 

− важливості і терміновості поставлених перед колективом завдань; 

− умови виконання поставлених завдань; 

− розміри і структура колективу; 

− рівень зрілості і згуртованості колективу; 

− професійний досвід менеджера; 

− особисті якості менеджера. 
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Шостий елемент – можливості професійного розвитку та кар’єрного 

зростання. По суті, це пов’язано з кадровою політикою компанії, з тими 

умовами професійного розвитку, які створюються. Безумовно, багатьох 

працівників і потенційних працівників цікавлять питання підвищення своєї 

професійної кваліфікації і існуючі особливості просування по службовій 

драбині в компанії. Отже, чим більше таких можливостей, тим вище HR-бренд 

компанії. 

Сильний HR-бренд забезпечує компанії привабливий імідж у зовнішньому 

середовищі, що дозволяє їй боротися за кращі кадри і залучати талановитих 

людей, необхідних для подальшого розвитку. Крім того, він виконує свою 

найважливішу функцію: формує довіру, що забезпечує сприйняття компанії, як 

надійного партнера, відповідального роботодавця, привабливого партнера для 

своїх клієнтів. 

Розробка і впровадження сильного HR-бренду компанії, а також ефективне 

управління ним, має такі переваги: 

− компанії з розвиненим HR-брендом можуть дозволити собі платити 

співробітникам менше, ніж їх конкуренти; завжди є альтернатива матеріальної 

винагороди – соціальний пакет, компенсаційний пакет, кар’єрні можливості 

тощо; 

− зниження плинності кадрів; 

− підвищення рівня лояльності співробітників; 

− компанії стає легше залучати висококваліфікований персонал: 

збільшується кількість більш якісних вхідних резюме, зменшується кількість 

нерелевантних резюме; 

− зменшення витрат і скорочення термінів на закриття вакантної позиції; 

− підвищення рівня продуктивності праці і рентабельності; 

− підвищення рівня задоволеності і лояльності клієнтів компанії; 

− компанія стає стійкою в період економічних спадів [6]. 

Таким чином, HR-бренд компанії на ринку праці існує постійно, незалежно 

від того, прикладає компанія цілеспрямовані зусилля по його створенню або 
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розвитку. У разі рішення компанії підвищувати свій HR-бренд, їй необхідно 

розробляти ряд заходів по кожному елементу даного бренду з тим, щоб стати 

привабливою організацією як для своїх співробітників, так і для здобувачів 

робочих місць. Робота ця економічно ефективна, так як підприємство отримує 

ряд переваг, що робить його більш конкурентоспроможним. 

Список використаних джерел: 

1. Сардак О.В. Особливості управління HR-брендом підприємства в 

умовах ринкової економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.15. 

С. 276–282.  

2. Бруковская О.В., Осовицкая Н.П. Как построить HR-бренд вашей 

компании. Санкт-Петербург: Питер. 2010. 267 c.  

3. Куликова К.С., Морозова И.А. HR-бренд – маркетинговый метод 

управления персоналом. Современные технологии управления: монография. 

Одесса, 2012. С. 48–61.  

4. Тимбилдинг: целесообразность, результаты и перспективы. URL: 

http://efsol.ru/articles/teambuilding-results-and-persepktivy.  

5. Погиш Ю.С. HR-бренд – стратегия работодателя. Портал HR-

менеджеров 2012. URL: http://www.hrportal.ru/article/hrbrend–strategiya-

rabotodatelya.  

6. Мансуров Р.Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала. 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург. 2011. 210 с. 

 

УДК 35.075.1:342.2:321(045) 

Кривуш А.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Висвітлено особливості функціонування громадянського суспільства в Україні, 

проблемні аспекти взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів 



291 

влади. Виокремлено основні форми такої взаємодії. Сформовано рекомендації 

щодо взаємовигідного функціонування держави та громадянського 

суспільства. 

Ключові слова: інститути громадянського суспільства, органи влади, 

взаємодія, державне управління, влада. 

Сьогодні в провідних державах світу утвердилося розуміння того, що 

найкращі результати на шляху прогресивного суспільного розвитку можуть 

бути досягнуті при реалізації ідеології партнерства між владою і суспільством. 

Враховуючи це, державним управлінцям на всіх рівнях важливо проникнутися 

цією іделогією, знати методологічний інструментарій, за допомогою якого 

можна налагодити ефективний діалог між органами влади і громадянами, а 

також вміти використовувати цей методологічний інструментарій у своїй 

практичній діяльності.  

Враховуючи складність процесів взаємодії суспільства і влади та 

усвідомлюючи всю багатогранність відповідної проблематики, у даній 

дисципліні системно висвітлюються сутність, еволюція, теоретичні засади, 

методологія і механізми владно-суспільних відносин в умовах сьогодення. 

Спеціальна увага приділена розкриттюсучасного стану, проблем та перспектив 

розвитку таких відносин в Україні.  

Окремим аспектам взаємодії державної влади з інститутами 

громадянського суспільства присвячені наукові дослідження В. Ундіра, зокрема 

науковець вивчає особливості взаємодії місцевих органів виконавчої влади і 

громадянського суспільства на прикладі окремого регіону [1]. В свою чергу, 

С. Самара досліджує організаційно-правові аспекти взаємодії центральної та 

місцевої виконавчої влади, розглядаючи громадянське суспільство як об'єкт 

такої взаємодії [2]. Натомість, предметом наукових пошуків C. Возного є 

формування дієздатних територіальних громад крізь призму механізмів 

взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої 

влади [3]. Заслуговують на увагу й дослідження Г. Шаульської, присвячені 

удосконаленню наукової теорії механізмів державного управління взаємодією 

громадськості з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, в основі яких виступають партнерські взаємовідносини [4].  
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Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів 

формування взаємодії суспільства і влади. 

На сучасному етапі суспільного розвитку перед Україною, яка 

задекларувала себе як демократична і правова держава, постає необхідність 

розвитку інститутів громадянського суспільства та налагодження ефективної 

взаємодії між ними та владою. У налагодженні такої взаємодіїзацікавлене не 

лише саме суспільство, але й держава, і органи місцевого самоврядування, і 

бізнес-структури і навіть іноземні країни. Зацікавленість вказаних суб’єктів 

зумовлена результатами суспільної участі, зокрема зниженням корупції, 

підвищенням довіри громадян до органів влади, підвищенням їх відкритості та 

підзвітності, спільним вирішенням соціально-економічних проблем владними 

та громадськими інститутами.  

Державне управління і громадянське суспільство несуть у собі суспільну 

основу, існують у рамках єдиного комунікаційного поля держави. У той же час 

існує визначена відособленість цих двох елементів суспільної системи, 

зумовлена розходженнямиїхньої структури (ієрархічна і мережна) і циклічності 

дії, а також функціями. Однак за самою своєю природою і досвідомісторичного 

розвитку ці елементи можуть здійснювати реалізацію основної суспільної 

функції – розвитку суспільства – лише на основі взаємодії [4].  

Як і поняття громадянського суспільства, взаємодія слугує універсальним 

поняттям, що на практиці зовсім не означає, ніби проблема взаємодії 

вичерпана. Взаємодія має характер відносин й існує лише тоді, коли 

виділяються два чи більше елементів системи. Будучи визначальною 

філософською категорією, взаємодія відбиває аспект об’єктивних зв’язків, тому 

аналіз її змісту несе змістове навантаження в кожній конкретній науці.  

Дослідження взаємодії державної влади і громадянського суспільства як 

бази для створення ефективної системи державного управління є в Україні 

відносно новим питанням, вивченню теоретичних основ якого поки що 

приділена недостатня увага. Традиційно державне управління розглядається як 

вид суспільної діяльності; у контексті відносин влади і політики; відносин гілок 
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влади між собою; відносин виконавчої влади і місцевого самоврядування; 

відносин державного управління і місцевого самоврядування. У цих 

дослідженнях використовується традиційне уявлення про державну владу, як 

механізм впливу на суспільство, тобто функціонування дихотомії «держава – 

суспільство» на основі механізму прямих зв’язків [1]. 

У контексті взаємодії державної влади і громадянського суспільства 

механізм зворотних зв’язків – це в першу чергу механізм постановки 

суспільних проблем перед владою, і тільки в другу – оцінка її діяльності. 

Томущо у випадку такої постановки суспільної проблеми у влади виникає 

можливість спільного з громадянським суспільством її вирішення, 

консолідуючи, тим самим, суспільство і підвищуючи ефективність державного 

управління. 

Законодавчою основою регулювання діяльності інститутів громадянського 

суспільства в Україні є низка прийнятих і ратифікованих документів та актів, 

які повинні нормативно забезпечити їх підтримку і розвиток. Зокрема, Закон 

України:«Про соціальний діалог в Україні»; «Про громадські об’єднання»; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики»; Указ Президента України 

«Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»; Європейська 

конвенція з прав людини; Європейська соціальна хартія тощо. 

В Україні взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами 

державної влади відбувається у таких правових формах: 

1. Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій  

діяльності держави, яка забезпечується участю в розробленні та обговоренні 

проектів нормативно-правових актів. Громадське обговорення проектів 

нормативних актів є обов’язковим етапом нормотворчого  процесу  в  системі  

органів виконавчої  влади. Консультації з громадськістю в нормотворчому 

процесі проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні 

державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до 
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інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення 

гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів. Проведення 

консультацій з громадськістю має також сприяти налагодженню системного 

діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості 

підготовки та прийняття рішень із важливих питань державного і суспільного 

життя з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі  

громадян у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю 

проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку 

держави та життєвих інтересів широких верств населення. 

2. Участь у правозастосовній діяльності держави, яка забезпечується 

шляхом повної або часткової передачі повноважень державних органів 

інститутам громадянського суспільства та громадського контролю. Громадські 

організації також беруть участь у наданні адміністративних послуг на підставі 

повноважень, які їм надані законом або нормативно-правовим актом органу 

виконавчої влади. Це також залучення інститутів громадянського суспільства 

до надання соціальних послуг; здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади у формі громадського моніторингу 

підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, подання органам 

державної влади експертних пропозицій, утворення спільних консультативно-

дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування 

громадської думки у формуванні та  реалізації  державної  політики;  виконання  

спільних  проектів  інформаційного, аналітично дослідницького, благодійного і 

соціального спрямування тощо [3]. 

Попри відповідне нормативно-правове  забезпечення  державної  політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, є суттєві розбіжності 

між формальною інституціоналізацією та реальною активністю громадянського 

суспільства, а саме реальними можливостями контролювати і впливати на 

процес вироблення й прийняття політичних рішень, визначати складові 

соціальної політики, виступати сферою  проведення діалогу між зацікавленими 

сторонами тощо. 
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Співпраця влади та організацій громадянського суспільства у всіх 

державах, що перебувають у перехідному трансформаційному періоді 

супроводжується серйозними проблемами та перешкодами. Основними 

формами організації взаємодії органів влади та організацій громадського 

суспільства можна вважати: 
– участь організацій громадянського суспільства в розробленні та 

обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку держави, інтересів широких верств 

населення, прав і свобод людини та громадянина; 
– здійснення ними громадського контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади щодо розв’язання проблем, що мають важливе суспільне 

значення (у формі громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, 

експертизи їх ефективності, подання органам виконавчої влади експертних 

пропозицій); 
– надання організаціям громадянського суспільства соціальних послуг 

населенню відповідно до укладених з органами державної влади договорів; 
– утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, 

комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та 

реалізації державної політики; 
– проведення органами виконавчої влади моніторингу й аналізу 

громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на 

пропозиції та зауваження громадськості; 
– виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-

дослідницького, благодійного і соціального спрямування[4]. 
Консультативно-дорадчі органи сприяють прозорості в діяльності органів 

місцевого самоврядування та демократичного розвитку суспільства. 

Підтвердженням цього є визначення дорадчого комітету як тимчасового 

колективу представників територіальної громади та органів місцевого 

самоврядування, створеного для вирішення питань, які потребують поєднання 

різних функцій і залучення фахівців з різних галузей. Найкращі результати 
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приносить об’єднання дорадчих комітетів із формою опитування громадської 

думки, які виконують актуальні проблеми громади. Як правило, створення 

дорадчих комітетів ініціюється органами місцевої влади. 

Таким чином, основними напрямами розвитку системи партнерських  

відносин інститутів влади та громадянського суспільства є: забезпечення 

відповідних правових умов для функціонування та розвитку інститутів 

громадянського суспільства; активізація дієвої співпраці органів публічної 

влади з громадськістю в процесі вироблення і реалізації політики на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; підтримка ініціатив 

та залучення потенціалу громадських організацій у сфері надання публічних 

послуг та вирішення соціальних проблем громадян; підвищення рівня 

інституційної спроможності суб’єктів громадянського суспільства щодо 

використання механізмів участі громадськості у формуванні й реалізації 

публічної політики; використання інтерактивних форм зв’язків із 

громадськістю; підвищення рівня інформованості суспільства шляхом 

провадження ефективної інформаційно-просвітницької роботи щодо діяльності 

інститутів громадянського суспільства. 
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У статті викладено матеріал, який стосується існуючих систем та методів 

управління на різних підприємствах та описано шляхи покращення цих систем 

в сучасних умовах функціонування економічного ринку України. 
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удосконалення системи управління, інновації. 

Сучасне підприємство – це складна і багатофункціональна виробнича 

система, яка вимагає постійного вдосконалення та адаптації до змінних умов 

сучасного ринку. Кожен аспект цієї системи повинен на достатньому рівні 

функціонувати та взаємодіяти з іншими складовими цього комплексу. Проте це 

неможливо без розуміння підприємства в загальному вигляді та його 

вдосконалення на кожному етапі управління. Саме ж управління сучасним 

підприємством є сукупністю доволі складних виробничих, соціальних та 

економічних процесів, відповідальності менеджменту за результати діяльності 

підприємства, використання значних матеріальних, фінансових та трудових 

ресурсів. Результати такої діяльності мають вплив на становище підприємства 

на галузевому рівні та на економіку країни в цілому. 

Управління підприємствами досліджували багато зарубіжних науковців:  

П. Друкер, М. Мескон, Дж. Обер-Кріє, Ф. Тейлор, А. Файоль. Серед 

українських науковців проблемою необхідності удосконалення управління 

підприємством займаються О. Шапуров, І. Яненкова, С. Іванов, В. Гордієнко,  

Т. Циба, Й.Ситник, Р.Задорожна, В.Павлик, В.Перебийніс, Ю.Кабаков та ін. 
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Система управління підприємством – це принципи та механізми прийняття 

рішень, проходження інформації, планування, а також системи мотивації та 

матеріального стимулювання. В прямому значенні управління означає дію на 

працівників з метою досягнення цілей, які стоять перед підприємством та його 

колективом, що ґрунтується, з одного боку, на багатьох галузях знань, таких як 

економіка і політологія, соціологія й психологія, інженерні дисципліни і 

статистика, а з іншого - на узагальненні практичного досвіду управління 

різними підприємствами, організаціями й компаніями. [2] 

Таким чином, пошук шляхів удосконалення всієї системи управління 

неможливий без розуміння кожного елемента даної системи. Кожна система 

має свої функціональні складові, і управління – не виняток. Компонентами 

менеджменту підприємства є принципи та завдання управління, організаційна 

структура апарату управління, правові основи та економічні методи управління, 

інформація й технічні засоби її оброблення. Існує також цілий ряд підсистем, 

які визначають суть менеджменту на підприємстві (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Підсистеми менеджменту підприємства 



299 

Стратегічне управління забезпечує економічне зростання підприємства і 

підвищення його конкурентоспроможності.  

До завдань поточного управління належить неперервність і синхронність 

роботи всіх ланок підприємства, спрямованих на виконання встановлених 

поточних завдань. 

Управління персоналом відповідно до стратегії розвитку підприємства і 

поточними потребами виробництва означає: 

- забезпечення підприємства кадрами необхідної кваліфікації заданого 

професійного складу і чисельності; 

- навчання працівників відповідно до прийнятої на підприємстві технології 

й організації виробництва продукції; 

- розстановка персоналу за робочими місцями; 

- проведення об'єктивної оцінки і оплати результатів діяльності кожного 

працівника як основи ефективної мотивації його праці; 

- забезпечення прав і соціального захисту; 

- забезпечення безпеки і нормальних умов праці. [3] 

Основним завданням підсистеми управління виробництвом є організація 

виготовлення і постачання продукції необхідної якості й встановленої 

собівартості в заплановані терміни.  

Управління маркетингом  визначає, яку продукцію виробляти в якій 

кількості й в який термін, а  також ефективність постачання підприємства 

факторами виробництва за цінами, що не призводять до зростання витрат 

виробництва, формування ринку збуту продукції в необхідному обсязі та за 

цінами, які забезпечують отримання прибутку. 

Управління фінансами підприємства включає організацію і контроль 

надходження грошових коштів від реалізації продукції або стягування сум за 

попередніми угодами за надані послуги, а також грошових надходжень від 

цінних паперів тощо. Найважливішими завданнями управління фінансами є 

також оплата постачань сировини і матеріалів, призначених для виробництва; 

платежі за рахунками, які підлягають оплаті за раніше придбані товари; платежі 
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за експлуатаційними витратами (реклама, страхування тощо); виплата 

заробітної плати працівникам підприємства; виплата податків і здійснення 

інших платежів до бюджету і позабюджетних фондів. [3] 

Управління інвестиціями включає: 

- постійне вдосконалення організації виробництва і праці на базі пошуку, 

відбору, розробки і впровадження інноваційних пропозицій; 

- формування банку інноваційних ідей і варіантів їх рішення; 

- організацію процесу виявлення проблем розвитку і їх рішення; 

- формування на підприємстві клімату новаторства, пошуку нових ідей. 

Для кращого розуміння шляхів підвищення ефективності менеджменту 

необхідно виділити декілька напрямів удосконалення. Серед найважливіших 

Іванілов О.С. відзначає наступні: 

- удосконалення 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; 

- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості продукції. [4]. 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає насамперед 

необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 

управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 

виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами та 

реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов 

тощо. [6] 

Систему планування, обліку і контролю за основними показниками 

діяльності підприємства можна покращити за допомогою введення ефективної 

системи внутрішнього контролю, розвитку комп’ютерних мереж та систем 

зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій управління та 

інформаційних технологій. Насамперед, це буде ефективним у системі 

організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими 

потоками та витратами. 
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Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами має на меті 

пошук шляхів раціонального та економного використання всіх видів 

матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, 

регулювання використання виробничих запасів згідно з нормами витрат. 

Ефективне функціонування системи управління інноваційним процесом 

припускає, що кожний її елемент (організаційна структура, кадри, методи і 

процеси управління, документообіг тощо) відповідає специфічним вимогам, а 

також тим елементам системи, у безпосередній залежності від яких він 

знаходиться. Підвищення ефективності системи управління здійснюється 

введенням змін в операції інноваційного процесу, що підвищують ефективність 

використання ресурсів. Цими ресурсами є трудові ресурси, матеріально-

технічні засоби, устаткування, капітал, інтелектуальна власність і час. [5] 

Таким чином, в сучасних умовах функціонування конкурентного ринку 

запорукою успіху для підприємства буде безперервне зростання ефективності 

діяльності підприємства. Для цього необхідно дослідити існуючі напрямки 

покращення менеджменту та підібрати найоптимальніший спосіб, який охопить 

усі елементи структури підприємства. Це можуть бути удосконалення і самої 

організаційної структури, і планування процесів виробничої діяльності, і 

оптимальне використання ресурсів та запасів, впровадження інноваційних 

процесів, а також усі ці фактори разом. 
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Кузьменко А.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Кожен із нас унікальна особистість, що потребує відповідного відношення до 

себе. Всебічно розвиваючись, ми поглиблюємо свою індивідуальність, але разом 

із тим, хочемо відчувати свою приналежність до певної групи. Об’єднана 

спільною метою група індивідів – це і є сучасне трактування персоналу. 

Ключові слова: особистість, індивідуальність, управління персоналом, 

розвиток, мотивація, людський капітал. 

Всебічний розвиток особистості в сьогоденні є надзвичайно важливою 

функцією управління персоналом. Адже, наші працівники є запорукою успіху 

підприємства, від них залежить його дохід та задоволеність клієнтів. Тому на 

сучасному етапі розвитку бізнесу підприємці повинні думати не лише про 

отриманий дохід, але й про сприятливу атмосферу колективу в якому 

працюють його підлеглі. Сьогодні вже не має існувати «сухого» терміну 

«людський капітал», тому що всі ми перш за все особистості, а не просто 

роботи, що механічно виконують свою роботу.  
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Цілями даної статті є аргументування того, що всебічний розвиток 

особистості дійсно необхідний для впровадження концепції управління 

персоналом. Пояснення теоретичних аспектів сучасної концепції управління 

персоналом та обґрунтування доцільності впровадження заходів щодо 

налагодження стосунків у трудовому колективі й виділення у ньому працівника 

як індивідуальної особистості. 

Особистість — це усталена система соціально значущих рис, які всебічно 

характеризують індивіда. Особистість є продуктом суспільного розвитку та 

включення індивідів у систему соціальних відносин через активну предметну 

діяльність та спілкування. Формування особистості відбувається в процесах 

соціалізації індивідуумів і цілеспрямованого виховання, опанування ними 

соціальних норм і функцій за допомогою оволодіння різними видами і формами 

діяльності [8]. 

Всебічний розвиток особистості – широкомасштабний процес набуття та 

відточення фізичних, психологічних, моральних і економічних якостей, 

необхідних для гармонійного існування людини у соціумі. 

Люди є вагомим елементом продуктивних сил та головним джерелом 

розвитку економіки, a саме їхня майстерність, підготовка, освіта, мотивація 

діяльності. Концепція людського капіталу почала розроблятися в західній 

економічній науці на початку 60-х років XX століття. Розвиток цієї теорії 

пов’язаний з іменами відомих зарубіжних учених, передусім Т.Шульца, 

Г.Беккера, X.Боуена, Е.Денісона, Дж.Кендрика, Ф.Махлупа, Я.Мінсера, 

Л.Туроу. В Україні методологічні питання людського розвитку, відтворення та 

використання людських ресурсів досліджують такі провідні вчені, як О.Амоша, 

С.Бандур, Д.Богиня, В.Брич, Т.Заяць, А.Колот, Е.Лібанова, Н.Лук’янченко, 

О.Новікова, В.Онікієнко, Л.Шаульська, Л.Шевченко, Л.Шевчук. Дослідженню 

проблем формування та використання людського капіталу присвячено роботи 

таких науковців, як Б.Данилишин, В.Куценко, О.Грішнова, Л.Іванова, 

І.Каленюк, Л.Лісогор, В.Лич, І.Новак, У.Садова [1]. 
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В останні роки в науковій літературі з менеджменту та в управлінській 

практиці широко використовується достатня кількість термінів, що 

відображають участь людей у суспільному виробництві: трудові ресурси, 

людські ресурси, людський фактор, організаційна поведінка, організація праці, 

управління персоналом, кадрова політика, колектив, команда, соціальний 

розвиток, людські відносини та інші, що тією чи іншою мірою відносяться до 

трудової діяльності людини. Виділяючи як основний об’єкт людину, вони 

розкривають різноманітні аспекти проблеми управління персоналом і підходи 

до її розв’язання [2]. 

Для успішного вирішення питань з управління персоналом, достатньо 

почати з розуміння самого слова «персонал». Адже, уже саме його походження 

може нам багато чого сказати. Персонал з латинської мови означає особистість 

(persona), тобто не просто група людей, а саме індивіди. Перш за все 

розібравшись вже у цьому можна починати будувати вдале управління 

особистостями, що буде запорукою успіху підприємства.  

Існує безліч сучасних концепцій управління персоналом, тому варто також 

їх розглянути детальніше. 

Відомий вчений в галузі менеджменту Л.І.Євенко вважає, що сталася зміна 

чотирьох концепцій ролі персоналу у виробництві:  

1. Використання трудових ресурсів із кінця ХІХ ст. до 60-х рр. ХХ ст. 

Замість людини у виробництві розглядалася лише її функція – праця, що 

вимірюється витратами робочого часу і заробітною платою.  

2. Управління персоналом. Науковою основою цієї концепції, що 

розвивалася в 30-х рр., була теорія бюрократичних організацій, коли людина 

розглядалася через формальну роль – посаду, а управління здійснювалося через 

адміністративні механізми (принципи, методи, повноваження, функції). 

3. Управління людськими ресурсами. Людина стала розглядатися не як 

посада (елемент структури), а як ресурс, що не можна відновити, – елемент 

соціальної організації в єдності трьох основних компонентів (трудової функції, 

соціальних відносин, стану працівника). На практиці діяльності нашої держави 

ця концепція використовується фрагментарно більше 30 років і в роки 

перебудови мала розповсюдження в «активізації людського фактора».  
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4. Управління людиною. Згідно з цією концепцією людина – головний 

суб’єкт організації й особливий об’єкт управління, що не може розглядатися як 

«ресурс». Виходячи з бажань і здібностей людини, повинні будуватися 

стратегія і структура організації. Засновниками даної концепції вважаються 

лідери японського менеджменту: К.Мацусита, А.Морита та американські вчені 

Д. МакГрегор, Ф. Герцберг і Г. Мінцберг. Вона є тісно пов’язана з концепцією 

всебічного розвитку особистості [3]. 

Взагалі, Японія є дуже цікавою країною щодо системи менеджменту та 

відношень компанія-працівник. Завдяки системі довічного найму, управління 

персоналом побудоване перш за все на довірі. Як працівник не залишиться без 

роботи у скрутному становищі, так і компанія у складні часи не буде втрачати 

кваліфікованих спеціалістів.  

Завдяки цій системі в японських компаніях утворюється своєрідний 

«родинний дух». Зокрема, японські менеджери зазвичай набагато більше 

цікавляться деталями особистого життя своїх підлеглих, які часто виходять за 

межі службових відносин, ніж їх американські або європейські колеги, для яких 

це переважно вважається недозволеним втручанням в особисте життя 

працівників [4]. 

Також японські компанії не обирають працівника для якоїсь певної посади, 

а навпаки, підбирають посаду виходячи з його індивідуальних вмінь та 

навичок. Такий підхід, на мою думку, є дуже доцільним, адже при ньому 

людина проявляється як особистість зі своїми певними особливостями, ідеями 

та підходами до роботи.  

У сучасному світі, де усі мають право вибору, система довічного найму 

буде здаватися застарілою і занадто жорсткою. Та для японського менталітету, 

де стабільність та врівноваженість цінується понад усе, вона підходить 

якнайкраще. 

Слід зазначити, що для досягнення основної мети управління персоналом – 

ефективної діяльності – необхідно чітко уявляти наступні особливості 

персоналу [6]:  
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- особливості індивідуальної поведінки; 

- індивідуальні здібності, нахили, що впливають на схильність до реалізації 

будь-якої діяльності та орієнтацію на її виконання; 

- специфіка мотивації як специфіка потреб людини та її уявлення про цілі 

професіональної діяльності; 

- індивідуальні цінності, що проявляються в загальних переконаннях, вірі, 

світобаченні, уявленні про світ; 

- демографічні, статеві та вікові особливості; 

- національні та культурні особливості, що обумовлюються засвоєнням в 

досвіді способів, правил та норм поведінки, що детермінують конкретні реакції 

людини в конкретних ситуаціях; 

- особливості групової поведінки; 

- особливості корпоративної культури, тобто цінності та правила 

поведінки, властиві для конкретного трудового колективу; 

- феномени групової діяльності, а саме: етапи розвитку колективу, 

особливості лідерства, способи поведінки в конфліктних ситуаціях; 

- особливості поведінки керівників. 

Теоретичні аспекти сучасної системи управління персоналом 

передбачають наявність восьми основних функцій, розглянемо їх на рисунку 1. 

 

Рисунок 1— Основні  функції управління персоналом [5] 
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Найбільше нас цікавить саме четверта функція управління персоналом – 

творчий або всебічний розвиток особистості кожного співробітника.  

Задля вдалого впровадження сучасних концепцій управління персоналом, 

необхідно зважати на те, які шляхи розвитку особистості персоналу взяті за 

основу для цього.  

Англійським професором С.Лізом було виділено сім стратегічних 

напрямків у роботі з персоналом, які ґрунтуються з позицій теорії людських 

відносин, а саме [7]: 

1.  Зниження питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції й 

оплати праці працівників. Через високу оплату праці в розвинених країнах 

Європи та Америки продукція багатьох західних фірм стала не 

конкурентоспроможною порівняно з країнами Південно-східної Азії. Як вихід, 

пропонується розділити персонал на дві групи: висококваліфікованих 

постійних працівників з соціальними гарантіями і високою оплатою праці 

(«ядро») і малокваліфікованих сезонних працівників без соціальних гарантій і 

низькою оплатою праці («периферію»). Проте ця модель підходить не для всіх 

підприємств. 

2. Працівники – це ресурс, який необхідно максимізувати. Визнано, що 

єдиним джерелом довгострокової переваги на ринку є знання здібностей своїх 

працівників і максимізація їх винахідливості, мотивації і людських відносин, а 

не “копіювання“ досвіду інших компаній. Передовими підприємствами у цій 

сфері є ІВМ, Hewlett – Packard. 

3. Нерозривний зв’язок стратегії підприємства і стратегії управління 

персоналом. Залежно від типу компанії вона може застосовувати 

централізовану стратегію з єдиного центру (каскадна модель Чандлера) і 

децентралізовану стратегію, коли самостійні підрозділи великої компанії 

проводять гнучкий маркетинг на ринку (модель Портера і Фомбрука). 

4. Розвиток організаційної культури: загальні цілі, колективні цінності, 

харизматичні лідери, жорсткі позиції на ринку, контроль працівників за 

допомогою соціальних заходів. Висока внутрішня організаційна культура для 

деяких компаній – ключ до успіху. 
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5. «Японізація» методів управління персоналом. Широко розповсюдилася 

після успіху крупних японських компаній (Sony, Mitsubishi, Toyota, Nissan). 

Досягається за рахунок мінімізації кількості рівнів управління, високої 

організаційної культури, гнучких форм організації праці, високої якості 

продукції, відданості працівників фірмі. 

6. Управління персоналом – стратегічна функція. Цей напрям припускає 

розробку кадрової стратегії, підбір персоналу, виходячи з філософії фірми, 

винагороду з урахуванням якості індивідуальної діяльності, створення гармонії 

на робочому місці. 

7. Використання моделей управлінського вибору в роботі з персоналом з 

урахуванням чотирьох головних аспектів: вплив працівника і способи взаємодії 

на нього; процедура руху працівника на фірмі; системи винагородження; 

організація робочого місця.  

Тобто, можна зробити висновок, що сучасне управління персоналом не 

обходиться без врахування особистих потреб працівника, а навпаки ґрунтується 

на них. Все частіше компанії створюють в офісах атмосферу невимушеності та 

максимального комфорту. Самі приміщення будуються за принципом «open 

space», тобто відкритого простору, щоб працівники не відчували себе постійно 

закритими у чотирьох стінах сірого офісу. А також створюються зони 

відпочинку такі як відкриті тераси, ігрові зони.  

Деякі підприємства, задля підвищення продуктивності праці та 

налагодження сприятливої роботи у колективі, впроваджують створення 

маленьких груп працівників, які працюють в команді над спільним проектом. 

Так зазвичай роблять IT-компанії. Перевага є в тому, що у невеликій команді 

люди краще знають один одного, вищий шанс бути «почутим» при обговоренні 

проекту, починають проявлятися індивідуальні особистісні якості працівників, 

які раніше могли бути просто не помічені.  

Отже, концепція всебічного розвитку особистості є дуже важливою при 

формуванні системи управління персоналом. Вона надає змогу роботодавцям 

більш свідомо підходити до питань корпоративної культури, внутрішньої 



309 

атмосфери у колективі та відношень між працівниками. Адже, усі ці фактори 

безпосередньо впливають на продуктивність праці, фізичний та моральний стан 

людини.  

Всебічний розвиток особистості є однією з найважливіших функцій 

управління персоналом. Вона передбачає відношення до працівника як до 

індивіда та пошук специфічних підходів заохочення до продуктивної праці.  

Основоположні напрямки управління персоналом, що ґрунтуються на 

концепції всебічного розвитку особистості дають нам зрозуміти, що необхідно 

сприяти розвитку креативного мислення працівників, мотивувати їх, 

пропагувати колективні цінності та спільні цілі. Розробка кадрової стратегії, 

підбір персоналу, виходячи з філософії фірми, винагорода з урахуванням якості 

індивідуальної діяльності, створення гармонії на робочому місці – усе це є 

ключовими елементами формування системи управління персоналом.  

Список використаних джерел: 

1. Авдеев В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология : практикум. Москва : Финансы и статистика, 

2008. 256 с. : ил. 

2. Балабанова Л. В., Сардак О. В.  Управління персоналом : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с. 

3. Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / Національна 

академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; заг. ред. 

М. Й. Боришевського ; [М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова, 

Т. М. Яблонська, Н. Д. Володарська, О. В. Шевченко, В. В. Антоненко]. Київ ; 

Кіровоград : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка : Імекс-ЛТД, 2013. 104 с. 

4. Жуковська В. М.  Соціальний розвиток організації: потенціал, 

управління, інновації : монографія. Київ : КНТЕУ, 2018. 352 с. 

5. Котик І. О.  Особистісна надійність у контексті європейських цінностей 

сучасної молоді України. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції України : збірник наукових праць II 

Міжнародної науково-практичної конференції, 19-23 травня 2014 р. Вінниця, 

2014. № Ч. 2. С.257–265. 



310 

6. Остапенко Т. А.  Аналіз наукових підходів до управління персоналом 

підприємства [Електронний ресурс]. Соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри європейської інтеграції України : збірник наукових праць VI 

Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 вересня 2018 року. 

Вінниця, 2018. № Ч.I. С. 176–181. 

7. Теорія і практика професійного становлення особистості в 

соціокультурному просторі : монографія / [О. П. Крупський, О. О. Лаврентьєва, 

Т. О. Дороніна, І. О. Котик, О. А. Коновал, О. В. Малихін, Н. П. Мешко,  

І. О. Пальшкова, Л. О. Хомич, О. В. Шевяков, Г. І. Матукова та ін.]. 

Дніпропетровськ : Акцент, 2014. 360 с. 

8. Управління розвитком персоналу : опорний конспект лекцій / авт.:  

В. М. Жуковська, Н. В. Сичова. Київ : КНТЕУ, 2010. 38 с. 

 

УДК 658:005.332.4:331.108.2(045) 

Кулакова О.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

УСПІШНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність поняття «корпоративна культура». Виділено 

базові етапи впровадження корпоративної культури. Розглядається вплив 

корпоративної культури на ефективне функціонування організації загалом і 

системи розвитку персоналу організації зокрема, управління персоналом як 

один з чинників формування та розвитку корпоративної культури організації. 

Розглянуто приклади корпоративної культури у всесвітньовідомих компаніях. 

Ключові слова: підприємство,корпоративна культура, організація, колектив, 

управління персоналом, розвиток, місія, позитивна корпоративна 

культура,негативна корпоративна культура, типи корпоративної культури. 

Розвиток персоналує найважливішою умовою успішного функціонування 

будь-якої організації.Питання корпоративної культури є досить актуальним, 
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адже на зміну колишній жорсткій побудові компаній приходить нова культура 

управління, заснована на системі корпоративних цінностей. В умовах 

формування ринкових відносин, посилення конкуренції, глобалізації, 

підприємства змушені постійно розвиватись й швидко реагувати на зміни. 

Основою в цих процесах виступає корпоративна культура, яка об’єднує 

підприємство та персонал єдиною місією, стратегією розвитку, принципами, 

цінностями, традиціями, формує імідж організації, створює репутацію в 

діловому світі, підвищує її конкурентоспроможність і забезпечує конкурентну 

перевагу. 

Корпоративну культуру як поняття та інструмент ефективного 

менеджменту підприємства у своїх наукових працях розглядали такі науковці, 

як А. Маслов, Б. Мільнер, В. Никіфоренко, М. Портер, Т. Діл , А.Кеннеді , 

Т.Пітерс, Г. Хаєт,Є.Малінін, Ю. Одегов, В. Співак, К. Терещук,В. Кравченко,  

Р. Уотермен,  С. Хенді, М. Чеплюк та ін. 

Дослідження Т. Діла і А. Кеннеді, Т. Пітерса і Р. Уотермена викликали 

серйозний інтерес до розгляду поняття «корпоративна культура», оскільки цим 

ученим вдалося продемонструвати переваги компаній, які мають сильну 

культуру. Першою важливою теоретичною працею з розляду даної проблеми 

вважають книгу американського психолога Е. Шейна «Організаційна культура і 

лідерство». Автор першим описав теорію трьох рівнів корпоративної культури, 

на основі яких можна її вивчати: перший рівень – артефакти; другий рівень - 

проголошувані цінності; третій –базові уявлення. Подальші дослідження 

корпоративної культури будувалися вже на основі його трирівневої моделі[3]. 

Проблема взаємодії конкуренції та корпоративної культури до нашого часу є 

відкритою для розробки. 

На основі викладеного, формулюємо завдання, яке полягає в дослідженні 

сучасних корпоративної культури на основі аналізу їх складових елементів, а 

також визначення шляхів і методів оптимізації роботи з персоналом, з метою 

підвищення економічної ефективності, ринкової господарської діяльності 

підприємства на ринку в сучасних умовах на прикладі світових компаній. 
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Метою статті є дослідження корпоративної культурина успішне 

функціонування підприємства та виявити зв’язок між корпоративною 

культурою та системою розвитку персоналу, а також прослідкувати взаємні 

впливи між цими двома актуальними проблемами сучасної організації. 

Компанія не існує без власної культури. Від того, якою буде корпоративна 

культура залежить залученість співробітників, імідж компанії. В умовах 

сучасного ринку це важливо - успішним є тільки клієнтоорієнтований, 

відкритий і впізнаваний бізнес. 

Корпоративна культура –це сукупність моделей поведінки в організації. 

Вона формується з її розвитком і розділяється всіма членами колективу. Тобто, 

це система цінностей, правил, традицій, які склалися в організації та її 

підрозділах за час діяльності та сприймаються більшістю працівників. 

Організація формує власний імідж, в основі якого знаходиться специфічна 

якість наданих послуг, правила поведінки і моральні принципи працівників, 

репутація в діловому колі тощо. Це система загальноприйнятих в організації 

уявлень і підходів до організації справ, до форм відносин і до досягнення 

результатів діяльності, які відрізняють дану організацію від інших [2]. 

Для розвитку будь-якої організації корпоративна культура визначається 

декількома обставинами. По-перше, вона надає співробітникам організаційну 

схожість, визначає внутрішньогрупове уявлення про компанію, будучи 

важливим джерелом стабільності в організації. Це створює у працівників 

відчуття надійності самої організації та свого положення в ній.  По-друге, 

знання основ культури організації своєї компанії допомагає новим працівникам 

правильно інтерпретувати події, що відбуваються в ній, виокремлювати в них 

все найбільш важливе і суттєве. По-третє, внутрішня організаційна культура, 

стимулює високу відповідальність працівника, який виконує поставлені перед 

ним завдання[1].  

Залежно від характеру впливу корпоративної культури на загальну 

результативність діяльності підприємства виділяють позитивні і негативні 

корпоративні маркетингові культури.  
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Позитивна корпоративна культура організації є джерелом ухвалення 

грамотних управлінських рішень, якщо вона сприяє ефективному вирішенню 

проблем і зростанню продуктивності, стимулює результативність діяльності 

підприємства і його розвиток. 

Негативна корпоративна культура – джерело опору і загального хаосу, 

може перешкоджати ефективному процесу ухвалення рішень, загальному 

функціонуванню підприємства і його розвитку. 

Завдання кожної організації – створювати корпоративну культуру, яка 

дозволяє персоналу відчувати себе комфортно не на словах, а на практиці[4].  

Основними функціями корпоративної культури є: 

− формування іміджу організації; 

− створення мотивації для колективу; 

− підвищення залученості; 

− підвищення значущості співробітників; 

− допомога новим працівникам в адаптації; 

− формування норм поведінки, які допомагають ефективно управляти 

компанією; 

− упорядкування роботи відділів. 

В менеджменті виділяють безліч різних підходів до типології. Так як 

поняття «корпоративна культура» в бізнес-середовищі почали вивчати ще в XX 

столітті, сьогодні деякі класичні моделі вже втратили свою актуальність. 

Тенденції розвитку інтернет-бізнесу сформували нові типи організаційних 

культур. 

Доцільно сформувати класифікацію типів корпоративної культури в 

сучасному бізнесі[3], яку подано на рис.1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Типи корпоративної культури в сучасному бізнесі 
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Рольова модель в основному базується на правилах і розподілі обов’язків. 

Відмінна риса – наявність чіткої ієрархії, строгих посадових інструкцій, правил, 

норм, дрес-коду, формальних комунікацій. Найчастіше така модель 

використовується в великих компаніях з різними департаментами і великим 

штатом співробітників. Зважаючи на ці особливості, така компанія не може 

оперативно реагувати на зовнішні зміни, тому рольова модель найбільш 

ефективна в умовах стабільного ринку.  

«DreamTeam» – командна модель корпоративної культури, в якій немає ні 

посадових інструкцій, ні конкретних обов’язків, ні дрес-кодів. Ієрархія влади 

горизонтальна - підлеглих немає, є тільки рівноцінні гравці однієї команди. 

Спілкування найчастіше неформальне, дружнє. Як правило, «носієм влади» є 

той, хто прийняв на себе відповідальність за її рішення. Такий тип культури 

характерний для прогресивних компаній, стартапів. 

Сім’я – тип культури характеризується наявністю теплої, дружньої 

атмосфери всередині колективу. Компанія схожа на велику сім’ю, а керівники 

відділів виступають в ролі наставників, до яких завжди можна звернутися за 

порадою. Особливість - відданість традиціям, згуртованість, спільність, 

клієнтоорієнтованість. Стабільні позиції на ринку забезпечують лояльні клієнти 

і віддані співробітники. 

Ринкова модель – тип корпоративної культури вибирають організації, 

орієнтовані на прибуток. Колектив складається з амбітних, цілеспрямованих 

людей, які активно борються один з одним за підвищення, вигідний проект, 

премію. Компанія здатна швидко адаптуватися до зовнішніх змін за рахунок 

сильних лідерів, які не бояться ризикувати.  

Фокус на результат – досить гнучка корпоративна політика, відмінною 

рисою якої є прагнення розвиватися. Головні цілі – досягти результату, 

реалізувати проект, зміцнити свої позиції на ринку. Діє чітка 

субординація,лідери команди визначаються за професійними навичками, тому 

ієрархія часто змінюється.  
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Ще одним важливим інструментом формування спільної культури є 

лідерство. Людські стосунки також мають важливе значення. Існує потреба 

відбирати працівників, які були б «членами команди». Крім того, необхідно 

розробити політику винагород і стимулів, щоб заохочувати їх працювати на 

користь організації. 

В корпоративній культурі тон задає, як правило, керівництво компанії, 

тому перед будь-якими значними змінами саме керівники проводять первісну 

оцінку стану справ. Джейкоб Морган, автор «The Future of Work» рекомендує 

шість кроків побудови сильної корпоративної культури[3]:  

1. Постановка мети. В невеличкій компанії безпосереднього спілкування 

завжди вистачає, однак зі зростанням комунікація стає все більш спорадичною, 

приходити до згоди з важливих питань все складніше. Головні критерії відбору 

- ці дії повинні сприяти бізнесу й надихати всіх членів команди. 

2. Розробка спільної мови, цінності та стандарти. Ядро цінностей 

залишатиметься постійним при подальшому зростанні та трансформаціях 

компанії, додаткові цінності та стандарти можуть додаватися в процесі 

розвитку. 

3. Демонстрація прикладу. Голова компанії має бути втіленням її 

цінностей - в переконаннях і вчинках. Тоді не знадобиться зайвих пояснень. 

4. Вибір групи підтримки.Адвокати корпоративної культури - працівники, 

які люблять компанію так само, як і керівник, працюють на спільний успіх, 

причому з плином часу їхня роль лише зростає: на них орієнтуються і новачки 

компанії, і клієнти бізнесу. 

5. Бути тим, кому довіряють, з ким готові говорити відкрито. 

6. Ставитись до людей добре. Фільтрувати оточення, з ким можуть згодом 

виникнути проблеми, на етапі співбесіди: вміння можна отримати в процесі 

роботи, а переробити людину навряд чи вийде. Людина з екстраординарними 

здібностями, але поганим ставленням до оточуючих - потенційна загроза для 

всієї корпоративної культури. Якщо ж вдалося знайти працівника, який 

підходить до стилю спілкування й роботи в компанії, необхідно розвивати його 

особисті та професійні якості, давати можливості для зростання, і результат 

винагородить усі зусилля. 
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До прикладу, у компанії Google, відмовилися від методу «батога і 

пряника». В арсеналі топ-менеджерів компанії не покарання і нагороди, а 

здатність спільно знаходити рішення проблем і надихати команду на нові 

звершення.Тобто, їх ключовою цінністю є взаємопідтримка і взаємодопомога. 

На цьому і засновані і правила поведінки в компанії, і навіть мова спілкування 

всередині колективу. З цього можемо зробити перший висновок про 

корпоративну культуру – ефективна робота компанії. І кожна команда вибирає 

саме ті стандарти взаємодії, які приведуть її до успіху з більшою часткою 

ймовірності. 

Корпоративна культура, орієнтована на інновації, зміцнюючи трудовий 

потенціал працівників, формує інтелектуальну власність організації, і підвищує 

її конкурентоспроможність завдяки наявності унікальних розробок, технологій, 

інноваційної продукції. В умовах інформаційно-інтелектуального суспільства 

стрімко зростає кількість наукомістких сфер діяльності, інтелектуалізація праці, 

прагнення до саморозвитку й удосконалення. Сутність цих процесів 

відображається в корпоративній культурі, і, зокрема, в її різновиді - 

інноваційній культурі. Інноваційна культура передбачає використання новітніх 

технологій, сировинно-матеріальних ресурсів, інтелектуалізації праці та 

відповідної організації праці. Підприємства, які здатні поряд з технологіями 

формування корпоративної культури пропонувати або здобувати технології 

формування міжкорпоративної культури і культури бізнесу, мають більш 

успішні умови для розвитку, оскільки: сприяють створенню нових 

можливостей для розвитку бізнесу; відкривають нові можливості для 

взаємозбагачення бізнес-процесів і бізнес-технологій; формують нове 

культурне середовище, чим забезпечують виникнення нових потреб суспільства 

в розвитку додаткових видів і напрямів бізнесу[5]. 

У сучасну інформаційну епоху, коли здійснюється перехід до нових умов 

праці та менеджменту, складається нова корпоративна культура, яка стає 

органічним елементом нових форм організації. У глобальних і віртуальних 

організаціях процес праці на новому робочому місці здійснюється в умовах 
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зосередженості працівників і віртуального характеру праці. В таких умовах 

головною ланкою, яка пов’язує віддалених одне від одного людей і підрозділів 

у єдине ціле, стають загальні цінності. Зв’язки, що виникають на цій основі, 

породжують у людей почуття належності до спільної діяльності, є 

орієнтироміндивідуальної поведінки, забезпечують єдину спрямованість 

віддалених від компанії працівників і досягнення спільних цілей [5]. 

Повертаючись до України та враховуючи все вищенаведене, можемо 

сказати, що керівництво країни повинно зосередити свої зусилля як на 

реформах, так і на швидкому переході до прогресивних та інноваційних методів 

організації підприємства, і роль корпоративної культури в успіху компаній, які 

будуть функціонувати в Україні, є дуже важливою. 

Отже, можна зазначити, що метою корпоративної культури на 

підприємстві є забезпечення високої прибутковості підприємства за рахунок 

якісного поліпшення діяльності підприємства.Система управління персоналом 

організації сприяє формуванню організаційної культури через такі фактори, як 

позитивне ставлення адміністрації до працівників , наявність міцного зв’язку 

результатів праці та його оплати, об’єктивна оцінка досягнень працівника, 

можливість професійного і кар’єрного зросту, позитивний психологічний 

клімат у колективі, гарантії соціального захисту працівників, відчуття 

значимості і важливості виконуваної роботи, взаєморозуміння з керівником. 

Чим сильніша корпоративна культура, тим сильніша компанія, а потужна 

корпорація є важливим складником стабільності економічного й громадського 

життя держави.Адже, в сучасному бізнесі корпоративна культура виступає 

важливою умовою успішної роботи підприємства, фундаментом його 

динамічного росту, гарантом прагнення до підвищення ефективності. 
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Розглянуто питання підвищення ефективності діяльності органів публічної 

влади. Обґрунтовано принципи, виявлено фактори та запропоновано 

інструменти оцінювання внутрішньої ефективності. Виділено та досліджено 

основні критерії оцінювання органів публічної влади і визначено його 

особливості. 

Ключові слова: оцінка, принципи оцінювання органів влади, ефективність, 

фактори оцінювання, ефективність органів публічної влади. 

Сучасні реформи публічної влади в Україні, які ґрунтуються на засадах 

децентралізації та субсидіарності, вимагають створення та запровадження 

відповідної системи оцінки діяльності органів публічної влади. Така система є 

необхідною з точки зору запровадження оцінки діяльності органів публічної 

влади, без якої сьогодні неможливо уявити процес управління на місцевому 
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рівні в демократичних та соціально-орієнтованих суспільствах. Таким чином, 

питання ефективності діяльності органів публічної влади  безпосередньо 

пов’язано із запровадженням системи показників та критеріїв її визначення. Від 

того, наскільки якісними, повними та чітко визначеними будуть ці показники 

залежить система оцінки діяльності органів  публічної влади. Враховуючи, що 

діяльність органів публічної влади будується навколо надання послуг 

територіальній армаді, особливого значення питання оцінки якості та 

ефективності діяльності влади набувають на державному рівні управління тому, 

що саме органи  публічної влади є найбільш наближеними до населення та 

безпосередньо відповідають за якість послуг, що йому надаються.  

На сучасному етапі реформування в нашій країні поки що відсутня 

системи оцінки якості та ефективності діяльності органів публічної влади, 

незважаючи на значні наукової напрацювання та розробки. Досить цікавим є й 

зарубіжний досвід щодо критеріальної системи оцінки якості та ефективності 

діяльності муніципальної влади. 

Аналіз наукової фахової літератури засвідчує, що значний внесок у 

дослідження питань оцінювання системи державного управління зробили такі 

зарубіжні та вітчизняні науковці, як Бабінова О., Іжа М., Приходченко Л., 

Ребкало В., Фатеева С. та інші. 

Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів та 

виокремлення основних вимог щодо оцінювання ефективності органів 

публічної влади. 

Оцінка ефективності органів публічної влади в теоретичному аспекті є 

процедурою порівняння результатів тих чи інших рішень з критеріями, що 

відображають офіційно визнані цінності, інтереси, цілі й норми. Процедура 

оцінювання – це одночасно процес виявлення суперечності між суб’єктивними 

і об’єктивними чинниками управління.  

У фаховій літературі науковці [3; 4] відзначають наступні основні 

передумови і причини щодо оцінки результативності діяльності органів влади:  
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1. Оцінка допомагає поліпшити якість самої діяльності. Місцеві програми 

існують для надання різних послуг населенню і, таким чином, сприяють 

підвищенню рівня життя. Критерії оцінки визначають, у першу чергу, для 

органів місцевої влади шляхи їх оптимальної діяльності щодо надання 

високоякісних, ефективних і продуктивних послуг місцевому населенню.  

2. Критерії оцінки посилюють відповідальність. Вони мають важливе 

значення для бюджетного процесу, який можуть значно покращити шляхом 

оцінки відповідності рівня послуг витратам коштів.  

3. Критерії оцінки підвищують прозорість діяльності влади, тому що 

документи щодо оцінки результативності її діяльності на основі зазначених 

критеріїв завжди доступні широкому колу громадськості. 
Вибір типу оцінки та методів оцінювання залежить від цілей управління, 

інтересів організації або зацікавленої групи, соціально-політичних умов, 

наявності необхідних ресурсів тощо. Планування діяльності з оцінки 

результатів публічного управління передбачає вибір системи показників, 

властивостей оцінок, точності оцінювання, процедури збирання інформації, в 

тому числі використання результатів інших досліджень.  

Оцінка органів публічної влади здійснюється за допомогою певних 

критеріїв. Поняття «критерій ефективності» публічного управління позначає 

ознаку або сукупність ознак, на підставі яких оцінюється ефективність системи 

управління в цілому, а також окремих управлінських рішень.  

Об’єктами оцінки виступають різноманітні результати управлінської 

діяльності: види суспільних відносин, процеси, конкретні акти діяльності тощо. 

Вони називаються «предметними цінностями». Об’єкти оцінюються, тобто 

визначається їх суспільне значення, відповідно до ідеалів, принципів, цілей, 

концепцій, норм тощо. Такі категорії відносять до «суб’єктивних цінностей». Їх 

слід відрізняти від «предметних цінностей» (об’єктів оцінювання).  

Кожній політичній системі притаманні свої система та ієрархія цінностей, 

що об’єктивно зумовлені основами існування держави та інтересами 

суспільства. Система цінностей конкретного політичного союзу (держави) 
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складається з найбільш значущих для існування і функціонування політичного 

союзу цінностей, які зафіксовані в конституційних засадах державного ладу, 

ідеології, політичних принципах і цілях держави, втілюються в політичній 

стратегії, а також у принципах, концепціях і цілях діяльності керуючого 

суб’єкта. Усі вони закладені в критеріях визначення ефективності головних 

напрямів діяльності держави. 

В провідних країнах світу в публічному управлінні розроблено цілісну 

систему виконавчих критеріїв, які мають обов’язкові програми щодо 

забезпечення підтримки даної системи оцінювання на національному рівні.  

У США законодавчо затверджені виконавчі критерії для своїх 

департаментів і муніципалітетів. Цей процес стає все більш динамічним у 

визначенні та уточненні критеріїв, оцінки їх відповідності як інтересам 

муніципалітетів, так і громадськості [1].  

У Канаді управлінська діяльність будується на затвердженій системі 

оцінки результативності. Починаючи з 2001 року муніципалітети Канади були 

залучені до реалізації нової програми оцінки результатів діяльності – першої 

повномасштабної програми такого виду в Північній Америці. Від 

муніципалітетів вимагалось надання в Міністерство муніципальних справ 

інформації щодо результатів діяльності відповідно до нових критеріїв її оцінки, 

а також звітувати перед платниками податків. Ця програма з оцінки 

результативності вміщує тридцять п’ять оціночних критеріїв в дев’яти сферах 

діяльності муніципалітету з надання послуг [1].  

Ця програма враховує ефективність та продуктивність муніципальних 

послуг, а саме: відображає більшість затрат по муніципалітетам; сферу 

провінціально-муніципальних інтересів; допомагає поліпшити та спростити 

оцінку діяльності органів місцевої влади з боку громадськості; оперує цифрами, 

які відносно легко зібрати, підрахувати та порівняти; підпадає під 

муніципальну відповідальність [4]. 

Аналіз зарубіжних та вітчизняних здобутків: теоретичних підходів до 

побудови систем оцінювання ефективності (функціонального, мотиваційного, 
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дзеркального); існуючих моделей (від простої до еталонного тестування, оцінки 

Болріджа та піраміди SMART, холістичних чи збалансованих показників, з 

елементами системного підходу та першочергової значимості людського 

фактора тощо) показує, що для оцінювання ефективності діяльності органів 

влади необхідно застосовувати відповідні принципи:  

-об’єктивності, що забезпечується експертним опитуванням, результатом 

якого є практичні рекомендації з підвищення ефективності діяльності;  

системності, що передбачає повторення оцінки для відстеження змін, що 

відбуваються;  

- диференціації, яка зумовлює окрему оцінку зовнішньої та внутрішньої 

ефективності;  

- порівняння - виявлення кращого вітчизняного чи зарубіжного досвіду, 

його вивчення та запозичення певних інструментів і технологій;  

- процесний, за якого функції управління розглядаються як 

взаємопов’язані, безперервні дії, які і підлягають оцінці (цілі, яких планували 

досягти порівняно із наслідками, що є результатом діяльності, ресурси та 

інструменти, які застосовувалися тощо);  

- комплексності, що потребує врахування технічних, екологічних, 

економічних, організаційних, психологічних та інших аспектів діяльності;  

- динамічності, за якого об’єкт управління розглядається у діалектичному 

розвитку, причинно-наслідкових зв’язках. 

У світі залежно від цілей використовуються різні моделі для оцінювання у 

сфері публічного управління. Серед них варто назвати: Модель досконалості 

Європейської фундації якості управління (EFQM), Загальну схему оцінювання 

(Cоmmon Assessment Framework), Систему збалансованих показників (Balanced 

ScoreCard). Усі ці моделі ґрунтуються на концепції загального управління 

якістю (Total Quality Management – TQM), яка зосереджує увагу на задоволенні 

потреб споживача та передбачає постійне вдосконалення робочих процесів за 

допомогою аналітичних інструментів та командної роботи із залученням усіх 

працівників [1].  
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Найбільш поширеною організаційною моделлю оцінювання якості 

управління в Європі є Модель досконалості Європейської фундації якості 

управління (EFQM). Вона використовується як інструмент оцінки як у 

приватному, так і в державному секторі, дає чітке уявлення про те, наскільки 

ефективно працює організація порівняно з аналогічними, дає змогу встановити 

напрями розширення можливостей організації та її діяльності. EFQM:  

1) є структурою системи управління організацією;  

2) може бути використана для самооцінювання;  

3) пропонує схему для порівняння з іншими організаціями;  

4) дає змогу визначити сфери для вдосконалення. 
Цілісний розгляд проблеми оцінки ефективності діяльності органів 

державного управління мас ґрунтуватися на побудові взаємопов’язаної системи 

оцінок, що повинна містити такі критерії, як комплексність, багатофакторність, 

пріоритетність, безперервність і надійність. 

Комплексність оцінки э основним критерієм, оскільки багато явищ та 

процесів і в економіці, і в політиці, і в соціальній сфері характеризуються 

складним переплетінням і взаємодією великої кількості чинників й умов, під 

час оцінки ефективності діяльності повинно враховуватися, як певне рішення 

вплине на пов’язані сектори. Також доцільно зазначити, що найбільш 

об’єктивна оцінка управлінської діяльності може бути досягнута за умови 

всебічного їх розгляду з декількох позицій: економічних і соціальних, 

кількісних та якісних, поточних і перспективних тощо. 

Зазначимо, що проблема оцінки ефективності діяльності органів державної 

влади безпосередньо пов’язана з оцінкою ефективності цієї діяльності як 

самими державними службовцями, так і суспільством, тобто із різноманітними 

факторами. З огляду на це дослідниками виділяється декілька якісних 

показників ефективності роботи органів державного управління: 

 результативність рішень, що приймаються; 

 орієнтація на споживачів; 

 рівень координації роботи; 
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 використання інформаційних технологій; 

 швидкість роботи; 

 якість послуг і доступність їх для громадян [3]. 

Що стосується кількісних показників, то оцінку проводять за рівнем витрат 

(чисельність персоналу, витрати на здійснення управлінської діяльності, 

кількість наданих послуг, кількість осіб, які отримали послуги тощо). 

Даючи всебічну оцінку різним аспектам управлінської діяльності, 

необхідно водночас акцентувати увагу на головних, пріоритетних моментах, які 

мають визначальний вплив на інші. Такими моментами можуть бути стиль 

управління, стратегічні рішення або рішення, які впливають на значну кількість 

соціальних груп. 

Оцінка повинна здійснюватися не періодично (раз на рік чи раз на 

квартал), а постійно. Це дозволить проводити аналіз, виявляти зміни, своєчасно 

приймати необхідні управлінські рішення або коригувати їх. 

Методи оцінки, що використовуються, повинні вірогідно характеризувати 

явища та процеси, що досліджуються, бути перевіреними та верифікованими та 

надійними. 

Загалом, аналіз та оцінка як складові частини процесу вдосконалення 

управлінської діяльності мають бути строго визначеними за часом, формами, 

процедурами, наслідками. Системність і надійність мають вивести оцінку за 

межі суб’єктивного свавілля й надати їй характер діючої управлінської 

технології як комплексу алгоритмів реалізації управлінських рішень, що 

спрямовані на вдосконалення соціально-економічних процесів. 

Таким чином, оцінювання ефективності органів публічної влади є 

систематичним актом аналізу процесу досягнення поставлених цілей і 

виконання функціональних завдань та визначення результатів діяльності 

державних інститутів, установ та органів місцевого самоврядування з метою 

підвищення їх ефективності. Існує досить багато методологічних підходів до 

оцінки органів публічної влади, проте немає чітко визначених критеріїв оцінки, 
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що призводить зазвичай до описовості та фрагментарності оцінки органів  

публічної влади. Новий публічний менеджмент ґрунтується на концепції 

управління за результатами, але й ця концепція вимагає суттєвого 

доопрацювання. Зокрема, йдеться про необхідність поєднання оцінки як 

результату, так і процесу діяльності органів публічної влади. 
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Децентралізація державного управління в Україні є найбільш гострою 

проблемою з перших років виникнення української державності. У вересні 1997 

року Верховна Рада України імплементувала Європейську хартію місцевого 

самоврядування, визнавши відповідність європейським стандартам публічного 

управління. 

У квітні 2014 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Концепцію 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

Поява цих важливих документів стала можливою завдяки Конституції України 

1996 року, в якій, відповідно до вимог Європейської хартії, закріплено принцип 

визнання та гарантованості місцевого самоврядування. А це означає 

встановлення децентралізованої системи управління.  

Децентралізація – це процес передачі прав, повноважень та бюджетних 

надходжень від державних органів до органів місцевого самоврядування. Саме 

процес передачі прав і повноважень від державних органів до органів місцевого 

самоврядування лежить в основі реформування системи публічної влади [1]. 

Актуальною є необхідність з’ясування сутності державної політики 

розвитку територіальних громад, що в умовах децентралізації надасть громадам 

можливості отримати більше прав щодо забезпечення соціально-економічного 

розвитку територій, поліпшити ефективність надання населенню публічних 

послуг. 
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Вивченню та аналізу законодавства України у сфері децентралізації, як 

основи існування місцевого самоврядування присвячено цілий ряд праць 

науковців: М. Баймуратова, О. Батанова, В. Бесчастного, В. Борденюка,              

І. Будка, П. Ворони, П. Гураль, С. Газорян, Є. Глухачова, Р. Давидова,               

Г. Дегтярьової, І. Дробота, І. Дробуш, Н. Камінської, А. Коваленка,                

М. Корнієнка, В. Кравченка, Г. Падалка, Ю. Куца, О. Лиски, В. Мамонової,      

Н. Махначової, Р. Плюща, В. Погорілка, О. Слобожана та інших дослідників. 

Однак, не зважаючи на чималу кількість наукових праць, присвячених 

дослідженню питань організації та функціонування місцевого самоврядування, 

недостатньо дослідженими залишаються  питання реалізації законів України на 

конкретних прикладах організації та розвитку територіальних громад в Україні. 

Тому за мету статті обрано аналіз, узагальнення та класифікацію 

нормативно-правової бази розвитку та функціонування місцевого 

самоврядування в Україні. 

Під самоврядуванням ми розуміємо, перш за все, участь громадян в 

управлінні як комплексне політико-правове явище. Конституція України 1996 

р. констатує: «місцеве самоврядування як об’єкт конституційно-правового 

регулювання виступає як відповідна засада конституційного ладу України, як 

специфічна форма народовладдя, як право жителів відповідної територіальної 

одиниці на самостійне вирішення питань місцевого значення» [3]. 

Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу є необхідним 

атрибутом будь-якого демократичного ладу. У статті 2 Європейської хартії 

місцевого самоврядування записано: «Принцип місцевого самоврядування 

повинен бути визнаний у законодавстві України і, по можливості, у 

конституції» [2]. 

В Конституції України 1996 року відповідно до вимог Європейської хартії 

закріплено принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування. 

Стаття  5 Конституції України проголошує, що народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади, і через органи місцевого 

самоврядування. З цього положення Конституції зрозуміло, що органи 

місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму.  
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Місцеве самоврядування має особливого суб’єкта – територіальну 

громаду, яка здійснює місцеве самоврядування безпосередньо через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування [5]. 

Взаємозв’язок держави і місцевого самоврядування є досить тісним. 

Справа в тому, що місцеве самоврядування і державна влада мають згідно ч. 1 

ст. 5 Конституції України єдине джерело – народ.  

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється територіальною громадою 

і реформа передбачає здійснення системи заходів, які можна поділити на 

чотири блоки: 

1) Створення стабільної правової основи місцевого самоврядування. 

2) Формування матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування. 

3) Надання інформаційної, науково-методичної та організаційної 

підтримки місцевому самоврядуванню. 

4) Створення системи підготовки та перепідготовки кадрів для органів 

місцевого самоврядування [4]. 

На сьогодні вже склалася певна правова база організації, функціонування 

та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Загальне законодавство 

визначає статус органів місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад та 

порядок їх діяльності. 

Конституція України – закладає конституційні основи. 

Закони «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 

органи самоорганізації населення» регулюють засади місцевого 

самоврядування, повноваження органів та посадових осіб. 

Метою Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» є створення правових умов та можливостей для посилення гарантій 

місцевого самоврядування; сприяння створенню сільських територіальних 

громад; формування ефективно діючих рад та їх виконавчих органів [7]. 

Порядок формування органів місцевого самоврядування та обрання голів 

територіальних громад визначає закон: «Про місцеві вибори». 
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Закони, що є визначальними для формування ресурсів місцевого 

самоврядування, порядку формування бюджетів, встановлення податків і зборів 

це Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України. 

Регулювати місце і роль органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування покликані галузеві нормативні акти: Земельний кодекс 

України, Водний кодекс України та Закони України:  «Про основи 

містобудування», «Про культуру», «Про освіту», «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», «Про охорону навколишнього природного 

середовища». 

Для реалізації певних норм цих законів існують нормативні акти Кабінету 

Міністрів України, міністерств, відомств, нормативні акти місцевої ради, що 

встановлюють особливості здійснення місцевого самоврядування в певній 

громаді (місцевий статут) та правила роботи органів місцевого самоврядування 

[6]. 

Стаття 143 Конституції України передбачає, що органам самоврядування 

можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади і стан їх 

реалізації контролюється відповідними органами виконавчої влади. 

Закон України від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування в 

Україні» визначає, що особливим об’єктом управління є питання місцевого 

значення, перелік яких у вигляді предметів відання органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. Таке становище місцевого самоврядування в 

політичній системі дозволяє вважати його як самостійну форму публічної влади 

– публічну владу територіальної громади. Стаття 145 Конституції України 

гарантує самостійність місцевого самоврядування, права якого захищаються в 

судовому порядку, а стаття 142 визначає фінансову і матеріальну основу 

місцевого самоврядування. 

Конституцією України, законами України, правовими актами визначені 

повноваження місцевого самоврядування, права і обов’язки територіальних 

громад. Стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальні громади 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 
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управляють майном, що є в комунальній власності, розробляють і 

затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку. На 

них покладається і контроль за їх виконанням. Органи місцевого 

самоврядування затверджують бюджети адміністративно-територіальних 

одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори 

відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів; 

утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, а також 

здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання. 

В Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» конкретизуються 

повноваження місцевого самоврядування. Переважна більшість повноваження 

місцевого самоврядування здійснюється через представницькі органи місцевого 

самоврядування та їх виконавчі органи. Цей Закон за принципом розподілу 

повноважень окремо визначає компетенцію представницьких органів – 

сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів та сільського, 

селищного, міського голови [8]. 

Відомо, що головним завданням та метою місцевого самоврядування є 

задоволення місцевих потреб і вирішення конкретних проблем, що виникають 

на певній території, власними силами. 

Таким чином, сучасна демократична держава має не тільки визнавати 

можливість існування в ній місцевого самоврядування, а й підтримувати його і 

сприяти подальшому розвитку. Без цього не можливо уявити сучасне 

громадянське суспільство.  

Виникає питання: чим місцеве самоврядування відрізняється від місцевого 

рівня державного управління? Відомо, що державне управління на місцях 

представлене місцевими державними адміністраціями, які підпорядковані і 

підзвітні органам виконавчої влади вищого рівня. Адміністрації мають функції 

державної влади, але не має самостійних прав і повноважень відмінних від прав 

і повноважень органів центральної державної влади. 

Органи місцевого самоврядування – виборні і вирішують питання 

місцевого значення, і не належать до системи органів державної влади і 

зобов’язані діяти лише на підставі і в межах повноважень що передбачені 

Конституцією та законами України. 
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Головна відмінність – це автономія місцевого самоврядування від впливу 

органів державного управління. Принцип автономії міститься в Європейській 

хартії і ратифікований нашою країною 15 липня 1997 року. 

«Автономія – це право на самостійне вирішення проблем місцевого 

значення. Вона передбачається у правовій, організаційній і фінансовій 

площинах» [9]. 

Формування органів місцевого самоврядування визначаються статтею 141 

Конституції України, відповідно до якої жителі на основі загального, рівного, 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 5 років 

обирають депутатів відповідної ради та сільського, селищного, міського голову.  

Отже, порядок організації і проведення місцевих виборів визначаються 

Законами України «Про місцеве самоврядування України» і «Про місцеві 

вибори». Місцеві вибори забезпечують легітимність органів та виборних 

посадових осіб місцевого самоврядування, наділяють їх мандатом народної 

довіри. 
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В умовах ринкової економіки, де діють механізми конкуренції, швидких 

кон’юнктурних змін, для забезпечення ефективного функціонування 

підприємства зростає роль стратегічного планування. Саме стратегічне 

планування дозволяє мінімізувати ризики, підвищувати інвестиційну 

привабливість підприємства за рахунок формування конкретних цілей та 

стратегій розвитку підприємства. Але більшість підприємств відмовляються від 

стратегічного планування, обмежуючись лише тактичним та оперативним, 

пояснюючи це неможливістю здійснювати довгостроковий прогноз в умовах 

швидких змін. Або найчастіше суб’єкти господарювання здійснюють 

стратегічне планування лише формально. 

Значний внесок у становлення та розвиток стратегічного планування 

зробили  І.О. Бланка, А.І. Гінзбурга, В.М. Гейця, М.М. Єрмошенка,  

В.А. Забродського, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, Л.А. Костирки,  

В.І. Ляшенко, В.А. Міщенко, Б.І. Пшика, Р.А. Слав’юка Л. Г. Шемаєвої та ін.  

Метою даного дослідження є обгрунтування необхідності використання 

стратегічного планування на підприємстві та шляхи його удосконалення. 

Стратегічне планування – це одна з основних функцій стратегічного 

управління, яка являє собою процес формування стратегії, визначення місії, 

мети і довгострокових цілей підприємства та ефективних шляхів і засобів їх 

досягнення на основі раціонального використання стратегічного потенціалу 

(ресурсів) підприємства та врахування динаміки розвитку в умовах 

турбулентного зовнішнього середовища за допомогою корекції системи досить 

формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання. 

Система стратегічного планування фокусується на створенні 

довгострокових ринкових або ресурсних конкурентних переваг компанії. 

Ринкові конкурентні переваги формуються відповідно до поточної структури 

галузі й ринкової позиції підприємства в ній. Ресурсний підхід безпосередньо 

розглядає компанію та особливий набір її внутрішніх ресурсів як конкурентну 

перевагу. На практиці ці підходи доповнюються і рівноправно застосовуються 

під час розробки стратегії розвитку державного підприємства. При цьому 
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передбачається, що нові стратегії як у традиційнихгалузях, так і в нових сферах 

бізнесу мають відповідати накопиченому потенціалу компанії не залежно від її 

розміру, форми власності та мети існування [1, с. 25]. 
Більшість західних і східних підприємств використовують стратегічне 

планування для того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які 

сформувались зовні та в середині підприємства. Основніпередумови переходу 

до стратегічного планування наступні: 

− необхідність реакції на зміни умов функціонування підприємств; 

− потреба в об'єднанні різних напрямків діяльності підприємства в умовах 

розвитку процесів децентралізації та диверсифікації; 

− наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність їхньої 

підтримки або створення їх; 

− посилення конкуренції; 

− інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв'язків з підприємствами, які 

використовують систему стратегічного планування; 

− наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати 

складні питання, застосовуючи систему стратегічного управління [4, с. 38]. 

На сучасному етапі входження України в загальноєвропейські та 

регіональні структури актуальним є питання розробки методики впровадження 

стратегічного планування функціонування підприємств. Сучасні темпи зміни і 

накопичення знань є настільки великими, що стратегічне планування являється  

єдиним способом прогнозування майбутніх проблем і можливостей. 

На практиці стратегічне планування є складним процесом, який охоплює 

декілька етапів: 

1. Підготовка планування. 

2. Визначення місії організації. 

3. Ідентифікація сучасних завдань та стратегії. 

4. Аналіз оточення (можливості та загрози). 

5. Аналіз засобів (сильні та слабкі сторони організації). 

6. Визначення стратегічних цілей. 
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7. Опрацювання альтернативних стратегій. 

8. Стратегічні рішення (вибір відповідного варіанту стратегії). 

9. Впровадження стратегії. 

10.  Вимір та контроль кроків та наслідків [7, с. 108]. 

Стратегічне планування представляє собою процес, в якому кожний 

наступний етап ґрунтується на попередніх.  

Основними перевагами стратегічного планування є: 

− зв’язок поточних рішень з майбутніми результатами, організоване 

осмислення рішень з прогнозуванням їхніх наслідків;  

− орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто 

допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень; 

− визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності 

підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формулюванні стратегій 

для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні;  

− розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між 

поточною та майбутньою діяльністю [6, с. 82]. 

На сьогоднішній момент часу, мету та цілі діяльності, кожне підприємство 

вибирає самостійно. Необхідними умовами правильного вибору цілей та 

стратегії підприємства є аналіз зовнішнього середовища з метою визначення 

можливих загроз і аналіз внутрішнього середовища підприємства з метою 

з'ясування його слабких та сильних сторін.  

Взаємовідносини у діловому світі все більш ускладнюються: змінюється 

масштаб конкуренції, умови конкурентної боротьби, усе скоріше оновлюються 

технології, змінюються потреби та смаки споживачів. У цих умовах 

забезпечення ефективної діяльності підприємства без стратегічного планування 

стає неможливим.  

Стратегія становиться життєво необхідним управлінським інструментом, 

за допомогою якого фірма може протистояти зміні умов навколишнього 

середовища.  Необхідність стратегічного планування полягає в тому, щоб 

зробити оперативні, поточні управлінські рішення науковообґрунтованими в 

умовах економічної невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища 

існування підприємства [2, с. 98]. 



336 

З метою удосконалення стратегічного планування на підприємстві велику 

увагу провідні зарубіжні підприємства при стратегічному плануванні надають 

удосконаленню методів аналізу, прогнозуванню та обробці вихідної інформації. 

Метод портфельного аналізу є одним з нових у стратегічному плануванні, якій 

полягає в аналізі великого обсягу інформації, що віддзеркалює ринкові позиції 

підприємства і його основних конкурентів. На підставі цих матеріалів 

формуються стратегії підприємства, здійснюється оцінка їх результатів, 

можливість реалізації, вибір кращого варіанта. Цінність цього методу полягає в 

тому що він дає достатній обсяг інформації для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

Стратегічне планування розраховане на 5; 10 і більше років, а конкретний 

його строк залежить від життєвого циклу товару і попиту на продукцію, яка 

виробляється підприємством. При стратегічному плануванні використовують 

різні підходи: задовольняючий оптимізаційний, адапційний. Самим поширеним 

є задовольняючий підхід, який ґрунтується на досягненні певного 

задовольняючого рівня. Оптимізаційний підхід використовується якщо є 

можливість надати кількісний показник поставленій цілі, що підвищує 

обґрунтованість планів. Адаптаційний підхід полягає в обов'язковому 

реагуванні на можливі зміни умов, що протидіятимуть реалізації планів [3, с. 

60]. 

На нашу думку, особливу роль в стратегічному плануванні необхідно 

відводити менеджеру, який повинен: 

 постійно враховувати фактор невизначеності та ризику у змінах 

зовнішнього і внутрішнього середовища; 

 здійснювати комплексний аналіз, різних ситуацій (економічної, 

демографічної, екологічної), сильних і слабких сторін підприємства і його 

реальних можливостей для опрацювання обґрунтованих рішень; 

 в залежності від ситуації перебудовувати організаційну структуру 

підприємства відповідно до стратегічних цілей і підвищувати відповідальність 

працюючих у здійсненні стратегічного планування; 
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 давати постійну оцінку функціонування служб підприємства щодо 

реалізації стратегічного плану. 

Обов'язком менеджера є постійне удосконалення стратегічного управління, 

постійний аналіз існуючих стратегій, посилення контролю за їх використанням, 

для чого створюються спеціальні групи спеціалістів [7, с. 108]. 

В багатьох зарубіжних фірмах відповідальність за стратегічне планування 

покладають на відділ маркетингу, який розробляє стратегічні маркетингові 

плани і які складаються практично по кожному продукту, наближаючи його до 

ринкових потреб. Але в практиці стратегічного планування в іноземних фірмах 

існують ряд недоліків і проблем, які доцільно використовувати в практиці 

вітчизняного менеджменту. Так, виявлялись не досить точними прогнозні 

показники на далеку перспективу; впровадження стратегічних планів не 

супроводжувалося внесенням змін у раніше визначені показники; система 

мотивації менеджерів в основному спрямована на досягнення результатів у 

короткостроковому періоді. 

Таким чином, для успішного функціонування підприємства на ринку на 

сьогоднішній день необхідним є здійснення стратегічного планування, оскільки 

воно дає змогу управляти ризиками, стабільно розвиватися. Стратегічне 

планування визначають як функцію стратегічного управління, а також і як 

процес реалізації управління. 

Необхідність стратегічного планування полягає в тому, щоб зробити 

оперативні, поточні управлінські рішення науково обґрунтованими в умовах 

економічної невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища 

підприємства. Основною метою стратегічного планування є забезпечення 

результативної діяльності підприємства протягом тривалого періоду часу. 
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Згідно з Конституцією України, вищою соціальною цінністю нашої 

держави є людина, її життя та здоров’я. Отже основою соціальної політики і 

національної безпеки України є охорона здоров’я. На сьогодні в Україні 

тривають державно-правові реформи, які охоплюють  в тому числі і охорону 

здоров’я.  

Концепцією управління якістю медичної допомоги в галузі охорони 

здоров’я в Україні на період до 2020 року, передбачено формування 

економічної мотивації для покращення медичного обслуговування,  шляхом 

зміни оплати праці медичних працівників за рахунок виділення двох складових: 

постійної (на базі єдиної тарифної сітки) та змінної (залежно від обсягу і якості 

надання медичної допомоги). 

Варто зауважити, що надання повноцінної та якісної медичної допомоги 

населенню неможливе без адекватної матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, професійних та кваліфікованих лікарів, компетентних 

адміністрацій. Отже, одним з ключових моментів системи охорони здоров’я має 

бути кадрова політика.  

Згідно рекомендаціям ВООЗ сучасний підхід до планування медичних 

кадрів має спиратися не тільки на достатню кількість фахівців- медиків, а й на 

наявність у них необхідної мотивації [7]. 

Проблеми розробки мотиваційних систем, прийомів та методів мотивації 

персоналу в різний час досліджувались такими засновниками сучасного 

менеджменту як: Л. Гілберт, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Г. Гант. Виникали 

різноманітні теорії мотивації (К. Алдерфер, В. Врум, Ф. Герцберг, А. Маслоу, 

Д. МакКлелланд, Дж. Обер-Кріє, Е. Цандер та ін.), розроблялись системи 

матеріального стимулювання робітників (Аткінсон, Бігелоу, Кнеппель, Роуен, 

Хелсі та ін.). Наукові здобутки минулих часів стали предметом вивчення та 

удосконалення вітчизняних вчених: С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, 

В. Гуменюк, Г. Дмитренко, М. Долішній, Г. Калитич, О. Кузьмін, 

І. Прокопенко, В. Соколенко. 



340 

На сьогодні важливо розуміти, які чинники впливають на медичного 

працівника, що саме спонукає його до самовідданої праці. Для цього необхідно 

визначитись із термінологією. 

В управлінні мотивація – це процес стимулювання працівників до 

здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих 

рішень і запланованих завдань. Мотивація – це те, що знаходиться «всередині» 

людини. Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи призводить до 

якісного результату. Мотиватор — чинник, позитивний або негативний, що 

“резонує на одній частоті” із мотивацією - це внутрішнє обґрунтування 

людиною певної дії, сформульоване нею з урахуванням власних уподобань, 

цінностей, потреб. У системі цінностей особи стимули і мотиватори можуть 

збігатися, а можуть суперечити одне одному. Крім того, людина може не 

зважати на певні стимули, тому що для неї  на даний час важливішими є інші 

моменти, в той час як мотиватор завжди викликає певну реакцію [8]. 

Методи мотивації праці і трудової діяльності працівників можна розділити 

на організаційно–адміністративні, фінансові та соціально-психологічні. 

До організаційно-адміністративних методів можна віднести застосування 

трудового законодавства, наказів, розпоряджень та інших нормативних 

документів, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, тощо. 

Фінансові методи - поділяються на прямі (зарплата, премії, надбавки, 

доплати, бонуси, одноразові виплати, матеріальна допомога на оздоровлення) і 

непрямі (оплачуваний лікарняний, додаткова оплачувана відпустка, соціальне 

страхування, відшкодування навчальних заходів, конференцій тощо).  Прямі 

фінансові стимули мають важливе значення, адже це оцінка трудового внеску у 

вигляді конкретної грошової винагороди, що має особливу вагу для працівників 

бюджетної сфери[7].  

Соціально-психологічні методи мотивують працівника шляхом морального 

стимулювання, через особистий приклад керівника, неформальне спілкування, 

професійне та кар’єрне зростання. Важливу роль грає справедливість оцінки 
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керівником результатів праці підлеглого, “дружність” колективу та формування 

корпоративної культури, змістовності праці та можливість новаторства, а також 

покращення естетичних умов праці і формування творчої атмосфери в 

колективі. 

Для нас також важливі фактори, що утримують співробітників у системі 

охорони здоров’я, адже застосування стимулів має лише короткостроковий 

ефект. Для забезпечення якості надання медичних послуг населенню у 

довгостроковій перспективі, необхідно створювати належні умови роботи, 

підтримувати  та оновлювати інфраструктуру закладів охорони здоров’я. 

За даними дослідження, що проводилося під егідою USAID у 2016 році, 

медпрацівники загалом були задоволені умовами своєї роботи ( 3,8 — 4,0 балів 

за 5-ти бальною шкалою. Виняток становила оплата праці ( 2,6 бала). 

Виявились задоволеними  лише 20% опитаних[8]. 

Серед стимулів та мотиваторів повинні застосовуватися ті, які дозволять, з 

одного боку, реалізувати фінансові очікування медичних працівників, а з 

іншого – створити умови для підтримання довгострокової мотивації, 

формування лояльного ставлення, як до конкретного лікувального закладу, так і 

до системи охорони здоров’я загалом.  

Сьогодні, в бюджетному секторі медицини,  медичних працівників 

утримує, у порядку зниження ваги фактора: 1) Гарантія зайнятості; 2) 

Гарантована законодавством оплачувана відпустка / декрет / лікарняний; 3) 

Надбавки за вислугу років, категорію, вчені звання; 4) Можливість проходити 

підвищення кваліфікації за бюджетний кошт; 5) Наявність вільного часу після 

прийому; 6) Можливість поєднувати основну роботу з іншими видами 

зайнятості; 7) «Люблю свою роботу (професію), приношу користь людям, це 

моє покликання»[2]. 

Можна зазначити, що в основному це непрямі фінансові стимули.  Серед 

причин, що утримують респондентів у конкретному медичному закладі, 

опитані вказували перш за все нефінансові мотиватори - фактори 

“комфортності”: приємний колектив (58%), набутий авторитет (37%) 

лояльність керівництва (47%), гарні умови праці ( 22%), зручне розташування 

ЗОЗ (24%) [7]. 
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Кожен працівник має потребу у цікавій, змістовній та корисній роботі, 

пристойних умовах праці. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, 

самоствердження, коли результати його роботи оцінюються високо як ним 

самим, так і суспільством. Нажаль, сьогодення диктує дещо інші умови роботи 

більшості медичних працівників. Тотальне недофінансування медичної галузі, 

робота в режимі постійного стресу, зростання очікувань пацієнтів із вимогою 

більш якісного сервісу при застарілій матеріально-технічній базі призводить до 

скорочення кількості медичних працівників на долю населення. Так, у 2007 

році у Вінницькій області нараховувалося 8,3 тис. лікарів усіх спеціальностей 

та 18,7 тис. середнього медичного персоналу, в той час як у 2019 році 

працювало по спеціальності лише 7,7 тис. лікарів та 15,3 тис. медичних 

робітників середньої ланки[3].  

Знизити інтенсивність відтоку кадрів з медичної галузі можливо за 

допомогою формування механізму трудової мотивації, заснованому на 

відповідності заробітної плати трудовому внеску працівника.  

На сьогодні в медичних закладах найчастіше використовується пряме 

фінансове мотивування. Однак, використовуючи  фінансове заохочення, можна 

отримати подвійний результат: привести колектив до конфліктів аж до його 

розпаду і, навпаки, об’єднати і згуртувати.  

Для запобігання погіршенню внутрішнього клімату в колективі, необхідно 

дотримуватись основних принципів застосування фінансової мотивації:  

– об’єктивність – розмір винагороди працівника повинен визначатися на 

основі об’єктивної оцінки результатів його праці;  

– передбачуваність – працівник повинен знати, яку винагороду він отримає 

в залежності від результатів своєї праці; 

– адекватність – винагорода повинна бути адекватна трудовому внеску 

конкретного працівника в результат діяльності всього колективу, його 

досвіду і рівню кваліфікації;  

– своєчасність – винагорода повинна наслідком досягнення результату 

якомога швидше (у поточному періоді);  
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– значимість - винагорода повинна бути для співробітника значуща; 

– справедливість і прозорість – правила визначення винагороди повинні 

бути зрозумілі кожному співробітнику організації та бути справедливими, 

в тому числі з його точки зору [1-6]. 

Розуміння того, що мотивує, і того, що налаштовує співробітників на 

негативне відношення до роботи, є основою для створення системи мотивації 

персоналу. Так, до мотивуючих факторів можна віднести: 

– забезпечення значущої та перспективної роботи. Працівник має  

відчувати, що його робота важлива, впливова, має сенс; 

– встановлення чітких цілей, очікувань і вимірювання продуктивності, 

адже незнання «правил гри» зменшує зацікавленість та мотивацію; 

– надання постійного зворотнього зв’язку з боку керівництва, тоді 

працівник, чітко розуміє, що саме від нього очікують в майбутньому; 

– проектування ролей працівників з урахуванням їх сильних сторін, адже 

виконуючи роботу, яка відповідає талантам та здібностям, працівник отримує 

відчуття ефективності своєї роботи; 

– наявність вибору працівниками шляхів виконання роботи. 95% 

працівників бажають виконати роботу якнайкраще, але керівники хибно 

концентруються на 5% “ледарів”, через що посилюють обмеження та 

ускладнюють правила. Це демотивує працівників “більшості” і обмежує їх у 

створенні їх власного способу високоефективного виконання роботи. 

Таким чином, на сьогоднішній день використання матеріального 

заохочення без орієнтування на нематеріальну мотивацію не принесе такого 

ефекту як при використанні цих двох методів. Тому нематеріальна мотивація 

повинна бути постійним пріоритетом та частиною культури організації, яка 

базується на емоційних та внутрішніх потребах працівників, а фінансова 

стимуляція повинна носити додатковий преміальний характер та підсилювати 

загальний мотиваційний механізм. Застосовуючи непрямі фінансові 

заохочення, комбінуючи це з соціально-психологічними методами 

мотивування, можна значно підняти престиж професії медика. Тоді грошова 
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винагорода, умови роботи, соціальна захищеність будуть додатковими 

чинниками в системі, а мотивуватиме  до роботи чітке розуміння 

відповідальності і повноважень, суспільне визнання та кар’єрне зростання.  
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