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Олійно-жирова галузь має стратегічне значення для України. Ринок олійножирової продукції є одним із найперспективніших сегментів вітчизняного ринку
продовольства, що забезпечує продовольчу безпеку та є стабільним джерелом
валютних надходжень.
Попит світового ринку, висока прибутковість спонукає до вирощування
зернових, олійних культур та виробництва олії [2, с. 192]. Виробництво олійножирової продукції в Україні протягом останніх десятиріч демонструє стабільні
темпи зростання. У зв'язку із особливостями економіки України та структурою
експорту, ефективний розвиток ринку олійно-жирової продукції є необхідною
умовою продовольчої безпеки, ефективного функціонування тваринництва та
ряду суміжних галузей, економічної стабільності сільськогосподарських
підприємств, гарантованих валютних надходжень.
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Україна отримала статус найбільшого в світі виробника та безумовного
лідера серед експортерів соняшникової олії, якість якої визнана в більш ніж 124
країнах світу.
Дослідженням теоретичних і практичних аспектів виробництва олійних
культур, питанням розвитку ринку олійно-жирової продукціїприділяли увагу
багато відомих науковців, серед яких В. Андрійчук, П. Гайдуцький, В.А. Гарбар,
М. Калінчик, С. Капшук, О. Колесов, В. Кухта, М.Й. Малік, П.М. Макаренко, Т.
Олійник, П. Саблук, І. Чехова, Л. Худолій, С. Чехов,О. Шпичак, О.В. Шебаніна
та

інші.

У

роботах

сільськогосподарських

визнано,

що

підприємств

продукція
є

культур

олійних

основнихджерелом

для

фінансових

надходжень, яке дозволяє забезпечити їх стабільну виробничу діяльність та
гарантувати подальший розвитокусього кластера.
Мета дослідження полягає в проведенні аналізу сучасного стану, що
сформувався на ринку олієнасіння та виробництва олійно-жирової продукції.
Лідируючі позиції олійно-жирової галузі пов'язані з тим, що виробництво
рослинних олій стало однією з ключових галузей економіки країни. Сприятливий
клімат, вдале застосування важелів державного регулювання щодо обмеження
експорту

олійного

насіння,

значні

іноземні

інвестиції

та

розвинута

інфраструктура за короткий час перетворили вітчизняну олійно-жирову галузь в
потужну індустрію, прибутковість якої постійно зростає. Зростання світового
попиту на рослинні види олії та вищі, ніж на зернові культури, ціни стимулюють
збільшення виробництва олійних культур у вітчизняному секторі економіки.
Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів олії.
Основу пропозиції ринку олієнасіння тавиробництва олійно-жирової
продукції формують три культури: соняшник, соя, ріпак однакроль їх не рівно
значна.

Інші

культури,

як-от:

ріпак

ярий,

льон

олійний,

сафлор

красильний,рижій, гірчиця, складають незначну частку танавіть не усі
відображені у статистичному обліку.
Сучасний олійно-жировий комплекс держави включає 32 великих
спеціалізованих олійно-жирових підприємства та майже тисяча невеликих
підприємств. Вони виготовляють різноманітну олію: нерафіновану, гідратовану,
рафіновану, дезодоровану та недезодоровану та ін [1, c. 125].
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Нижче у таблиці 1 наведено найбільші підприємства з виробництва
соняшикової олії та вказані обсяги реалізації.
Таблиця 1 – Виробництво олiї нерафiнованої соняшникової по найбiльших
пiдприємствах України, тис.тонн.
Найменування пiдприємств
ПРАТ з II "Днiпропет.ОЕЗ" (м. Днiпропетровськ)
ТОВ "Дельта-Вiлмар СНД" (Одеська обл.)
ПРАТ "Полтав.ОЕЗ-Кернел Груп" (м.Полтава)
ПП "Олiяр" (Льiвська обл.)
ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ" (Харкiв.обл.)
ПП "Вiктор i К" (Кiровоградська обл.)
ТОВ "Укролiяпродукт" (Полтавська обл.)
ПрАТ «Вінницький ОЖК»(м.Вiнниця)
ТОВ "ВВВВ" (Кiровоград.обл.)
ТОВ "Гiдросенд" (Кiровоградська обл.)
ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" (Запорiзька обл.)
ПрАТ "Київський маргзавод" (м. Київ)
ТОВ "Щедро", "Запорiзький ОЖК" (Запорiзька обл.)
ПрАТ "Мелiтопольський ОЕЗ" (м.Мелiтополь)
ПрАТ "Чернiвецький ОЖК" (м.Чернiвцi)
ТОВ "Градолiя рафiнацiя" (м.Кропивницький)
Разом
Iншi
Всього по Українi

2020 рiк
125,53
106,21
91,94
60,14
52,54
49,97
40,27
38,45
31,00
25,40
24,26
24,31
19,61
18,08
10,93
51,05
739,71
39,21
778,92

%
14,0
11,6
11,4
7,7
6,7
6,4
5,2
5,1
4,0
3,3
3,1
3,1
2,5
2,3
1,4
6,5
95
5
100

За даними таблиці лідерами з виробництва соняшникової нерафінованої олії
є ПрАТ з II "Днiпропет.ОЕЗ" (м. Днiпропетровськ), частка якого становить 14 %
від загального виробництва, ТОВ "Дельта-Вiлмар СНД" (Одеська обл.) – 11,6 %
та ПРАТ "Полтав.ОЕЗ-Кернел Груп" (м.Полтава) – 11,4 %.
Постійно зростаючий попит на олійне насіння та продукти його переробки
сприяли розвитку олійно-жирового комплексу України, а виробництво та
переробка олійного насіння стала одним із основних та найбільш прибуткових
видів аграрного бізнесу.
Таким чином, вагоме місце в економіці України посідає олійно-жировий
комплекс, який відрізняється специфікою економічних взаємовідносин у
функціонально-компонентній структурі. Функціональними сферами суб'єктів
олійно-жирового комплексу є виробництво олійного насіння, його зберігання,
переробка на харчову продукцію та реалізація як на внутрішній, так і на
зовнішній ринок.
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Розглянемо

детально

географічну

структуру

світового

експорту

соняшникової олії та визначимо місце України в цьому списку.
Таблиця 2 – Динаміка обсягу світового експорту по товарній групі (151211
олія соняшникова сира) в 2018-2020 рр., тис. дол. США [4]
Країна

Роки

Темп приросту
2019/2018, %

Темп приросту
2020/2019, %

2018

2019

2020

Світ

7026110

7897123

8940708

12

13

Україна

3729449

3798216

4702931

2

24

Російська
Федерація

1182803

1732076

1819475

46

5

Нідерланди

360563

388789

484851

8

25

Болгарія

251589

239487

377983

-5

58

Аргентина

427321

580235

346562

36

-40

Угорщина

224456

219922

213526

-2

-3

Франція

153052

109471

124189

-28

13

Румунія

143097

116360

115851

-19

0

Молдова

62905

67216

90861

7

35

9637

62696

90055

551

44

Туреччина

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

2018

2019

2020

Рисунок 1 – Динаміка обсягу світового експорту по товарній групі (151211
олія соняшникова сира) в 2018-2020 рр., тис. дол. США
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У 2020 році у світі обсяг експорту соняшникової олії становив 8940708 тис.
дол. США, що на 13 % більше, ніж у попередньому. Першою в рейтингу є
Україна. У 2018 році обсяг експорту становив 3729449 тис. дол. США, у 2019 –
3798216 тис. дол. США, що на 2 % більше, ніж у 2018, у 2020 році – 4702931 тис.
дол. США, що на 24 % більше, ніж у 2019. Обсяг експорту у РФ є також великим,
у 2020 році він становив 1819475 тис. дол. США. У 2020 році Нідерланди –
484851 тис. дол. США, Франція – 124189 тис. дол. США, Угорщина – 213526 тис.
дол. США, Румунія – 115851 тис. дол. США, Молдова – 90861 тис. дол. США
ввійши у топ-10 країн-експортерів. Високий показник експорту й в Аргентини,
2020 рік - 346562 тис. дол. США, проте це на 40 % менше, ніж у 2019. Позитивна
динаміка спостерігається у змінах експорту Туреччини, у 2019 році обсяг
експорту становив 62696 тис. дол. США, що у 6 разів більше за попередній рік,
2020 - рік 90055 тис. дол. США, що на 44 % більше, ніж у 2019.
Розглянемо динаміку обсягу експорту України з соняшникової олії.
Таблиця 3 – Динаміка обсягу експорту України по товарній групі (151211
олія соняшникова сира) в 2018-2020 рр., тис. дол. США [3]
Роки
Країна
Світ
Індія
Китай
Іспанія
Нідерланди
Італія
Франція
Єгипет
ОАЕ
Велика
Британія
США

2018

2019

2020

Темп приросту
2019/2018, %

Темп приросту
2020/2019, %

3729449

3798216

4702931

2

24

1773877

1418041

1436544

-20

1

320620

566072

943344

77

67

237363

310135

338167

31

9

230231

440794

503347

91

14

222622

262214

285350

18

9

76268

79755

103983

5

30

70377

8508

91560

-88

976

23121

30077

41449

30

38

82325

73322

86319

-11

18

5322

5751

11433

8

99
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Найбільше соняшникової олії Україна експортує до таких країн як Індія,
Китай, Іспанія, Нідерланди, Італія, Франція, Єгипет, ОАЕ, Велика Британія,
США. Позитивна динаміка спостерігається у торгівлі з Китаєм, адже обсяг
експорту протягом 2018-2020рр. збільшувався на 67-77 %, і у 2020 році складав
943344 тис. дол. США. Україна щороку збільшувала обсяг експорту до Іспанії 338167 тис. дол. США у 2020 році, Нідерландів – 503347 тис. дол. США у 2020
році, Італії – 285350 тис. дол. США у 2020 році, Франції – 103983 тис. дол. США
у 2020 році. Зріс обсяг експорту й до ОАЕ, 2019 рік – 30077 тис. дол. США, що
на 30 % більше, ніж у 2018, 2020 рік – 41449 тис. дол. США, що на 38 % більше,
ніж у 2019 році. Така ж сама тенденція і з США, 2019 рік – 5751 тис. дол. США,
що на 8 %, більше, ніж у 2018, 2020 рік – 11433 тис. дол. США, що в вдвічі
більше за попередній рік.
Отже, проведене дослідження сучасного стану підприємств олійно-жирової
промисловості України показало, що галузь динамічно розвивається. Ключове
значення для цієї галузі має соняшник, який найбільше пристосований для
вітчизняних природних кліматичних умов. У світі зростає попит на олійножирову

продукцію,

а

ринок

олійно-жирової

продукції

є

одним із найперспективніших сегментів вітчизняного ринку продовольства, що
забезпечує

продовольчу

безпеку

та

є

стабільним

джерелом

валютних надходжень.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ:
ПОГЛЯД МОЛОДИХ

УДК 339.9(045)
Дарина Бантюк, Вікторія Чернова
Здобувачі освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОГО МЕДУ
Стаття присвячена дослідженню стану і проблеми розвитку ринку меду
натурального в Україні, а також аналізу динаміки виробництва, обсяги та
структуру експорту й імпорту меду натурального в Україні і проблеми з якими
стикаються вітчизняні експортери.
Ключові слова: експорт, імпорт, мед натуральний, динаміка виробництва,
світова торгівля.
Україна за останні роки помітно поліпшила свої експортні показники,
посиливши присутність на ключових міжнародних ринках. Зростання обсягів
закордонних продажів у кількісному і грошовому виразі спостерігалося не лише
стосовно традиційно основних продуктів українського виробництва. Товарна
структура

вітчизняного

експорту

стає

все

більш

диверсифікованою,

розширюючись та оновлюючись. Як наслідок, окремі продукти, хоча й не
відіграють вирішальної ролі у валовій експортній виручці, дають змогу
виробникам розраховувати на стабільні доходи, оскільки високий попит і
обмеженість наявної пропозиції часто призводять до формування сприятливої
цінової кон’юнктури в цих сегментах [1]. Очевидним позитивним результатом
такої ситуації є залучення у зовнішньоекономічну експортну діяльність більшої
кількості суб’єктів господарювання, насамперед малих та середніх, які можуть
конкурувати на окремих нішевих або специфічних ринках. Для іміджу держави
на глобальному аграрному ринку таке охоплення означає орієнтацію на
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максимальне використання експортного потенціалу всіх галузей і напрямів
власного сільськогосподарського виробництва. Це дозволяє забезпечити в
цілому стабільні доходи, які не залежать від короткострокових змін на
глобальному ринку, а понесені втрати по одних продуктах компенсуються за
рахунок інших товарів, що мають зростаючу динаміку експорту.
Функціонування національного та світового ринків сільськогосподарської
сировини і продуктів переробної промисловості висвітлені у працях українських
вчених В.І. Власова, Ю.О. Лупенка, Л.І. Михайлової, М.І. Пугачова.
Систематизовану статистичну й аналітичну інформацію стосовно українського
та глобального ринків меду збирають вітчизняні та зарубіжні фахові організації.
Метою статті є дослідження актуальних тенденцій та ключових
особливостей

вітчизняного

ринку

меду

з

урахуванням

можливостей

внутрішнього виробництва й існуючого попиту за кордоном.
Обсяги світової торгівлі медом за останні роки зростають і практично весь
експортований обсяг українського меду – це той, що куплений гуртом від малих
підприємців-бджолярів. Для початку слід зазначити, що саме експортований мед
з України, що пройшов митницю, є найбільш прозорою областю з продажу меду
– увесь мед, що вивозиться через національний кордон, де ведеться повний
офіційний облік кількості товарів, є тією точкою відліку, від якої визначається
загальна кількість експортованого меду у державі.
Органічний бджолиний мед різнотрав’я — це органічний продукт,
отриманий після переробки бджолами-медоносами нектару квітучих польових
трав. Мед дуже легко засвоюється організмом, тому що він складається з простих
цукрів: глюкози та фруктози, і комплексу вітамінів та мікроелементів. Крім того,
в невеликих кількостях в ньому присутній пилок рослин, прополіс, ферменти, що
виділяються бджолою, і речовини, що первісно присутні в нектарі квітів [2].
З 2011 року обсяг світового виробництва натурального меду стабільно
тримається вище 2 млн т, а експорт перевищує $2 трлн.
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Україна в цьому напрямку зробила просто неймовірний ривок — за останні
десять років наша країна за обсягом експорту піднялася з 18 на 5 місце у світі,
збільшивши до 4,6% свою частку на ринку.
Україна — один з найбільших світових виробників меду, а також другий
(після

Китаю)

найбільший

експортер

меду

до

ЄС.

За

2020

рік

Україна експортувала понад 81 тис. тонн меду натурального [5]. Це на 44%
більше (55,7 тис. тонн), ніж у 2019 році, і є рекордним показником за весь час.
Експорт меду зріс із $101,8 млн у 2019 році до $139,36 млн за 2020 рік. 82,5%
експорту меду припадає на країни ЄС, загальна сума експорту до ЄС становить
$115,23 млн.
Основні споживачі українського меду в ЄС:
 Польща,
 Німеччина,
 Франція,
 Бельгія,
 Угорщина
Згідно з оцінками FAO ООН, які ґрунтуються на офіційних даних органів
статистики, в Україні щорічно виробництво меду складає 66-73 тис. т [3].
Зниження цих показників було зафіксоване лише у 2015 і 2016 роках.
За останні роки в Україні стабільно зростає виробництво меду. Понад 90%
продукту виробляють господарства населення.
Таблиця 1 – «Експорт меду з України»
Вартість, млн

Ціна, дол.

Рік

Обсяг, т

2011

9874

28

2818

2012

13338

31

2333

2013

21674

53

2444

2014

36336

93

2565

2015

36013

84

2332

2016

56988

97

1707

2017

67848

134

1972

2018

49366

98

1985

дол. США
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США/т

Важливу роль у функціонуванні українського ринку меду відіграє експорт,
відчутні зрушення в якому відбулися у 2012-2013 рр. Найбільшого успіху
вітчизняні експортери досягли за результатами 2017 р., коли на піку зростання
на зовнішніх ринках було продано майже 68 тис. тонн меду вартістю близько 134
млн дол. США.
З іншого боку, за аналізований період експортна ціна вітчизняного меду
знижується, оскільки на неї впливають зовнішні й внутрішні фактори. Так,
глобальний ринок характеризується збільшенням обсягів пропозиції, в
загальному масиві якої доводиться більше конкурувати не за якістю, а за ціною,
поступово її знижуючи. В Україні ж до цих пір не сформувався ринок меду як
стабільний бізнес із чіткими правилами гри. Тому дуже швидко може зростати
кількість потенційних експортерів, які вже не здатні продати мед за колишніми
високими цінами за кордоном і, не будучи виробниками, закуповують сировину
у пасічників по нижчій ціні від очікуваної, конкуруючи з іншими такими ж
експортерами [4]. Пасічники теж знаходяться в неоднаковій ситуації, тому
частина їх погоджується навіть на зовсім невигідні закупівельні ціни, щоб
отримати хоч якісь обігові кошти. Як наслідок, такі «вимушені» ціни стають
орієнтиром для решти учасників ринку.
На даний момент Україна має доволі великі запаси меду і іноземці про це
знають. Проте, кожен хоче отримати більше вигоди із ситуації, у свою чергу
закордонні клієнти хочуть закупити український мед за низькими цінами. Тому
тут зіткнулися інтереси іноземного покупця та українського виробника, а в нас
це — цілий ланцюжок: пасічник, потім посередник, який скуповує мед у
виробників, є ще переробники меду і потім — експортери. Виходячи з того, що
цей ланцюжок не оптимізований і ми всі не можемо домовитися, виникають
додаткові витрати, через які ми не можемо знайти собівартість нашого меду. Без
цього складно його продати [6]. У результаті страждають всі — і пасічник, який
отримує меншу кількість грошей, і експортер, який не може реалізувати
продукцію. Ця проблема приводить до зниження обсягів експорту.
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Експортери пояснюють, що виробники меду відмовляються продавати мед
в очікуванні кращої ціни. Через це сформувались великі перехідні залишки, що
призвело до падіння попиту на вітчизняний мед. Тож покупці української
продукції почали пропонувати значно нижчу ціну на мед, аніж це було раніше
[3].
Очевидним позитивним результатом такої ситуації є залучення у
виробничо-експортну діяльність більшої кількості суб’єктів господарювання,
насамперед малих та середніх, які можуть конкурувати на окремих нішевих або
специфічних ринках. Для іміджу держави на глобальному аграрному ринку таке
охоплення означає орієнтацію на максимальне використання експортного
потенціалу

всіх

галузей

і

напрямів

власного

сільськогосподарського

виробництва. Це дозволяє забезпечити в цілому стабільні доходи, які не залежать
від короткострокових змін на глобальному ринку, а понесені втрати по одних
продуктах компенсуються за рахунок інших товарів, що мають зростаючу
динаміку експорту.
За даними FAO, в Україні приблизно 1,5 % населення займається
бджільництвом. Це майже 500 тис. пасічників. Переважають малі пасіки (до 50
бджолосімей), тоді як основний товарний мед виробляють середні (від 50 до 300)
і великі (понад 300). Проте виробники та експерти медового ринку України
говорять, що досі 20-30% пасік офіційно не зареєстровані. Виробничий фонд
складає понад 3,7 млн бджолосімей (2,6 млн в офіційній статистиці), тому за
приблизними оцінками реальний обсяг виробництва знаходиться в межах 100110 тис. т на рік.
Проте офіційні дані не показують справжнього стану речей. Точна цифра
об’ємів виробництва невідома, оскільки повного реєстру бджолярів не існує.
Самі пасічники рідко реєструють свою діяльність, а мед продають на ринках або
перекупникам. Через це велика частина виробництва перебуває в тіні. Можливо,
це і є причиною відсутності відомостей про виробництво натурального меду в
даних Державної служби статистики України, а офіційні інституції й експерти
ринку оцінюють обсяги виробництва меду в країні досить туманно – від 70 до
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100 тис. т. Водночас у державі є розуміння важливості підтримки галузі й уже
сьогодні готуються зміни в законодавстві, спрямовані на боротьбу з
фальсифікатом,

забезпечення

простежуваності

виробництва,

спрощення

процедури реєстрації пасік тощо. Пасічники пропонують розробити й затвердити
Комплексну державну цільову програму розвитку бджільництва в Україні до
2025 р.
За оцінками експертів ринку, в 2019 р. в Україні вироблено 100-110 тис. т
натурального меду. Водночас у нашій країні виробляється меду більше, ніж
експортується і споживається на внутрішньому ринку, і ці залишки переходять
на наступні роки. Сьогодні це великий надлишок – 35–40 тис. т. До того ж, за
оцінками

оператора

ринку

«Асканія-Пак»,

обсяги

виробництва

меду

натурального в Україні зменшуються останні два роки на 5 % щорічно через
несприятливі для медозбору погодні умови. Крім того, в 2019 р. закупівельні
ціни на мед в Україні знизилися майже на 22 % – до 32 грн/кг меду. Тому не
варто очікувати на збільшення виробництва меду натурального в Україні.
З початку сезону (липень-вересень 2021 року) експорт меду з України
зменшився вдвічі в натуральному вираженні та на 18% — у грошовому.
Причиною зменшення експорту є те, що другий рік поспіль через несприятливі
погодні умови в Україні пасічники збирають невисокі врожаї. Також, на фоні
зростання попиту з боку країн-імпортерів, виробники чекають на вищі ціни і
тому стримують продаж меду [6]. Це все впливає на обсяги експорту. Також усі
в очікуванні на результати антидемпінгового розслідування в США щодо
імпорту меду з Аргентини, Бразилії, Індії, України та В'єтнаму за ціною, яку
американські асоціації виробників меду вважають нижче справедливої.
Як можливий із наслідків — ринок США буде закритим для України. Таким
чином, ще один важливий фактор, який вплине на ринок, є посилення
конкуренції на основних ринках збуту та боротьба за імідж стабільного
постачальника меду. Щодо можливостей для українського бджільництва, можна
відзначити відкриття нових ринків, адже цього року для українського меду було
відкрито ринок Катару. Також ми бачимо можливість у збільшенні частки
фасованого меду в структурі експорту та розвитку органічного сектору
бджільництва в Україні.
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На фоні чергової хвилі пандемії в Україні спостерігається подальше
зростання попиту на продукти бджільництва, відповідно, продовжують зростати
і ціни на вказану продукцію [4].
Насамперед попит зріс на квітковий пилок, пергу та прополіс. Споживачі
звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету, тому
продукти бджільництва залишаються дуже затребуваними. Враховуючи той
факт, що обсяг виробництва таких продуктів, як перга, прополіс, забрус є досить
обмеженим, це призводить до зростання цін. І в гурті, і в роздрібній торгівлі,
пилок здорожчав майже у 2 рази, перга та прополіс — на 30-35%, в залежності
від регіону, а настоянки — на 10-15%. Ціни майже не змінилися лише на віск,
вощину та підмор бджолиний.
Найбільший медозбір забезпечують регіони, які традиційно мають великі
посівні площі під соняшником, адже саме на соняшниковий мед припадає
найбільша частка виробництва цього солодкого продукту.
Основне виробництво меду натурального зосереджено у восьми областях:
Вінницькій,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Житомирській,

Миколаївській, Полтавській і Кіровоградській. Ці регіони забезпечують
виробництво 70 % українського меду [6].
Україна стабільно входить у п’ятірку основних країн-експортерів
натурального меду. За 2019-й рік експорт меду стрімко зріс, наша країна продала
на зовнішніх ринках 55,7 тис. тонн меду, що на 6,3 тис. тонн більше, ніж у
2018 році. Зросла також і виручка від його реалізації (на 3 млн дол.), досягнувши
101 млн дол.
Традиційно основним ринком збуту українського меду став Європейський
Союз, куди торік експортовано понад 85% цього продукту в натуральному
виразі. Також була повністю використана основна та додаткова преференційна
квота на безмитні поставки цього продукту до ЄС [8]. Країни, в яких наш мед
має найбільший попитом, теж залишились незмінними – Німеччина, Польща,
Бельгія, Литва і Сполучені Штати Америки. Загалом, мед вітчизняного
виробництва закуповували майже 60 країн з різних регіонів планети. Від початку
2020 року основна безмитна квота України на експорт меду в обсязі 5800 тонн
до Євросоюзу вже повністю використана.
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Україна поступово стає провідним експортером меду до Євросоюзу. За
останні десять років обсяг експорту українського меду збільшився у сім разів, в
основному за рахунок поставок в європейські країни.
І це не межа – адже ЄС вважається найбільшим у світі споживачем меду.
Щорічно там з'їдають 150 тис. тонн солодкого продукту – 27% всього світового
споживання.
За підсумками минулого року обсяг експорту українського меду склав
36,3 тис. тонн. Завдяки відкриттю ринку і появі квот українські виробники
змогли наростити свій експорт до ЄС на 67,6% – більш ніж у півтора рази. В одну
лише Німеччини минулого року було експортовано 11,5 тис. тонн меду. Трохи
менше – 7,8 тис. тонн – було продано в Польщу.[7]
Україна входить у ТОП-10 світових виробників меду. Основний гравець
медового ринку – це Китай, де виробляється 24% усієї продукції. У країнах ЄС –
14%, тоді як в Україні – 4%. В 2020 році Україна оновила трирічний рекорд з
експорту меду.
Таким чином, вирішальне значення для формування пропозиції меду в
Україні має виробництво господарствами населення. Наявні потужності галузі
дозволяють не лише задовольнити потреби власних споживачів, а й значні
обсяги продукції продавати за кордон. Зараз наша країна посідає перше місце в
Європі за обсягами виробництва меду та входить у п’ятірку його провідних
світових

експортерів.

Але

функціонування

галузі

не

можна

назвати

оптимальним, оскільки вона зазнає впливу різних перепон як бюрократичного,
так і внутрішньоорганізаційного характеру, не даючи пасічникам отримувати
максимально можливі доходи в Україні та за її межами. Виробники меду наразі
відчувають проблеми у налагодженні продуктивних зв’язків не тільки з
суб’єктами свого ринку, а й з представниками інших сфер сільського
господарства. Важливо поступово переорієнтовуватися від чисто сировинної
продукції до товарів з доданою вартістю, наприклад меду з декількох культур, з
різноманітними добавками або органічного. Очевидно, що потенціал галузі ще
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далеко не розкритий, тому структурне удосконалення її діяльності на сучасному
етапі має першочергове значення для збільшення обсягів експортованої
продукції в майбутньому.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В статті розкрито поняття корпоративної культури на підприємстві.
Виокремлено основні рівні корпоративної культури та етапи трансформації
культури відповідно до етапів життєвого циклу компанії. Визначено місце і
роль корпоративної культури в системі менеджменту підприємства.
Ключові слова: корпоративна культура, культура управління, менеджмент,
етапи формування культури підприємства.
Поняття «корпоративна культура» з'явилося відносно недавно, хоча вона
існувала завжди, незалежно від того, чи усвідомлювали її носії це, чи ні. Її
важливість, як характеристика, що інтегрує та об’єднує в собі всі особливості
підприємства було виявлено на початку 80-х рр.
У сучасних концепціях корпоративна культура визнається одним з найбільш
дієвих факторів підвищення ефективності бізнес-процесів підприємства. За
рахунок створення загальної системи цінностей, почуття прихильності та
залученості співробітників, сформована корпоративна культура стає природним
регулятором діяльності підприємства, підвищує мотивацію співробітників і
впливає на якість виробленої продукції [16].
Феномен корпоративної культури вважається складним і неоднозначним,
що стало причиною появи великої кількості визначень, які іноді значно різняться
між собою. Найчастіше невизначеність простежується у формулюванні самого
об'єкта дослідження, оскільки дослідники використовують такі визначення як:
«культура

підприємства

(організації)»,

«соціокультура

корпорації»,

«корпоративна культура», «організаційна культура», «ділова культура».

25

На думку О. Отенко «корпоративна культура – комплекс певних ідей,
цінностей,еталонів поведінки, настроїв і способів ведення професійної
діяльності, що розділяються всіма членами організації» [9].
Ю. Бугаєвська вважає, що сутність даного терміну визначається «як сфера
менеджменту, що пов’язана з розвитком інтеграційних процесів в управлінні та
охоплює в якості основних компонентів цінності працівників організації,
переконання, норми поведінки i комунікаційної взаємодії працівників в процес
трудової діяльності, елементи матеріального середовища, відображаючи
індивідуальність даного підприємства» [2].
На думку дослідника І. Терона, корпоративна культура є сукупністю
«прийнятих в організації норм i правил поведінки стосовно до клієнтів i
партнерів, а також культурою мiжособових стосунків» [13].
Українська дослідниця І. Петрова під корпоративною культурою розуміє
«встановлену систему уявлень, символів, норм, цінностей і прикладів поведінки,
що сприймаються всіма членами корпорації [10].
За Н. Гриценко сутністю даного терміну є «сукупність ціннісних установок,
норм, формальних та неформальних законів поведінки, які відбивають соціальні,
економічні, виробничі відносини, що склалися в корпорації та культивуються її
керівництвом [4].
О. Апостолюк визначає корпоративну культуру, як «невидиме і
неформальне усвідомлення організації – образ думок, управлінську культуру, що
визначають політику організації стосовно працівників, партнерів і клієнтів;
сукупність найбільш важливих ідей, поглядів, основних цінностей і стандартів,
переконань, етичних норм, вірувань і очікувань, що приймаються більшістю
працівників» [1].
В інтерпретаціях корпоративної культури, можна виділити наступні
моменти: по-перше, автори звертають увагу на приклади поведінки та дій, яких
дотримуються члени організації, які часто пов'язані з навколишнім середовищем
(групи, організації, суспільства, світу) і регулюють його змінні (робота,
відносини тощо).
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По-друге, співробітники можуть дотримуватися норм і цінностей, які, також
є загальним змістом, який включається авторами у визначення корпоративної
культури. Норми і цінності орієнтують персонал на те, яка поведінка вважається
дозволеною або забороненою. Прийняті правила і цінності, допомагають
співробітнику зрозуміти те, як він причетний до єдиної мети компанії, а так само
як він буде діяти в конкретній ситуації.
По-третє, частим визначенням корпоративної культури вважається
«система», яка передає ціннісні орієнтації членам організації.
Дійсно, багато компаній мають затверджені документи, в яких системно
прописано ціннісні орієнтації, правила корпоративної поведінки. Найчастіше
значення останніх встановлених правил передаються через історії, легенди і
міфи, які розповідають, переказують, тлумачать[12].
Проаналізувавши визначення терміну вітчизняними та закордонними
дослідниками,

корпоративну

культуру

можна

визначити

як

систему

матеріальних і духовних цінностей, вибудувану відповідно до мети і стратегії
розвитку компанії, яка формує образ мислення співробітників, почуття
причетності і прихильності спільній справі за допомогою символіки, прийняття
загальних моделей поведінки і лідерства, комфортного психологічного
мікроклімату і неформальних комунікацій в колективі. У сукупності ці чинники
формують ідентичність компанії і дозволяють виділяти і залучати саме тих
працівників, які готові підтримувати і вдосконалювати прийняту в компанії
модель спільного досягнення цілей і розвитку.
Можна зробити висновок, що в процесі трудової діяльності базові
поведінка, цінності і символіка утворюються співробітниками компанії і
відображають

індивідуальність

даної

компанії.

Найбільш

важливими

елементами корпоративної культури є цінності, місія, цілі компанії, кодекси та
норми поведінки, традиції та ритуали.
Визначимо функції, які виконує корпоративна культура [11]:
1) накопичення духовних цінностей;
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2) оціночно-нормативна функція. Здійснює оцінку дій при порівнянні
звичайної поведінки людини із загальноприйнятими нормами культурної
поведінки;
3) регулююча та регламентуюча функції;
4) пізнавальна функція. Має різні форми пізнання навколишнього світу, такі
як: наукове, повсякденне тощо;
5) смислоутворююча функція. Оскільки корпоративна культура впливає
світогляд співробітника організації, часто цінності організації перетворюються
на особисті цінності працівника чи вступають з ними у розбіжність;
6) комунікаційна функція. Взаємодія між співробітниками організації
відбувається з урахуванням цінностей;
7) функція суспільної пам'яті. Служить для накопичення досвіду та його
збереження;
8) відновлювальна функція. Корпоративна культура може бути джерелом
відновлення душевних сил, якщо цінності організації збігаються з цінностями
співробітника.
Громко Л., було встановлено, що корпоративна культура має декілька
рівнів: зовнішній, базовий та внутрішній (рис. 1) [5].
Зовнішній

Рівні корпоративної
культури

Базовий

Внутрішній

Символи, фірмовий стиль,
салогани, архітектура
будівель та приміщень,
манери спілкування тощо

Місія, кодекс, філософія,
стратегія та цілі організації
Переконання, віра, поведінка,
методи прийняття рішень в
організації, написані правила
взаємовідносин працівників

Рисунок 1 – Рівні корпоративної культури
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Зовнішній рівень вважають початком пізнання корпоративної культури.
Тобто, цей рівень включає видимі оточуючим атрибути (артефакти). Атрибути
базового рівня дозволяють глибше пізнати корпоративну культуру. На цьому
рівні визначається місія, цілі, цінності, філософія та стратегія організації. Тобто
ті компоненти, які є основою формування норм поведінки, що віддзеркалюють
переконання, поведінку, та методи прийняття рішень, визначаючи поведінку
співробітників на несвідомому рівні та підтримуючи їх у сприйманні видимих
атрибутів [3].
Корпоративна культура формується під впливом внутрішніх та зовнішніх
чинників. У першому випадку це пов’язано з довгостроковою практичною
діяльністю менеджменту організації, результатом якої є відбір найкращих норм,
правил і стандартів, запропонованих ним та колективом. У другому ж випадку,
формування культури в організації пов’язане з впливом культури суспільства, у
середині якого дана організація функціонує [15].
Визнаючи значуще місце і високу роль корпоративної культури в системі
менеджменту організації, дослідники виділяють три основні фактори, що
сприяють формуванню та розвитку сильної корпоративної культури, а саме:
особистісно-поведінкові; структурно-нормативні; зовнішні.
До

особистісно-поведінкових

факторів

відносяться

індивідуальні

особливості та характеристики співробітників фірми, як керівника, так і
підлеглих. Вони безпосередньо впливають на формування системи цінностей
всередині компанії, а також на прояви корпоративної культури підприємства у
зовнішній сфері [8]. До особистісно-поведінкових факторів можна віднести:
− керуючі цінності – основні аспекти діяльності фірми, на які компанія
звертає увагу в першу чергу. Наприклад, це може бути отримання прибутку,
задоволення запиту клієнта, якість продукту, особистість співробітника і його
умови роботи. На їх основі вибудовується система мотивації в компанії.
− індивідуальні особисті і професійні особливості співробітників. Даний
фактор має великий вплив на спілкування в організації. Наприклад,
корпоративна культура сильно залежить від середнього віку співробітників, їх
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світогляду, хобі, інтересів, рівня професійного розвитку. На основі цих
особливостей розподіляються ролі і положення в фірмі, складається культура
спілкування [14].
− особисті та професійні особливості лідера. Керівник, як лідер компанії,
часто є об'єктом для наслідування співробітників. Тому йому необхідно серйозно
ставитися до своєї роботи, бути в курсі всіх подій, що відбуваються як усередині
компанії, так і зовні. Необов'язковий, але дуже важливий параметр – наявність у
керівника хоча б базових професійних навичок, які є у його підлеглих. Також
важливим є вміння керівника вислухати свого співробітника, увійти в його
становище, дати пораду, підтримати в необхідний момент.
Структурно-нормативні фактори формуються відповідно до структури
фірми, цілей, які вона переслідує і сформованого порядку роботи та організації
[8]. Місія і цілі організації, її стратегія повинні знаходитися в гармонії між собою
для ефективної роботи. Недостатньо один раз донести до співробітників
цінності, норми і принципи організації. Необхідно постійно нагадувати про них,
зміцнювати, підтримувати, демонструючи на власному прикладі, показуючи
таким чином їх важливість[10]. Структура організації в даному контексті являє
собою збірне поняття, яке включає в себе як організаційну (управлінську)
структуру, так і фізичну (розташування офісних приміщень, їх внутрішнє
оздоблення). Важливість даного чинника полягає в тому, що він задає стиль
спілкування співробітників і процес їх взаємодії один з одним під час роботи, що
впливає на їх уявлення про цінності і цілі компанії [8].
Історія фірми – багата історія компанії та її досягнень допомагає
співробітникам підвищити свою лояльність до фірми, зміцнити віру в свої амбіції
в кар'єрі.
Способи мотивації – сюди можна віднести методи стимулювання, що
використовуються

компанією

(систему

заохочень

і

покарань).

Вони

безпосередньо впливають на залученість співробітників в роботу, а як наслідок
– на їх близькість до корпоративної культури [5].
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Принципи відбору співробітників – набір якостей, яке керівництво цінує у
своїх співробітниках. В одних фірмах можуть цінувати похмурих, але
ефективних співробітників, в інших же віддавати перевагу більш товариським і
відкритим людям. Даний фактор впливає на кадровий склад компанії, який
багато в чому визначає корпоративну культуру, особливо культуру спілкування.
Попри те, що організація може змінювати себе зсередини, вона значною
мірою піддається впливам зовнішнього середовища. Особливо зовнішні фактори
важливі для молодих компаній, які ще не встигли зайняти міцне місце у своїй
ніші на ринку. Рівень інфляції, ринкова конкуренція, оподаткування, особливості
законодавства, рівень корупції, підтримка бізнесу державою, демографічна
ситуація в країні тощо. Все це змушує компанію коригувати свою діяльність,
підлаштовуватись під вплив цих факторів. При цьому це часто призводить до
формування особливої корпоративної культури, особливо в разі зміщення
економіки країни і її ринкової діяльності в тіньовий сектор [15].
Перераховані фактори багато в чому визначають ефективність управління і
залучення персоналу, засновані на усвідомленні кожним співробітником рівня
особистого вкладу в загальний результат і значущості виконуваної роботи.
Роль сильної корпоративної культури в системі менеджменту організації
полягає в формуванні у співробітників почуття причетності і прихильності своїй
справі, стимулюванні ініціативи і розкритті їх особистого потенціалу, активізації
комунікацій і створення комфортного фону для ефективної роботи. Важливим
результатом дотримання наведених принципів є формування корпоративної
культури, заснованої на прихильності співробітників організації спільної справи,
тобто ототожнення себе зі своєю компанією. Головні складові елементи
корпоративної культури, що формують прихильність співробітників компанії,
розглянуті в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Елементи корпоративної культури, що формують прихильність
[7]
Елемент
прихильності
Інтеграція
Лояльність
Залученість

Зміст елемента
Ухвалення співробітниками цілей організації як своїх особистих
Емоційна замученість і прихильність співробітників до компанії,
бажання залишатися її частиною
Діяльне бажання співробітників самостійно докладати максимальних
зусиль для досягнення цілей компанії

Існує кілька типологій корпоративних культур, для зручності кожну з них
розглянемо у вигляді таблиці. У табл. 2. представлені види корпоративних
культур по переважному стилю управління.
Таблиця 2 – Види корпоративних культур [16]
Вид
Авторитарна

Опис
Влада централізована,
сувора службова
ієрархія, тотальний
контроль над
співробітниками.

Переваги
Керівник може
контролювати всі
ділянки роботи. Чітка
дисципліна. Може бути
ефективна в умовах
антикризового
управління і в
перехідний період.

Ліберальна

Керівництво не бере
активної
участі в управлінні
колективом. При
вирішенні виникаючих
проблем і конфліктів
займає нейтральну
позицію.

Дає можливості для
самореалізації
співробітників. Може
функціонувати в
колективах за умови
наявності у
співробітників
високого рівня
самодисципліни.
Сприяє формуванню
сприятливого
психологічного
клімату в колективі,
підвищує лояльність і
особисту
відповідальність
співробітників.
Доцільна в періоди
стабільного розвитку.

Демократична Раціональний розподіл
обов'язків в колективі.
Делегування
повноважень, наявний
двосторонній
зворотний зв'язок

32

Недоліки
Негативно впливає на
моральнопсихологічний клімат в
колективі. Знижує
ініціативу та особисту
відповідальність
працівників.
Відсутній зворотній
зв'язок у відносинах
підлеглий-начальник.
При відсутності
самодисципліни
співробітників
призводить до їх
деморалізації і зриву
роботи всієї
організації.

Може викликати
труднощі при
прийнятті рішень при
роз'єднаності поглядів
співробітників. У
випадку недостатнього
авторитету
керівника може
привести до саботажу
його рішень.

Залежно від характеру впливу діяльності організації на кінцевий результат
виділяють позитивні і негативні види корпоративних культур. Їх ознаки
представлені в табл. 3.
Таблиця 3 – Позитивні і негативні корпоративні культури [8]
Позитивні корпоративні культури
Демократичні
Особистісно орієнтовані
Інтегровані
Стабільні

Негативні корпоративні культури
Авторитарні
Функціонально орієнтовані
Дезінтегровані
Нестабільні

Етапи формування, розвитку корпоративної культури можуть бути описані
через такі базові параметри: ключова проблема розвитку, основний конфлікт,
механізм його розв’язання, основний зміст і форми комунікацій, що формують
елементи корпоративної культури.
При активному впливі на організаційну культуру, з метою досягнення
максимальних результатів, слід враховувати те, в якій стадії розвитку перебуває
зараз компанія. Визначимо етапи трансформації корпоративної культури
відповідно до етапів життєвого циклу компанії:
Етап 1. Народження компанії. Ініціатор ідеї, приймає рішення про створення
зацікавленої групи, яка розділяє ідеї ініціатора. У цей момент закладається база
майбутньої корпоративної культури, а саме: команда, місія і організаційна
легенда. В процесі компанії відбувається найм персоналу, тобто група
розширюється, і починає формуватися її історія [3].
Етап 2. Перші кроки. На цьому етапі відбувається формування символіки як
вираження ідеї бізнесу символічними засобами і фірмового стилю [9].
Етап 3. Заявивши про себе на ринку, компанія може і повинна
інтерпретувати

результати

в

контексті

свого

позиціювання,

тобто

в

співвідношенні з іншими учасниками ринку. Результатом символічного
розв'язання суперечностей є перші легенди про організаційних героїв, які
розповідають про те, як і завдяки чому, досягається успіх компанії
[Євтушевський, c. 100]. Одночасно з цим закладається система комунікацій,
покликаних широко інформувати персонал про результати роботи компанії.
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Етап 4 – структурування. Відбувається структурування і чітке визначення
інтересів уже не стосовно компанії в цілому, а всередині компанії. Формалізовані
процедури оцінки, атестації, внутрішньо-організаційні конкурси, наради стають
одночасно тим комунікативним майданчиком, на якому розгортається взаємодія
з приводу вироблення нових норм, і тим блоком корпоративної культури, який
закріплюється на майбутнє.
Етап 5 – розвиток. На даному етапі розгортається та систематична робота з
оформлення корпоративної культури, яку приймають за її формування. Проте
мова йде не про формування, а про надання вже сформованій корпоративній
культурі закінченого вигляду. Тому, починається прописування організаційних
кодексів, ідеології бізнесу, корпоративної історії [3].
Етап 6 – стабільність. Завдання, яке постає перед компанією, – закріпитися
на досягнутих позиціях. В результаті відпрацьовані механізми взаємодії
відтворюються вже за традицією, без актуалізації вихідного сенсу, який в них
закладався.
Етап 7 – новий розвиток або стагнація. Керівництву необхідно підбити
підсумки,

зазначивши

всі

ключові

досягнення,

і

сформулювати

нові

довгострокові плани.
Етап 8. Новий старт, який схожий зі стартовим етапом розвитку бізнесу, але
вже на новому рівні.
В

будь-якому

органічному

розвитку,

етапи

реального

розвитку

корпоративної культури не настільки чітко виражені, як в розглянутій схемі.
Відбуваються відставання і забігання вперед, накладення етапів один на один
тощо. Однак дана схема може допомогти діагностувати проблеми в розвитку
компанії.
Розглянувши сутність та особливості формування корпоративної культури
можемо прийти до висновку, що саме завдяки розвиненій корпоративній
культурі кожен співробітник стає залучений в комунікаційні процеси,
адаптований і прийнятий колективом, мотивований на розкриття свого
потенціалу і досягнення максимальних результатів в рамках діяльності компанії.
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Надаючи вплив на всі структурні елементи організації через вибудувану
систему

цінностей,

норм

і

правил,

корпоративна

культура

регулює

міжособистісні і робочі відносини співробітників, підвищуючи, таким чином,
ефективність роботи підприємства. Саме тому в сучасних моделях управління
людським капіталом підприємства дослідники відводять корпоративній культурі
центральне місце.
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Катерина Бистровська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ФОРМУВАННІ
СУЧАСНОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено проблематику та особливості прийняття управлінських
рішень в формуванні сучасного позитивного іміджу підприємства. Основні
завдання, що були поставлені – визначення змісту та сутності поняття
«управлінські

рішення»,

управлінського

рішення

процес
в

та

формуванні

особливості
сучасного

процесу

формування

позитивного

іміджу

підприємства та визначення ключових особливостей, що характеризують дані
рішення.
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ролі; кадрові рішення; процес прийняття рішень, позитивний імідж.
Управлінське рішення — це, насамперед, один з методів технології
менеджменту, за допомогою якого керуюча система організації отримує
можливість безпосередньо впливати на керовану частину організації, тобто,
іншими словами — це спосіб управління який спрямований на підлеглих
працівників. Оскільки організація не може працювати без найманої праці, даний
процес є важливим елементом функціонування бізнесу. [2]
Прийняття рішень в організації являє собою вибір з наявних варіантів або
альтернатив напрямку дій, що скорочують розрив між сьогоденням та майбутнім
бажаним станом організації.

Сам процес прийняття рішень

технології

менеджменту є складним, адже включає безліч різних елементів, але в будь-якому
випадку в даному процесі присутні мета, проблемні питання, альтернативи та
рішення. Отже, визначивши, що процес моделювання управлінських рішень є
важливим сегментом в загальному управлінні компанією, можемо зробити
висновок, що даний процес потрібно постійно досліджувати та вдосконалювати.
В загальному досліджуваний процес є своєрідним фундаментом в основі
планування діяльності організацій, тому план — це набір рішень по розміщенню
ресурсів і напрямків їх подальшого використання. Прийняття рішень — це наука
і мистецтво, адже роль прийнятого рішення величезна, найважливіше в даному
процесі не зробити помилку, а у випадку вже допущених помилок, бути готовим
проявити ініціативність для правильного та оперативного вирішення проблем.
Кожна людина знайома на практиці з прийняттям рішень: протягом дня ми
приймаємо десятки рішень, серед них є прості рішення та складні. Своєчасно
прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює виробництво та роботу
організації в цілому, а от рішення, яке прийнято з запізненням – навпаки, знижує
результативність колективу чи окремих виконавців. Уявіть ситуацію: працівники
однієї великої компанії звикли отримувати щорічну премію, кожен з них вже
чітко знає як правильно її розпланувати, але організація вирішує цього року не
дати премію працівникам, бо не встигає прийняти відповідне управлінське
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рішення. Результативність праці працівників значно знижується, адже зникає
стимул. Організація все ж таки виплачує премію, але вже з значним запізненням,
до того часу кілька потенційно важливих працівників вже звільнились та
перейшли на інше місце роботи з кращим преміюванням. Отже, якби організація
вчасно прийняла позитивне управлінське рішення, змогла б попередити процес
звільнення працівників та збільшити продуктивність праці, що є важливим в
кінці року для підвищення фінансово-економічних показників підприємства.
Управлінське рішення в технології менеджменту — це творчий процес
мислення суб`єкта управління, в результаті якого визначається, які заходи треба
здійснити в даній фактичній виробничій ситуації або в ситуації, що
передбачається, для розв`язання певної проблеми та одержання бажаного
результату. Підготовка та прийняття управлінського рішення є не тільки
органічною частиною процесу управління, а й головним етапом циклу
управління, тобто, залежно від того чи іншого типу ситуації варто визначити
правильно підібране рішення. Управлінські рішення поділяються на такі типи:
-

концептуальні

(стратегічні

завдання,

пов’язані

з

довгостроковим плануванням, прогнозуванням);
-

пов`язані з техніко-технологічний аспектом функціонування

виробництва (створення і впровадження нової техніки, технології тощо);
-

які виникають унаслідок дії людського фактора (кадрові

питання, соціально-психологічний клімат у колективах тощо) [5, с. 281].
У кожній організації приймається велика кількість найрізноманітніших
рішень,

за

допомогою

даних

рішень

встановлюють

мету

діяльності

підприємства, поставлені цілі, закріплюють працівників за посадами та
робочими місцями, визначають перелік посадових обов`язків та розробляють
систему заходів щодо заохочення і адміністративного покарання працівників.
Отже, проаналізуємо процес та проблематику саме кадрових питань, адже
процес працевлаштування та подальшої роботи є важливим етапом нашого
життя. Під час прийняття на роботу працівника, важливо правильно розставити
акцент на його можливості, які він отримує та чітко вказати обов`язки, які має
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виконувати підлеглий. Після прийняття на роботу потрібно оперативно ввести
працівника в курс справ, щоб швидко налагодити відносини з колективом, тобто
одразу перед менеджером організації одразу з`являється ряд запитань, які
потрібно вирішити:
-

входження в роботу та адаптація працівника;

-

оцінку його діяльності;

-

розвиток ділової кар`єри та професійне навчання [4. с. 89].

Перші рішення обов`язково мають стосуватись входження в роботу та
адаптації працівників, наприклад на початковому етапі, поки працівник
навчається, роботодавець може надавати адаптаційну премію чи надбавку, до
того моменту, поки працівник не може повноцінно виконувати свою роботу.
Зазвичай, роботодавці часто використовують такий метод входження в
роботу, як випробувальний термін, такий спосіб в більшості випадків призводить
до збільшення нервовості працівника, виникає страх не встигнути проявити себе,
але в тому числі з іншого боку дозволяє працівнику в найкоротший термін
проявити себе в роботі, в команді та здобути нові знання. Також варто зазначити,
що в процесі такої адаптації важливу роль відіграє керівник, адже саме він після
закінчення випробувального терміну вирішує чи відповідає потенційний
працівник вимогам, які необхідні для того чи іншого виду професії.
Оскільки адаптація може бути первинною та вторинною (пристосування
молодих кадрів без досвіду та пристосування працівників з досвідом на новому
об`єкті чи в новій ролі) для прийняття рішення про вдосконалення підготовки та
розвитку персоналу використовують такі методи:
-

метод оцінки показників діяльності підприємства;

-

метод розробки нових вимог до посади, в зв`язку з

виникненням нових особливостей у виробничому процесі;
-

метод обстеження і співбесід з персоналом організації.

Після завершення адаптаційного періоду доцільно впровадити працівнику
атестацію персоналу, під атестацією розуміється документально оформлений
результат оцінювання працівника. Атестація допомагає зрозуміти наскільки
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ефективним виявився адаптаційний період та наскільки працівник чітко розуміє
свої обов`язки та може продовжувати працювати в даному підрозділі в
подальшому [1. с. 112].
Досить часто на підприємствах використовують різні види атестацій:
регулярні, основні, розгорнуті, спрощені та орієнтовані на оцінку підсумків
поточної роботи. Ефективність атестації підвищується, якщо паралельно
застосовувати управлінські рішення.

Це може бути заощадження у вигляді

премії, підвищення заробітної плати тощо, переведення на вищу посаду, тобто,
можливість кар`єрного зростання, звільнення. Зазвичай, після проведення
атестацій видається наказ, в якому чітко прописані всі управлінські рішення, що
будуть застосовані до працівників найближчим часом.
Звісно,

важливим

напрямом

управління

персоналом

є

прийняття

управлінського рішення про кар`єрне зростання. В даному випадку потрібно
відповідально підходити до підбору кандидатів на відповідну посаду, в окремих
випадках влаштовується конкурс на посаду. Насамперед, кар`єра - це результат
поведінки людини, її прагнення до пізнання чогось нового та можливості
розвитку, тобто, людина чітко знає, чого хоче в майбутньому та розуміє переваги,
які з`являються у випадку підвищення по кар`єрній сходинці.
Під час управління кар`єрою персоналу менеджерам важливо приймати
правильні рішення, що стосуються планування, організації, мотивації та
розвитку персоналу, відштовхуючись від потреб працівників та враховуючи
інтереси підлеглого персоналу. Особливо важливо відповідально підійти до
підбору персоналу, адже в майбутньому від цього також може залежати імідж
компанії та її фінансове становище. Зазвичай, зміна кадрів на підприємстві може
призвести до позитивної тенденції та до негативної, все напряму залежить від
якості правильно підібраного управлінського рішення [4, с. 236].
Отже, проаналізувавши все вищесказане, можемо зробити висновок, що
основною проблемою в прийнятті управлінських рішень є неправильний підхід
до їх прийняття. Важливу роль в даному питанні відіграє визначення
послідовності етапів розробки та прийняття управлінських рішень, має бути
розроблена чітка стратегія де прийняття управлінського рішення є логічним
комплексом, де кожна дія є раціональним продовженням попередньої дії.
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Для того, щоб не виникало проблем в прийнятті управлінських рішень, а
також для якісного контролю за його виконанням, кожне управлінське рішення
має бути задокументованим та, відповідно, затверджене контролюючим органом.
Документація має бути оформлена з урахуванням чинних законодавчих та інших
правових актів для того, щоб ні в якому випадку не порушувати права
працівників [3, с. 212].
Систематизований підхід до вивчення проблем управління дає змогу
з`ясувати

рівень

їх

складності,

багатоаспектності

та

інформаційної

забезпеченості. Системний аналіз є сукупністю методів та практичних прийомів
дослідження великих і складних проблем управління, методичним засобом
реалізації системного підходу до управління.
У процесі підготовки до прийняття управлінського рішення важливо чітко
визначити етапи, серед яких виявлення та опис проблемної ситуації,
встановлення мети вирішення проблемної ситуації тобто встановлення
«діагнозу» проблеми, далі необхідно накопичити інформацію про проблему та
відпрацювати альтернативні варіанти для подальших дій необхідних для
вирішення проблемної ситуації. Визначивши основні проблеми при прийнятті
управлінських рішень, можемо відзначити, що для ефективного управління
персоналом необхідно постійно вдосконалювати знання, навички та підходи для
прийняття рішень, які будуть задовольняти і роботодавця і підлеглих
працівників.

Серед

основних

управлінських

рішень,

які

користуються

популярністю, - це премії, додаткові вихідні, надання корпоративної знижки та
в окремих випадках надання працівникам індивідуального графіку роботи.
Отже, стратегічно важливо підходити до кожного рішення як до
раціонального процесу, і основною метою прийняття даних рішень має бути
бажання зробити оптимальний вибір з кількох запропонованих варіантів для
досягнення бажаного результату.
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Однією головних умов успішного ведення бізнесу є забезпечення ефективної та
взаємоузгодженої
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господарської функцій та створенні належних умов праці, комунікацій за
допомогою ефективного управління допоміжними службами підприємств. З
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система 5 S.
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На ринку праці України професія «офіс-менеджер» з'явилася відносно
недавно. Головним завданням офіс-менеджера є організація та забезпечення
успішної роботи офісу – тієї частини компанії, де розміщується адміністративноуправлінський персонал та проводиться робота з клієнтами. Якість та
ефективність роботи апарату управління багато в чому визначається умінням
офіс-менеджера зі знанням справи виконувати свої обов'язки, звільнити
керівника від нераціональної витрати часу виконання технічних функцій. Для
ефективної організації офісної роботи потрібна професійна підготовка та
наявність відповідної посади з необхідними правами та обов'язками.
Вивченню проблем офіс-менеджменту та особливостей роботи офісменеджера, його принципів та особливостей роботи займаються такі українські
та зарубіжні автори: С. П. Шевчук, І. Іванченко, Т. Н. Бондарєва, І. Валінуров,
Ю. М. Дьомін, І. К. Корнєєв, С. В. Наумова, С. Н. Панічкіна, Д. Л. Щур та ін.
Полягає у поглибленні теоретичних положень щодо офісного менеджменту
та шляхів його вдосконалення.
Поняття «менеджмент» та «офіс» відомі кожному. Офіс – це відокремлена
адміністративна одиниця, що організує управління компанією, призначена для
розміщення адміністративно-управлінського персоналу, а також виконує
комплекс

послуг

інформаційного,

консультаційного,

комунікативного,

рекламного характеру під час використання праці кваліфікованих спеціалістів.
Сучасний офіс – це складна система, що синтезує у собі кілька компонентів:
робочі приміщення; оргтехнічні засоби; документаційне та інформаційне
забезпечення; кадри службовців [5, с.67].
Головним завданням офісу є оптимальне використання та координація всіх
ресурсів організації (капіталу, будівель, споруд, устаткування, сировини,
матеріалів, праці, інформації) задля досягнення її цілей. На виконання цього
завдання спрямована основна діяльність офісу: забезпечення роботи керівників
та спеціалістів, управління документообігом, забезпечення представництва
(включаючи оформлення зовнішнього вигляду та інтер'єру).
Сучасні офіси створюються та функціонують у різних сферах діяльності –
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господарської, економічної, соціальної та ін. У сучасну епоху, на відміну від
радянського часу, офіси не обмежуються допоміжною роллю. Це пов'язано з
розширенням самостійності організацій з усіма супутніми наслідками:
необхідністю виживання в умовах конкурентної боротьби, відсутністю
гарантованого забезпечення підприємств ресурсами та гарантій збуту продукції
тощо. Провідна роль офісів у сучасній системі управління виявляється у
зростанні масштабів управлінської діяльності, збільшенні (не завжди корисного)
управлінського персоналу та зростання витрат на його утримання. Зростання
ролі офісу проявляється також у посиленні значущості системної моделі офісу.
Слово «management» перекладають не лише як управління, завідування, а й
як вміння справлятися із роботою; дбайливе, чуйне ставлення до людей (до
персоналу);

правління, дирекція, адміністрація (як орган колегіального

управління підприємством) [2, с.53].
На стику вищезгаданих понять і виник такий напрямок діяльності, як
офісний менеджмент. Зрозуміло, що під словом «офіс» мається на увазі не
просто робоче приміщення, а власне компанія чи колектив організації як єдине
ціле із загальною глобальною метою та стратегією розвитку, корпоративними
цінностями, правилами та нормами поведінки.
Офісний менеджмент – це комплекс організаційних, інформаційних та
інших заходів, узгоджених між собою за термінами та способами здійснення та
спрямованими на забезпечення ефективного функціонування офісу як органу
управління підприємства [4]. Досягнення зазначеної мети стає можливим через
реалізацію офіс-менеджером та його підлеглими низки завдань у рамках
відповідних функцій (табл. 1).
Офіс-менеджмент є одним із видів управлінської діяльності. Головними
відмінними рисами офіс-менеджменту є [4]:
- тісне поєднання та взаємопереплетення його функціональних складових
(планування, організація, контроль, облік тощо);
- безпосередня (особиста) взаємодія офіс-менеджера зі значною кількістю
персоналу, що виконує різні функції;
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- проміжне положення цього виду діяльності між стратегічним та тактичним
менеджментом.
Таблиця 1 – Перелік завдань, які вирішуються в рамках функцій офісменеджменту [4]
Функції
Задачі
Адміністративна (організаційно- Управління роботою офісу
управлінська та координаційна)
Координація взаємодії офісу з іншими структурними
підрозділами підприємства
Координація взаємодії офісу з партнерами підприємства
Розробка адміністративних процедур (управлінських
технологій для застосування в різних ситуаціях)
Регулятивна (планово звітна)
Поточне та перспективне планування офісної діяльності
Ведення звітності за основними напрямками
офісної діяльності
Контрольна (оціночно-облікова) Оцінка результатів офісної діяльності
Облік результатів офісної діяльності
Інформаційна
Забезпечення повсякденної бездокументної комунікації
(комунікаційно-документаційна) Забезпечення документообігу
Маркетингова
Вирішення
завдань
відповідно
до
напрямів
маркетингових комунікацій (переважно – реклама,
зв'язки із громадськістю)
Господарська
(функція Забезпечення життєдіяльності офісу
життєзабезпечення офісу)
Договірна робота з підрядниками та постачальниками
Інвентаризація офісного господарства
Управління офісним персоналом Повсякденне керівництво працівниками офісу

У сучасному офіс-менеджменті існують такі принципи:
- оперативність роботи з документами;
- якісне технічне оснащення (сучасне комп'ютерне та офісне обладнання);
- доцільність операцій, які здійснюються в офісі;
- поєднання документаційного та без документного забезпечення
управління.
Існує

три

форми

організації

офіс-менеджменту

на

підприємстві:

централізована, децентралізована і змішана. При «централізованій формі
організації офіс-менеджменту всі операції з обробки документів зосереджуються
(централізуються) в єдиному для всієї установи центрі – канцелярії, загальному
відділі або у офіс-менеджера» [5, с.66]. Децентралізована форма передбачає
«розосередження операцій з офіс-менеджменту між структурними підрозділами
підприємства; при цьому в кожному з них виконується однорідний набір
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операцій» [5, с.66]. При змішаній формі «операції виконують централізовано
(прийом, реєстрація, контроль, розмноження документів) і децентралізовано
(довідково-інформаційне обслуговування, зберігання документів, формування
справ)» [5, с.67].
Форму організації офісного менеджменту вибирають з урахуванням розміру
підприємства, обсягу документообігу, складу структурних підрозділів
Щоб офіс (саме у широкому розумінні) функціонував дійсно ефективно,
люди, що працюють у ньому, відчували себе комфортно, необхідна людина, яка
організовуватиме, координуватиме та контролюватиме: вести господарську
роботу в офісі, грамотно заповнювати різноманітні документи, підтримувати у
належному вигляді документообіг підприємства. Вона також має бути справжнім
експертом у галузі ділового етикету та бізнес-комунікацій. Адже саме офісменеджеру

доводиться

вирішувати

питання

матеріально-технічного

забезпечення працівників, а часто й керувати тими, хто забезпечує безперебійну
роботу офісу.
Офіс-менеджер (керівник офісу) – це спеціально уповноважена посадова
особа, яка організовує та спрямовує діяльність управлінського колективу з
реалізації завдань, покладених на нього власником, а також несе персональну
відповідальність за своєчасне вирішення основних проблем керованої системи
загалом, за організацію роботи та контроль виконання [2, с.54]. Таким чином,
офіс-менеджер – це співробітник, який керує офісом – його інформаційними,
технічними, матеріальними та людськими ресурсами.
Вітчизняне трудове законодавство офіційно ще не визнало і, як наслідок, не
закріпило юридично існування кваліфікаційної посадової категорії «офісменеджер»

(не

передбачено

Національним

класифікатором

України

«Класифікатор професій» ДК 003:2010).
Як зазначає Присяжнюк О.Ф. «офіс-менеджер належить до тактичного рівня
управління, забезпечує діяльність підприємства, вирішує адміністративні
питання, впроваджує нові форми організації роботи, займається підбором,
керівництвом та навчанням підлеглих, а також бере участь у розробленні
стратегії управління підприємством в рамках делегованих шефом повноважень»
[4].
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Головним завданням офіс-менеджера є організація та забезпечення
успішної роботи офісу – тієї частини компанії, де розміщується адміністративноуправлінський персонал та проводиться робота з клієнтами. Якість та
ефективність роботи апарату управління багато в чому визначається умінням
офіс-менеджера зі знанням справи виконувати свої обов'язки, звільнити
керівника від нераціональної витрати часу виконання технічних функцій.
Офіс-менеджер – один з керівних працівників підприємства, який
підпорядковується безпосередньо директору. Його основним завданням є
організація та забезпечення роботи офісу.
Для вдосконалення офісного менеджменту сучасного підприємства можна
запропонувати впровадження система раціоналізації робочого місця 5S. Дана
система, що є одним з інструментів формування та функціонування так званого
«ощадливого офісу», була розроблена в післявоєнній Японії у компанії Toyota.
У її основі лежить ціла філософія маловитратного, успішного, бережливого
виробництва, і вона стає досить популярною і в українських офісах, хоча її
повноцінне впровадження ускладнюється недостатністю відповідної практики та
психологічним опором як з боку рядового офісного персоналу, так й керівництва.
Система 5S – це п'ять кроків до створення комплексного якісного
середовища, що сприяє підвищенню продуктивності, якості та безпеки праці.
Система 5S отримала свою назву від перших букв п'яти японських слів та їх
англійських аналогів [7]:
1) сеірі (Sorting) «сортування» - чіткий поділ речей на потрібні та непотрібні
та звільнення від останніх;
2) сеїтон (Simplifying) «дотримання порядку» (акуратність, самоорганізація)
– організація зберігання необхідних речей, що дозволяє швидко та просто їх
знайти та використовувати;
3) сеісо (Sweeping) «зміст у чистоті» (прибирання) - дотримання робочого
місця в чистоті та охайності;
4) сеікецу (Standardizing) «стандартизація» (підтримка порядку) - необхідна
умова для виконання перших трьох правил;
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5) сіцуке (Sustaining) «удосконалення» (формування звички) - виховання
звички точного виконання встановлених правил, процедур та технологічних
операцій
Цілі системи 5S [7]:
− створення

комфортного

психологічного

клімату,

стимулювання бажання працювати;
− підвищення продуктивності праці офісних службовців;
− зменшення тимчасових та матеріальних витрат;
− мінімізація «холостих операцій» та трудовитрат;
− зниження кількості нещасних випадків.
Офіс-менеджер – це непомітний герой, який може значно підвищити
продуктивність компанії, полегшуючи роботу інших і безпосередньо призвести
до прямого збільшення доходів. Навіть із п'ятизірковим програмним
забезпеченням для управління офісом та великою командою найкращих
співробітників, ніщо не може замінити тверду руку, практичні знання та чуття
офіс-менеджера. Для вдосконалення діяльності офіс-менеджера, та офісного
менеджменту в цілому, пропонується до впровадження на сучасних українських
підприємствах система раціоналізації робочого місця 5S. Система 5S – це метод
організації робочого простору (офісу), метою якого є створення оптимальних
умов виконання операцій, підтримання порядку, чистоти, акуратності, економії
часу та енергії.
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Наведено алгоритм проведення аналізу ефективності маркетингової діяльності
підприємства. Показано важливість застосування маркетингу для визначення
положення на ринку, аналізу можливостей, вивчення ринкового середовища,
визначення стратегії розвитку суб’єкта.
Ключові слова: аналіз, маркетингова діяльність, оцінка ефективності,
показники, методи, витрати маркетингу.
Стрімкий розвиток науки, техніки і технологій, посилення конкуренції
спонукає підприємства застосовувати та активно розвивати маркетингову
діяльність, шукати нові способи адаптації до мінливих умов існування.
Характерною особливістю сучасного бізнесу є урізноманітнення діяльності його
суб’єктів, що супроводжуються великою кількістю варіантів можливих рішень.
Саме тому є важливою є проблема вивчення маркетингу на підприємстві.
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Аналіз існуючих підходів щодо оцінки ефективності маркетингової
діяльності, їх переваги, недоліки та область застосування знайшли своє
відображення в працях

вітчизняних вчених. Заслуговують уваги праці

Ю. Лаврової, Є. Анфіногенової,

Л. Балабанової, М. Туган-Барановского,

Л. Стрия, А. Павленка, В. Шаповалова, Н. Бутенко, Г. Яшевої, В. Пархименка,
Н. Чернова.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин велику роль відіграє
конкурентоспроможність підприємства, таким чином зростає роль маркетингу в
діяльності господарюючого суб’єкта. У зв’язку з цим актуальним стає
підвищення ефективності як кожного окремого маркетингового заходу, так і
маркетингової діяльності підприємства загалом.
Науковці по-різному трактують поняття «маркетингова діяльність». В
основному маркетинг розглядається як система дій, котра забезпечує успіх
обміну завдяки вдалій організації потоку товарів та послуг від виробників до
споживачів [1, с. 18].
Маркетингова діяльність підприємства спрямована на те, щоб досить
обґрунтовано, враховуючи попит ринку, встановлювати поточні і, головне,
довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела
ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її
пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток. Вона
передбачає значні витрати, отже, керівництво підприємства зацікавлене в
ефективності інвестицій у маркетингові заходи. З метою отримання об’єктивної
інформації про ефективність маркетингової діяльності важливо здійснювати
аналіз ефективності маркетингової діяльності на підприємстві [4, с. 116].
Згідно

з

маркетинговою

концепцією

управління

підприємством,

задоволення потреб споживачів, як запорука успішної діяльності підприємства,
має ґрунтуватися на комплексності, узгодженості і збалансованості ринкових
стратегій розвитку підприємства (стратегії вибору цільових сегментів, стратегії
охоплення ринку, позиціонування і стратегій конкуренції) із маркетинговими
стратегіями або комплексом маркетингу, до яких відносять товарну, цінову,
розподілення і стратегію маркетингових комунікацій [1, с. 17].
50

Ефективність маркетингової діяльності вимірюється за допомогою системи
показників в двох напрямах: тактичному та стратегічному. Враховується часовий
аспект виконання поставлених цілей і завдань, визначаються причиннонаслідкові зв'язки між результатами діяльності та факторами, що зумовили цей
результат.
На практиці використовується ціла низка показників, що характеризують ті
чи інші види ефективності маркетингової діяльності підприємства. Ефективність
маркетингової діяльності підприємств окреслюють такі показники:
- частка маркетингового персоналу відображає частку працівників, які
виконують

маркетингові

функції,

у

загальній

чисельності

персоналу

підприємства. Оскільки на вітчизняних промислових підприємствах функція
маркетингу часто зводиться до реалізації готової продукції, а у маркетингових
відділах більша половина працівників займаються збутовою діяльністю, на
практиці цей показник зазвичай єдещо завищеним;
- частка витрат на маркетинговий персонал являє собою частку заробітної
плати, яку отримують працівники маркетингового відділу у загальному фонді
заробітної плати підприємства;
- рентабельність витрат на просування і збут характеризує ефективність
збутових витрат і розраховується як співвідношення суми прибутку від реалізації
продукції до суми витрат на просування і збут;
- рентабельність маркетингових витрат – це співвідношення суми прибутку
від реалізації продукції і загального обсягу витрат намаркетинг, що ілюструє
ефективність реалізованих підприємством маркетингових заходів [3, с. 43].
Процес оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємств,
об’єктивність якої залежить від повноти, якості та достовірності інформації, при
впровадженні та реалізації маркетингової стратегії розвитку підприємства
можна здійснювати використовуючи чотири етапи.
На першому етапі окреслюються стратегічні маркетингові цілі та строки їх
досягнення. Також розробляються тактичні заходи, які дозволять досягти
стратегічних цілей і можливі сценарії розвитку подій.
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На другому етапі формуються набір показників результативності та
ефективності маркетингової діяльності підприємства, серед яких кількісні
показники, що характеризують загальні обсяги та темпи продажу товарів і послуг
та якісні, що розкривають умови розвитку діяльності підприємства.
На третьому етапі аналізується поточний стан маркетингової діяльності
підприємства,

що

передбачає

підприємства,

бухгалтерської

дослідження

звітності,

внутрішньої

можливостей

інформації

підприємства

та

розрахунок поточних показників розвитку підприємства для подальшого
порівняння їх зміни в процесі та після реалізації маркетингової стратегії.
На четвертому етапі розробляються коригуючи заходи для прийняття
управлінських

рішень

щодо

ефективності

маркетингової

діяльності

підприємства.
Задля успішного здійснення маркетингової діяльності підприємству
необхідно досліджувати всі групи чинників, які на неї впливають. До основних
можна віднести:
1. Чинники макромаркетингового середовища (економічні, демографічні,
політико-правові, екологічні, науково-технічні, культурні).
2.

Чинники

мікромаркетингового

середовища

(підприємство,

постачальники, посередники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії).
3. Чинники системи маркетингового менеджменту (маркетинговий аналіз,
маркетинговий синтез, стратегічний маркетинг, операційний маркетинг,
маркетинговий контроль).
4. Чинники систем управління (планування, організація, координація,
стимулювання, реалізація, облік, контроль, аналіз, регулювання) [2].
Важливо відзначити, що для об’єктивної оцінки ступеня досягнення цілей
маркетингової стратегії та поетапних результатів її реалізації на підприємстві
необхідно проаналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності
підприємства.
Показники внутрішнього середовища характеризують фінансову та
економічну діяльність підприємства (прибутковість підприємства, фінансова
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стійкість та платоспроможність, фактичні фінансові витрати, які обумовлені
діючою стратегією), його стратегічний потенціал (рентабельність ресурсного
потенціалу).
Система маркетингу знаходиться в постійній взаємодії з зовнішнім
середовищем. Фактори зовнішнього середовища можна розділити на ті, які
піддаються впливу зі сторони керівництва і служби маркетингу та фактори, які
не піддаються управлінському впливу.
В умовах ринку забезпечення успішного функціонування системи
маркетингу в різних організаційно-правових господарських структурах повинно
враховувати всі фактори впливу на підприємства мікро- та макросередовища.
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,
підприємство 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.
Важливим етапом на шляху вдосконалювання управління є корінна зміна
всієї системи планування. На основі глибоких маркетингових досліджень ринку,
системи збуту, споживчих характеристик товарів і конкурентоспроможності,
реклами, економічного аналізу витрат, прибутків, цін і інших показників,
проведення

мотиваційного

аналізу

повинно

здійснюватися

планування

маркетингової стратегії. Ця стратегія у вигляді сформованих цілей, поставлених
задач, визначеної послідовності дій знаходить конкретне виконання в програмі
маркетингу.
Таким чином, аналіз ефективності маркетингової діяльності за основними
напрямами оцінки витрат, функцій та неекономічних показників маркетингу
дозволить ефективно організовувати маркетинг на підприємстві, оцінювати
досягнуті кінцеві результати маркетингової діяльності (прибуток, частка на
ринку, обсяг реалізації тощо), а також приймати ефективні управлінські рішення
щодо реалізації маркетингової діяльності підприємства загалом.
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З’ясовано сутність поняття «професійний розвиток персоналу». Визначено
основні складові процесу розвитку персоналу в організації. Наведено
нормативно-правові акти України, що регулюють забезпечення управління
розвитком персоналу на підприємстві. Розглянуто форми та методи
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Професійний розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності
будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли
прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до
професійних знань, умінь і навиків. Знання випускників на початку XX століття
знецінювались через 30 років, в кінці століття – через 10, сучасні спеціалісти
повинні перенавчатись через 3-5 років.
Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти
високою загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією.
Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій управління
персоналом. За прогнозами науковців США, в найближчі роки середній рівень
освіти виросте до 13,5 року. Більше половини створених робочих місць
вимагають середньої спеціальної освіти, а 1/3 – вищої. Домогтися високих
результатів в організації можливо тільки тоді, коли люди, які там працюють,
володіють знаннями, умінням, відповідним настроєм. Освіта і навчання
персоналу повинні бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний
розвиток.
Теоретичні питання професійного розвитку персоналу є об’єктом активних
досліджень. Різні аспекти цієї проблеми досліджують українські вчені:
А. Азарова [1], М. Волобуев [2], Ю. Д’яченко [3; 4], Т. Десятов [5],
О. Крушельницька [6], З. Курлянд [7], О. Морозов [9], В. Савченко [14] та ін.
Разом з тим багато теоретичних питань з даної проблеми перебувають на етапі
становлення і вимагають подальшого розв’язання та комплексного дослідження.
Метою статті є з’ясування сутності, сучасних форм і методів професійного
розвитку та професійного навчання персоналу.
Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань,
умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй
професійній діяльності. Про важливість професійного розвитку свідчить той
факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10% фонду
заробітної плати.
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Професійний розвиток включає: професійне навчання, розвиток кар'єри та
підвищення кваліфікації. Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає
створення гнучкої, конкретної системи професійного навчання, зорієнтованої на
вирішення стратегічних завдань організації. Освіта і навчання виконують
об'єднуючу роль в досягненні цілей. Невипадково управління професійним
розвитком посідає значне місце в роботі лінійних керівників, оскільки вони
добре знають рівень знань, здібностей, умінь своїх підлеглих. Лінійні керівники
і менеджери з персоналу розробляють програму розвитку персоналу.
Згідно з Законом України «Про професійний розвиток працівників»
професійне навчання працівників – це «процес цілеспрямованого формування у
працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають
змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати
функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що
включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва» [12].
Професійне навчання персоналу – це процес формування його компетенцій
як сукупностей знань, навичок та способів комунікації, що визначають здатність
робітника виконувати трудові дії в конкретній сфері діяльності. У свою чергу,
знання поділяються на: фахові, в межах власної посади; управлінські, які
відносяться до компетентності відносно місця в організаційній структурі
підприємства; ті, що відносяться до корпоративної культури, яка притаманна
підприємству в цілому. Професійне навчання персоналу є одним з головних
чинників зростання конкурентоспроможності підприємства, а організація та
зміст навчання мають відповідати сучасним тенденціям на внутрішньому та
зовнішньому, особливо європейському, ринку освіти.
Професійне навчання персоналу звичайно проводиться в трьох випадках [8,
с. 582]: при прийнятті на роботу до підприємства; при призначенні на нову
посаду або дорученні іншої роботи; після встановлення нестачі певних навичок
для ефективного виконання роботи.
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Розрізняють професійне навчання загальнопрофесійне й спеціальне.
Витрати на загальнопрофесійне навчання мають на меті підняти загальний рівень
підготовки працівника в рамках певної професії, необхідність чого обумовлене
розвитком професії, науково-технічним прогресом, інноваціями й вимогами
інвестиційного проектування в рамках підприємства. Отже, витрати на
загальнопрофесійне навчання працівників підвищують конкурентні переваги
підприємства і сприяють збільшенню прибутку в довгостроковому періоді, тому
їх можна розглядати як частину постійних витрат. Спеціальне професійне
навчання має на меті забезпечити конкурентні переваги підприємства в
короткому періоді, звичайно це знання, уміння і навички, необхідні для роботи з
конкретним типом продукту.
Процес професійного навчання персоналу на підприємствах регулюється
Законами України «Про освіту» [11], «Про професійно-технічну освіту» [13] та
«Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві» [10]. Відповідно
до останнього документу, професійне навчання персоналу на виробництві
спрямоване на підвищення якості професійного складу працівників підприємств,
формування у них високого професіоналізму, майстерності, сучасного
економічного мислення, вміння працювати в нових економічних умовах та
забезпечення на цій основі високої продуктивної праці та ефективної зайнятості
[10]. Професійне навчання персоналу підприємства носить безперервний
характер і проводиться протягом їх трудової діяльності з метою поступового
розширення та поглиблення їх знань, умінь та навичок відповідно до вимог
виробництва.
Професійне навчання персоналу пов’язано з великими витратами
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Тому формування і контроль за
витрачанням коштів на навчання є важливою функцією служби управління
персоналу. Три фактори суттєво впливають на величину бюджету навчання:
потреби самого підприємства професійному навчанні персоналу, його фінансові
можливості, стимулювання підготовки працівників підприємства з боку
держави.
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На основі визначення потреби у професійному навчанні на підприємстві,
служба управління персоналом формулює конкретні цілі кожної навчальної
програми. Цілі професійного навчання повинні бути конкретними та
специфічними; такими, що орієнтують на одержання умінь і практичних
навичок; піддаються оцінці у процесі і після закінчення навчання. Цілі
професійного навчання повинні бути чітко та ясно сформульовані, оскільки у
цьому випадку можна оцінити ефективність підготовки персоналу. На
виробництві організовуються спеціальні навчальні курси для робочого складу.
Професійне навчання персоналу відбувається у таких видах:
– первинна професійна підготовка – це навчання осіб, які раніше не мали
професії, яке забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний для
продуктивної професійної діяльності;
– підвищення кваліфікації – це навчання працівників, яке дає змогу
розширювати і поглиблювати раніше здобуті знання, вміння і навички на рівні
вимог виробництва чи сфери послуг;
– перепідготовка – це навчання, спрямоване на оволодіння іншою
професією працівниками, які вже здобули певну первинну професійну
підготовку або освітньо-кваліфікаційний рівень [10].
Види професійного навчання персоналу обираються у відповідності до
категорій персоналу; кон’юнктури на ринку праці та потребі підприємства у
кадрах; матеріально-технічного оснащення підприємства; фінансового стану
підприємства; перспектив розвитку підприємства.
Професійне навчання персоналу відбувається за всіма трьома видами, а для
інших категорій персоналу: керівників, спеціалістів, службовців, як правило,
проводиться у вигляді підвищення кваліфікації.
Виділяють такі форми професійного навчання персоналу:
– наставництво – взаємодія досвідченого працівника (наставника) із тим
працівником, якого навчають;
– коучинг – надання консультаційних послуг, як правило, керівнику з боку
запрошеного наставника;
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– стажування – опанування на практиці нещодавно набутих знань і навичок
та отримання першого професійного досвіду; відвідування аналогічних
підприємств;
– консультації – одержання нових знань за допомогою, як правило,
зовнішніх фахівців у формі лекцій, відповідей на запитання, розбору проблемних
ситуацій тощо;
– бизнес-тренінги призначені для вироблення навичок з вирішення бізнесзадач: самоорганізації, управлінської, командної роботи, взаємодії із клієнтами;
– дистанційне навчання (онлайн навчання, електронне навчання) – навчання
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
– сертифікаційні курси – навчання знанням та навичкам з метою одержання
певної кваліфікації;
– семінари – спеціалізовані заняття, організовані з метою одержання нових
знань;
– фундаментальне професійне навчання
– короткотермінові курси [6].
Розрізняють два основних типи професійного навчання персоналу:
підтримуюче і інноваційне.
Підтримуюче професійне навчання персоналу – це процес і результат такої
освітньої діяльності, яка спрямована на підтримку і відтворення існуючої
культури, соціального досвіду, соціальної системи.
Інноваційне професійне навчання персоналу – процес і результат такої
освітньої діяльності, яка передбачає внесення інноваційних змін в існуючу
культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання не тільки підтримує
традиції, а й призводить до активнішого відгуку на проблемні ситуації.
Серед усіх методів професійного навчання персоналу виділяють, як
правило, дві великі групи
– професійне навчання на робочому місці (або внутрівиробниче);
– професійне навчання поза робочим місцем (або позавиробниче).
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Названі методи професійного навчання персоналу не виключають один
одного, тому що навчання в стінах організації може вестися з відривом або без
відриву від роботи. Крім того, вони можуть доповнювати один одного, тому що
навчання в процесі роботи часто поєднується з навчанням в інших організаціях
або навчальних закладах. Але така градація важлива, тому що використання
внутрішньовиробничих методів навчання дозволяє розподілити гроші, які
виділяються на підвищення кваліфікації співробітників, всередині підприємства
(наприклад, створити підрозділ, що займається навчанням персоналу, або
доплачувати окремим працівникам за проведення навчання колег), а організація
позавиробничого навчання вимагає вкладень фінансових коштів в суб'єкти
зовнішнього середовища. Крім того, внутрівиробниче професійне навчання
персоналу легше контролювати, відстежити його результати простіше, воно в
більшій мірі враховує потреби у підготовці, специфічні особливості компанії і
проходить у звичних для співробітників оточенні і середовищі, що дозволяє
відразу ж використовувати на практиці отримані ними уміння і навички. Воно
пов'язане

з

конкретною

постановкою

завдання

на

робочому

місці.

Позавиробниче професійне навчання персоналу теж може бути високоякісним,
але воно не повною мірою враховує потреби і специфічні особливості конкретної
компанії і спрямоване насамперед на ознайомлення з теорією і формуванням
вміння діяти в певній робочій ситуації.
При виборі форм і методів професійного навчання персоналу доцільно не
зупинятися на чомусь одному, так як всі вони мають свої переваги і недоліки.
Найбільш ефективні сучасні навчальні програми передбачають поєднання різних
методів подачі матеріалу: лекції, рольові та ділові ігри, відеофільми тощо Часто
саме комбінація різних форм і методів дає найкращий ефект. Наприклад,
поєднання дистанційної форми професійного навчання з проведенням тренінгів
дозволяє не тільки освоїти нові знання, але і знайти більш ефективні моделі
поведінки (наприклад, спілкування з клієнтами). Вибір форм і методів
професійного навчання персоналу та розвитку персоналу багато в чому залежить
від специфіки підприємства, його потреб, оснащення робочих місць технічними
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засобами і багатьох інших факторів. Головне, щоб програма професійного
навчання персоналу була збалансована і включала теоретичний, практичний і
контрольний розділи. Сучасним тенденціям у сфері управління персоналом
відповідає перехід від разових заходів (наприклад, проведення тренінгів,
спрямування окремих співробітників на курси підвищення кваліфікації і т. д.) до
створення системи професійного навчання та розвитку персоналу. Така система
повинна включати в себе кілька блоків, наприклад, проблемно-пошуковий,
комунікативний, імітаційно-рольової та інші, в залежності від специфіки
підприємства.
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Максим Довгань
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті досліджено основні аспекти управління системою якості на
підприємстві. Визначено типові проблеми управління системою якості на
підприємстві. Виділено основні цілі та завдання системи управління якістю
підприємства, а також розроблені рекомендації щодо підвищення її
ефективності.
Ключові слова: якість, управління якістю, система якості, міжнародні
стандарти якості, конкурентоспроможність підприємства, якість продукції.
Процеси глобалізації, загострення конкуренції на усіх ринках, зростання
вимог споживачів зумовлюють потреби щодо пошуків шляхів підвищення
конкурентоспроможності

підприємств.

Важливою

умовою

високої

конкурентоспроможності підприємства та успішного його функціонування є
виробництво високоякісної продукції, що сприятиме стабільним обсягам збуту
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як на національному, так і міжнародному ринках. Час коли підприємства займали
монопольне становище на ринках минув і нині їм доводиться конкурувати з
великою кількість подібних організації за прихильність споживача. Демпінг,
проведення рекламних акцій, розширення асортименту забезпечує лише
короткострокові ефекти, тоді як орієнтація підприємства на високу якість є
головною умовою забезпечення його довгострокового розвитку. Однак велика
кількість керівників не усвідомлюють цього та не приділяють достатньої уваги
системі якості на підприємстві.
Особливої актуальності дослідження управління системою якості на
підприємстві набуває в умовах поступової євроінтеграції України та можливого
повноцінного вступу до даної організації. Підприємства, які хочуть бути завжди
конкурентоспроможними, виходити на міжнародні ринки повинні приділяти
значну увагу управлінню системою якості.
Метою статті є аналіз науково-методичних засад управління системою
якості на підприємстві, а також розробка практичних рекомендації щодо
підвищення її ефективності.
Питанню управління системою якості на підприємстві присвятили роботу
велика кількість провідних науковців: Валявський С.М., Глєбова А.О.,
Корж Н.В., Данченко О.Б., Продіус О.І., Чиркова Ю.Л., Шарий Р. та інші. Велика
кількість досліджень з даного питання підтверджує високу актуальність та
важливість обраної теми. До того ж в умовах євроінтеграційних процесів,
поступового

входження

України

до

європейської

спільноти

вивчення

особливостей управління системою якості на підприємству набуває особливої
важливості.
Більшість ринків є ринками покупців, а не продавців. На сучасних ринках
існує великий вибір одноманітної продукції, які пропонують різні виробники.
Покупці стають більш вибагливішими та віддають перевагу більш якісній
продукції. Це стимулює товаровиробників до постійного підвищення якості
продукції та обслуговування [7].
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Систематичний пошук шляхів підвищення якості є головним засобом
зростання конкурентоспроможності підприємства. Високий рівень якості
продукції сприяє стабільним обсягам збуту, розширенням географії продажу,
знижує потреби у рекламі тощо. Адже, якісна продукція не вимагає значних
рекламних витрат для її збуту. Покупці самі будуть говорити про неї,
рекомендувати знайомим через сарафанне радіо. В умовах посиленої конкуренції
якість повинна виходити на перший план в усіх аспектах діяльності підприємства
та стосуватися не лише продукції, але й діяльності суб’єкта господарювання та
його основних бізнес-процесів.
Зазначимо, що саме поняття «якість» є багатогранним терміном та має різні
варіанти тлумачення. Це обумовлено тим, що якість може характеризувати
велику кількість властивостей, якими володіє певний предмет чи явище. У
найбільш загальному трактуванні під якістю слід розуміти комплекс
властивостей об’єкта, які засвідчують його здатність задовольняти очікувані
потреби. Українська асоціація досконалості та якості поняття якість визначає «як
безперервний процес вдосконалення, спосіб ведення бізнесу, коли необхідно
бути кращим, досконалішим, ніж конкуренти, а не лише мати продукцію вищої
якості [6]. За міжнародним стандартом ISO 9000-2000, «якість – ступінь, до якого
сукупність

властивостей

продукту,

процесу

або

системи

задовольняє

сформульовані потреби або загальнозрозумілі очікування» [4].
Питання якості нині виходить далеко за рамки виробництва продукції та
стосуються всієї діяльності підприємства. В сучасній практиці менеджменту
прийнято вважати, що якщо підприємство отримало міжнародний сертифікат
ISO

9000,

то

воно

здатне

виробляти

якісну

продукцію

та

бути

конкурентоспроможним. Міжнародний стандарт ISO 9000 є головним
документом, який встановлює основні вимоги до системи управління якістю
підприємства. Підприємства при виході на міжнародні ринки зобов’язані
підтвердити відповідність власної системи якості вимогам цього міжнародного
стандарту.
Система

управління

якістю

нині

стає

могутнім

інструментом

у

конкурентній боротьбі та дозволяє мінімізувати вплив різноманітних ризиків та
невідповідностей на етапі створення продукції. Система управління якістю
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підприємства включає такі підсистеми підприємства, як: фінанси, управління
ризиками, маркетинг, персонал, охорона праці, екологічне управління, соціальна
відповідальність тощо. Тобто система управління якістю є комплексною
категорією, яка інтегрує у себе усі основні бізнес-процеси підприємства й
забезпечує їх постійне удосконалення.
Для побудови та впровадження системи управління якістю необхідне
підтвердження міжнародним стандартам якості. Зокрема, О.І. Продіус та
О.І. Ілінчук [5] вважають, що будь-яка система якості підприємства повинна
відповідати вимогам трьох міжнародних стандартів:
– «ISO серії 9000 як основної організаційно-методичної бази для побудови
інтегрованих систем управління якістю продукції»;
– ISO 14000 – системі екологічного менеджменту і системи професійної
безпеки (OHSAS 18001);
– SA 8000 – системі соціальної відповідальності».
Ці стандарти встановлюють основні вимоги та рекомендації, яким повинна
відповідати система управління якістю підприємства, щоб по справжньому бути
ефективною. Основною метою цих стандартів є покращення результатів
діяльності підприємства, а також якнайкраще задоволення потреб клієнтів та
інших груп стейкхолдерів. На рис. 1 можемо відобразити головні принципи
системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9000.
Головні принципи системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9000

Орієнтація на
замовника

Залучення
персоналу
Лідерство

Поліпшення

Процесний
підхід

Керування
взаємовідносинами

Прийняття рішень на
підставі фактичних даних

Рисунок 1 – Головні принципи системи управління якістю відповідно до
стандарту ISO 9000 [8]
Орієнтація підприємства на зазначені принципи є обов’язковим для
досягнення ефективності системи управління якістю. Можна констатувати, що
ці принципи є мінімальними, яким повинна відповідати система управління
якістю.
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Слід зазначити, що Ю.Л. Чиркова, Н.Я. Петришин та М.Г. Бортнікова на
основі проведеного власного дослідження систематизували головні проблеми
управління системою якості, які наведено на рисунку 2.
Вирішення наведених вище проблем повинно забезпечити підвищення
ефективності управління системою якості підприємства. Також в умовах
розвитку ІТ-сфери доцільним є впровадження спеціалізованих програмних
продуктів, які забезпечують автоматизацію окремих бізнес-процесів. Це сприяє
як підвищення ефективності таких бізнес-процесів, так і звільнення вищого
менеджменту підприємства від рутинних операцій.
Головні проблеми управління системою якості

Проблеми управління:
- некоректні цільові настанови
керівництва підприємства;
- невірне сприйняття поняття
якості
відповідальними
особами;
бажання
отримати
сертифікат, а не справді
створити ефективну СМЯ

Проблеми персоналу:
- сприйняття новвоведень
щодо СМЯ з недовірою та
нерозумінням;
- нестача кваліфікації;
- сприйняття введення СМЯ
як додаткового навантаження.

Фінансові проблеми:
недостатній
рівень
платоспроможності;
- застарілість основних
засобів.
Проблеми виробництва:
- низька якість продукції;
- високий рівень браку;
- неповне використання
виробничих потужностей.
Проблеми маркетингу:
- мала ринкова частка;
- незнання реальної
ситуації на і ринку;
- високий рівень
рекламацій споживачів
- недостатній рівень
конкурентоспроможності

Проблеми кадрового
забезпечення:
- неефективне мотивування
працівників;
Проблеми організаційної
структури:
- високий рівень
бюрократизму;
- розвинені вертикальні
внутрішні комунікації;
- відсутність розподілу меж
повноважень при взаємодії
підрозділів;
- відсутність підрозділу,
який би займався
управлінням якістю.
Проблеми фахового
управління:
- відсутність кількісних та
якісних
показників
діяльності менеджерів
- проблема виконання
документів СМЯ;
- недооцінювання ступеня
серйозності перешкод;
- невміння розробляти
стратегічні альтернативи
щодо розвитку СМЯ

Рисунок 2 – Головні проблеми управління системою якості підприємства [7]
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О.Б. Данченко, О.І. Бєлова та Х.М. Сафар визначають наступні аспекти
управління якістю діяльності підприємства [3]:
– планування на рівні вищого керівництва;
– систематизація і документальне оформлення діяльності у вигляді методик,
протоколів, інструкцій та ін;
– залучення всіх виробничих ресурсів і всього персоналу;
– широке використання стандартизації, у тому числі і міжнародних
стандартів, в управлінні якістю;
– регулярні перевірки, вивчення зворотного зв'язку і коректування дій;
– контроль продукції на кожному етапі в процесі виробництва з
використанням необхідних засобів контролю;
– забезпечення керованості всіма процесами і простежування кожної
одиниці продукції;
– впровадження ресурсозберігаючих, безвідходних технологій тощо».
Зазначимо, що центральне місце в управлінні системою якості на
підприємствах відводиться вищому менеджменту, а також відділку якості.
Останній створюється у вигляді окремого структурного підрозділу, який
займається виключно питаннями якості. Основними цілями управління
системою якості підприємства є такі [1-2]:
– виробництво продукції високої якості, що відповідає вимогам споживачів
та міжнародним стандартам;
– підвищення конкурентоспроможності підприємства та його вихід на
міжнародний ринок;
– орієнтація усіх бізнес-процесів підприємства на підвищення ефективності,
якості та безпечності;
– прозорість ведення бізнесу;
– підвищення лояльності з боку зацікавлених сторін;
–

забезпечення

стійкого

розвитку

підприємства

перспективі;
– покращення екологічних показників виробництва;
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у

довгостроковій

– підвищення безпеки праці;
– формування інтелектуального капіталу підприємства.
Відтак, система управління якістю підприємства охоплює усі бізнеспроцеси. Ключовим є виробництво якісної продукції, але щоб досягнути цього
всі підсистеми підприємства повинні ефективно працювати та перебувати під
постійним удосконаленням. Важливо, щоб на підприємстві проводився
систематично

аудит

системи

якості,

визначалися

проблемні

зони

та

розроблялися заходи на їх вирішення.
Таким чином, сьогодні успіх великої кількості підприємств побудований на
наявності ефективної системи управління якістю. Існує тенденція щодо
створення на підприємствах інтегрованої системи управління якістю, яка
включає

основні

бізнес-процеси:

маркетинг,

управління

персоналом,

виробництво, управління ризиками тощо. Це обумовлено тим, що кожен з бізнеспроцесів бере участь у виробництві продукції й тому має вплив на її якість.
Система якості забезпечує безперервне удосконалення підприємства, постійний
пошук шляхів підвищення ефективності його функціонування. Першочерговою
основою для впровадження системи управління якістю підприємства є чітке
розуміння керівництвом та усім трудовим персоналом потреби у ній. Також
необхідне підтвердження системи якості підприємства вимогам міжнародного
стандарту ISO 9000. Цей сертифікат свідчить про те, що підприємство має
можливість виробляти якісну продукцію та бути конкурентоспроможним на
вітчизняному та міжнародному ринку. З метою підвищення ефективності
управління системою якості необхідно проводити систематично її аудит,
виявляти проблемні зони в діяльності підприємства, враховувати рівень
задоволеності клієнтів та на цій основі вносити зміни у свою діяльність.
Підвищити ефективність управління якістю можливо завдяки впровадженню
сучасних

інформаційних

технологій,

які

дозволяють

аналізувати

та

контролювати усі основні бізнес-процеси підприємства й вносити оперативно
зміни.
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Підприємства, які хочуть залишатися конкурентоспроможними повинні
приділяти достатню увагу питанню управління системою якості й постійно
удосконалювати її відповідно до зростання вимог споживачів. Це є основою
забезпечення їх довгострокового розвитку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті висвітлено сутність кадрової політики на підприємстві, її основну
мету. Виділено та охарактеризовано основні типи кадрової політики організації.
Визначено основні завдання та різновиди кадрової політики. Сформульовано
особливості проведення кадрової політики в сучасних умовах..
Kлючові cловa: кадрова політика, кадровий потенціал, стратегія розвитку,
пасивна, реактивна, превентивна, активна кадрова політика.
Досвід роботи провідних підприємств свідчить про те, що їх головною
конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал. Досить високий
рівень корпоративної культури робить підприємство привабливим для
талановитих працівників, утримує їх в організації, а результати їх праці, своєю
чергою, створюють відповідну репутацію фірми, привертають нових споживачів
та висококваліфікованих співробітників. Головним завданням таких підприємств
є сприяння зростанню професійної компетенції робітників та розвитку їх
навичок і вмінь, тому актуальним виявляється вивчення особливостей
формування кадрової політики на вітчизняних підприємствах та розробка
рекомендацій щодо її ефективної реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми кадрової політики
знаходять своє відображення у працях Одегова Ю.Г., Корж Н.В., Пошерстник
Н.В., Філіппової Т.І., Щокіна Г.В., Щербак В.Г., Яковенко О.М. Проте проблеми
формування

кадрової

політики

підприємства

потребують

подальшого

вирішення. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Основною метою статті є розкриття змісту поняття «кадрова політика», а
також

особливостей

формування

кадрової

підприємствах у сучасних умовах.
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політики

на

українських

Кадрова політика визначає генеральний напрям і основи роботи з кадрами,
загальні і специфічні вимоги до них і розробляється власниками підприємства,
вищим керівництвом, кадровою службою. Основною метою кадрової політики є
своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування,
збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог
діючого законодавства та стану ринку праці.
Поняття «кадрова політика» було досить поширеним наприкінці 80-х років.
Разом

із

тим

воно

утілювало

відомий

суб'єктивізм

адміністративно-

господарської влади, який, зокрема, передбачав пріоритет особистих уявлень
керівника про ступінь корисності того чи іншого управлінця нижчого рангу.
Оцінка останнього залежала в кінцевому рахунку від того, орієнтований керівник
на виконання основної цільової функції підприємства – випуск продукції чи
головне для нього – збереження особистого, досить привілейованого становища.
Для першої і другої ситуацій характерні принципово протилежні механізми
формування команди підлеглих.
Під кадровою політикою організації, як правило, розуміється система
правил, відповідно до якої діють люди, що входять в організацію. Найважливіша
складова частина стратегічно орієнтованої політики організації – її кадрова
політика, яка визначає філософію і принципи, реалізовані керівництвом щодо
людських ресурсів.
Головна мета кадрової політики – забезпечення оптимального балансу
процесів оновлення і збереження чисельного й якісного складу кадрів відповідно
до потреб самої організації, вимог діючого законодавства та стану ринку праці
[1]. Рівень усвідомленості тих правил і норм, які лежать в основі кадрових
заходів, і пов'язаний із цим рівнем безпосередній вплив управлінського апарату
на кадрову ситуацію в організації, дають підстави виділити та охарактеризувати
такі типи кадрової політики: – пасивна; – реактивна; – превентивна; – активна.
Пасивна кадрова політика. Саме уявлення про пасивну політику здається
алогічним. Однак ми можемо зустрітися із ситуацією, в якій керівництво
організації не має вираженої програми дій щодо персоналу, а кадрова робота
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зводиться до ліквідації негативних наслідків. Для такої організації характерна
відсутність прогнозу кадрових потреб, засобів оцінки праці і персоналу,
діагностики кадрової ситуації в цілому. Керівництво в ситуації подібної кадрової
політики працює в режимі екстреного реагування на виникаючі конфліктні
ситуації, які прагне погасити будь-якими засобами, найчастіше без спроб
зрозуміти причини і можливі наслідки.
Реактивна кадрова політика. У руслі цієї політики керівництво підприємства
здійснює контроль над ознаками негативного стану в роботі з персоналом,
причинами і ситуацією розвитку кризи: виникнення конфліктних ситуацій,
відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили для вирішення поставлених
завдань, відсутність мотивації до високопродуктивної праці. Керівництво
підприємства вживає заходів щодо локалізації кризи, орієнтовано на розуміння
причин, які призвели до виникнення кадрових проблем. Кадрові служби таких
підприємств, як правило, мають у своєму розпорядженні засоби діагностики
існуючої ситуації й адекватної екстреної допомоги. Хоча в програмах розвитку
підприємства кадрові проблеми виділяються і розглядаються спеціально,
основні труднощі виникають під час середньострокового прогнозування.
Превентивна кадрова політика. У повному розумінні слова політика
виникає лише тоді, коли керівництво фірми (підприємства) має обґрунтовані
прогнози розвитку ситуації. Однак організація, що характеризується наявністю
превентивної кадрової політики, не має засобів для впливу на неї. Кадрова
служба подібних підприємств розпоряджається не тільки засобами діагностики
персоналу,

але

й

здійснює

прогнозування

кадрової

ситуації

на

середньостроковий період. У програмах розвитку організації містяться
короткостроковий і середньостроковий прогнози потреби в кадрах, як якісний,
так і кількісний, сформульовані завдання з розвитку персоналу. Основна
проблема таких організацій – розробка цільових кадрових програм.
Активна кадрова політика. Якщо керівництво має не тільки прогноз, але й
засоби впливу на ситуацію, а кадрова служба здатна розробити антикризові
кадрові програми, проводити постійний моніторинг ситуації і коректувати
виконання програм відповідно до параметрів зовнішньої і внутрішньої
ситуацією, то ми можемо говорити про справді активну політику.
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Кадрова політика в умовах ринкової економіки передбачає передусім
підходити до роботи з кадрами, розглядаючи її в нерозривному зв'язку із
сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри
відповідно до нових завдань. Вирішальним критерієм під час підбору й оцінки
кадрів, насамперед керівних кадрів, є їх відношення до роботи в умовах ринку,
причому відношення не на словах, а на ділі. Особливе значення має висунення і
підтримка людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть і бажають на
практиці активно просувати в життя курс на розвиток підприємства в умовах
ринкової економіки. Особлива увага приділяється використанню людського
фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового
потенціалу, покращанню підготовки і використання спеціалістів.
Кадрова політика – це сукупність соціально-правових, організаційноекономічних і психологічних заходів у державі з формування, використання і
відтворення трудового (кадрового) потенціалу [3]. Кадрова політика має за
головну мету забезпечення сьогодні та в майбутньому кожної посади і робочого
місця персоналом належної кваліфікації. Основними завданнями кадрової
політики є:
– своєчасне забезпечення підприємства (організації) персоналом необхідної
якості й у достатній кількості;
– забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав
і обов'язків громадян;
– раціональне використання трудового потенціалу;
– формування і підтримання ефективної роботи трудових колективів.
Основні різновиди кадрової політики:
– політика добору кадрів;
– політика професійного навчання;
– політика оплати праці;
– політика формування надрових процедур;
– політика соціальних відносин [2].
Кадровою політикою традиційно вважають систему правил і норм, що
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приводять людські ресурси організації у відповідність до стратегії компанії, тому
методи роботи з персоналом підприємство використовує згідно з обраною
концепцією бізнесу. Метою кадрової політики є забезпечення збалансованості
процесів поновлення та збереження кількісного та якісного складу кадрів.
Безумовно, основними факторами впливу на кадрову політику фірми є стан
зовнішнього середовища та ситуація на ринках послуг і праці. Робота з кадрами
відноситься до ключових моментів діяльності будь-якого підприємства як
елемента економіки держави. Сучасний етап політичного й економічного
розвитку не може обійтися без енергійних, творчо мислячих керівників, що
вміють аналізувати ситуацію, чітко формувати цілі та виявляти альтернативи,
володіти методами їх об'єктивної оцінки, брати на себе відповідальність у
складних ситуаціях. Зростання ролі людського фактору в сучасному виробництві
підтверджується результатами досліджень провідних американських учених.
Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором
конкурентоспроможності і виживання фірм.
Кадрова політика набуває все більш важливого значення як фактор
підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку. Більшість
спеціалістів формулюють сучасну концепцію управління людськими ресурсами
достатньо широко, підкреслюючи її відмінності за критеріями оцінки
ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не
мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній
контроль); по переважній формі організації (органічна, гнучка форма організації,
а не централізована бюрократична) і т. п. При цьому ними відзначається
наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових служб,
особливо в останні два десятиліття.
Характерна риса в організації роботи з персоналом у рамках нової концепції
– намагання кадрових служб до інтеграції всіх аспектів роботи з людськими
ресурсами, всіх стадій їх життєвого циклу з моменту найму до виплати пенсійної
винагороди. Велике значення має розробка підходів до оцінки роботи
службовців і управлінського апарату. Метою акції по вирішенню цієї проблеми
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є не скорочення робочих місць, а раціоналізація праці шляхом оцінки всіх
операцій,

які

проводяться.

Фіналом

є

визначення

ідеальної

схеми

функціонування адміністративної ланки підприємства. Для цього конкретними
діями є: перепідготовка персоналу, переорієнтація і навіть реорганізація деяких
підрозділів [1].
Кадрова політика будь-якого підприємства повинна забезпечити:
– організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні керівники
приймають

розроблену

та

добре скоординовану

стратегію

управління

людськими ресурсами як «свою власну» і реалізують її у своїй оперативній
роботі, тісно взаємодіючи з функціональними службами;
– високий рівень відповідальності всіх працівників, під яким розуміють як
ідентифікацію з базовими цінностями підприємства, так і наполегливу
реалізацію визначених цілей у практичній роботі;
– функціональність – варіантність функціональних завдань, що передбачає
відмову від традиційного, жорсткого розмежування різних видів робіт, а також
використання різноманітних форм трудових контрактів (повна, часткова і
погодинна зайнятість);
– структурність – адаптація до безперервного навчання, організаційних
змін, гнучкість організаційно-кадрового потенціалу, висока якість роботи та її
результатів, умов праці (робоче середовище, зміст роботи, задоволеність
працівників) [4].
Базовими цілями кадрової політики на сучасному етапі є:
– залучення до участі соціально-економічних та політичних реформах усе
працездатне населення країни, мобілізація людських ресурсів до активної участі
у високоефективну та високоякісну працю;
– укомплектування всіх ланок державної, суспільної та господарської праці
ініціативними та компетентними людьми, які розуміються на необхідності
якісних змін у суспільстві та які вміють упроваджувати їх у життя;
– забезпечення безперебійного вдосконалення та своєчасне оновлення
кадрового

складу

виробничо-господарської,

соціальнокультурної

та

адміністративно-державної сфери організації суспільства, зріст професіоналізму
та соціальної відповідальності кадрів керування [3].
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За своїм складом кадрова політика має таке коло проблем:
– цілеспрямоване, планомірне та збалансоване формування та підготовка
кваліфікованих

робітників,

постійне

підвищення

їх

професіональної

майстерності, всебічна освіта та постійне виховання кадрів;
– розподіл та перерозподіл робітників за сферами зайнятості, регіонам
країни та видам професійної діяльності;
– раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне стимулювання
їх діяльності, розвиток спеціальних умінь, формування задоволеності працею,
контроль діяльності кадрів, формування та розвиток комплексної системи
керування людськими ресурсами [5].
Основними завданнями кадрової політики на підприємстві є:
– своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості
відповідно до стратегії розвитку;
– створення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і
обов’язків громадян;
– раціональне використання персоналу;
– формування і підтримка ефективної роботи підприємства.
Вихідними документами для формування кадрової політики є:
– загальна Декларація прав людини;
– Конституція (Основний Закон);
– Цивільний кодекс;
– Трудовий кодекс.
Під час формування кадрової політики враховуються чинники, які властиві
зовнішньому і внутрішньому середовищу підприємства: вимоги виробництва,
стратегія розвитку підприємства; фінансові можливості підприємства; кількісні
й якісні характеристики; ситуація на ринку; попит на робочу силу з боку
конкурентів; впливовість профспілок, жорсткість у відстоюванні інтересів
працівників; вимоги трудового законодавства, прийнята культура роботи з
найманим персоналом та ін. Загальні вимоги до кадрової політики в сучасних
умовах зводяться до такого [4]:
76

1. Кадрова політика повинна бути тісно пов’язана зі стратегією розвитку
підприємства. У цьому відношенні вона є кадровим забезпеченням реалізації цієї
стратегії.
2. Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою. Це означає, що вона
повинна бути, з одного боку, стабільною, оскільки саме зі стабільністю пов’язані
певні очікування працівника, з іншого – динамічною, тобто коректуватися
відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої і економічної ситуації.
Стабільними повинні бути ті її сторони, які орієнтовані на облік інтересів
персоналу і мають відношення до організаційної культури підприємства.
3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов’язане з певними
витратами для підприємства, кадрова політика повинна бути економічно
обґрунтованою, тобто виходити з його реальних фінансових можливостей.
4. Кадрова політика повинна забезпечити індивідуальний підхід до своїх
працівників. Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської
діяльності і виробничої політики організації. Вона має на меті створити
згуртовану, високорозвинену і високопродуктивну робочу силу [4].
Робота з кадрами – одна зі складових частин управлінської роботи по
керівництву даним підприємством. Вона, як і вся робота керівника, вимагає
передусім планомірності та обдуманості дій, уміння протиставити калейдоскопу
справ, які щоденно оточують нас, твердий, попередньо підготовлений план.
Планування роботи з кадрами відбиває основні аспекти управління кадрами:
виробничо-економічний,

політичний,

соціальний,

психологічний,

адміністративно-правовий.
Політичний аспект управління кадрами – це максимум демократизму, за
якого людина відчувала би себе хазяїном і творцем, це налаштування кадрів на
роботу, необхідність революційних перетворень в умовах ринкової економіки.
Соціальний

аспект

управління

кадрами

направлений

на

активізацію

виробництва, на покращання умов, що впливають на процеси праці (житлових,
культурно-побутових,

охорони

здоров’я,

кваліфікації)/
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підвищення

рівня

освіти

та

Психологічний аспект управління кадрами відображає дію на кожну окрему
особистість з урахуванням її психологічних і психофізіологічних якостей,
інтересів, можливостей із метою стимулювання високої продуктивності й якості
праці.
Адміністративно-правовий аспект управління кадрами направлений на
вирішення завдань координування діяльності робітників у процесі вирішення
визначеного виробничого завдання, розстановки кадрів по робочих місцях з
врахуванням їх професійного і кваліфікаційного рівня.
Виробничо-економічний
зв’язаний

з

організацією

аспект
і

управління

стимулюванням

кадрами
праці

в

безпосередньо
нових

умовах

господарювання. Він вирішує завдання ефективності виробництва за рахунок
найбільш повного задоволення економічних інтересів трудових колективів.
Поряд з іншими аспектами управління кадрами виробничо-економічний
аспект направлений на встановлення повної відповідності між цілями і
завданнями виробництва, з одного боку, та інтересами працівників – з іншого.
Здійснюючи аналіз формування кадрової політики на підприємстві, ми
можемо зробити висновки, що в умовах ринкової економіки, коли чинники
зовнішнього середовища міняються дуже швидко, головним фактором
ефективності кадрової політики є її гнучкість та адаптивність. Це можливо за
наявності на підприємстві висококваліфікованого кадрового потенціалу. За роки
переходу до ринку стало очевидним, що потенціал працівника стає все більше
явним критичним фактором розвитку підприємства. Саме креативність системи
керування зможе в XXІ ст. зробити підприємство конкурентоздатним.
Управлінські теорії нового століття будуть вирішувати питання відходу від
штампів. Звичайно, що без людей немає організації. Без потрібних людей жодна
організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, управління
трудовими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії і практики
управління. Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими
ресурсами у великих організаціях покладена на професійно підготовлених
робітників відділів кадрів у складі штабних служб. Для того щоб такі спеціалісти
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могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання
і компетенція у своїй конкретній галузі, але й поінформованість про потреби
керівників нижчої ланки. Водночас якщо керівники нижчої ланки не розуміють
специфіки управління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і
недоліків, вони не можуть повною мірою скористатися послугами спеціалістівкадровиків, тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли засоби і методи
управління людьми
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розкрито суть конкурентоспроможності та її види. Узагальнено
зовнішні

та

внутрішні

фактори

впливу

на

конкурентоспроможність

підприємства. Висвітлюються основні аспекти розвитку підприємства та
підвищення його конкурентостійкості.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентний
потенціал, стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг, стратегія
розвитку, ефективність підприємства, управління.
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:
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, І. Коломоєць, 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 вченимиекономістами, 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

«конкурентоспроможності».

науці

Більшість

немає

однозначного

фахівців

поняття

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
основних джерел стійкої конкурентної переваги М. Портер відносить: унікальну
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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;
- залучити маркетингову підтримку для продукту;
- поширювати товар на велику кількість торгових мереж;
- впроваджувати та залучати різноманітні інновації.
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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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Сьогоденний етап погіршення соціально-економічних умов життєдіяльності
громадян і загалом стану виробничо-господарського сектору ефективний
менеджмент, також раціональна методологія його реалізації набувають
пріоритетного значення на шляху подолання кризових явищ. Сучасний
менеджмент передбачає рівень збалансованості різноманітних інструментів і
векторів впливу на стан як соціального так і економічного розвитку держави.
Стратегічне управління – це управління організацією, яке спирається на
людський потенціал, як на основу організації, орієнтує виробничу діяльність на
запити споживачів, здійснює гнучке регулювання та своєчасні зміни в організації
і відповідають виклику з боку оточення в результаті дозволяє організації
виживати та досягати своїх цілей довгостроковій перспективі.
Сучасний менеджмент – це інструмент, механізмів, а також теоретичних
концепцій не тільки щодо практичного втілення управлінських рішень, стосовно
досягнення максимального соціально-економічного ефекту від вибору певного з
декількох варіантів управління.
Варто визнати, що основним завданням сучасної управлінської роботи є
збереження оптимального балансу між управлінням бізнес-процесами та
виконанням соціальних завдань, що є складним викликом для теперішнього
бізнес-простору. Сучасні реалії організації управління свідчать про ухвалення
управлінських рішень відповідно до застарілих концептуальних основ не
враховуючи соціальну складову менеджменту.
Головною метою роботи є дослідження теоретичних і методологічних
інструментів

сучасного

менеджменту,

основного

напряму

реалізації

управлінських рішень на всіх рівнях.
Зміна зовнішніх та внутрішніх умов функціонування промислових
підприємств вимагає запровадження стратегічного управління. Важливим
підходом до управління є формування стратегії розвитку та її впровадження на
підприємстві. Проблемам розвитку стратегічного управління у світовій і
вітчизняній науковій думці присвячені чисельні дослідження: Баланович А.М.,
Боковець, В. В., Іванченко, Г. В., Зоря О.П., Соловйов І.О., Юрченко А.Ю. тощо,
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та враховуючи динамічність ринкового середовища та постійну зміну чинників,
що впливають на його стан, невирішеним залишається широке коло питань щодо
теоретико-методичних засад формування стратегій розвитку підприємства.
Концепція стратегії розвитку підприємства має визначальне значення для
утримання або завоювання його позиції в галузі, ринкової поведінки і сфери
інтересів бізнесу. Крім цього, стратегія - це основа для прийняття важливих
рішень у веденні бізнесу, наприклад: вибір споживчих груп або окремих
споживачів для задоволення їхніх потреб; вибір найбільш ефективних з
урахуванням ресурсів та витрат технологій і виробничих процесів; визначення
оптимальних обсягів виробництва і місця розташування підприємств; спроби
добитися вищої конкурентоспроможності; використання нових ринкових
альтернатив тощо. Поняття стратегії підприємства виникло та закріпилося
завдяки об'єктивному процесу суттєвої зміни зовнішнього середовища
діяльності комерційних структур, що й привело до необхідності моделювання
майбутнього розвитку бізнесу з урахуванням прогнозованих соціальноекономічних змін.
Визначення конкретного варіанта стратегії розвитку підприємницької
діяльності та засобів його реалізації - досить складна проблема наукового
прогнозування. Вона органічно пов'язана з пошуком нових імпульсів активізації
технологічного оновлення та розвитку, з особливостями внутрішніх накопичень
і залученням зовнішніх засобів для інвестицій та інновацій у виробничий процес
[1].
Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку сьогодні найважливішого
значення набуває вміння підприємств пристосовуватися до технологічних,
кон'юнктурних та інших змін. При цьому підприємство може вибрати один із
чотирьох варіантів поведінки: пасивне очікування; активне очікування, тобто
готовність кваліфіковано (ефективно) зустріти зміни; підготовка до змін та
стимулювання бажаних змін. Найкращий варіант полягає у попередженні змін та
стимулюванні їх за допомогою інновацій. Таким чином, у змінюваному світі
підприємству, щоб гнучко та вчасно реагувати, зберігаючи при цьому свій курс,
не обійтися без технологічного, економічного і соціального прогнозування.
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Основними принципами розробки стратегії розвитку підприємства мають
виступати:
- орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як господарської
системи та економічні інтереси його власників;
- багатоваріантність можливих напрямків розвитку, яка обумовлена
динамічністю зовнішнього середовища підприємства;
- безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін, що
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
- комплексність розробки стратегії, узгодженість стратегічних рішень за
окремими напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями [1].
Сформулювати

поняття,

яке

б

задовольняло

усім

переліченим

характеристикам та умовам, доволі складно. Аналіз спеціальної фахової
літератури навчального і наукового спрямування свідчить, що єдино правильне
тлумачення стратегічного менеджменту відсутнє, адже існують різні визначення,
в яких автори роблять акцент на певних аспектах і особливостях стратегічного
менеджменту.
Стратегічне управління – це діяльність, яка забезпечує створення та
підтримку стратегічної відповідності між цілями організації, її потенціалом і
можливостями у зовнішньому середовищі, що дає можливість організації
добиватися конкурентних переваг, виживати у довгостроковій перспективі,
досягаючи при цьому, своїх цілей [2].
Стратегія – це довгостроковий курс розвитку фірми, спосіб досягнення
цілей, прийнятий у відповідності зі своїми продуктивними, фінансовими й
іншими можливостями [2].
Функціональні стратегії – це забезпечуючі стратегії, що визначають
стратегічну орієнтацію функціональних напрямів – підсистем управління
підприємством і забезпечують досягнення їх цілей, а також керованість
процесом виконання корпоративної та конкурентної стратегій, приймаючи при
цьому відчутну участь у розробленні й коригуванні останніх .
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Загальні стратегії підприємства – основний управлінський план діяльності
для спрямування та налагодження ефективного функціонування підприємства в
довгостроковій перспективі, а також для досягнення стратегічних цілей за
рахунок заповнення через розвиток окремих напрямів діяльності на основі
розроблення відповідних забезпечуючих стратегій [4].
Таблиця 1 – Поняття «стратегія» підприємства [3]
Джерело
1
І. Ансофф
О.
Віханський

А. Зуб

Л.Зайцев,
М.Соколова

Визначення поняття «стратегія»
2
Стратегія – це набір правил для ухвалення рішень, якими організація
керується у своїй діяльності.
Стратегія – це довгостроковий, якісно спрямований напрям розвитку
організації, що стосується сфери, засобів і форми її діяльності, системи
взаємовідносин усередині організації, а також позиції організації у
навколишньому середовищі, що приводять організацію до її цілей.
Стратегія – узагальнююча модель дій, необхідних для досягнення
поставлених довгострокових цілей, шляхом координації і розподілу
ресурсів компанії.
Стратегія – це комбінація запланованих дій і швидких рішень з адаптації
фірми до нової ситуації, до нових можливостей отримання конкурентних
переваг і нових загроз послаблення її конкурентних позицій.
Стратегія компанії – це системний підхід до рішення проблем її розвитку і
функціонування, що забезпечує збалансованість діяльності компанії.

Котлер,
Армстронг,
Сондерс,
Вонг
В. Василенко, Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, і
Т. Ткаченко
є таким поєднанням ресурсів і навичок організації, з одного боку,
можливостей і ризиків, що надходять з зовнішнього середовища, з іншого,
діючих в сьогоденні і майбутньому, при яких організація сподівається
досягти своєї основної мети
Л. Мельник
Стратегія підприємства – довгострокові, найбільш принципові, важливі
настанови, плани, наміри керівництва підприємств щодо виробництва,
доходів і витрат, капіталовкладень, цін, соціального захисту.

Переглянувши таблицю 1 можна зробити висновки, як би не був
сформульований результат реалізації стратегії, будь-яка стратегія підприємства
орієнтована на забезпечення його розвитку.
Етап «Стратегічний аналіз» дає змогу врахувати зовнішні і внутрішні
чинники, які сприяють чи перешкоджають розвитку підприємства. На даному
етапі проводиться аналіз макро- та мікрооточення підприємства, сильних і
слабких сторін, потенційних можливостей та резервів його розвитку,
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фінансового становища. Усе це дає змогу чітко уявити ситуацію, в якій
знаходиться підприємство, та провести ту траєкторію його подальшого розвитку,
слідуючи якій воно могло б найбільш повно використовувати можливості та
зводити до мінімуму потенційні і наявні загрози.
Етап «Визначення стратегічних альтернатив» включає у себе визначення
місії, постановку цілей розвитку, визначення способів і методів їх досягнення.
Визначення основних орієнтирів господарської діяльності та оприлюднення
відповідного послання, в якому повідомляється про призначення підприємства
(місії), важливо, оскільки виходячи із цього встановлюється форма реалізації
стратегії та робиться її остаточний вибір. Місія і підприємницька філософія
необхідні для встановлення стратегічних цілей підприємства. Як показує досвід
роботи багатьох вітчизняних підприємств, етап постановки цілей є вирішальним,
оскільки, визначивши цілі розвитку, підприємство зосереджує свої ресурси на
виконанні тих завдань, які відповідають заданому напряму. На даному етапі
готуються альтернативні стратегії та проводиться первинне економічне
обґрунтування ефективності кожної з пропонованих альтернатив, що дає змогу
запобігти нераціональному використанню ресурсів.
Третій етап «Розроблення стратегії» полягає у здійсненні вибору з безлічі
варіантів розвитку найбільш прийнятного, формулюванні корпоративної
стратегії та розробленні бізнес-проектів, планів і програм з її реалізації.
На етапі «Реалізація стратегії» підприємство здійснює впровадження вибраного
варіанту розвитку. При цьому стратегія реалізується за допомогою розроблених
раніше планів, які пов’язані між собою і відповідають змісту стратегії у цілому,
по

всіх

основних

функціональних

сферах

господарської

діяльності

підприємства. Після завершення останнього етапу процесу розроблення стратегії
необхідно встановити механізм контролю, який дасть змогу підприємству
проводити оцінку результативності впроваджуваної стратегії. Він повинен
включати: – визначення критеріїв для оцінки результатів; – зіставлення
фактичних показників із плановими; – аналіз відхилень між фактичними і
плановими показниками; – внесення в стратегію коректив у разі необхідності [5].
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Стратегія розвитку підприємства - найважливіший елемент будь-якого
бізнесу. Основним завданням розробки стратегії розвитку компанії стає зразок
виведення підприємства на лідируючі позиції та підвищення продуктивності.
Створюється і затверджується план дій, яким слідуватиме кожен підрозділ, щоб
досягти підсумкової мети. Вона може бути різною – збільшити прибуток,
пробитися на новий ринок, зміцнити свої позиції, поглинути конкурента. Але
будь-який наказ потрібно регулярно переглядати та коригувати залежно від змін
в обстановці.
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УДК 330.131.7
Зінаїда Затолочна
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК В УПРАВЛІННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність та особливості управління розвитком
підприємства, за умови досягнення конкурентоспроможності сучасного
підприємства. Встановлено основні його засади та особливості формування
ознак конкуренції на підприємстві. Представлено послідовність процесного
управління розвитком підприємства з урахуванням ризиків. Визначено природу
ризиків розвитку на інноваційних засадах. Проведений аналіз залежності між
ступенем інноваційності розвитку та ризиком підприємства. Визначені
інструменти регулювання та моніторингу ризику.
Ключові слова: ризик, конкурентоспроможність, організаційний ризик,
структура підприємства, управління ризиками, види ризиків.
Переорієнтація сучасних теорій розвитку підприємств із напряму
формування та накопичення прибутку у цілеспрямований вектор створення
споживчої цінності, обумовлена посиленням впливу споживачів на виробників
продукції. В боротьбі за частку ринку конкурентні переваги компанії почали
забезпечуватись такими характеристиками, як «висока якість товарів» і «нові
маркетингові стратегії» та інше. Проте гарантувати високу якість продукції
масового виробництва в умовах глобалізації і високої динаміки зовнішнього
середовища можна лише за суворої стандартизації діяльності та одночасного
розширення можливостей для проведення постійних змін.
Відповідно, знадобились ефективні форми опису та відображення робіт, що
дозволяють ефективно підтримувати стратегії розвитку при кожному циклі
операційної діяльності. Реалізація даних заходів можлива лише за умов
впровадження процесного підходу.
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Проблема сутності антикризового управління підприємством – одна з
найбільш актуальних нині. Формування ринкових відносин в Україні
активізувало дослідження ризику бізнесу.
Таким чином, процесно-орієнтований підхід створює підґрунтя для
розвитку і є одним з перспективних на сьогодні напрямків забезпечення
конкурентоспроможності підприємства. В той же час це не лише спосіб опису
діяльності підприємства, але й високоефективний інструмент його управління.
Сучасний стан економіки характеризується досить високим рівнем
конкуренції, яка супроводжує розвиток підприємств, а також процес реалізації
товарів та послуг. Прагнучи зберегти і зміцнити позиції на ринку, підприємства
вирішують одне з головних завдань: нарощують свої конкурентні переваги. Це
завдання пов'язане з ризиками. Однією з важливих причин виникнення ризиків є
невизначеність, яка виникає у зв'язку з тим, що компанії складно визначити
ймовірність виникнення тих чи інших подій і результат їх прояви.
У процесі збільшення конкурентних переваг підприємства розробляють
різного роду стратегії, реалізація яких вимагає впровадження інноваційних
підходів до управління, підвищення ефективності формування і використання
фінансових, матеріальних і кадрових потоків, нарощування якості послуг тощо.
Впровадження інноваційних підходів, освоєння нової стратегії, як правило ,
супроводжується ризиками. Причому ризики виникають як у внутрішній, так і в
зовнішньому середовищі компанії.
Звідси простежується тісний взаємозв'язок двох виділених категорій:
ризики і конкурентоспроможність. Таким чином, можна сказати, що причиною
виникнення ризиків, що впливають на конкурентоспроможність, може стати:
- необхідність вибору різних варіантів конкурентної стратегії;
- наявність невизначеності;
- неможливість точно оцінити ймовірність настання тих чи інших подій.
Становлення ризик-менеджменту в середовищі підприємств в Україні молоде і слабо вивчене явище. Яскраво виражена централізація управління
системою, відсутність приватизації не давали ґрунту для розвитку конкуренції.
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Відповідно, не було потреби у формуванні системи ризик-менеджменту на
підприємствах. Нові умови, в яких функціонують компанії, викликають
необхідність дослідити сутність ризик-менеджменту, визначити моделі його
застосування організаціях.
При цьому, головними та основними критеріями визначення факторів
ризику підприємницької діяльності висувають: джерела виникнення ризиків, а
також ступінь їх впливу (прямої та непрямої дії).
Ризик-менеджмент підприємства можна ототожнити з сукупністю прийомів
і стратегій, які використовуються для зниження ступеня ризиків, досягнення
ефективності розвитку в умовах невизначеності [1].
Впровадження ризик-менеджменту передбачає створення експертної групи,
яка покликана виконувати ряд основних функцій: розпізнавати ризики, виявляти
причини їх виникнення, здійснювати оцінку ризиків і розробляти заходи з
реагування на ризики. Створення експертної групи - важливий захід. Від того,
наскільки члени експертної групи компетентні, будуть залежати вибір способів
управління ризиками та ефективність ризик-менеджменту. Для того, щоб
способи були обрані вірно, необхідно на початковому етапі здійснити
ідентифікацію ризиків.
Оскільки ідентифікація ризиків являє собою їх виявлення, розпізнавання і
опис, важливе розуміння того, до якої класифікаційної категорії відносяться
ризики. Далі необхідно здійснити аналіз та оцінку виявлених ризиків. Для того,
щоб оцінка ризиків стала можливою, виявлені ризики необхідно ранжувати. З
цією метою більшість сучасних вузів застосовують процедуру побудови карти
ризиків і дерева релевантності, здійснюють SWOT-аналіз.
Результати аналізу і оцінки ризиків є основою для визначення можливих
варіантів реагування на ризик. Створення системи ризик-менеджменту
передбачає розробку чіткої стратегії і вибір тактики управління ризиками. При
управлінні ризиками компанії важливо визначити спосіб управління ризиком і
ризикової ситуацією. Це може бути перерозподіл ризику, ухилення від ризику,
скорочення ризику або його прийняття [1]. Для того, щоб ризик-менеджмент був
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результативним, важливо проведення регулярного аналізу і контролю за
виконанням обраних стратегії і тактики управління ризиками. Результативність
можна охарактеризувати за кількома параметрами: - зниження виявлених
небезпек, - скорочення ступеня впливу ризиків на діяльність компанії, підвищення конкурентоспроможності. Якщо за результатами аналізу і контролю
виявлені відхилення від намічених стратегічних і тактичних цілей ризикменеджменту, важливо виявити причини виникнення подібних відхилень.
Після цього необхідно розробити комплекс заходів, спрямованих на
вирівнювання ситуації і доведення фактичних результатів управління ризиками
до запланованих [2]. Результати проведеного аналізу і контролю важливо
оформляти у вигляді звітів про функціонування ризик-менеджменту, що
надаються керівництву.
Конкуренція являється невід'ємною частиною економічного життя любої
країни. Так, в ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ця категорія
визначається як «змагання поміж суб'єктами господарювання із метою здобуття
завдяки певним власним досягненням переваг над другими суб'єктами
господарювання, через що споживачі мають можливість обирати між кількома
продавцями та покупцями» [9].
Саме

поняття

«конкуренція»

тісно

зв'язане

із

поняттям

«конкурентоспроможність», оскільки конкурентоспроможність проявляється
лише в умовах конкуренції та через конкуренцію. Треба зазначити, що поняття
«конкурентоспроможність» науковцями на сторінках економічних видань
трактується по різному. Розбіжності в поглядах пояснюються в більшості
випадків плутаниною в категоріальному апараті.
Побудована подібним чином система ризик-менеджменту дозволить
провести

комплексну

конкурентоспроможності

роботу

з

реагування

підприємства.

Таким

на

ризики

чином,

можна

найбільше поширені методи зниження підприємницького ризику:
1. Розподіл ризику між всіма учасниками
2. Страхування ризику
3. Резерв коштів на покриття неочікуваних витрат
4. Нейтралізація ризиків.
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і

зміцненню
виділити

Зокрема, розподіл ризиків відбувається ще в процесі планування діяльності
конкретного підприємства. Для цього можна використати модель кількісного
розподілу, яка базується на дереві рішень. У такому випадку, кожен з учасників
несе відповідальність за частку ризику і виконує відповідно запланований обсяг
робіт. Страхування ризику передбачає систему відшкодування втрат страховими
компаніями у разі виникнення страхових випадків із спеціальних страхових
фондів, які формуються за рахунок страхових внесків, що виплачуються
страхувальниками [3]. Зазвичай, це відбувається за рахунок страхування від
форс-мажорних випадків та матеріальне страхування.
А крім цього, може застосовуватися і перестрахування та співстрахування.
Перестрахування – це страхування, відповідно до якого страховик передає
частину відповідальності за ризики іншим страховикам.
Управління конкурентоздатністю в більшій мірі ніж другі сфери
менеджменту пов’язано з невизначеністю й ризиком. Будь-які рішення, які
стосуються проблем забезпечення конкурентних переваг носять ризиковий
характер, так як ґрунтуються на неможливості точного передбачення реакції
середовища конкуренкуренції на дії підприємства. Стратегія управління
конкурентною спроможністю підприємства має враховувати імовірнісний
характер його взаємин із конкурентним оточенням, який значно підвищує рівень
невизначеності управлінського процесу та спричиняє появу ризику програшу
підприємства у конкуренції. Тому важливим напрямком удосконалення
методологічних засад управління конкурентоздатністю підприємства являється
формування ефективної системи менеджменту конкурентним ризиком, яка
охоплювала би питання визначення можливих для підприємства ризиків, їх
передбачення й розроблення заходів мінімізації.
Метою формування конкурентоздатності підприємства повино стати
забезпечення

його

стійкого

функціонування

за

будь-яких

соціальних,

політичних, економічних й інших змін в його зовнішньому середовищі. Даний
процес складається з значної кількості етапів що пов’язані між собою логічними
зв’язками. Процес формування конкурентоздатності полягає в своєчасному
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виявленні чинників, які впливають на результати діяльності, порівняння їх з
результатами господарювання конкурентів, виявлення відхилень, що призводять
до погіршення або ж покращення конкурентного становища підприємства на
ринку, встановлення причин цих відхилень, відповідне коригування окремих
напрямків господарської діяльності із метою її нормалізації та підвищення
конкурентоспроможності. Стратегічне управління конкурентоспроможністю у
більшій мірі ніж інші сфери менеджменту пов’язано із невизначеністю та
ризиком. Будь-які рішення, що стосуються питань забезпечення конкурентних
переваг мають ризиковий характер, оскільки ґрунтуються на неможливості
достовірного
підприємства.

передбачення
Для

використовувати,

реакції

управління

конкурентного

конкурентним

сформульовані

авторами,

середовища

ризиком

на

дії

пропонується

стратегії

управління

конкурентоспроможністю підприємств торгівлі, які визначають траєкторію та
інтенсивність

здійснення

конкурентних

зусиль

з

забезпечення

конкурентоспроможності та мінімізації впливу конкурентного ризику
Підсумовуючи вищевикладене, зробимо деякі висновки. Функціонування
сучасного підприємства супроводжується низкою ризиків, що знижують
конкурентоспроможність організації; зростання конкуренції загострює ризикові
ситуації; висока ступінь динамічності ринкового середовища породжує
невизначеність, в умовах якої загострюються ризики.
З метою підвищення ефективності розвитку компанії, що функціонує в
умовах ризику, необхідно створення системи ризик-менеджменту, яка
забезпечить

своєчасне

реагування

на

ризики

і

різних

факторів

конкурентоспроможності.

Аналіз

впливу

конкурентоспроможність

підприємства

дає

нам

змогу

зміцнення

знизити

на
рівень

невизначеності й ризику в процесі діяльності підприємства; підвищити якість
стратегічного

планування

й

прогнозування;

підняти

рівень

конкурентоспроможності підприємства та його товарів чи послуг; а також
зберегти конкурентні позиції та збільшити частку ринку, що належить
підприємству.
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Ризик є невід'ємною частиною підприємницької діяльності, він здійснює
значний вплив на конкурентоспроможність підприємства, виступаючи його
складовою

частиною.

підприємницького

Визначаючи

ризику

та

основні

аналізуючи

фактори
його

силу

та

функції

впливу

на

конкурентоспроможність підприємств, слід обирати концептуальні підходи до
управління ризиками на підприємствах та розробляти комплексну систему
управління підприємницькими ризиками для утримання та підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто поняття корпоративної культури, як ефективного
інструменту управління, який стає пріоритетним фактором ділового успіху,
оскільки вона задає орієнтири поведінки: всередині організації, у взаємодії між
працівниками на робочому місці, тому що в останній час бізнес все більше
залежить від згуртованості та командної роботи колективу, а це вимагає
створення цінностей які об’єднують, правил, які допомагають ефективно
працювати усім членам.
Ключові слова: корпоративна культура, управління корпоративною культурою,
функції корпоративної культури, фактори, механізм формування.
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 процесу, а також
координацію і регулювання різних елементів системи. Сутність системи
управління

будь-якого

торгівельного,

підприємства

фінансово-кредитного)

(виробничого,
полягає

у

посередницького,

визначенні

політики

підприємства на середньострокову і довгострокову перспективу, координацію
сфер діяльності підприємства, стратегічну політику персоналу, вирішення
основних завдань ведення бізнесової діяльності. Специфічним елементом
управління підприємством є корпоративна культура. В умовах розвитку
цивілізованого ринку, нарощування глобалізованих процесів, боротьби за
світове технічне лідерство, відбувається 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
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управління підприємством себе вичерпали, а ефективність може бути досягнута
лише шляхом відмови від лінійної логіки на користь більш складних та гнучких
моделей». 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 персоналом в цілому.
Важливість корпоративної культури зросла, коли стало очевидним, що
складова успіху – це не тільки якісна система надання послуг, але й працівники,
що трудяться на підприємстві. Соціально-психологічна атмосфера в колективі,
ступінь зацікавленості працівників у сукупній діяльності підприємства
зумовлюють підвищення ефективності його діяльності.
Проблемам формування, оцінювання та розвитку корпоративної культури
значна увага приділена у працях вітчизняних та зарубіжних науковців,
Р.Л. Ансофф, Е.Г. Шейн, М. Богатирьов, А. Іванченко, Г. Назарова, В. Антонова,
І. Бєлікова, В.Вербицького, В. Гретченко, О. Дубовицьку, Д. Ісаєва, Р. Коджоян,
М. Самосудова, Г. Хаєта та ін. Але особливості управління корпоративною
культурою на підприємствах висвітлені недостатньо, що стало поштовхом для
детальнішого дослідження даного питання.
Полягає у дослідженні сучасних інструментів управління корпоративної
культури підприємства в сучасних умовах.
Ринкове середовище диктує свої правила для українських підприємств
різних галузей, в результаті чого вони розуміють те, що не тільки матеріальний
капітал є основою стабільної діяльності та конкурентоспроможності, а й
інтелектуальний, моральний та етичний потенціал стає запорукою ефективності
та стабільності. Тому на українських підприємствах поступово починають
з’являтись об’єктивні передумови формування корпоративної культури, які
полягають зокрема в тому, що пріоритет в економічних процесах повинен
надаватись працівникам.
Розвиток людського потенціалу є головною передумовою та необхідністю
формування корпоративної культури на українських підприємствах галузі.
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Корпоративну культуру можна розглядати як своєрідну ідеологію управління,
націлену на підвищення ділової активності підприємства. Ідеологія управління
проявляється в місії та цілях організації і впливає на: - взаємовідносини
працівників із організацією; - основні принципи діяльності працівників та
організації загалом; - відносини організації до ділових партнерів, конкурентів,
споживачів; - позиціонування щодо суспільства; - загальні світоглядні позиції
[3].
Корпоративна культура тісно взаємопов’язана із діловою етикою,
філософією бізнесу, організаційною поведінкою. Корпоративну культуру можна
розглядати і як важливий складник нематеріальних активів, що формує
інтелектуальний капітал організації, оскільки вона додає вартість до репутації
організації (поняття додаткової вартості)[3].
У сучасному світі корпоративну культуру слід розглядати як інструмент
ефективного управління. Сьогодні корпоративна культура стає пріоритетним
фактором ділового успіху, оскільки вона задає орієнтири поведінки: всередині
організації, у взаємодії між працівниками на робочому місці (культура праці),
поза організацією, у взаємодії між різними інституціональними суб’єктами та
партнерами по бізнесу.
Вивчення корпоративної культури дозволяє зрозуміти основні уявлення,
цінності, очікування та норми, що поділяються більшістю співробітників
компанії; традиції, правила та міфи, що існують у компанії а також ставлення
співробітників до типових ситуацій: адаптація нового співробітника, існуючі
стереотипи вирішення конфліктних ситуацій, стереотипи ставлення до
керівництва, стереотипи у ставленні до успіху/невдачі, стереотипи щодо якості
роботи та якості обслуговування клієнтів. [3] Окрім того вона дає можливість
регламентувати поведінку колективу і окремих людей, прогнозувати їх реакцію
в умовах дії дестабілізуючих факторів. Формування корпоративної культури
неможливо проводити без усвідомлення рівнів її розвитку і механізмів
формування.

102

Основним чинником формування корпоративної культури на українських
підприємствах є те, що вони повинні вдосконалювати свій розвиток згідно тих
вимог, які формуються у відповідності до глобального розвитку економіки, щоб
у майбутньому не опинитись за межами світових процесів [2].
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. Сутність корпоративної культури
підприємства характеризується визначеним набором параметрів: набута між
членами колективу система стосунків; соціально-психологічний клімат;
першочергові цінності; технологія управління; реакція на зміни й т. д.
Визнаючи правомірність різноманітних визначень терміну «корпоративна
культура», сформуємо таке, яке, на наш погляд, найбільшою мірою відображає
його зміст. Виходимо з того, що корпоративна культура як інструмент
підвищення продуктивності праці, є продуктом цілеспрямованої роботи
відповідальної особи або групи осіб. З огляду на це розглянемо складові природи
та призначення корпоративної культури (рис. 1). Насамперед, термін
«корпоративна культура» асоціюється з культурою соціуму, але на рівні окремої
організації, тобто субкультурою групи осіб, пов’язаних спільним місцем роботи.
Корпоративна культура формується у процесі виробничої діяльності на кожному
підприємстві. Якщо вона спрямовується у потрібному напрямку, то, як правило,
сприяє згуртованості колективу, розвитку комунікацій, поліпшенню соціальнопсихологічного клімату. Найвищою метою корпоративною культурою є
пробудити у працівників потужні внутрішні мотиви для максимальної
самовіддачі на користь підприємства, для реалізації чого потрібна ідеологія.
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Місія та цінності
компанії
Культура
внутрішніх
комунікацій

Особливості
організації та
умов праці

Соціальнопсихологічна
культура

Корпоративна
культура

Інформаційний
дизайн

Рисунок 1 – Структура корпоративної культури підприємства
З огляду на це, під корпоративною культурою ми розумітимемо соціальний
ресурс концептуально оформлених ідей, цінностей, очікувань, образу мислення,
норм і правил поведінки, традицій і корпоративної символіки, що формуються в
ході спільної діяльності для досягнення загальних цілей організації.
Таким чином, корпоративна культура, з одного боку, містить норми
побудови відносин між людьми в організаціях та суспільстві в цілому, а з іншого,
виступає регулятором поведінки основних суб’єктів – найманих працівників та
роботодавців.
В умовах посилення конкуренції та підвищення ефективності ведення
підприємницької

діяльності

спостерігається

зростання

зацікавленості

менеджерів до корпоративної культури та основних чинників, що здатні
здійснювати вплив на неї. Необхідність дослідження даних факторів можна
обґрунтувати визначивши вплив корпоративної культури на систему управління
підприємством, можна відзначити, що корпоративна культура перебуває у
нерозривному зв’язку із основними елементами менеджменту в організації та
здійснює вплив на них.
Отже, формування і розвиток корпоративної культури впливає на
ефективність роботи організації. Сформувати корпоративну культуру є доволі
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складною, але актуальною задачею для сучасного управління. У нашому світі все
змінюється постійно, особливо звертаючи на останні події у світі, тобто
пандемію коронавіруса, і в організаціях виникає потреба шукати такі
управлінські стратегії, які дадуть змогу швидко реагувати на навколишнє
середовище та приймати рішення, необхідні в даний час. Життєздатність
організації залежить від того, наскільки швидко може адаптуватися її
корпоративна культура, адже вона є невід’ємною частиною роботи з управління
персоналом. Корпоративна культура – це система спільних цінностей,
переконань, традицій і норм поведінки серед працівників. Вона може виражатись
у символічних засобах матеріального і духовного оточення людей, які
знаходяться в одному колективі. У той час почали говорити про те, як згуртувати
колег довкола однієї місії, як створити і підтримувати корпоративний дух
організації, як дотримуватись спільних цінностей тощо.
Таким чином можна стверджувати, що корпоративна культура організації –
це сукупність прийнятих на даному підприємстві норм і правил поведінки по
відношенню до клієнтів i партнерів, а також культура мiжособистих стосунків на
підприємстві і саме від неї залежить ефективність діяльності організації, стан
міжособистісних стосунків в ній та сформований імідж. Тому при побудові (або
реорганізації) системи корпоративної культури для конкретного підприємства
доцільно розглядати його галузеву специфіку не в межах окремих видів
економічної діяльності, а з огляду на наявність п’яти специфічних ознак, які
характеризують галузеву специфіку та визначають специфіку формування
корпоративної культури на підприємстві.
Виходячи з вищевикладених міркувань, можна зробити висновок, що
корпоративну культуру запропоновано розуміти як правила і норми поведінки,
базовані на матеріальних і духовних цінностях, культурних, етичних та
соціальних

потребах

працівників

для

досягнення

цілей

підприємства.

Корпоративна культура – це діяльність з формування душі організації, її
позитивного духу і творчої енергії.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті досліджено особливості застосовування гнучкої методології
управління підприємством. Обґрунтована потреба у використанні даної
методології управління. Визначено основні види гнучких методологій управління
підприємством, а також дано їх коротку характеристику й наведено приклади
застосування на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: підприємство, гнучкі методології управління, гнучке управління,
адаптація, інноваційні підходи, Кайдзен, Аджайл, Скрам, Канбан, Lean.
Умови функціонування сучасних підприємств ускладнюються, з’являються
нові виклики, що створює перешкоди для стабільного розвитку суб’єктів
господарювання. Підприємства не встигають пристосовувати до цих змін і як
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результат отримують негативні наслідки у вигляді недоотриманих доходів та
збиткової діяльності. Для забезпечення розвитку підприємства використовують
різні методології управління. В умовах турбулентності зовнішнього середовища
на перший план виходять гнучкі методології управління підприємством. Потреба
в гнучкості підприємства в епоху швидкого розвитку технологій, посилення
конкуренції та глобалізації очевидна. Гнучкість можна розглядати як здатність
підприємства швидко й ефективно реагувати на зміни ринку та швидко виводити
на ринок нові продукти та послуги. Крім цього справді гнучке підприємство
повинно активно змінювати ринок завдяки своїй здатності створювати нові та
інноваційні продукти та послуги.
Гнучкі методології управління підприємством відіграють важливу роль у
його адаптації до мінливого зовнішнього середовища. Зважаючи на зазначене
можемо

констатувати,

що

в

умовах

турбулентного

бізнес-середовища

підприємства потребують впровадження гнучкої методології управління. Відтак,
обрана тема для дослідження є досить актуальною.
Метою статті є визначення потреби, можливостей та переваг впровадження
гнучкої методології управління підприємством.
Проблема гнучкості підприємства, адаптація його до мінливих умов
господарювання завжди була в центрі уваги відомих вітчизняних та іноземних
дослідників. Зокрема, окремі теоретичні положення впровадження гнучкої
методології управління підприємством у своїх роботах розглядали такі вчені як:
Бабанова Ю.В. [1], Ковальчук Н.В. [2], Коул Р. [3], Повна С.В. [4], Свінарьова
Г.Б. [5], Шестакова Е.В. [16], Yanine F. [7] та інші. Водночас дане питання на
сьогодні розглянуто не у повній мірі та потребує більш ґрунтовних досліджень.
В умовах високого рівня мінливості зовнішнього середовища, появою нових
загроз сучасні підприємства потребують як ніколи впровадження гнучкої
методології управління. Саме в цьому вбачаються головні перспективи
функціонування підприємств та його адаптаційні можливості до викликів бізнессередовища.
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Щоб працювати оптимально, підприємства повинні мати можливість
ефективно управляти своїм бізнесом. Це особливо актуально, коли підприємства
функціонують в умовах високої невизначеності та непередбачуваності розвитку
зовнішнього середовища. Єдиною альтернативою забезпечення адаптаційних
можливостей підприємства є впровадження гнучкої методології управління.
Гнучкі методології управління є сучасною парадигмою розвитку підприємства,
які дозволяють постійно удосконалюватися, а також оперативно реагувати на
зміни вимог ринку [7].
Зазначимо, що під гнучкими методологіями управління слід розуміти
комплекс засобів, прийомів, інструментів, які забезпечують підприємству
швидкість та гнучкість в прийнятті рішень для задоволення потреб ринку й
досягнення поставлених цілей. У широкому розумінні гнучкі методології
управління дозволяють підприємству оперативно реагувати на можливі зміни в
зовнішньому середовищі та вміло адаптуватися до них. Використання гнучких
методологій управління підприємством підвищує його конкурентоспроможність
та забезпечує стабільний розвиток навіть у найбільш кризових умовах
господарювання.
Для прикладу, підприємства, які використовували гнучкі методології
управління зуміли пристосуватися до пандемії Covid-19 та знизити його
негативний вплив. Насамперед це стосується підприємств ресторанного бізнесу,
які вміло адаптувалися до введення карантинних заходів та почали працювати у
режимі онлайн, застосовувати інноваційні підходи до обслуговування клієнтів.
Тоді, як частина інших підприємств ресторанного бізнесу, які орієнтувалися на
традиційні методології управління були не готовими до таких змін на змушені
були вийти з ринку або ж працювати збитково. Це лише один з прикладів
успішного застосування гнучких методологій управління, а таких прикладів в
сучасному бізнесі безліч. Їх застосування дозволяє підприємствам оперативно
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, використовувати наявні
можливості та нівелювати негативний вплив загроз.
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Попри значні переваги гнучких методологій управління велика кількість
вітчизняних підприємств продовжують їх ігнорувати і як наслідок не здатні
успішно функціонувати в умовах непередбачуваності зовнішнього середовища.
У науковій літературі існують різні підходи до класифікації гнучких методологій
управління підприємством. Найчастіше виділяють два основних різновиди
гнучких методологій управління підприємством: Кайдзен та Аджайл (Agile).
Розглянемо більш детально їх основні переваги та недоліки, а також можливості
впровадження для управління підприємством [5].
Методологія Кайдзен набула поширення у Японії та базується на тому
твердженні, що підприємства не можуть залишатися незмінними протягом 3-5
років. Саме тому методологія Кайдзен передбачає постійну роботу над
удосконаленням та внесенням змін у діяльність підприємства. Для цього до
процесу управління залучаються менеджери усіх ланок, а також робітники.
Вищий менеджмент всіляко заохочує весь трудовий склад до генерації
пропозицій направлених на удосконалення та підвищення ефективності
діяльності підприємства. Основний наголос методології Кайдзен базується на
постійному пошуку проблемних зон у діяльності підприємства та пошуку шляхів
їх вирішення. Різновидами методології Кайдзен є контроль якості (TQC),
роботизація, автоматизація, система пропозицій, концепція «just in time», Канбан
тощо [4].
Методологія Аджайл (Agile) поширена у США та базується на здатності
підприємства

адаптуватися

до

мінливого

зовнішнього

середовища.

Прерогативою при цьому є урахування потреб клієнтів та якнайкраще їх
задоволення. С.В. Повна зазначає, що «основою Аджайл є гнучкість, тобто
постійні

удосконалення

та

підналаштування

процесу

роботи

шляхом

консультацій із замовниками». Складовими методології Аджайл (Agile) є шість
сигм, Lean (бережливе управління), Скрам, Канбан тощо [3].
Характерно, що Канбан може бути складовою як методології Кайдзен, так і
Аджайл. Канбан є інструментом постійного збору інформації про бізнес-процеси
підприємства, їх аналіз та пошук шляхів вирішення виявлених проблем. У
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випадку методології Аджайл Канбан передбачає використання дошки для
управління бізнес-процесами, що передбачає розміщення на ній 4 сегментів:
«ідеї», «зробити», «у процесі», «зроблене».
У випадку Кайдзен Канбан передбачає обмеження завдань для підвищення
продуктивності та зменшення незавершеного виробництва. Як приклад мережа
супермаркетів «сільпо» в умовах карантинних обмежень усім відвідувачам при
входу вручала жетони, які поверталися назад охоронцю при виході з магазину.
Відповідно це допомагало контролювати кількість відвідувачів супермаркету.
Кількість жетонів відповідала максимальній кількості можливих відвідувачів.
Тоді, коли кількість жетонів завершувалася заборонялося заходити іншим
відвідувачам доти, поки інший не вийде із залу. Канбан у такий момент дозволив
супермаркету

«Сільпо»

контролювати

максимально

можливу

кількість

відвідувачів з метою збереження здоров’я відвідувачів, а з іншої – максимізуючи
економічні вигоди в складених умовах [4].
Досить актуальною складовою методологією Аджайл (Agile) в умовах
сьогодення є Lean (бережливе управління). Дана концепція передбачає
мінімізацію непродуктивних втрат, оптимізацію бізнес-процесів, а також
постійне удосконалення [1]. Прикладом Lean є перехід підприємств на
безвідходне виробництво. Зокрема, ПрАТ «Оболонь» запустило переробку
пивної дробини, які утворюються у процесі виробництва пива, у кормові
комбікорма для відгодівлі свійських тварин. Це дозволило суттєво поліпшити
екологічну та соціальну відповідальність підприємства, мінімізувати витрати, а
також збільшити дохідну базу за рахунок реалізації нової продукції.
Скрам передбачає максимальне урахування потреб та вимог замовника. Для
цього усі завдання розділяють на певні часові рамки (спринти). Такий підхід
дозволяє забезпечувати контроль усіх процесів, виявляти недосконалості та
поліпшувати ситуацію. Спершу визначається перелік робіт, які необхідно
виконати, далі вони розподіляються на дрібні завдання та розподіляються між
виконавцями з визначенням часових рамків. Далі кожен з учасників звітує про
хід виконання завдання, при цьому вказує на те, що ним зроблено, що потрібно
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ще зробити, яких результатів досягнуто, а також які перешкоди виникли. Також
за допомогою Скраму поточні результати роботи повідомляються замовнику,
який вказує на можливі зауваження та побажання. Це робиться для того, щоб
підприємство отримало задоволеного клієнта.
Після завершення виконання комплексу робіт, тобто скраму збирають усі
задіяні учасники та обговорюють досягнуті результати. При цьому важливо
визначити, що здійснювалося успішно, яких результатів досягнуто, що можна
було б зробити краще та швидше, які уроки можна винести з цього на майбутнє.
Відповідно Скрам дозволяє підприємству постійно розвиватися, шукати резерви
безперервного удосконалення бути націленим на отримання максимальних
результатів [2].
Впровадження гнучкої методології управління підприємством дозволяє
отримати ряд конкурентних переваг. Найголовніше, що такі методології
забезпечують постійний розвиток та удосконалення підприємств відповідно до
ускладнення умов господарювання та зміни потреб замовників.
Проведений аналіз наукової літератури дозволив виділити декілька
основоположних переваг гнучких методологій управління підприємством, а саме
[1, 6]:
– можливість оперативного реагування на зміни умов господарювання;
– підвищену продуктивність праці працівників завдяки більш ефективному
управлінню ними;
– постійне удосконалення та розвиток;
– покрашення поточного та стратегічного планування;
– прискорення основних бізнес-процесів підприємства;
– активізація інноваційної діяльності.
Це перелік найбільш важливих переваг, які отримують підприємства
завдяки гнучким методологіям управління. В умовах підвищеного ризику,
невизначеності та непередбачуваності зовнішнього середовища впровадження
гнучких методологій управління підприємством вбачається єдиним ефективним
інструментом

забезпечення

довгострокового

господарювання.
111

розвитку

суб’єктів

Таким чином, в умовах турбулентного зовнішнього середовища на перший
план виходить здатність підприємства адаптуватися до таких змін. У практиці
менеджменту для цього використовують гнучкі методології управління
підприємством. Найбільш поширеними різновидами гнучких методологій
управління підприємством є Кайдзен та Аджайл (Agile). Об’єднує їх те, що вони
орієнтовані на безперервний розвиток та удосконалення підприємства. Сучасні
підприємства повинні орієнтуватися на впровадження гнучких методологій
управління, що дозволить оперативно реагувати на зміни в умовах
господарювання й забезпечити їх довгостроковий розвиток. Умови сьогодення
вимагають від підприємств впровадження гнучких методологій управління
підприємством, які базуються на інноваційних підходах й надають суб’єктам
господарюванням високі адаптаційні можливості.
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Бoгдaнa Кoвaльчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
OПТИМIЗAЦIЯ СИСТЕМИ УПРAВЛIННЯ ПЕРСOНAЛOМ
ВIТЧИЗНЯНИХ ПIДПРИЄМСТВ
У стaттi рoзглянутo упрaвлiння персoнaлoм як нaйвaжливiшoї склaдoвoї
пiдвищення прoдуктивнoстi прaцi нa пiдприємствi. Видiленo прoблеми, якi
дoвoдять

неoбхiднiсть

oптимiзaцiї

системи

упрaвлiння

персoнaлoм

пiдприємств Укрaїни. Сфoрмoвaнo нaпрями oптимiзaцiї упрaвлiння персoнaлoм
нa пiдприємствi, якi склaдaються з кoмплексу взaємoпoв'язaних пiдсистем.
Ключoвi слoвa: упрaвлiння персoнaлoм, службa упрaвлiння персoнaлoм
пiдприємствa, персoнaл пiдприємствa, трудові ресурси, управління кадрами,
технології менеджменту, стратегічний розвиток, стратегія управління.
Нa дaний чaс немaє єдинoгo пiдхoду дo вмiру дoсягнення ефективнoстi в
упрaвлiннi персoнaлoм. Склaднiсть i бaгaтoвектoрнiсть пoлягaє в тoму, щo
прoцес трудoвoї дiяльнoстi персoнaлу нa пiдприємствi в ринкoвих умoвaх i
упрaвлiння в тoму числi, тiснo пoв’язaнi з вирoбничим прoцесoм i йoгo
кiнцевими здoбуткaми, сoцiaльнoю дiяльнiстю суспiльствa тa рoзвиткoм
oргaнiзaцiї.
У сучaсних умoвaх прoблемa пoбудoви ефективнoї i грaмoтнoї стрaтегiї
упрaвлiння

персoнaлoм

нaбувaє

oсoбливoї

aктуaльнoстi.

Дoскoнaле

рефoрмувaння oргaнiзaцiй мoжливo тiльки у визнaннi тoгo, щo в умoвaх ринкoвoї
екoнoмiки персoнaл oргaнiзaцiї, щo мaє дoступ дo iнфoрмaцiї i нaдiлений
висoкoю культурoю, рoзглядaється не як oдин з екoнoмiчних елементiв
пiдприємствa, a є ключoвим тa гoлoвним кaпiтaлoм, ефективне викoристaння
якoгo стaє центрaльнoю лaнкoю тoп-менеджменту будь-якoгo пiдприємствa.
Прoблеми упрaвлiння персoнaлoм, як oднoгo знaйвaжливiших нaпрямiв
рoбoти пiдприємств, пoстiйнo привертaють увaгу вчених екoнoмiстiв. Знaчний
внесoк у рoзвитoк теoрiї упрaвлiння персoнaлoм зрoбили зaрубiжнi вченi I.
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Aнсoфф, Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескoн, Ф. Хедoурi, С. Oддoнел,
Т. Пiтерс, Г. Сaймoн. Серед вiтчизняних нaукoвцiв цi питaння дoслiджувaли
С.I. Бaндурa, Д.П. Бoгиня, O.A. Грiшнoвa, В.М. Дaнюк, A.М. Кoлoт, I.Д. Крижкo,
O.В. Крушельницькa, Н.Д. Лук’янченкo, В.М. Нижник, I.Л. Петрoвa,
М.В. Семикiнa, O.М., Г.В. Щекiн.
Метoю дaнoгo дoслiдження є aнaлiз oснoвних oсoбливoстей oптимiзaцiї
системи упрaвлiння персoнaлoм вiтчизняних пiдприємств.
Персoнaл пiдприємствa –

oсoбoвий склaд квaлiфiкoвaних рoбiтникiв

пiдприємствa, фiрми aбo oргaнiзaцiї, якi вoлoдiють прoфесiйнoю здaтнiстю дo
прaцi, тoбтo мaють спецiaльну пiдгoтoвку тa пoтребують грaмoтнoгo упрaвлiння
i ствoрення умoв для їхньoгo рoзвитку, a тaкoж здaтнi дo змiн вiдпoвiднo дo
рoзвитку iнших фaктoрiв i елементiв вирoбництвa [2, с. 55]. Сaме вiд ньoгo
зaлежить рiвень кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємств, a тaкoж

нaскiльки

ефективнo викoристoвуються нa пiдприємствi зaсoби вирoбництвa, нaскiльки
успiшнo вoнo прaцює в цiлoму, a вiдтaк, чи буде вoнo кoнкурентoспрoмoжним,
aдже у сучaснiй свiтoвiй екoнoмiцi це є вaжливoю здaтнiстю пiдприємствa й без
цьoгo вaжкo втримaтись у ринкoвiй структурi вiднoснo iнших кoнкурентiв.
Системa упрaвлiння персoнaлoм пiдприємствa – системa, у якiй
реaлiзуються функцiї упрaвлiння персoнaлoм. Вoнa включaє пiдсистему
зaгaльнoгo i лiнiйнoгo керiвництвa, a тaкoж ряд функцioнaльних пiдсистем, щo
спецiaлiзуються нa викoнaннi oднoрiдних функцiй.
Цiлями oптимiзaцiї упрaвлiння персoнaлoм пiдприємствa являються:
- пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємствa в ринкoвих умoвaх;
- пiдвищення ефективнoстi вирoбництвa тa прaцi,

a сaме дoсягнення

мaксимaльнoгo прибутку;
- зaбезпечення висoкoї сoцiaльнoї ефективнoстi функцioнувaння кoлективу.
Успiшне викoнaння пoстaвлених цiлей пoтребує викoнaння нaступних
зaвдaнь:
- зaбезпечення пoтреби пiдприємствa в рoбoчiй силi в неoбхiднiй кiлькoстi
тa квaлiфiкaцiї;
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- дoсягнення oбґрунтoвaнoгo спiввiднoшення мiж oргaнiзaцiйнo-технiчнoю
структурoю вирoбничoгo пoтенцiaлу тa структурoю трудoвoгo пoтенцiaлу;
- пoвне тa ефективне викoристaння пoтенцiaлу рoбiтникa тa вирoбничoгo
пoтенцiaлу в цiлoму;
- зaбезпечення умoв для висoкoпрoдуктивнoї прaцi,
oргaнiзoвaнoстi,

вмoтивoвaнoстi,

сaмoдисциплiни,

висoкoгo рiвня її

вирoбiтки у рoбiтникa

звички дo взaємoдiї тa спiврoбiтництвa;
- зaкрiплення рoбiтникa нa пiдприємствi,

фoрмувaння стaбiльнoгo

кoлективу як умoвa oкупнoстi кoштiв, щo трaтяться нa рoбoчу силу (зaлучення,
рoзвитoк персoнaлу);
- зaбезпечення реaлiзaцiї бaжaнь,
вiднoшенню дo змiсту прaцi,

пoтреб тa iнтересiв прaцiвникiв пo

умoв прaцi,

виду зaйнятoстi,

мoжливoстi

прoфесiйнo-квaлiфiкaцiйнoгo тa пoсaдoвoгo прoсувaння;
- узгoдження вирoбничoї тa сoцiaльних зaдaч

(бaлaнсувaння iнтересiв

пiдприємствa тa iнтересiв прaцiвникiв, екoнoмiчнoї тa сoцiaльнoї ефективнoстi);
- пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння персoнaлoм,

дoсягнення цiлей

упрaвлiння при скoрoчення витрaт нa рoбoчу силу [1, с. 43].
В свoю чергу, oптимiзaцiю упрaвлiння персoнaлoм мoжнa предстaвити у
єднoстi тa взaємoдiї тaких склaдoвих:
− oтримaннi зaгaльнoгo екoнoмiчнoгo ефекту. Вiн знaхoдить свiй вимiр
у трaдицiйнoму спiввiднoшеннi витрaт нa упрaвлiння (aпaрaт упрaвлiння,
iнфoрмaцiйнi

технoлoгiї,

кoристувaння

iнфрaструктурoю

зoвнiшньoгo

середoвищa – кoнсaлтингoвi, пoсередницькi, юридичнi пoслуги тoщo) тa
результaтивнiсть пiдприємницькoї дiяльнoстi;
− дoсягненнi ринкoвoгo ефекту . Йoгo вимiрoм є чaсткa прoдукту тa
пiдприємництвa нa ринку, динaмiкa присутнoстi фiрми у кoнкурентнoму
середoвищi;
− oтримaннi iннoвaцiйнoгo ефекту. Прирoдним вимiрoм цьoгo ефекту є
здaтнiсть безперервнo oнoвлювaти прoдукт, упрaвляти змiнaми [5, с. 53].
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Пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння є неoбхiднoю склaдoвoю успiшнoї
дiяльнoстi будь-якoгo пiдприємствa.
У цей чaс iснує безлiч спoсoбiв пiдвищення ефективнoстi менеджменту,
кoжний з яких спрямoвaний aбo нa сaмoгo керiвникa, йoгo oсoбистi й прoфесiйнi
якoстi, aбo нa який-небудь елемент упрaвлiнськoї дiяльнoстi.
Рoбoтa нaд пiдвищенням ефективнoстi упрaвлiння мoже пoчинaтися з будьякoгo елементa, тoгo, удoскoнaлювaння якoгo є для oргaнiзaцiї нaйбiльш
aктуaльним. Вaжливo лише мaти при цьoму у видi взaємoзв'язoк елементiв oдин
з oдним. [6, c. 31]
Системи упрaвлiння персoнaлoм пiдприємств неoбхiднo здiйснювaти у
рoзрiзi її суб’єктiв, прoцесiв тa oб’єктiв. Вoнo пoлягaє у прoведеннi кoмплексу
зaхoдiв щoдo перехoду вiд iснуючoгo стaну дo цiльoвoгo:
- у рoзрiзi суб’єктiв системи упрaвлiння персoнaлoм (керiвникiв рiзних
рiвнiв) – неoбхiднo реaлiзувaти прoгрaми нaвчaння керiвникiв з метoю
пiдвищення у них рiвня сфoрмoвaнoстi упрaвлiнських нaвикiв. В хoдi реaлiзaцiї
прoгрaми мoжнa прoвoдити темaтичнi семiнaри i тренiнги з фoрмувaння
упрaвлiнських нaвикiв;
- у рoзрiзi прoцесiв системи упрaвлiння персoнaлoм (технoлoгiй упрaвлiння
персoнaлoм) – неoбхiднo здiйснювaти впрoвaдження рoзрoблених технoлoгiй з
упрaвлiння персoнaлoм: дoкументaцiйне зaбезпечення упрaвлiння персoнaлoм;
зaбезпечення пiдприємств персoнaлoм; oргaнiзaцiя прaцi; системa oцiнки
персoнaлу; системa aтестaцiї персoнaлу; системa стимулювaння (мoтивaцiї) тa
oплaти прaцi; системa нaвчaння i рoзвитку персoнaлу; мoнiтoринг тa кoрекцiя
сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту; рoбoтa з кaдрoвим резервoм;
-

у рoзрiзi oб’єктiв системи упрaвлiння персoнaлoм (персoнaлу

пiдприємств)

–

неoбхiднo

реaлiзувaти

прoгрaми

з

пiдвищення

рiвня зaдoвoленoстi прaцею, лoяльнoстi дo пiдприємств, фoрмувaння в них
мoтивiв для дoсягнення цiлей пiдприємств [4, с. 50].
Видiляють бaгaтo прoблем, якi дoвoдять неoбхiднiсть oптимiзaцiї системи
упрaвлiння персoнaлoм пiдприємств Укрaїни:
116

1. Теoретичнa i прaктичнa oснoви гoспoдaрювaння ще не пoвнiстю
aдaптувaлися дo ринкoвoгo пoля дiяльнoстi, яке склaлoся з перехoдoм держaви
дo ринкoвoї екoнoмiки тa визнaнням її крaїнoю з ринкoвoю екoнoмiкoю.
2. Упрaвлiнськa стрaтегiя не вiдпoвiдaє сучaсним цiлям рoзвитку
пiдприємств, менеджери не мoжуть у пoвнiй мiрi викoристoвувaти пoтенцiaл
пiдлеглих.
3. Рoзумiння рoлi тa мiсця упрaвлiння персoнaлoм у системi гoспoдaрювaння
не вiдпoвiдaє дiйснoму oбсягу i хaрaктеру пoстaвлених зaвдaнь. Вiдсутня
спaдкoємнiсть у рoбoтi з упрaвлiння персoнaлoм (деякi iснуючi фoрми зaстaрiли,
a нoвi, aдеквaтнi чaсу тa ситуaцiї, ще не знaйденi).
4. Недoстaтньo вiдпрaцьoвaнa технoлoгiя вивчення i впрoвaдження у
прaктику нaукoвих рoзрoбoк в oблaстi упрaвлiння персoнaлoм.
5. Рoбoтoдaвцi нездaтнi тoчнo зaдaвaти специфiкaцiї неoбхiдних пaрaметрiв
прaцiвникiв;

метoди

прoведення

aнaлiзу

рoбoчих

мiсць,

визнaчення

квaлiфiкaцiйних вимoг дo них тa aнaлiзу ринку прaцi i рoзрaхункiв цiни рoбoчoї
сили є недoскoнaлими.
6. Пoчуття ринку недoстaтньo рoзвинене; ментaлiтет суб’єктiв i oб’єктiв
упрaвлiння зaстaрiлий.
7. Iснують прoблеми, пoв’язaнi з якiстю прoфесiйнo-квaлiфiкaцiйнoї
пiдгoтoвки тa перепiдгoтoвки персoнaлу. Бaгaтo упрaвлiнцiв не вивчaли у вищих
нaвчaльних зaклaдaх ринкoвi вiднoсини, a укрaїнськi спецiaлiсти нoвoї фoрмaцiї
в oснoвнoму нaвченi нa зaрубiжних пiдручникaх, якi недoстaтньo aдaптoвaнi дo
нaцioнaльних умoв гoспoдaрювaння i не рoзрaхoвaнi нa вiтчизняний ментaлiтет.
8. Дiяльнiсть aнтиринкoвих сил (oргaнiзoвaнa злoчиннiсть тa кoрупцiя), якi
з oсoбливoю гoстрoтoю стaвлять прoблему безпеки i дoвiри у збитoк
прoфесioнaлiзму при пiдбoрi персoнaлу [3, с. 87].
Рoзглянемo нaйбiльш зaгaльнi шляхи пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння:
1. Удoскoнaлювaння структури упрaвлiння, мaксимaльне її спрoщення,
децентрaлiзaцiя бiльшoстi функцiй, визнaчення пoвнoвaжень керiвництвa з
урaхувaнням квaлiфiкaцiй й oсoбистих якoстей.
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2. Вирoблення стрaтегiї рoзвитку oргaнiзaцiї нa oснoвi aнaлiзу її сильних i
слaбких стoрiн, рoзрoбкa пoлiтики oргaнiзaцiї, щo oхoплює всi її функцioнaльнi
oблaстi.
3. Рoзрoбкa iнфoрмaцiйнoї системи oргaнiзaцiї, щo зaбезпечує ефективний
кoмунiкaцiйний зв'язoк мiж спiврoбiтникaми й пiдрoздiлaми.
4. Рoзрoбкa системи прийняття рiшень, прaвил i прoцедур упрaвлiння,
системи стимулювaння.
5. Системa пoстiйнoгo пiдвищення квaлiфiкaцiї прaцiвникiв нa oснoвi
нaвчaння, перепiдгoтoвки, рoзвитку iнiцiaтиви, твoрчoстi.
6. Рoзрoбкa системи пiдбoрa, нaвчaння, oцiнки й перемiщення керiвних
кaдрiв, плaнувaння кaр'єри керiвникiв, зaстoсувaння стилю керiвництвa,
aдеквaтнoгo внутрiшньoму й зoвнiшньoму фaктoрaм, щo впливaє нa oргaнiзaцiю.
7. Зaстoсувaння нaйбiльш ефективних метoдiв пiдбoрa персoнaлу, йoгo
oцiнки, фoрмувaння прaцездaтнoгo, сумiснoгo склaду прaцiвникiв, ствoрення
мaксимaльнo сприятливoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту.
8. Рoбoтa зi ствoрення культури oргaнiзaцiї, вирoблення спiльних
цiннoстей, визнaних i схвaлювaних спiврoбiтникaми [5, с. 35].
Тaким чинoм, системa упрaвлiння персoнaлoм – це системa, яку неoбхiднo
пoстiйнo рoзвивaти, удoскoнaлювaти тa дoпoвнювaти впрoвaдженнями низки
мoтивaцiйних зaхoдiв. Для удoскoнaлення тa oптимiзaцiї системи упрaвлiння
персoнaлoм неoбхiднo, в першу чергу, рoзвивaти трaдицiйнi метoди з aтестaцiї,
мoтивaцiї персoнaлу з викoристaнням сучaсних пiдхoдiв для зaбезпечення
пiдприємств квaлiфiкoвaними кaдрaм, тaкoж неoбхiднo будувaти мехaнiзм
пoслiдoвнoгo пiдвищення мoтивaцiйнoгo пoтенцiaлу прaцiвникiв нa oснoвi
виявлення їх мoтивaцiйних пoтреб.
Нaйбiльшi

мoжливoстi

пiдвищення

ефективнoстi

функцioнувaння

пiдприємствa мiстяться в рaцioнaльнoму пoєднaннi всiх йoгo фaктoрiв
вiдтвoрення, причoму результaт цьoгo з'єднaння приймaє вид синергетичнoгo
ефекту. Пiдвищення знaчення iнтелектуaльнoї склaдoвoї iннoвaцiйнoгo рoзвитку
пiдприємствa нaдaє aктуaльнiсть тa знaчущiсть трaнсферу технoлoгiй.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД
У статті досліджено поняття «потенціал підприємства». Досліджено
структуру статичного та динамічного потенціалу підприємства. Визначені
необхідні умови розвитку потенціалу підприємства. Сформовано перелік
чинників, що впливають на особливість формування потенціалу розвитку
підприємства.
Ключові слова: потенціал, підприємство, управління потенціалом, потенціал
підприємства, складові потенціалу підприємства.
Перманентний розвиток у сучасній високо динамічній економіці стає
невід’ємним атрибутом успішного підприємства. Однак, незважаючи на те, що в
економічно розвинених країнах накопичено та систематизовано величезний
практичний досвід стратегічного управління компаніями, теоретичний базис
управління розвитком підприємств перебуває в стадії становлення.
Проблеми, пов’язані з розвитком підприємств, розглядаються різними
гілками економічної науки та нерідко щодо незалежно одна від одної. Так, у
роботах

з

теорії

конкуренції,

конкурентоспроможності

та

управлінню

конкурентоспроможністю економічних суб’єктів поняття розвитку якщо і
згадується, то тільки в буденному сенсі. В економічній теорії потенціалів у
роботах з управління потенціалами підприємств спостерігається аналогічна
ситуація. Характерним цих теорій є і нечіткість базових термінів, відсутність
загальноприйнятих тлумачень ключових понять. Це відноситься до понять
конкуренції, конкурентної боротьби, конкурентоспроможності, питання про
носіїв конкурентоспроможності. Критичний аналіз наукової літератури з
проблематики показав, що є цілий спектр робіт, присвячений дослідженню як
окремих

складових

потенціалу

господарської
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системи,

наприклад,

інвестиційного потенціалу [4], виробничого потенціалу [5], інноваційного та
інтелектуального потенціалу [6], стратегічного потенціалу [7] тощо. При цьому,
дослідники розглядають різні господарські об’єкти (за видами діяльності та
рівнями, зокрема розглядається галузевий, регіональний та ін. потенціал) [3, 5].
У більшості наукових робіт під потенціалом розвитку підприємства
маються на увазі можливості підприємства використовувати власні ресурси для
забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства на ринку.
До таких ресурсів можна віднести наступну сукупність ресурсів та компетенцій
щодо їх використання: інтелектуальні, матеріальні, фінансові, кадрові,
організаційні та інші. При цьому акценти робляться на ресурси та компетенції,
характерні тій чи іншій діяльності, наприклад, якщо фінансові, то грантовий і
венчурний капітал, якщо кадрові, то наявність персоналу, орієнтованого на
результативність, якщо організаційні, наявність відділів і служб, що беруть
участь у розробці програм розвитку. Крім того, важливим аспектом є
можливості, які можна реалізувати внаслідок розвитку партнерських та
особистих зв’язків із стейкголдерами підприємства.
У сучасній ринковій високо конкурентній економіці господарській системі
необхідно не тільки доводити свою конкурентоспроможність, відстежувати
зміни у перевагах споживачів, співвідношеннях попиту та пропозиції, оцінювати
стан та динаміку розвитку ринку, передбачати виникаючі загрози та можливості
розвитку, своєчасно адаптуючи своє внутрішнє середовище [2], а й формувати
та/або розвивати нові продуктові, споживчі та регіональні ринки та/або сегменти.
При цьому, основні відмінні риси підприємства, які дозволяють це реалізувати
найбільш ефективно полягають, в першу чергу, в їх гнучкості, адаптивності та
мобільності.
Слід зазначити, що реалізація перерахованих властивостей підприємства
сприяє зростанню потенціалу господарських систем вищого рівня (галузевих,
регіональних…), що дозволяє припустити, що одним із показників оцінки
потенціалу підприємств можна використати вплив їх діяльності на середовище
його функціонування [1].
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Під потенціалом підприємства розумітимемо системні властивості, що
дозволяють йому своєчасно адаптуватися до змін навколишнього середовища та
формувати та/або розвивати продуктові, споживчі та регіональні ринки та/або
сегменти для ефективного функціонування підприємства на будь-якій стадії його
життєвого циклу та забезпечення свого сталого розвитку та розвитку систем
вищого рівня.
При цьому процес сталого розвитку підприємства може бути представлений
як процес усунення причин невідповідності наявного у підприємства потенціалу
з вимогами навколишнього середовища та/або невідповідності потенціалу
господарської системи (до якої входить підприємство) вищого рівня, які можуть
бути усунені в результаті вибору стратегії, що визначає його стійкість [2]. Цей
процес орієнтований на перспективу та організується виходячи з вимог та
тенденцій змін факторів зовнішнього середовища. Це вимагає чіткого уявлення
про потенційні та реальні можливості підприємства, вміння правильно оцінити
їх сукупну величину, ступінь використання та напрями розвитку, як продукції,
так і самого підприємства, тобто. йдеться про пошук напрямів формування
конкурентних переваг.
Таким чином, потенціал підприємства лежить в основі забезпечення його
конкурентоспроможності, і розглядається нами як сукупність можливостей та
резервів стійкості розвитку бізнесу при використанні системи факторів впливу,
що є як на підприємстві, так і за його межами.
Потенціал підприємства слід розглядати у статичному та динамічному
аспектах [6]. У статичному аспекті, це зміст, структура, функції та оцінка
потенціалу. У динамічному аспекті це процес формування та/або розвитку
потенціалу підприємства для забезпечення стійкості його функціонування. При
цьому ці аспекти є взаємообумовленими, а формальні процедури є такими:
 оцінка поточного та цільового (нормативного) рівня потенціалу
підприємства;
 аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають потенціал
підприємства та стійкість його розвитку;
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 ранжування та відбір факторів, що впливають на формування та/або
розвиток потенціалу підприємства та стійкість його функціонування;
 раціоналізацію

забезпеченості

елементів

потенціалу

підприємства

необхідними ресурсами та компетенціями;
 оцінка активності та стійкості підприємства;
 визначення напрямів підвищення активності та стійкості бізнесу;
 розробка програми заходів щодо підвищення ефективності використання
потенціалу підприємства для забезпечення стійкості його функціонування [4].
Слід зазначити, що необхідною умовою розвитку потенціалу підприємства
є дотримання вимог ресурсів і компетенцій. Так, з позиції ресурсного підходу:
для ресурсів основними вимогами є: неімітованість, специфічність, незамінність
та здатність приносити вигоду на ринку; для компетенцій: найбільший внесок у
сприйнятті споживачем цінність відчутне зниження витрат, унікальність,
доступом до новим ринкам.
Розгляд особливостей формування потенціалу економічного розвитку
підприємств надав можливість визначити основні чинники, які обумовлюють
процес такого формування, а також встановити взаємозв’язки між цими
чинниками, а саме:
 критеріальна функціональна властивість підприємства;
 часткові функціональні властивості підприємства;
 функціональні властивості ресурсів та підсистем підприємства;
 конструктивні властивості ресурсів підприємства, їх взаємне розміщення
та взаємодія;
 параметри, що характеризують операції з управління ресурсами
підприємства;
 управлінські компетенції, програмне забезпечення та бази даних,
необхідні для розроблення, ухвалення та впровадження управлінських рішень на
підприємстві [2].
Зокрема, згідно з наведеним вище переліком чинників формування
потенціалу економічного розвитку підприємства, базовими факторами, які
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визначають величину цього потенціалу є управлінські компетенції, програмне
забезпечення та бази даних, необхідні для розроблення, ухвалення та
впровадження управлінських рішень на підприємстві. Своєю чергою, кожна
група факторів, які знаходяться на відповідному щаблі представленої піраміди
справляє вплив на чинники, які перебувають на більш високому щаблі. У
кінцевому

рахунку

таким

чином

формується

величина

критеріальної

функціональної властивості підприємства, яка безпосередньо характеризує
потенціал економічного розвитку суб’єкта господарювання.
Отже, рушійною силою формування потенціалу економічного розвитку
підприємств є вдосконалення інформаційного забезпечення управлінської
діяльності на них. Таке удосконалення може відбуватися такими головними
шляхами: шляхом надання інформації про можливі альтернативи господарських
рішень, що ухвалюються або ухвалюватимуться на підприємстві; шляхом
надання інформації про одноразові зміни, які доцільно здійснити підприємству
(наприклад, зміни в організаційній структурі управління ним) та шляхом надання
інформації про можливості вдосконалення управлінських компетенцій (зокрема,
вдосконалення компетенцій з планування обсягів ресурсного забезпечення
господарської діяльності).
Таким чином, Потенціал промислового підприємства – це системні
властивості підприємству, що дозволяють підприємству своєчасно адаптуватися
до змін довкілля та формувати та/або розвивати продуктові, споживчі та
регіональні ринки та/або сегменти для забезпечення ефективності стійкості свого
функціонування та розвитку, а також для розвитку господарських систем вищого
рівня. У цьому плані найбільші можливості мають підприємства.
Управління потенціалом підприємства повинен мати вихідні дані, тобто.
рівень фактичного потенціалу та цільові (нормативні) установки, для визначення
напрямків

розвитку.

Тому

основою

механізму

потенціалом підприємства покладено його оцінка.
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У статті проаналізовано підходи до прийняття управлінських рішень.
Розкрито сутність, визначено функції, проблематику та основні етапи
розробки управлінських рішень.
Ключові слова: рішення, управлінське рішення, процес розробки та прийняття
управлінських рішень, технологія прийняття рішення, сутність прийняття
управлінських рішень, функції управлінських рішень.
Управлінське рішення це початковий етап в організації діяльності кожного
керівника. Процес управління – складне і багатогранне поняття, одне з основних
і найбільш відповідальних функцій, які виконуються керівником в процесі
управління – прийняття рішень. Необхідність прийняття рішень пронизує все,
що робить керівник, формуючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому
розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливо для будь-кого хто
хоче досягти успіху в мистецтві управління. До всього іншого, від правильності
і своєчасності управлінських рішень залежить ефективність управління, а отже,
і ефективність всієї організації [1].
Проблематика та особливості прийняття управлінських рішень актуальна
завжди. На розвиток будь-якої організації впливає багато різних чинників, а
саме: особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, інформаційні
обмеження, психологічні обмеження, негативні наслідки, взаємозалежність
рішень та інші. Процеси управління ускладняються тим, що економічне
становище нестабільне, потрібно знаходитись у постійній динаміці та
впроваджувати нововведення. Перед керівниками виникає проблема вибору
управлінських рішень щодо всіх коригувань, з урахуванням змін, що виникають
в економічній ситуації.
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Головною метою цієї статті є дослідження теоретичних аспектів процесу
прийняття управлінських рішень.
Проблемами підготовки та прийняття раціональних управлінських рішень
займалися вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких: В. Бакуменко, А. Дєгтяр,
О. Половцев, Р. Фатхудінов, І. Ансофф, А. Василенко, Ю. Александрова,
О. Помазун, М. Альберта, А. Шегда, В.

Конопльова, Е. Трахтенгерц,

Й. Завадський, О. Амосов та ін.
Управлінське рішення є основною метою управління і важливий інструмент
системного підходу до керованого об’єкту. Кожне підприємство є не лише
виробником продукції, але й складовою частиною суспільства. Тому при
прийнятті управлінського рішення потрібно враховувати не тільки економічну
сторону діяльності але й сукупність соціальних, моральних, та інші відносин [2].
Кожна організація визначає певні цілі своєї діяльності. Ефективне
досягнення можливе лише якщо дії розробляться якісно та послідовно
реалізуються. Менеджери мають спланувати, визначити цілі та способи їх
реалізації. Безумовно кожний менеджер завжди прагне прийняти найкраще та
найоптимальніше рішення, яке забезпечить успішне вирішення проблеми.
Управлінське рішення характеризують такі ознаки:
- Цілі. Суб’єкт управління приймає рішення з метою розв’язання проблем
організації;
- Наслідки. Рішення, що приймаються менеджером високого рангу,
можуть впливати на стан об’єкта управління;
- Поділ праці. В організації існує певний поділ праці: одні працівники
зайняті аналізом проблем і прийняттям рішень, інші — реалізацією прийнятих
рішень;
- Професіоналізм. Для прийняття рішень в організації менеджер має
володіти відповідними знаннями, навичками, мати певний досвід роботи.
Існує ряд загальних вимог, яким повинні відповідати рішення, що
приймаються в процесу управління. Для того щоб управлінське рішення досягло
поставленої цілі, воно має відповідати наступним вимогам:
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- Наукова обґрунтованість, що передбачає розробку управлінських рішень
з урахуванням закономірностей розвитку об’єкта управління (технічних,
економічних, організаційних та інших аспектах його діяльності);
- Цілеспрямованість означає, що кожне управлінське рішення повинно
мати ціль по розвитку об’єкта управління;
- Визначеність якісна і кількісна передбачає, що управлінське рішення
покликане впливати на об’єкт управління і обов’язково має привести до якихось
змін, та очікуваних результатів, виражених у кількісних та якісних показниках;
- Правомірність передбачає дотримання чинних правових норм, що
встановлені державою, тобто управлінське рішення не повинно порушувати
діючі правові норми, та не виходити за межі компетенції того, хто приймає
рішення;
- Оптимальність це вимога яка обумовлює вибір варіанту, який би
відповідав економічному та соціальному критеріям ефективності діяльності
суб’єкта і досягненню максимальної прибутковості та мінімальних витрат;
- Своєчасність означає неухильне дотримання усіх строків його
підготовки, доведення до виконавців та дійовий контроль виконання рішення не
може бути прийнятим заздалегідь чи із запізненням;
- Така вимога

як комплексність управлінського рішення передбачає

врахування всіх найважливіших взаємозв’язків у діяльності господарюючого
суб’єкта;

забезпечення

виконавці

рішення

необхідними

ресурсами,

потужностями, засобами тощо;
- Гнучкість передбачає наявність простору для творчості, ініціативи,
пошуку ефективних шляхів, та досягнення поставлених цілей;
- Повнота оформлення передбачає дотримання такої форми вкладу рішень,
за якою формулювання рішення виключало б непорозуміння або двоїстість у
розумінні виконавцями поставлених перед ними завдань та ускладнювало
контроль за їх виконанням.
Ефективність будь-якого управлінського рішення більшою мірою
залежить від виконання та співвідношення функцій. Функції управлінських
рішень грають роль як під час їх підготовки, так і на етапі застосування, тому
управлінські рішення є реальним інструментом досягнення певних цілей.
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Функції управлінських рішень зазвичай поділяються на три основні
функції:
Напрямна

функція управлінських рішень у тому, що рішення мають

прийматися з довгострокової стратегії підприємства. Стратегія підприємства
включає

цілепокладання,

підбір

та

обґрунтування

планів,

а

також

великомасштабних структурних змін.
Координуюча функція управлінського рішення полягає у визначенні
узгодження дій виконавці, елементів та компонентів керованої системи у процесі
здійснення необхідних цілей у запланований термін та певної якості.
Мотивуюча функція управлінського рішення залежить від узгодження
інтересів кожного співробітника підприємства міста і у об'єднанні в загальний
компонент чи напрямок, що необхідне досягнення стратегічних цілей
організації. Ця функція виконується у вигляді системи різних організаційних
заходів, економічних стимулів, зокрема відповідних психологічних оцінок [3].
Прийняття рішень –творче та відповідальне завдання, зміст якого в тому,
щоб визначити подальші дії підлеглих у конкретній сфері діяльності, завдання
структурних підрозділів у системі діяльності організації, порядок їх взаємодії.
Процес планування рішення починається з виявлення проблем. Проблеми
можуть бути давно відомими, а можуть з’явитись неочікувано в ході реалізації.
Багато проблем не видно на перший погляд, для їх виявлення потрібен великий
досвід. Досвідчений менеджер відрізняється саме «відчуттям» проблеми, яка
тільки виникає. За наявної великої кількості проблем має діяти принцип
«пріоритетності». Проблеми «фільтруються», здійснюється їх розподіл і
визначається послідовність їх розв’язання. Після виявлення та вивчення
проблеми, з’ясовується причинно-наслідковий зв'язок між явищами, діями і
результатами:
1. Формулювання цілей. Під час прийняття важливих рішень необхідно
чітко уявляти цілі організації. Тільки після визначення цілей можна визначати
фактори, що впливають на розвиток ситуації.
2. Виявлення альтернатив. Генерування альтернативних варіантів рішень
може здійснюватися здебільшого з допомогою спеціальних експертних
процедур. Технології генерування альтернатив досить різноманітні, це можуть
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бути методи індивідуального творчого пошуку, методи колективного тощо.
Складніше розробити варіанти рішень, якщо ставиться декілька цілей. Можна
вважати варіант рішення придатним для аналізу, якщо він наближає до
досягнення однієї з цілей і не суперечить іншим.
3. Попередній вибір кращої альтернативи. Попередній аналіз альтернатив
відсіває найслабші варіанти. Технології визначення кращої альтернативи
різноманітні,

універсальних

методів

не

існує.

Можуть

залучатися

висококваліфіковані спеціалісти, які здатні дібрати кращі варіанти рішень для
більш ґрунтовного аналізу.
4. Вивчення та оцінка альтернатив. Спочатку оцінюється можливість
реалізації кожної альтернативи, потім можливість наслідків реалізації кожної
альтернативи.
5.

Експериментальна

перевірка

альтернатив.

Коли

управлінець

сумнівається в остаточному виборі кращого варіанта, і при цьому є додаткові
ресурси, по можливості здійснюється експериментальна перевірка двох-трьох
кращих альтернатив. Але далеко не завжди експериментальна перевірка
можлива в принципі.
6. Вибір найкращого варіанта рішення. Остаточне прийняття рішення
може виявитися не менш складним процесом. Таким чином, до успіху в
прийнятті

найкращого

рішення

приводить

поєднання

досвіду,

знань

кваліфікованих спеціалістів; також мистецтво менеджера зрозуміти і оцінити
ситуацію та прийняти єдине правильне рішення.
Узагальнюючи усе вищесказане, слід зазначити, що управлінське рішення
є дуже важливим елементом в системі управління підприємства. Управлінське
рішення – це основний момент в діяльності керівника. Своєчасно прийняте
правильне

рішення

стимулює

виробництво,

а

несвоєчасне

–

знижує

результативність праці. Для того щоб прийняти найоптимальніше рішення
керівник має детально вивчити можливі наслідки. Відповідальність за прийняття
рішень дуже висока, тому керівник не має права приймати необґрунтовані
рішення.

Головною

координуючого

метою

впливу

на

управлінського
систему

рішення

керування,

що

є

забезпечення

реалізує

рішення

управлінських задач персоналом по досягненню поставлених цілей організації.
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Стаття досліджує методи мотивації персоналу та вплив на роботу у
колективі та на підприємстві в цілому. Визначимо основну ціль та ідею
мотивації, проаналізовано шляхи подолання проблем, які існують під час
роботи персоналу та визначим вплив мотивації на діяльність в сучасних
підприємствах та організаціях. Розглянемо внутрішні і зовнішні чинники, що
впливають на персонал та його мотивацію, види та класифікацію
нагородження: грошові нагороди, покарання, путівки, удосконалення роботи
персоналу, курси. Також наведемо приклади впливу мотивації на різні вікові
категорії та гендерні групи. Та як саме мотивація впливає на рівень розвитку
підприємства, незалежно від того, який рівень фінансів має організація .
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Мотивація є одним із головних критеріїв, які впливають на рівень праці та
підняття підприємства на більш високі економічні рівні . Наша країна зараз
стрімко піднімається на міжнародний ринковий рівень і можливо саме цей
чинник вплине на більш досконале та прогресивне виробництво.
Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які
спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності,
надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих
цілей і цілей організації, отже, можна сказати, що мотивація – це сукупність
усіх мотивів, які впливають на поведінку людини [1].
Розглянемо від чого залежить методи мотивації на підприємстві. На ці
методи впливає сама система виробництва підприємства, працівники,
психологічні чинники та економічний стан самого підприємства. Саме
мотивація є вирішальним фактором результативності роботи та самого
потенціалу працівників. Види мотивації:
Економічні прямі:
1)

оплата відрядження;

2)

оплата погодинна;

3)

премія за раціональне виконання роботи та використання

матеріалів;
4)

участь у підвищенні фінансового стану;

5)

оплата курсів та додаткового навчання;

6)

оплати за

стабільну працю.
Економічні непрямі:
1)

пільгові виплати;

2)

виплати за

робочий стаж. Не
грошові:
1)

зручні графіки для роботи персоналу;

2)

новітні системи для підвищення рівня праці.
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Тобто, щоб мотивувати працівників до праці потрібно включати не тільки
економічні, грошові стимули, а й психологічні. Перш за все керівництво має
мати повагу до своїх працівників. Довіряти та надавати повноваження для
виконання певних дій та цілей, що викличе повну впевненість у робітнику.
Отже, працівник має цінувати себе та долучатись в основну роботу завдяки
довірі його керівництва.
Мотивування не є одноразове. Воно має бути поступове, стабільне, щоб
зацікавлювати персонал у подальшій роботі. Тому керівництво має завжди
заохочувати людей до праці, щоб підвищити свій фінансовий стан у
підприємстві. Також на мотив до праці залежать внутрішні відносини
працівників. Керівництво має постійно контролювати та об’єднувати людей у
групи, щоб ті мали спільні цілі, інтереси до виконання певної дії. Якщо ціль
працівників буде спільною з ціллю організації, до досягнення будуть швидше
та продуктивніше.
Мотивація праці – найважливіший фактор результативності роботи, і в цій
якості вона складає основу трудового потенціалу працівника, тобто всієї
сукупності властивостей, що впливають на виробничу діяльність. Трудовий
потенціал складається з психофізіологічного потенціалу (здібностей і
схильностей людини, її здоров’я, працездатності, витривалості, типу нервової
системи) і особистісного (мотиваційного) потенціалу. Мотиваційний потенціал
відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здатності й у якому ступені
працівник буде розвивати і використовувати в процесі трудової діяльності.
Вміння зацікавити людей та надати їм всі умови для праці - самий
найкращий варіант з нематеріальної мотивації.
Таблиця 1 – Приклади нематеріального мотивування
Персональна похвала

Потрібно своєчасно звертати увагу на роботу
працівника, цінувати його роботу і час, щоб
підтримати подальше прагнення до праці.

Кар’єрний ріст

Тобто, цінні блага, які людина зможе
використовувати у своїй роботі (звання, особистий
кабінет, підлеглі).
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Продовження таблиці 1
Підвищення кваліфікації

Підвищення рівня, знань, об’єднання
персоналу, розвиток нових навичок.

Комфорт

Затишні кабінети, простір, кімната
відпочинку, порядок на території.

Свята та вихідні дні

Відпочинок від роботи, привітання усього
колективу, зблизять робітників.

Можливість нових задач

Завжди викличе заохочення і впевненість у
своїй роботі працівників.

Під матеріальною мотивацією мається на увазі, що це досягнення усіх
матеріальних благ, високий рівень заробітної плати та достатній рівень життя.
Один із головних пунктів матеріальної мотивації є премія.
Премія – одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці, науці,
літературі, мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності. Премії можуть
мати форму дипломів, грошових заохочень тощо.
За критерій ефективності тієї чи іншої системи преміювання

слід

визнавати реальну зацікавленість працівників у досягненні якомога більших
індивідуальних і колективних результатів праці, все повнішому використанні
свого творчого потенціалу. Відображенням реальної зацікавленості, тобто її
проявом, реалізацією на практиці виступає досягнення стратегічних і тактичних
цілей членів колективу і підприємства, якими можуть бути: досягнення
бажаних індивідуальних результатів та винагороди за послуги праці,
максимізація

прибутку,

розширення

ринків

збуту,

підвищення

конкурентоспроможності продукції тощо.
Для нашої країни проблема матеріальної мотивації є головною, оскільки вона
зумовлена низьким рівнем доходів та старими формами управління на виробництві.
Заробітна плата – найважливіша частина оплати і стимулу для праці, один
з інструментів впливу на ефективність праці працівника.
Заробітна плата є основною із матеріальних форм мотивації. Якщо
заробітна плата буде висока, то плинність персоналу буде менша. Коли висока
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оплата праці, то роботодавець має змогу відібрати собі найкращих спеціалістів,
що відіграє значну роль у його бізнесі. Людина буде повністю задоволена від
роботи лише тоді, коли вона її буде влаштовувати і у графіку, і у заробітній
платі, і у внутрішньому порядку.
Правильно підібрані мотиваційні системи можна розглядати у таких
великих компаніях, як: McDonalds, Джонс Джонсон,Toshiba, Google та інші.
Вони нагороджують свій персонал додатковими виплатами, путівками,
пільговими послугами за чітко та вчасно виконанні завдання. Щоб дізнатись
про рівень задоволеності працівників проводять спеціальні опитування:
1.

Анкета оцінки робочого середовища

2.

Анкета мотивації для працівників

3.

Анкета по мотивації працівників для керівників

Також було багато теорій щодо мотиву до праці. Розглянемо їх. Праці
Мейо проклали шлях для розробки відомої класичної Теорії Х і Теорії Y
Дугласа Мак-Грегора. Результатом роздумів Мак-Грегора стала розроблена ним
теорія людської поведінки, названа Теорією Y. Ця теорія припускає, що люди
за своєю природою не ледачі і не ненадійні. Вона доводить, що люди можуть
бути самоврядними і творчими в роботі при правильній мотивації. Отже,
найголовнішим завданням управління повинно бути відкриття цього потенціалу
в людях. Люди при правильній мотивації можуть досягти своїх цілей краще,
направляючи свої власні зусилля до досягнення корпоративних цілей.
Ще однією теорією, що виходить із змістовної концепції мотивації, є
двофакторна модель Ф. Герцберга, розроблена в другій половині 1950-х років.
Він показав, що мотивуючими факторами служать як задоволеність, так і
незадоволеність тих чи інших людських потреб, причому наростання однієї і
спадання іншої є двома самостійними процесами.
Зараз потрібні нові механізми, які створюють могутні стимули для
людської

праці та максимальної реалізації дій працівників. Сприяти

впровадженню

мотиваційного

механізму

підприємстві можна, зокрема, через:
135

діяльності

працівників

на

 проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу;
 розробку

мотиваційного

механізму

управління

персоналом

на

підприємстві;
 перепідготовку, підвищення кваліфікації управлінського персоналу
тощо.
Отже, система мотивування персоналу покликана дисциплінувати штат,
розвинути в співробітниках почуття відповідальності і закликати до
ініціативності. Допомогти в досягненні мети можуть сильні конкурси при
відборі на вакансію, грамотно побудована система преміювання та чітке
розуміння критеріїв оцінки продуктивності.
Люди починають задовольняти свої потреби в пошані та самоствердженні,
беручи участь в плануванні, управлінні, мотивуванні і контролі власних
завдань.
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Запропоновано ряд конкретних дій по подоланню проблем зовнішній комунікацій.
Ключові слова: комунікація, інформація, комунікаційний процес, комунікаційні
зв’язки,

результативність

управління,

зовнішні

комунікації,

внутрішні

комунікації.
В сьогоднішніх умовах сучасного динамічного простору для сталого
функціонування організації необхідний пошук нових джерел підвищення
ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств. У зв’язку з цим,
набувають все більшого наукового і практичного значення такі нематеріальні
фактори виробництва, як інформація і комунікації. Управління комунікаціями в
організаціях поде куди носить безсистемний характер, інформація не
систематизується, у зв'язку з цим не враховуються комунікаційні потреби та
довгострокові інтереси розвитку підприємства. Виникають проблеми пов'язані з
неповним використанням кадрового потенціалу та нездатністю своєчасно
реагувати на зовнішнє середовище, що змінюється. У зв'язку з цим проблема
управління комунікаційними зв’язками є актуальною для українських
організацій.
Вивченням питання становлення та розвитку теорії комунікацій та практики
ефективного управління господарюючим суб’єктом займаються такі відомі
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фахівці, як: Августин Р. Р., Богач Ю. А., Бебик В.M., Войнаренко С.М.,
Кириченко С. О., Краля В.Г., Крисько Ж.Л., Орел В.М., Прус Л.Р., Сагер Л.Ю.,
Скишляк O.A., Цвях П. В., Штефанич Д. та ін.
Мета дослідження полягає в поглибленні теоретичних положень щодо
організації ефективних комунікаційних зв'язків між організацією та зовнішнім
середовищем.
На сьогоднішній день найактуальнішим завданням для організації виступає
результативність управління, оскільки економічна криза, спричинена пандемією
Covid-19, послабила їхні позиції, як на зарубіжних так і на вітчизняних ринках.
З метою підвищення оперативності управління їм необхідно забезпечити
адекватну реакцію на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Для
досягнення цих цілей раціонально використання різних ресурсів підприємств, у
тому числі нематеріальних.
Сьогодні організація нового типу – це організація, яка повинна працювати у
режимі реального часу і постійно, без найменшої тяганини підлаштовуватись до
умов діяльності, що постійно змінюються, завдяки оперативності отримання
інформації і прийняття відповідних рішень.
Шпак Н.О. визначає підприємство як складну соціально-економічну
систему, «яка функціонує в умовах жорсткого зовнішнього середовища та
формує внутрішній простір з власною економікою» і так само підкреслює, що
«саме в цьому аспекті комунікації набувають факторні ознаки виробничого
ресурсу, який має вартість та існує у вигляді продукту, бере участь в
економічному обігу та має можливість до відтворення».
Августин Р.Р., Богач Ю.А. дають визначення процесу управління
організацією, як «процесу оцінки та аналізу інформації під час комунікації. Від
того, наскільки комунікація якісна за змістом, часом та можливості обробки,
залежить якість управлінського рішення» [1, с. 95]. Вони також виділяють
комунікації як основний чинник, що впливає на якість управління організацією.
Усі фахівці наголошують на важливості комунікацій як невід'ємної частини
управлінської діяльності підприємства, а також виділяють її як виробничий
ресурс здатний підвищити ефективність роботи організації.
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Аналіз комунікаційних теорій дозволяє виділити два основні підходи до
визначення сутності комунікацій в організаційних системах. Перший підхід
зосереджує

увагу

на

важливості

вивчення

внутрішньо

організаційних

комунікацій, виходячи з позицій розуміння організації як відкритої соціальноекономічної системи (наприклад: Е. Роджерс, Б. Карлоф та ін.). Другий підхід
розглядає комунікацію переважно з позиції просування товарів та послуг на
(Ф. Котлер, Дж. Еванс, Б. Берман, Р.Б. Ноздрева та ін.). При цьому під
просуванням розуміється будь-яка форма повідомлень, що використовуються
організацією для інформації, переконання чи нагадування людям про свої
товари, послуги, образи, ідеї чи вплив на суспільство.
Також комунікація розглядається як процес, що відображає принципи та
закономірності відносин між людьми. Так, Бебик В.M. визначає комунікацію як
«обмін фактами, ідеями, думками чи емоціями між двома та більшою кількістю
людей» [3].
На думку Сагер Л.Ю., комунікація є «процесом, з якого певна ідея
передається від джерела до одержувача з метою зміни поведінки цього
одержувача» [10, с.128].
На думку Штефанича Д., «організаційні комунікації – це процес, з якого
організації створюють результати». Бабчинська О.І. підкреслює важливість для
комунікації зворотного зв'язку: «управлінські комунікації - вулиця з
двостороннім рухом, яка потребує вміння слухати та інших форм зворотного
зв'язку» [2].
З погляду Кириченко С.О., Цвях П.В., «організаційні комунікації – це
комунікації, що протікають у межах завдань та інтересів конкретної організації»,
тому міжособистісні комунікації різноманітніші за організаційні [5, с. 80]. В
теорії

менеджменту

організаційні

комунікації

трактуються

як

обмін

інформацією між двома чи більше людьми задля забезпечення взаєморозуміння
та як необхідний інструмент у координації діяльності підрозділів організації, що
дозволяє отримувати необхідну інформацію на всіх рівнях управління [6].
Розглядаючи зміст процесу комунікації, багато авторів наголошують на
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двоїстості інформації, що передається виділяючи інтелектуальну та емоційну
складові. Так, Кириченко С. О., Цвях П. В. наголошують, що визначення
комунікації не може бути зведено до інформаційного обміну. Вони розглядають
комунікації як міжособистісні відносини між суб'єктами-контрагентами під час
їхньої взаємодії (спілкування). При цьому «відносини включають і обмін
інформацією, і емоційну, і семантичну взаємодію, і вербальне, і невербальне
спілкування» [5, с. 81].
З погляду Орла В.М. та Краля В.Г., комунікація поєднує в собі три аспекти
спільної діяльності людей: рух інформації, процес управління та ставлення
індивідуума до мети управління та управлінським рішенням. Наголошують, що
не можна розглядати комунікацію лише як інформаційний процес: комунікація
– це «явище соціально-економічного плану, прояв сутності людини та її
стосунків

з

іншими

людьми.

Комунікація

відображає

такі

поняття

неінформаційного змісту, як обов'язок, відповідальність, цінності, інтереси,
установки, досвід, інтуїція та ін. Саме вони лежать в основі комунікації та
визначають її характер» [8].
Таким чином, багато авторів розглядають комунікації як взаємодію, в основі
якої лежать інтереси, мотиви та цінності людей, і вважають, що односторонній
погляд на комунікацію як виключно інформаційний процес не відображає
соціальної природи даного явища. Більш того, інформаційний обмін ефективно
протікає лише в умовах спільності цінностей та інтересів його учасників.
Більшість авторів не виділяють конкретних учасників комунікаційного процесу,
обмежуючись поняттями «відправник» та «одержувач». У деяких роботах як
суб'єкти комунікації виділяються організації, групи, соціальні інститути,
зовнішні та внутрішні аудиторії, цим підкреслюється, що організаційні
комунікації не зводяться лише до міжособистісних чи лише внутрішньо
організаційних взаємодій. У більшості досліджень метою організаційних
комунікацій визнається досягнення порозуміння між взаємодіючими або зміна
поведінки та установок одержувача повідомлення.
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На думку Сагер Л.Ю., «ефективність комунікаційних зв’язків організації, як
формальних, так і неформальних, визначається тим, як швидко доходить
управлінська інформація до адресата та наскільки вона зберігає свою
адекватність, пройшовши комунікаційними каналами» [10, с. 132].
Таким чином, під організаційними комунікаціями розуміємо процеси
інформаційної та неінформаційної (міжособистісної, емоційної) взаємодії
всередині організаційної системи, а також взаємодію системи із зовнішнім
оточенням, що спрямована на досягнення її цілей [7].
Всі комунікаційні зв’язки організації можна поділити на дві великі групи:
зовнішні (між підприємством і її середовищем) і внутрішні (між рівнями
управління і підрозділами).
Внутрішні комунікаційні зв’язки здійснюються усередині організації. Це
інформаційні обміни між структурними елементами організації. Між рівнями
керівництва мають місце вертикальні внутрішні комунікаційні зв’язки, між
підрозділами – горизонтальні внутрішні комунікаційні зв’язки.
Зовнішні комунікаційні зв’язки організації – це комунікаційні зв’язки між
компанією та зовнішнім середовищем.

У свою чергу зовнішні комунікації

можуть бути поділені на вхідні, вихідні та наскрізні. При цьому зовнішні вхідні
комунікації мають на увазі отримання інформаційних ресурсів підприємством з
боку зовнішніх сутностей, а зовнішні вихідні мають на увазі видачу
підприємством інформації представникам середовища.
На комунікаційні потреби організації впливають чинники зовнішнього
середовища. До характерних рис зовнішнього середовища, що впливають на
діяльність компанії варто відносити:
- взаємозв'язок чинників середовища (оцінка ступеня впливу одного
чинника на інші, аналіз наслідків зміни чинників тощо);
- складність середовища (компанія має враховувати вплив багатьох
чинників, прогнозувати ймовірність їх зміни);
- рухливість середовища (швидкість зміни зовнішнього середовища для
різних підрозділів компанії може бути різною, швидкорухоме середовище
вимагає володіння достатньою інформацією для прийняття ефективних
управлінських рішень);
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- невизначеність зовнішнього середовища (це співвідношення між обсягом
зовнішньої інформації та впевненості в її точності та достовірності, за високої
невизначеності компаніям складно приймати ефективні управлінські рішення).
Система зовнішніх комунікацій включає: взаємини компанії з партнерами,
клієнтами, конкурентами, інвесторами, операторами ринкової інфраструктури;
бізнес-системи (ринкова інфраструктура, національні ділові звичаї).
Основне завдання системи зовнішніх комунікацій – це скорочення розриву
між запланованим та фактичним іміджем організації. Для цього компанія
розробляє та реалізує програму з формування та підтримання іміджу та
репутації. Позитивний імідж компанії підвищує мотивацію співробітників,
надійність компанії як партнера та надійного виробника якісної продукції.
Засоби

зовнішніх

комунікацій,

які

застосовуються

для

створення

корпоративного позитивного іміджу компанії: зв'язки зі ЗМІ, пабліситі,
лобіювання, спонсорство, антикризові заходи. Зазначені заходи можуть
проводитися в комплексі або окремо, але переслідувати одну мету – формування
та підтримання позитивного образу компанії серед клієнтів та суспільства.
Обмін інформацією здійснюється у всіх видах діяльності організації, отже,
якщо комунікаційні зв'язки (як внутрішні, так і зовнішні) не існують, не діють чи
діють неправильно, це негативно впливає на функціонування всієї організації. У
зв'язку з цим однією з головних цілей підприємців сьогодні є формування та
налагодження комунікаційних зв’язків. Адже там, де недостатньо інформації від
компанії, там, де люди не отримують відповіді, завжди виникають припущення,
плітки і чутки.
Вирішення проблеми зовнішніх комунікацій може складатися з кількох
кроків. По-перше, якщо організація нараховує досить велику кількість
працівників, правильним рішенням буде скласти корпоративну інформаційну
політику. Це документ, що містить правила розкриття та донесення інформації,
регламентує інструменти та механіки контактування, а також визначає, що
можна говорити, а що ні.
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По-друге, слід визначити, хто має право говорити та робити заяви від імені
компанії та коментувати події, що відбуваються в публічних просторах (у ЗМІ,
на інтерв'ю, на конференціях тощо). Сьогодні люди, які мають право
представляти організацію у громадському просторі, називаються зовнішніми
спікерами.
По-третє, має бути визначено принцип моніторингу та обробки інформації:
як компанія реагує на зовнішні висловлювання про неї. А реагувати треба
обов'язково, інакше, як вже зазначалось, інформаційний простір заповниться
здогадками і чутками.
Сьогодні дієвим способом формування іміджу та репутації організації є
ведення корпоративного блогу, з якого будь-хто може дізнатися передові новини
щодо організації. У ХХІ столітті сучасні компанії прагнуть відкритості перед
зовнішнім світом, тому формують спільноти у соціальних мережах і навіть
відкривають канали на відеоресурсах. Ці інструменти допомагають створити
позитивний образ організації в очах клієнтів, співробітників та потенційних
партнерів. Ключовий момент – не варто ігнорувати відгуки та зворотний зв'язок.
Наприкінці необхідно ще раз підкреслити те, що інформація суттєво
впливає на організацію та ведення бізнесу. Те, наскільки успішно організація
взаємодіє з зовнішнім середовищем і позиціонує себе в ньому, безпосередньо
визначає її фінансовий успіх на ринку.
Комунікації є сполучним процесом, без якого неможливо здійснити жодну
важливу управлінську дію. Комунікації забезпечують обмін інформацією між
організацією та її зовнішнім оточенням, між рівнями компанії, її підрозділами.
Будь-який збій у системі комунікацій знижує ефективність роботи компанії.
Керівники мають можливість підвищити комунікаційну ефективність шляхом
превентивного прояснення ідей.
Комунікації стикаються з низкою бар'єрів, одними з найпоширеніших серед
яких є фільтрація, незадовільна комунікаційна структура та навантаження
мережі

обміну інформацією. Для поліпшення комунікаційної системи

виступають зворотній зв'язок, регулювання інформаційних потоків – зокрема,
143

формування вихідних та бічних інформаційних обмінів. Корисним буде
впровадження

сучасних

інформаційно-комунікаційних

технологій

–

це

дозволить збільшити швидкість обміну інформацією, зробити її доступнішою,
знизити ймовірність спотворень на шляху від джерела до одержувача.
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Маргарита Ніколайчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Публікація актуалізує теоретичні аспекти сутності корпоративної культури,
а також особливості її формування на підприємствах. Визначено основні
завдання корпоративної культури та її значення для підприємств. У роботі
визначено основні елементи корпоративної політики підприємства.
Ключові слова: корпоративна культура, підприємство, персонал, мотивація,
морально-психологічний клімат.
Нинішні умови господарювання вітчизняних підприємств не можна назвати
оптимальними. Так, загальна політико-економічна нестабільність, ведення
військових дій на східній території України, загроза повномасштабної війни,
можлива енергетична криза, а також пандемія Covid-19 створюють численні
перешкоди для розвитку сучасних підприємств. Підприємствам довелося
зустрітися з великою кількістю викликів зовнішнього середовища, про які
раніше не було відомо. Основною умовою ефективної роботи підприємства у
таких умовах є забезпечення злагодженої праці персоналу. Для цього управлінці
мають різний арсенал інструментів впливу на поведінку персоналу й одним з них
є формування ефективної корпоративної культури. Вона здатна об’єднати
персонал для досягнення спільних цілей, виробити потрібну поведінку
персоналу,

забезпечити

позитивний

морально-психологічний

клімат

в

трудовому колективі, що в сукупності сприятиме підвищенню ефективності
функціонування підприємства в цілому.
Світові передові компанії давно зрозуміли, що корпоративна культура є
основою для забезпечення розвитку підприємства, а тому приділяють її
формуванню значну увагу. Тоді, як більшість керівників вітчизняних
підприємств ігнорують корпоративну культуру та намагаються економити на
цьому як фінансові, так і часові витрати, що не сприяє їх розвитку. Саме
зазначеним і обумовлена актуальність обраної теми для дослідження.
145

Метою статті є визначення особливостей формування корпоративної
культури на підприємствах, а також розробка рекомендацій щодо підвищення
ефективності цього процесу. У межах визначеної мети будуть також досягнуті
наступні цілі:
– дослідити сутність поняття «корпоративна культура»;
– визначити основні завдання та переваги корпоративної культури для
підприємств;
– сформувати перелік основних елементів корпоративної культури
підприємства;
–

розглянути

особливості

формування

корпоративної

культури

підприємства;
– надати рекомендації вітчизняним підприємствам по формуванню
корпоративної культури підприємства.
Слід зазначити, що питання формування корпоративної культури
підприємства завжди було в центрі уваги великої кількості дослідників. Зокрема,
обрану тему для дослідження у своїх працях вивчали такі науковці, як: Біляк Ю.
[1], Бугаєвська Ю.В. [2], Дергачова В.В. та Федірко Г.А. [3], Колянко О.В. [4],
Копитко М., Михаліцька Н. та Верескля М. [5], Міхов Л.І. [6], Петрик В.І. [7] та
інші. Незважаючи на велику кількість досліджень з обраної теми вона не втрачає
своєї актуальності в умовах сьогодення. Зважаючи на пандемію Covid-19
вивчення особливостей формування корпоративної культури підприємства
набуває особливої актуальності. Адже, в її умовах необхідно приділяти особливу
увагу злагодженої роботи персоналу та їх об’єднання для досягнення спільних
цілей.
Велика кількість керівників підприємств основну увагу зосереджують на
короткострокових цілей й отриманню «швидких» прибутків. Тоді, як питання
управління персоналом та забезпечення їх злагодженої роботи відходить на
другий план. Це призводить до високої плинності кадрів, погіршення моральнопсихологічного клімату в трудовому колективі, породжує велику кількість
конфліктів та призводить до низького рівня лояльності персоналу до
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підприємства. Як наслідок підприємства не можуть гарантувати собі
довгостроковий розвиток. Щоб уникнути цієї ситуації підприємствам слід
приділяти увагу формуванню своєї унікальної корпоративної культури.
Зазначимо, що за визначенням В. Петрика «корпоративна культура – це
сукупність моделей поведінки, які придбані організацією в процесі адаптації до
зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції, які показали свою
ефективність і поділяються більшістю членів організації» [7]. Іншими словами
корпоративна культура створює певну «ідеальну» модель поведінки, норм та
цінностей, які розділяють усі співробітники та дозволяють їм продуктивно
працювати й досягати спільних цілей.
Корпоративна культура є невидимою стороною підприємства, але її роль
при цьому не зменшується. Кожне підприємство має певну корпоративну
культуру, яка може бути сформована як свідомо вищим менеджментом, так і
несвідомо під впливом працівників. У першому випадку власники бізнесу мають
можливість впливати на персонал та формувати потрібну їх поведінку,
створювати єдині стандарти [1]. В сучасному розуміння задокументована
корпоративна культура підприємства має назву Корпоративний кодекс. У
другому ж випадку корпоративна культура формується під впливом світогляду
співробітників, їх особистісних цілей, що може суттєво відрізнятися від вищих
цілей підприємства. Відповідно у другому випадку управління трудовим
персоналом ускладнюється, що ставить під загрозу основні цілі підприємства.
Корпоративна культура виконує ряд важливих завдань. Проведений аналіз
літературних джерел дозволив виявити численну їх кількість, яку виділяють
науковці. Ми є прихильниками підходу Ю.В. Бугаєвської, яка виділяє 6 основних
завдань корпоративної культури, які водночас є і його перевагами [2]:
– ефективне впровадження змін будь-якого типу: усунення опору з боку
персоналу та мотивація на досягнення результату;
– згуртування управлінської команди: єдине уявлення про місію та стратегії
компанії;
– формування лояльності у персоналу компанії;
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– якісний підбір нових співробітників;
– організаційний порядок: приймається на всіх рівнях управління,
регламент поведінки в різних ситуаціях, виробнича дисципліна, культура
відносин з клієнтами та колегами;
– гармонізація психологічного мікроклімату в компанії».
До наведених вище завдань можемо додати й підвищення продуктивності
праці персоналу. Працівники підприємств, на яких є сформована корпоративна
культуру працюють більш продуктивніше та є більш відданими спільним цілям.
Наявність корпоративної культури також допомагає підприємствам залучати
потрібних працівників, які здатні розділяти інтереси більшості працівників [5].
Наприклад, якщо на підприємстві всі працівники є завзятими спортсменами,
віддають перевагу активному відпочинку, сповідують здоровий спосіб життя, то
у такому трудовому колективі складно буде «вжитися» новому працівнику, який
зловживає шкідливим звичками на не любить спорт. Це лише один приклад з
можливих.
З огляду на це можемо зробити висновок про те, що корпоративну культура
має важливе значення для діяльності підприємств усіх сфер господарювання
незважаючи на його розміри та специфіку діяльності. У якому б бізнесу не
функціонувало підприємство персонал відіграє ключову роль, а корпоративна
культура має суттєвий вплив не результати їх діяльності.
Зазначимо, що корпоративна культура на підприємства може бути
сформована у вигляді двох форматів: письмовому та усному. У письмовому
вигляді вони представляє собою регламентований документ, який містить
задекларовані основні принципи поведінки, норми та цінності. У другому
випадку корпоративна культура існує без будь-яких письмових правил та
передається у вигляді традицій здебільшого від одного працівника до іншого.
Проте, в цьому випадку корпоративна культура може доволі часто
видозмінюватися, працівники її намагатимуться «підлаштувати» під себе, а нові
співробітники не матимуть змоги ознайомитися заздалегідь з встановленими
нормами поведінки [4].
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Зважаючи на це можемо зробити висновок про те, що більш ефективною є
корпоративна культура, яка документально зафіксована. Однак, якщо брати до
уваги вітчизняні підприємства, то таку корпоративну культуру має незначна
кількість великих компаній. Тоді, як інші підприємства, особливо малі за
чисельністю працюючих, ігнорують це та мають корпоративну культуру в
усному вигляді. Вищому менеджменту підприємств, а також їх власникам слід
зрозуміти, що корпоративна культура завжди існує. Проте, якщо не займатися її
цілеспрямованим формуванням вона не виконуватиме свої основні завдання.
Традиції, норми, поведінки повинні у обов’язковому порядку документально
зафіксовані та доведенні до всього трудового колективу.
Також важливою умовою ефективної корпоративної культури є її розвиток
та удосконалення. Так, потреби й погляди персоналу, як і можливості та цілі
підприємства постійно змінюються. Відповідно й корпоративна культура
повинна трансформуватися під цим впливом.
Слід зазначити, що корпоративна культура складається з низки елементів.
Між науковцями досі тривають дискусії щодо основних елементів. На нашу
думку ключовими елементами корпоративної культури підприємства є: місія,
цінності та етичні норми, звички та традиції, дресс-код (фірмовий стиль),
система розвитку та мотивації персоналу, соціальний пакет, артефакти (логотип,
емблема, девіз тощо), стандарти якості, стиль управління тощо. У вузькому
розуміння корпоративна культура повинна давати відповіді на питання пов’язані
з основною місією підприємства, традиціями, які поширені на підприємстві,
умовами виплати премій, спільного проведення часу, робочого режиму тощо [4].
Важливо, щоб корпоративна культура підприємства формувалася шляхом
збалансування інтересів як власників бізнесу, так і працівників, які є головним
активом будь-якої компанії [6].
Відтак, головною особливістю формування корпоративної культури є
врахування реальних потреб та інтересів співробітників. Вона створюється у
першу чергу для персоналу, відповідно й повинна враховувати їх інтереси. Тому
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першочергово при її формуванні слід проводити опитування, анкетування
працівників на виявлення їх потреб, визначення рівня задоволеності існуючим
станом. Уже далі на цій основі формувати комплексну програму корпоративної
культури, яка буде служити відображенням потрібної для персоналу й
підприємства «моделі». Й на сам кінець сформовану корпоративну культуру слід
документально зафіксувати у вигляді Корпоративного кодексу. Закладені у її
основу ідеї поширювати в колективі й неухильно дотримуватися, вищому
менеджменту підприємства слід на власному прикладі показувати їх важливість.
Важливо відмітити, що двох однакових корпоративних культур не існує. Не
можна сліпо скопіювати корпоративну культуру успішного підприємства. Тому
що вона формується під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
В.В. Дергачова та Г.А. Федірко [3] у своєму науковому дослідженні виділити ряд
зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на формування корпоративної
культури. Дана класифікація подана на рис. 1.
Із зазначеного переліку факторів слід виділити менталітет працівників, який
має ключовий вплив на формування корпоративної культури підприємства.
Менталітет визначає мислення працівників та проявляється у вигляді емоційних,
інтелектуальних та культурних особливостей його характеру, відношення до
праці. Також останнім часом на корпоративну культуру підприємства
вітчизняних підприємств суттєво впливає загальна політико-економічна
ситуація в країні. Зокрема, через ведення військових дій на східній території
України велика кількість підприємств організовують щорічно флешмоби, беруть
колективно участь у підтримці військових, виступають волонтерами тощо. Зміни
в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства автоматично
призводять до трансформації корпоративної культури.
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Фактори впливу на формування корпоративної культури підприємства

Зовнішні фактори:
- низький генофон;
- інноваційні процеси;
- конкуренти;
- інтелектуалізація праці;
- споживачі;
- економічні процеси в країні;
- глобалізація та
інтернаціоналізація;
- національна культура та
менталітет;

Внутрішні фактори:
- рівень кваліфікації та освіти
працівників;
- фінансові можливості
підприємства;
- традиції;
- кадрова політика, система
менеджменту;
- мотивація;
- стиль керівництва;
- умови праці та технології;

- політична ситуація;

- норми, стандарти та етика;

- система законодавства.

- морально-психологічний клімат;

Рисунок 1 – Фактори впливу на формування корпоративної культури
підприємства [3]
До основних переваг корпоративної культури підприємства можемо
віднести наступні:
– заохочує співробітників залишатися мотивованими і лояльними до
керівництва;
– сприяє здоровій конкуренції на робочому місці. Співробітники стараються
з усіх сил, щоб працювати краще, ніж їхні колеги по роботі та заслужити
визнання;
– підвищує рівень задоволеності працівників працею. Ніхто не розглядає
роботу як тягар і формує себе відповідно до загальноприйнятих цінностей;
– створює сприятливі умови для самореалізації працівників, стимулює до
інноваційності та винахідливості;
– здатна підвищити продуктивність праці працівників та результативність
їх діяльності;
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– формує позитивний імідж підприємства як у зовнішньому, так і
внутрішньому середовищі.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можемо зробити
висновок про те, що корпоративна культура є важливою умовою для
забезпечення ефективної роботи персоналу та підприємства в цілому. Її основне
призначення полягає у формуванні потрібної моделі поведінки персоналу,
визначення ключових норм та цінностей, які будуть поширені на підприємстві.
Головною перевагою корпоративної культури є підвищення лояльності
персоналу до підприємства, зростання на цій основі продуктивності праці, більш
ефективне виконання поставлених завдань та об’єднання працівників для
досягнення спільних цілей. Щоб забезпечити формування сильної корпоративної
культури важливо її документально зафіксувати, яка буде поширювати
встановлені традиції. Також важливою умовою ефективної корпоративної
культури є її постійний розвиток та удосконалення. Підприємства повинні
проводити систематичну діагностику потреб персоналу, рівня задоволеності
наявною корпоративною культурою та на підставі цього її удосконалюватися, не
виходячи при цьому за рамки власних можливостей та встановлених принципів.
Корпоративна культура здатна сформувати нові конкурентні переваги
підприємства порівняно з його конкурентами.
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УДК 331.108.45
Тетяна Папуша
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті досліджено особливості формування ефективної системи управління
розвитком та використанням персоналу підприємства. Запропоновано деякі
заходи щодо підвищення ефективності управлінського процесу розвитку та
використання

персоналу.

Обґрунтовується

необхідність

формування

ефективної системи управління персоналом, використання механізмів та
інструментів, які дозволяють менеджерам підприємств ефективно керувати
розвитком та використанням персоналу.
Ключові слова: розвиток персоналу, професійний розвиток, інноваційна
активність, управління розвитком персоналу, система управління розвитком
персоналу.
На даний час основною складовою управління персоналом підприємства є
створення умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, вдосконалення
вмінь та безперервного розвитку працівників. Зростання ролі знань у суспільстві,
розвиток наукоємних, інтелектуальних технологій вимагає гнучкого та
адаптивного використання людських ресурсів підприємства, підвищення творчої
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та

організаційної

активності

працівників,

формування

гуманізованої

організаційної культури. В сучасних умовах ринкової економіки серед
різноманітності

проблем,

зв’язаних

із

забезпеченням

нормального

та

ефективного розвитку підприємств та організацій, однією із головних є проблема
управління персоналом. В найближчому майбутньому найкращого розвитку
досягнуть ті підприємства, які роблять головну ставку на людські ресурси та
управління ними. Особливу складність становить досягнення збалансованого
розвитку інноваційних підприємств, основним функціональним призначенням
яких є приріст економіки за рахунок виробництва знань (для модернізації і
обновлення системи виробництва, продукції, робіт, послуг та процесів).
Оскільки інноваційні підприємства варто розглядати як ядро прогресивних змін
будь-якої економіки, дослідження, що спрямовані на підвищення ефективності
їх діяльності є завжди актуальними.
Метою проведеного дослідження є аналіз теоретичних засад механізму
управління професійним розвитком персоналу та пошук нових форм розвитку
персоналу для підвищення ефективності функціонування інноваційно-активних
підприємств в сучасних умовах.
Серед наукових доробок українських і зарубіжних вчених, які стали
підґрунтям формування ідеології розвитку персоналу підприємств і дослідження
актуальних аспектів управління даним процесом, варто відзначити праці
В. Я. Брича, О.І. Бабчинської, О. А. Грішнової, А. В. Денисової, Г. В. Дмитрієва,
І. В. Журавльова, А. М. Колота, Т. А. Костишиної, І. С. Кравченко, Т. І. Лепейко,
Е. М. Лібанової, Н. Д. Лук’янченко, Д. П. Мельничука, В.М. Нижника ї,
О. Ф. Новікової, , В. А. Савченка, М. В. Семикіної, Д. Г. Шушпанова. Однак
внаслідок складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах
існують питання, розроблені не цілком.
Розвиток персоналу – одна з найважливіших складових загального
підвищення ефективного виробництва. В економічно нестабільні періоди
проблемі розвитку персоналу надавали недостатньо уваги, але саме в період
кризи розвиток персоналу є однією з умов економічного зростання. Досягти
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високих результатів можна тільки тоді, коли люди володіють знаннями,
уміннями і цілеспрямованістю. Освіта і навчання персоналу повинна бути
безперервною і забезпечувати необхідний професійний розвиток. За сучасних
умов проблема розвитку персоналу набуває все більшої актуальності [1].
Розвиток персоналу це – процес вдосконалення та оволодіння новими
якісними професійними, діловими навичками та вміннями, особистісними
компетенціями

в

результаті

безперервного

навчання

та

саморозвитку

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

і

підвищує

загальний

рівень

конкурентоспроможності

підприємства. Погоджуємося з твердженням, що розвиток персоналу є
безперервним процесом, який має за мету забезпечення всебічного розвитку працівників і підвищення загальної ефективності діяльності підприємства
відповідно до обраної їм стратегії. Розвиток персоналу забезпечується заходами
з виробничої адаптації персоналу, оцінювання кадрів з метою здійснення
атестації персоналу, планування професійної кар’єри робітників і фахівців,
стимулювання розвитку персоналу тощо.
Система розвитку персоналу – це системно-організований процес
безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до
виконання нових виробничих функцій, професійно - кваліфікаційного
просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної
структури персоналу.
Персонал є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві. Якими
б не були новітні технології, інноваційні ідеї, вони ніколи не будуть
ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи,
належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом є
достатньо складним процесом, адже люди наділені інтелектом, здатністю
мислити. Вони постійно розвивають між собою взаємовідносини, які часто
впливають

на

продуктивність

праці,
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виробництво,

внутрішній

клімат

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

забезпечення

ефективності

праці

працівників,

збереження

сприятливого клімату у колективі [2]. Проведений аналіз поняття розвиток
персоналу дозволяє виділити його наступні складові:
– адаптація персоналу;
– професійне навчання персоналу;
– оцінювання та атестація персоналу;
– планування кар’єри працівників.
Основна мета розвитку персоналу – збільшення «віддачі» кожного
працівника, структурного підрозділу та організації загалом. Система розвитку
персоналу передбачає: професійне навчання; планування та розвиток кар’єри;
створення та ведення кадрового резерву; розкриття потенціалу працівників,
найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок. Однією з
причин недостатньої уваги до розвитку персоналу є те, що підготовка кадрів в
межах підприємства потребує власних засобів, яких не вистачає у підприємства.
Ще однією причиною недостатнього розвитку підготовки кадрів на підприємстві
є небажання управлінців витрачати кошти на навчання персоналу через можливу
зміну роботи останніми [2].
Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має відповідати
методам розвитку підприємства, захищати права і обов’язки працівників,
забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні
людських ресурсів. Потрібно оцінювати персонал, а саме робити персональну
оцінку рівня знань, умінь, майстерності та особистісної відповідальності;
оцінювати виконану роботу та її результати. Нагальною проблемою залишається
організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу, а саме навчання
персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в посаду,
організація кадрового зростання, реалізація службово-професійного просування
та кар’єри співробітників. Розвиток персоналу є необхідною умовою
функціонування будь-якого підприємства, особливо в умовах сучасних змін у
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вимогах до професійних знань на тлі науково-технічного прогресу. Розвиток
персоналу повинен бути безперервним, включаючи в себе професійне навчання
і підвищення кваліфікації [3].
Використанню і розвитку персоналу підприємства передують процеси його
формування, розподілу, адаптації до реалізації в певних організаційноекономічних

умовах,

організація

яких

передбачає

певний

порядок

і

послідовність. Тому можемо стверджувати, що досягнення високої ефективності
використання і розвиток персоналу підприємства є результатом ефективності
функціонування системи управління ним, яка передбачає управління процесами
формування, організації, мотивації до певної реалізації та розвитку[4].
Процес розвитку персоналу має багато аспектів, про що свідчать численні
точки зору і різні методи управління такими програмами. Такі умови включають
в себе професійне зростання, безперервна освіта на робочому місці,
вдосконалення персоналу, оновлення методів управління людськими ресурсами,
управління талантами і інші комбінації цих аспектів. Щоб зрозуміти, що таке
розвиток персоналу, важливо врахувати, що навчання і розвиток персоналу - це
різні питання. Навчаючи персонал, ви навчаєте співробітників того, як краще
виконувати посадові обов'язки. Розвиток співробітників - це інвестування в
підняття персоналу на новий рівень. Коли когось наймають на роботу і навчають
завданням, які він повинен виконувати - це тренування. Розвиток в основному
полягає в тому, щоб навчати співробітників і готувати їх до завдань, які будуть
поставлені на посадах вищого рівня. Можна виділити наступні цілі процесу
управління розвитком персоналу:
- Забезпечення навчання, необхідного для того, щоб співробітник міг якісно
виконувати роботу на рівні компетенції в поточних і майбутніх призначеннях.
- Створення

атмосфери,

яка

сприяє

самореалізації

особистості,

ефективності, творчості.
- Економія. Найняти працівників, які не справляються, щоб потім їх
звільнити - це дуже дорого. Також дорого втрачати відмінних співробітників
через те, що вони не бачать можливостей для професійного зростання. Якщо не
надати співробітникам можливості розвиватися, компанія неодмінно буде
втрачати хороших людей, а разом з ними і свої вкладення в їх розвиток.
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Розробка життєздатних і значущих програм розвитку персоналу дозволяє
персоналу працювати для досягнення цілей компанії і їх особистих цілей. Важко
знайти кращий талант, але ще важче зберегти цей талант. Якщо ви не будете
постійно інвестувати в розвиток своїх співробітників за допомогою успішної
підготовки і постійного навчання, допомагаючи їм повністю розкрити свій
потенціал - вони можуть піти. Тому дуже важливо, щоб в організації був
розроблений план, спрямований на розвиток співробітників. Управління
розвитком співробітників для підвищення їх умінь і відповідальності дозволяє
вирішити два завдання: забезпечити зацікавленість співробітників в їх
майбутньому в компанії і дати їм зрозуміти, що компанія про них піклується.
Розвиток співробітників важливий як для роботодавця, так і для персоналу. Адже
в підсумку компанія отримує більше освічених, ефективних і залучених
співробітників.
Першим кроком в розвитку співробітників є створення ІПР - індивідуального
плану розвитку для кожного співробітника (від IDP - Individual Development
Plan). Важливо обговорити з співробітником особисті інтереси і кар'єрні цілі. Ця
розмова допоможе визначити, які саме сфери варто розвивати. Зрештою, не у
всіх однакові цілі або однакові погляди на те, чого вони хочуть досягти в своїй
кар'єрі. Хтось взагалі не впевнений, що хоче витрачати на це час, тому тут дуже
важливий індивідуальний підхід.
План розвитку має передбачати план дій для працівника, який включає
вимірні цілі і реалістичні часові рамки для досягнення кожної з них. Витративши
час на обговорення і додавання деталей до плану розвитку співробітників, ви
збільшите ймовірність повернення інвестицій.
Необхідно встановити конкретні кількісні показники, щоб допомогти
співробітникові зрозуміти, чого він може реально досягти. Якщо ці показники
ефективності дотримуються, планка може бути підвищена, щоб співробітник
відчував постійний ріст. Спочатку варто ставити більш короткі цілі, а потім, у
міру просування, збільшувати складність. Менеджер повинен постійно
взаємодіяти зі співробітником, щоб розуміти, де він зараз перебувають у
відношенні досягнення ключових цілей продуктивності.
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Основними напрямками удосконалення системи розвитку персоналу в
умовах сучасної конкуренції є [2]:
- підвищення освітнього рівня персоналу, постійне оновлення знань з метою
ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями
персоналу;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
- заохочення персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних
забезпечити конкурентні переваги для підприємства;
- формування системи безперервної професійної освіти і підготовки кадрів,
включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від
виробництва;
- застосування інноваційних форм та методів організації навчання;
- створення умов для кар’єрного росту працівників;
- заохочення внутрішньої конкуренції між співробітниками у межах
підприємства, не допускаючи при цьому виникнення конфліктів.
Отже, у наш час персонал стає ключовим ресурсом, який забезпечує
ефективність функціонування кожного підприємства, тому його розвиток є
невід’ємною складовою загальної стратегії організації.
Система управлінням розвитком персоналу підприємства являє собою
сукупність методів, що будуть забезпечувати виконання завдань у сфері
розвитку персоналу, а також проведення навчання працівників, підвищення їх
кваліфікації та просування кар’єрними сходами. Ступінь розвитку персоналу
організації визначає її ефективне функціонування. Впровадження безперервного
розвитку

персоналу

у

повсякденну

діяльність

вітчизняних

суб’єктів

господарювання можливе лише за умов попереднього створення ґрунтовного
теоретичного та методичного забезпечення даного процесу.
Формування ефективного розвитку персоналу є важливим фактором
успішної діяльності підприємства. Основними напрямами вдосконалення
організації професійного розвитку персоналу в умовах формування економіки
знань та переходу до інноваційної моделі економічного розвитку мають стати:
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– формування системи безперервної професійної освіти і підготовки кадрів,
включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від
виробництва;
– з метою найкращого засвоєння знань необхідно застосовувати прогресивні
форми організації навчання;
– заохочення внутрішньої конкуренції між співробітниками у визначених
межах, не допускаючи при цьому деструктивних процесів та загострення
конфліктів; створення умов для кар’єрного росту працівників;
– впровадження сучасних систем обробки, розповсюдження і зберігання
інформації та забезпечення доступу до них відповідних категорій персоналу;
– забезпечення стабільного та необхідного оновлення кадрового складу.
Таким чином, формування ефективної системи розвитку персоналу
підприємства є одним із його стратегічних завдань. Це зумовлюється
динамічністю та невизначеністю середовища функціонування підприємства,
нестандартністю змін як у глобальному оточенні, так і в економічних та
соціальних процесах на макрорівні, зміною світогляду та структури потреб
персоналу.
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ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розкрито сутність та значення розвитку інноваційного потенціалу
як однієї з найважливіших передумов успішної діяльності організації на ринку.
Наведено загальну структуру інноваційного потенціалу підприємства у вигляді
виробничої,

кадрової,

фінансової,

інвестиційної,

управлінської

та

маркетингової складових. Визначено вплив зовнішнього середовища на процес
їхнього розвитку. Надано рекомендації по оптимізації системи управління
інноваційним потенціалом підприємства в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, система управління,
інноваційний

розвиток,

оцінка

інноваційного

потенціалу,

конкурентоспроможність.
Сучасний економічний розвиток диктує жорсткі умови конкуренції для
учасників ринку, і ця ситуація вимагає від організацій значних зусиль для
підвищення конкурентоспроможності. Основним напрямком удосконалення
власних можливостей є управління інноваційним потенціалом організації.
Результати діяльності інноваційно-орієнтованого підприємства значною
мірою залежать від управлінської діяльності. Високий ступінь невизначеності та
нестабільності зовнішніх відносин, не завжди прогнозовані зміни зовнішнього
середовища, диктують необхідність розвитку гнучкості та чутливості системи
управління до зовнішніх впливів, а також високої швидкості адаптації до них.
Ступінь використання потужностей залежить від характеру стратегічного
розвитку та ефективності системи управління на підприємствах. Таким чином,
виникає об’єктивна необхідність пошуку ефективної системи управління
інноваційним потенціалом підприємства.
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Дослідження та оцінка наявного інноваційного потенціалу допомагає
виявити резерви підвищення його ефективності, що в свою чергу дозволить
скорегувати напрямок інноваційного розвитку та спрогнозувати ймовірність і
характер результатів інноваційної діяльності підприємства.
Значний внесок у розробку методології формування, оцінки та управління
інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання зробили такі відомі
фахівці, як: М. Блауг [2], Т.А. Васильєва [3], А.П. Гречан [4], С.М. Ілляшенко [5],
Ю.Г. Левченко [6], О.М. Лозовський [7], С. Співак [8], І.О. Тарасенко [9] та ін.
Незважаючи на те, що в останні роки в багатьох працях досліджуються
проблеми інноваційного менеджменту на підприємствах, проте завдання
формування ефективної системи управління інноваційним потенціалом все ще
знаходиться на стадії становлення.
Метою статті є визначення поняття, змісту, складових та особливостей
оцінки інноваційного потенціалу підприємств в сучасних ринкових умовах.
Інновації є важливим елементом виробничих відносин у стабільній
інноваційній економіці. Істотним бар'єром для інноваційної діяльності
вітчизняних підприємств є те, що вона часто пов'язана з необхідністю
інвестування значних фінансових ресурсів, що вилучає на деякий час з обігу
частину наявних у підприємства ресурсів на значний період часу. Зусилля та
ресурси, витрачені на пошук шляхів виживання в конкурентному середовищі
шляхом створення конкурентної переваги.
Оскільки ринок змінюється, компанія стикається з необхідністю розробки
та впровадження нової бізнес-моделі. Моделі розвитку та розширення бізнесу
можуть мати пряму і зворотну інтеграцію. Компанії свідомо та цілеспрямовано
переходять до нової моделі роботи і ніколи не повертаються до старого шаблону
чи шаблону.
Бізнес-модель є сучасним прогресивним інструментом для реалізації
стратегії компанії в динамічному та непередбачуваному ринковому середовищі.
Використання технології бізнес-моделювання у вітчизняному бізнесі сьогодні є
перспективним аспектом дослідження та практичної апробації [9, с. 228].
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Одним із найважливіших чинників ефективної конкуренції підприємства є
його здатність та ефективність інновацій. Враховуючи вплив та шляхи створення
конкурентної переваги, ми вважаємо важливим виділити два основних типи
інновацій.
1) Приростові інновації. Це інновації, що мають характер удосконалення
продуктів і технологій. Вони часто вводяться систематично, забезпечуючи
поступове зростання або підтримуючи конкурентоспроможність. Їх можна
трактувати як фактор, який послідовно, лінійно впливає на зростання
конкурентоспроможності.
2) Радикальні інновації. Цей тип інновацій створює не тільки нові технології
та продукти, а й нові бізнес-концепції. Їх різкий, загалом революційний характер
зумовлений тим, що вони часто забезпечують відносно довгострокову
конкурентну перевагу, створюючи нові умови для конкуренції [2, с. 56].
Як поетапні, так і радикальні інновації впливають на три важливі сфери, які
мають вирішальне значення для конкуренції та конкурентоспроможності.
Відповідно

до

О.М.

Лозовського

конкурентоспроможність

є

найважливішою інтегральною характеристикою, необхідною для аналізу
економічної ситуації на ринку товарів і послуг. Для того, щоб підприємство стало
конкурентоспроможним,

спочатку

необхідно

модернізувати

управління

економічними процесами за умови чіткого визначення мети його діяльності. У
центрі уваги завжди має бути здатність розпізнавати свої конкурентні переваги
та швидко й ефективно їх використовувати. Необхідно спрямувати максимум
зусиль на розвиток таких якостей компанії, які дуже вигідно відрізняють її від
потенційних і реальних конкурентів [7, с. 150].
Конкурентоспроможність показує, наскільки ефективна компанія по
відношенню до своїх конкурентів, посередників і споживачів. Продуктивність
підприємства пов'язана з якістю продукції, що випускається, зайнятою часткою
ринку та рентабельністю; ефективність – з оперативністю та економією витрат. І
ефективність, і продуктивність в кінцевому підсумку залежать від конкурентної
раціональності компанії.
163

Висока довгострокова конкурентоспроможність базується на набутті в
певний момент часу на ринку конкурентних переваг, які гарантують ефективне
використання ресурсів, стратегічну маркетингову орієнтацію та високий
стратегічний потенціал компанії. При цьому окремі складові моделі визначають
один одного для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Управління конкурентоспроможністю підприємства – це комплекс заходів,
спрямованих на систематичне вдосконалення продукції, постійний пошук нових
каналів збуту, нових груп клієнтів, покращення обслуговування, рекламу
[8, с. 290].
Проблема конкурентоспроможності є універсальною в сучасному світі. Від
того, наскільки успішно воно вирішується, залежить рівень економічного та
соціального

життя

конкурентоспроможністю

будь-якої
компаній

країни.
базується

Механізм
на

управління

техніко-економічних,

соціальних, психологічних, правових, комерційних та організаційних аспектах.
Хоча вони є частиною ланки для забезпечення конкурентоспроможності
продукції та компаній в цілому, вони працюють у певному порядку відповідно
до їхньої важливості. Не можна залишати без уваги роль держави у створенні та
підтримці умов досконалої конкуренції. Конкурентна позиція компанії на ринку
залежить від підтримки компанії з боку національних державних установ та
ефективної та обґрунтованої державної політики [7, с. 156].
Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» інноваційний потенціал являє собою сукупність науковотехнічних, фінансово-економічних, виробничих, соціально-культурних та
освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо) необхідних
для забезпечення інноваційного економічного розвитку [1].
Інноваційний потенціал підприємства – це сукупність його можливостей у
розробці та впровадженні інновацій, у тому числі нових прогресивних
технологій, техніки, обладнання, проектування виробництва, розробки нових
видів продукції, нових методів виробництва [4, с. 34].
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У науковій літературі виділяють 2 основних напрямки щодо сутності
визначення «інноваційний потенціал»: ринковий підхід, який базується на
поєднанні зовнішніх і внутрішніх можливостей для розробки та впровадження
інновацій; ресурсний підхід, який базується на наявності великої кількості
ресурсів (матеріальних, інформаційних, трудових, фінансових тощо) для
здійснення інноваційної діяльності підприємства.
Узагальнення думок науковців свідчить, що більшість із них віддає перевагу
ресурсному підходу до формування інноваційного потенціалу.
Розглядаючи

поняття

інноваційного

потенціалу,

С.М.

Ілляшенко

[5, с. 28] виділяє такі складові: ринковий, інтелектуальний, людський,
технологічний, інформаційний, дослідницький та інтерфейсний. Т.А. Васильєва
[3, с. 160] розглядає інноваційний потенціал як складну сукупність матеріальних
і нематеріальних ресурсів (інтелектуальний потенціал), які підприємство
використовує для сприйняття та впровадження інновацій як ресурсу, при цьому,
можливо, залишаючи частину з них накопиченою та невикористаною як резерв
на майбутнє. При цьому до матеріальних ресурсів, що формують інноваційний
потенціал, належать основні та оборотні засоби. З огляду на неоднорідність
інтелектуального потенціалу, на думку автора, серед його ресурсів доцільно
виділити нематеріальні активи, маркетинг, інфраструктуру та трудові ресурси.
Т.А. Васильєва представляє інноваційний потенціал як сукупність
виробничих, трудових і фінансових ресурсів. При цьому, хоча і зазначається, що
на інноваційний розвиток впливає як зовнішнє, так і внутрішнє середовище,
проте механізм впливу ринкового потенціалу підприємства на його інноваційний
потенціал не розкривається, і навпаки [3, с. 169].
Теоретичний підхід до визначення даної проблеми полягає в тому, що
інноваційний потенціал підприємства розглядається як сукупність інноваційних
ресурсів, які взаємопов’язані маж собою, та умовних факторів (процедур), що
створюють необхідні умови для оптимального використання цих ресурсів. з
метою досягнення відповідних орієнтирів для інновацій та підвищення
конкурентоспроможності підприємства в цілому. І.О. Тарасенко зазначає, що
інноваційний потенціал має включати лише ті ресурси, які можуть бути
використані при реалізації всіх етапів життєвого циклу товару [9, с. 240].
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Інші фахівці розглядають інноваційний потенціал як здатність підприємства
розробляти та впроваджувати інновації відповідно до необхідних стандартів
якості, адаптуватися до змін зовнішнього середовища та розподіляти кадровий,
інформаційно-методичний,

матеріально-технічний

та

організаційно-

управлінський компоненти.
Узагальнення

наукових

досягнень

підтверджує,

що

розглядати

інноваційний потенціал можливо, як у вузькому так і широкому розумінні.
У вузькому розумінні – це набір інструментів і можливостей, доступних
підприємству для використання інновацій у фінансовій, управлінській та
комерційній діяльності відповідно до основних цілей її розвитку. У широкому
розумінні це відносини, що виникають на мікрорівні між працівниками у зв'язку
з прагненням досягти основних цілей підприємства, що є основою його
стратегічного розвитку, з огляду на інноваційні можливості, створені іншими
складовими потенціалу [6, с. 58].
Доведено, що існує конкретизація необхідних «входів» для ефективного
управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства: нормативноправова

інформація;

розвиток

НТП,

інновацій,

ноу-хау,

бенчмаркінг;

інноваційний персонал; капітальні (інвестиційні), матеріальні, сировинні та інші
ресурси тощо.
При цьому необхідно обґрунтувати «вихід» – як результат ефективного
управління розвитком інноваційного потенціалу компанії. Результатом є:
впровадження інноваційних технологій, виготовлення інноваційної продукції
(послуг); розробка бренду; збільшення нематеріальних активів; формування
культури інноваційної діяльності [4, с. 36].
Формування інноваційної культури базується на розвитку інноваційного
потенціалу компанії. Люди виступають найціннішим ресурсом компанії,
основним джерелом продуктивності, що визначає стратегічний успіх компанії.
Це веде до практичного посилення уваги керівників до використання фізичного,
психологічного та емоційного потенціалу працівників, їх виконавчих, творчих та
організаторських здібностей з метою підвищення інноваційного потенціалу
компанії.
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При цьому слід враховувати ефективність використання інноваційного
потенціалу підприємства: новизну та перспективність наукових розробок;
кількість запропонованих та реалізованих пропозицій (винаходів); економічні,
екологічні та соціальні ефекти, які досягаються в економіці за рахунок
використання завершених інновацій; практичний внесок у підвищення
технічного рівня та економічних показників підприємств галузі порівняно з
реальною

вартістю

впровадження;

техніко-економічними

показниками

пропонованих та освоєних розробок у порівнянні з кращими зарубіжними
зразками; навчання інноваційних співробітників [9, с. 336].
Підсумовуючи викладене, вважаємо, що формування інноваційного
потенціалу має бути комплексним поєднанням усіх напрямків роботи для
здійснення інноваційної діяльності підприємства.
Для досягнення максимального соціально-економічного ефекту необхідно
розробляти сучасний механізм управління розвитком інноваційного потенціалу
підприємства із конкретизацією використовуваних методів, прийомів, засобів
тощо. Зважаючи на це, предметом подальших досліджень буде вивчення
структури,

алгоритму

та

реалізації

механізму

управління

розвитком

інноваційного потенціалу підприємства в сучасних умовах.
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УДК 65.338
Катерина Порська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність поняття «організаційний механізм управління
підприємством», проаналізовано підходи українських і зарубіжних науковців до
визначення цього поняття та його структурних елементів. Встановлено
основні інструменти організаційного механізму, які забезпечують ефективне
управління підприємством. Проаналізовано основні організаційні структури
управління підприємством і сформульовано їх переваги й недоліки. Зазначено
моделюючі фактори впливу на оргструктуру підприємства, серед яких:
стратегія, середовище, технологія, масштаби діяльності, стадія життєвого
циклу підприємства. Узагальнено класифікаційні типи організаційних структур
управління,

зокрема

розкрито

особливості

бюрократичних,

органічних

(адаптивних) та сучасних організаційних форм управління, а також
обґрунтовано їх використання в сучасних умовах.
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Ключові

слова:

менеджмент

підприємства,

організаційний

механізм,

організаційний механізм, структура підприємства, складові менеджменту,
економічний механізм.
Динамічні зміни зовнішнього середовища, його турбулентність вимагають
постійного розвитку та вдосконалення системи управління підприємством,
розробки нових прогресивних методів і механізмів, здатних зменшити вплив
негативних факторів на загальні показники діяльності підприємства. В таких
умовах виставляються нові вимоги до формування механізму управління
підприємством, ефективність функціонування якого повинна забезпечуватися як
під впливом удосконалення організації виробництва, праці та управління, так і
спроможністю його пристосування до сучасних умов господарювання.
Організаційна структура – обов’язковий атрибут всіх реально існуючих
систем, бо саме структура надає їм цілісності. Сутнісно це своєрідний каркас, на
який накладаються інші структури. Не є винятком і система управління
соціально відповідальною діяльністю, її організаційна структура забезпечує
цілісність, підтримання зв’язків елементів системи управління, єдність рівнів і
ланок управління, збереження стійкого стану системи управління. Категорія
«структура» відображає будову та внутрішню форму системи. Організаційна
структура управління відображає організаційний бік відносин управління і
забезпечує єдність рівнів і ланок управління у їх взаємозв’язку. Очевидно, чим
досконалішою є організаційна структура управління, тим ефективніший вплив
управління на ті соціально відповідальні ініціативи, які відбуваються на
підприємстві і, відповідно, вища результативність СВД.
Серед вітчизняних вчених немає однозначного тлумачення змісту поняття
«організаційний механізм», і часто в економічній літературі ототожнюються
поняття «організаційно-економічний механізм», «господарський механізм»,
«економічний механізм». Багато науковців, зокрема Ілляшенко С. М., не
відокремлюють організаційний механізм від економічного, тому для всіх видів
діяльності за основу беруть організаційно-економічний механізм [4].
У науковій літературі достатньо повно висвітлено результати досліджень
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вітчизняних

і

зарубіжних

авторів

із

різних

аспектів

проблематики

функціонування організаційних систем, процесів і механізмів управління ними.
Зокрема, такими науковцями, як Ю. Г. Лисенко, Н. Г. Гузь, С. К. Чернов,
С. Я. Салига, Л. А. Пономаренко, Р. М. Лепа, Л. Н. Сергєєва, А. В. Бакурова,
В. Г. Воронкова, Р. Л. Шейнін та ін. розроблено теоретичні питання щодо
сутності, класифікації основних ознак, особливостей формування різних типів
організаційних структур управління підприємствами, проведено типізацію їхніх
моделей, визначено їх переваги та недоліки. Однак аналіз наукових досліджень
дав змогу встановити, що на сьогодні вдосконаленню сучасних організаційних
структур управління соціально відповідальною діяльністю підприємств не
приділено достатньо уваги у фінансово-економічній літературі.
Актуальність,

практична

значущість,

недостатня

розробленість

та

недослідженість зазначеного питання зумовили вибір теми статті, визначили її
мету та завдання.
Метою статті є дослідження організаційних моделей механізму управління
підприємствами в частині їх соціально відповідальної діяльності.
Деякі автори висвітлюють це питання інакше, вважаючи, що механізм – це
сукупність методів, принципів, форм управління або система елементів, що
регулюють процес управління.
Основними видами механізмів управління виступають: організаційні,
економічні, структурні механізми, механізми організації управління, технічні і
адміністративні, інформаційні механізми та інші.
Організаційно-економічний механізм трактують як систему формування
цілей і стимулів, які дозволяють перетворити у процесі трудової діяльності рух
(динаміку) матеріальних і духовних потреб членів суспільства на рух засобів
виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення
платоспроможного попиту споживачів.
Організаційно-економічний

механізм

управління

підприємствами

розглядається як один з основних елементів системи адаптації суб’єктів
господарювання до умов зовнішнього середовища, орієнтований на пошук і
реалізацію можливостей підприємств, що забезпечать сталий розвиток та
виживання підприємств у період трансформаційної економіки.
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Взагалі організаційно-економічний механізм управління є не тільки однією
з умов подолання кризових явищ у реальному секторі підприємства, а й
необхідною передумовою його успішної діяльності.
Організаційно-економічний механізм управління підприємством слід
розглядати як сукупність організаційних та економічних важелів (кожному з
яких властиві власні форми управлінського впливу), які справляють вплив на
економічні й організаційні параметри системи управління підприємством, що
сприяє формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу,
отриманню конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в
цілому.
Організаційно-економічний механізм управління підприємством включає
такі основні функціональні підсистеми: планування, організації, мотивації,
контролю та регулювання.
Цільова система організаційно-економічного механізму містить у собі цілі
й основні результати діяльності підприємства, а також критерії вибору й
оцінювання досягнення певних цілей і результатів діяльності підприємства.
Зміст кожної системи організаційно-економічного механізму управління
підприємством та кількість підсистем у кожній з них залежать від типу
підприємства, сфери і масштабів діяльності, рівня впливу зовнішнього
середовища та результатів діяльності підприємства та інших факторів.
Для забезпечення конкурентоздатності і закріплення на ринку підприємству
необхідно постійно працювати в напрямку забезпечення ефективного управління
підприємством, яке повинно базуватися на забезпеченні діалектичного
поєднання зовнішньої і внутрішньої ефективності управління. Зовнішня
ефективність управління характеризується ступенем досягнення цілей та
ступенем виконання планів діяльності підприємства. Внутрішня ефективність
може бути охарактеризована за допомогою показників економічної, фінансової,
ресурсної ефективності, а також показників, що характеризують соціальний,
науково-технічний та екологічний ефект управління підприємством [7].
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Отже, ефективність управління – це здатність організації забезпечувати
прибутковість і тривалість успішної діяльності та розвитку підприємства на
основі обрання й реалізації оптимальних стратегій, що мають забезпечити не
лише певний ефект, результат, але й адаптивність і гнучкість системи
управління, конкурентоспроможність діяльності підприємства в цілому [7].
Відповідно

для

формування

механізму

ефективного

управління

підприємством нами запропоновано виділяти такі основні інструменти:
економічні,

організаційні,

соціально-психологічні,

техніко-технологічні,

маркетингові, екологічні правові, та використовувати показники, що дозволяють
провести оцінювання кожного інструменту (таблиця 1).
Організаційно-економічний

механізм

ефективного

управління

підприємства визначається не лише факторами зовнішнього середовища
підприємства, в першу чергу ефективність залежить від дій персоналу в процесі
діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і програм
розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність
управління залежить від адекватності обраних стратегій цілям підприємства,
оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації персоналу на досягнення
цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління.
Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність не
тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські рішення та
встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть на себе
відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді, коли між
рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин.
Відсутність такого механізму між рівнями управління підприємство знижує
управлінську ефективність. Це пов’язано з тим, що за нових реалій ведення
бізнесу, значна частка створюваної підприємством вартості генерується
нематеріальними активами, а неефективність системи управління призводить до
автоматичного зниження потенціалу підприємства генерувати додану вартість.
Поняття «механізм» і поняття «процес» не можна порівнювати, оскільки
процес – це лише послідовність дій, етапів перетворення чого-небудь, а механізм
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– це значно ширше поняття, яке охоплює різноманітні інструменти, важелі,
засоби, стимули управління. Також не доцільно ототожнювати поняття
«механізм» з поняттями «знаряддя» чи «інструмент», оскільки до складу
механізму управління, окрім інструментів, включено також методи, важелі,
політика, правове, нормативне та інформаційне забезпечення тощо. Одне лише
існування інструментів не в змозі забезпечити практичну реалізацію
управлінського впливу. Термінологічний аналіз визначень та їх компонентний
склад дав змогу автору літературного джерела [1] зробити висновок про те, що
механізм управління – це система, призначена для практичного здійснення
управління й досягнення поставлених цілей, що має визначену структуру,
методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним
правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням; сутність і структура
категорії, як і види механізмів управління, суттєво відрізняються залежно від
авторських інтерпретацій.
Основні можливості для вдосконалення управлінської системи необхідно
шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у використанні
поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та інноваційних підходів
до управління діяльністю підприємства. Шляхи вдосконалення управлінської
діяльності

повинні

включати

всі

аспекти

діяльності

підприємства.

Вдосконалення управління підприємством можна через такий аспект його
діяльності, як управління витратами. Ми пропонуємо здійснювати управління
витратами на підприємствах наступним чином [5]:
– виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами;
– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на
підприємстві;
– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей
галузі та підприємства;
– створювати та вдосконалювати інформаційної системи;
– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи;
– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
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Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і
всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних
мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій
управління та інформаційних технологій[6]. Насамперед це стосується системи
організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими
потоками та витратами.
Оскільки в даний період економічної кризи підприємства знаходяться в
стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання максимального
прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки удосконалення
системи управління підприємством. Отже, метою вдосконалення та створення й
ефективного функціонування сучасної системи управління підприємством
потрібно застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної
концепції управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку удосконалення
комплексної системи управління підприємством і його складовими частинами
для забезпечення прийняття ефективних рішень, а також організаційних,
кадрових і технічних рішень; удосконалювати організаційну структуру
підприємства; покращення інформаційної системи управління підприємством,
для можливості швидкого доведення рішень до виконання; використовувати
світовий досвід, а також шукати шляхи співпраці всередині країни з іноземними
партнерами для забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи
управління на підприємстві.
Отже, підприємство як відкрита економічна система функціонує в умовах
невизначеності та ризику, залучає ресурси для здійснення виробничогосподарської діяльності, виходить на ринки збуту з метою отримання прибутку
та застосування організаційного механізму управління. У зв'язку з цим,
важливого значення набуває процес забезпечення економічної безпеки, як
складової організаційного механізму менеджменту підприємства на рівні
загального управління, у тому числі розробка економіко-організаційного
механізму її формування.
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Анастасія Сабашук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено ефективність управління діяльності підприємств в
сучасних умовах розвитку. Порівнюються погляди зарубіжних і вітчизняних
спеціалістів щодо вирішення проблеми управління ефективністю діяльності.
Ключові

слова:

ефективність,

управління,

діяльність

підприємства,

прибутковість, механізм керування, конкурентні переваги.
Проблема забезпечення ефективності діяльності підприємств у сучасних
умовах розвитку економіки набуває особливої актуальності, оскільки наслідки
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неправильно

обраної

стратегії

і

тактики

управління

в

умовах

висококонкурентного середовища стають критичними та загрожують їх
існуванню. Управління підприємством визначає основні напрями його розвитку,
можливості та ризики, пов’язані із зовнішнім середовищем та внутрішніми
процесами. Ефективне

керування

сприяє

формуванню

довгострокових

конкурентних переваг, що визначає стійкі лідерські позиції підприємства в
умовах жорсткої конкурентної боротьби. [5, с. 52]
Проте навіть досконало розроблене стратегічне управління не може бути
ефективно впровадженим без науково-обґрунтованого механізму його реалізації.
Це потребує розроблення спеціального інструментарію управління, здатного
забезпечити ефективність діяльності підприємства. [6, с. 84]
Метою статті є розгляд проблеми управління діяльністю підприємства та
шляхів їх вирішення.
Проблемам оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства
присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них
найцікавішими є роботи: Ю.В. Ковтуненко, О.В. Латишевої, Т.М. Поспєлова,
Б.М. Мізюк, І.Д. Гайнуллін, Р.С. Каплана, Г.О. Селезньова, В.Д. Шапіро.
В багатьох дослідженнях розглядаються обставини, що впливають на
управління ефективністю підприємства. Остання світова фінансово-економічна
криза, що спричинила негативний вплив на підприємства України, носить
глобальний характер, обумовлений безліччю об’єктивних і суб’єктивних
причин. Більшість вітчизняних дослідників схильні розглядати як головні її
фактори параметри, що пов’язані з циклічним розвитком економіки, і
насамперед, перенакопичення фінансового капіталу, його віртуалізація і
пов’язані з цим «піраміди» боргових зобов’язань і деривативів, що привели до
переінвестування в окремих галузях економіки .
Складовою частиною формування механізму керування підприємства
служить систематизація факторів підвищення ефективності. Однак поки така
систематизація відсутня, хоча в багатьох дослідженнях розглядаються
обставини, що впливають на ефективність споживання ресурсів підприємств.
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Наприклад, у роботі Г.О. Селезньова виділені нормування видатку ресурсів,
цінове й тарифне регулювання, бюджетна політика, грошово-кредитна система.
Але тут відсутній будь-який методологічний підхід або ознака виділення
факторів. [8]
Ю.В. Ковтуненко, вивчаючи можливі резерви зниження втрат ресурсів,
виділяє стабільність якості; удосконалення технологічних процесів; утилізацію
вторинного тепла; модернізацію й відновлення фонду устаткування; запобігання
прямих втрат; впровадження енергозберігаючих технологій. Ю.В. Ковтуненко не
використовує яку-небудь ознаку, тому причинно-наслідковий зв’язок відсутній,
оскільки такий фактор, як «модернізація й відновлення фонду устаткування»,
припускає

впровадження

енергозберігаючих

технологій,

а

отже,

і

енергоефективність устаткування, що запобігає прямимо втратам і вимагає
подальшого вдосконалення технологічних процесів. Все це – ланки одного
ланцюга, де детермінанта – «модернізація й відновлення фонду устаткування».
Все інше – результат модернізації й відновлення. [3, с. 271]
Б.М. Мізюк у своїй роботі такі фактори, як «наявність системи заохочення
пропозицій персоналу по економії ресурсів» і «наявність системи заохочення
економії ресурсів через фонд заробітної плати підрозділів», пропонує вважати
самостійними, а такий підхід є методично помилковим. [6, с. 151]
Наявність органічного зв’язку між економічною ситуацією в державі та
рівнем прибутковості потребує підвищення ефективності використання
виробничого потенціалу підприємства. Підприємства України функціонують в
складних умовах господарювання. Тому вони, розробляючи управлінські
рішення, повинні спрямовувати свої дії на укріплення фінансово-майнового
стану та формування стратегічного потенціалу, здатного адаптуватися до
несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Незважаючи на різноманіття факторів за сферами діяльності підприємства,
в основі ефективного управління діяльністю лежить індивідуальний набір
факторів, які повинні бути в полі зору менеджменту підприємства, оскільки під
впливом тих або інших факторів формується виробничий потенціал, а він
177

повинен бути вчасно реалізований для підвищення конкурентоспроможності й
стійкого соціально-економічного розвитку підприємства, а якщо ні, то ріст
потенціалу характеризує зниження ефективності керування підприємством.
Єдність принципових основ організації виробництва дає змогу виділити
фактори ефективності за такими основними сферами діяльності підприємства, як
економічна, виробнича, організаційна, соціальна, екологічна й правова.
Особливістю систематизації факторів ефективності є те, що вони розглядаються
у взаємозв’язку з факторами, характерними для ринкової економіки: попит та
пропозиція на продукцію й ресурси, доступ до ринку ресурсів і нових технологій.
Єдність принципових основ організації виробництва дає змогу також
визначити фактори ефективності у виробничій сфері підприємства, такі як
структура виробництва; завантаження виробничих потужностей; ступінь
фізичного й морального зношування основних фондів; матеріалоємність
виробництва;

технологічна

трудомісткість

виробництва;

впровадження

прогресивних технологічних процесів; використання менш ресурсоємних
матеріалів; зниження всіх видів втрат виробництва; укрупнення одиничних
потужностей і реалізація інших способів концентрації виробництва; рівень
електрифікації виробництва; технологічне комбінування виробництва. Фактори
цієї сфери діяльності є визначальними під час формування й реалізації програм
щодо економії витрат підприємства. [1]
У сучасних ринкових умовах необхідність управління ефективністю на
підприємствах України визначається багатьма причинами, серед яких слід
назвати невизначеність майбутнього, ризики, координуючу роль плану та
оптимізацію екологічних наслідків, а також потребу у фінансових ресурсах. З
метою побудови моделі формування стратегії підприємства проаналізуємо
фактори зовнішнього та внутрішнього оточення. Так, фактори зовнішнього
впливу доцільно поділяти на фактори макросередовища (економічні, політичні
фактори та фактори державного регулювання), галузевого та конкурентного
оточення підприємства. Фактори внутрішнього впливу націлені на визначення
ступеня відповідності майбутньої стратегії розвитку підприємства і досягнення
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стратегічних цілей згідно з кожним функціональним напрямом діяльності:
загального управління, економіки та фінансів, дослідження та технологічних
розробок,

виробництва,

маркетингу

та

збуту,

управління

персоналом.

Виокремлення та оцінка факторів зовнішнього середовища та внутрішнього
впливу дають змогу визначити процес управління ефективністю підприємства,
обґрунтувати

організаційно-економічні

передумови

розробки

стратегії

діяльності.
Управління ефективністю роботи підприємства передбачає урахування
основних положень теорії максимізації прибутку. Підприємство повинно
працювати таким чином, щоб забезпечити максимальний дохід його власникам.
У рамках традиційної неокласичної економічної моделі передбачається, що
будь-яке підприємство існує для того, щоб максимізувати прибуток у
довгостроковій перспективі. При цьому як орієнтир розглядається прибуток
середній для галузі або той прибуток, що об’єктивно задовольняє власників. [2]
Підвищення результативності виробничого потенціалу спрямоване на
пошук шляхів більш ефективного його використання. Аналіз його складових та
динаміки стає все більш актуальним, а сама ця проблема набуває
народногосподарської значущості.
Економіка країни потребує структурної перебудови, значної уваги до
процесів

підвищення

ефективності

виробничої

діяльності,

розвитку

внутрішнього ринку та експортно-орієнтованої діяльності.
Економічний потенціал будь-якого підприємства є складом його ресурсів, а
саме трудових, матеріальних, фінансових та інших, наявних у розпорядженні
організації для виробництва запланованих робіт і послуг. Стан економічного
потенціалу підприємства характеризують такі чинники і показники:
– обсяг і якість виробничих ресурсів, чисельність виробничого персоналу,
склад основних виробничих фондів, величина оборотних фондів та матеріальних
запасів, наявність фінансових ресурсів та нематеріальних активів, використання
патентів, ліцензій, технологій, інформації;
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– здатність персоналу підприємства до професійної діяльності у всіх сферах
виробництва і на всіх рівнях управління;
– фінансовий стан підприємства, рівень поточної платіжної здібності і
ліквідності, зовнішня і внутрішня заборгованість, ступінь кредитоспроможності;
– стан наукової, творчої, раціоналізаторської та інноваційної діяльності,
здатність до оновлення виробництва і зміни діючої технології;
– інформаційне забезпечення маркетингової, проектної, фінансової
діяльності, якість використовуваної інформації, ступінь її обґрунтованості і
достовірності.
Проблема вимірювання ефективності діяльності досить важлива як у
теоретичному, так і в практичному плані. Знання виробничих потенціалів
підприємств дає змогу визначити сумарний потенціал галузі та народного
господарства, створює основу для забезпечення спряженості суміжних
підприємств і виробництв. Значення виробничих потенціалів підприємств
необхідні для виявлення витрат виробничих ресурсів (величин його елементів),
потрібних для оптимізації народногосподарських або галузевих темпів і
пропорцій розвитку, визначення напрямів інвестиційної політики.
Величина виробничого потенціалу є характеристикою матеріальних умов
оновлення продукції і підвищення її якості, а також може бути основою для
прогнозування обсягів виробництва. Уявлення про величину виробничого
потенціалу підприємства та окремих його елементів дає змогу певною мірою
управляти характеристиками потенціалу, в результаті чого виникає можливість
цілеспрямованого впливу на віддачу виробничих ресурсів. Визначення величини
потенціалу пов’язано з оцінкою вартості його елементів.
Нова концепція керування підприємствами повинна спиратися на критерії
ефективності виробництва, маневреності виробництва, гнучкості стратегії. На
основі

цих

критеріїв

повинні

формуватися

узагальнюючі

показники

ефективності й ресурсозбереження, що дадуть змогу усувати протиріччя й
погоджувати економічні інтереси держави як суб’єкта ринкової економіки й
будь-якого суб’єкта ринкової економіки в процесі взаємодії. Необхідна
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інтеграція різних підходів до керування виробництва в єдину нову концепцію,
що відповідає вимогам ринку й при цьому визначає стратегічні можливості для
успішних внутрішніх і зовнішніх виробничо-фінансових, економічних маневрів
як підприємства, так і держави. [4, с. 217]
Щоб визначити ефективність управління підприємством в сучасних умовах,
необхідно вдосконалити методологію визначення кола показників і критеріїв
оцінки взаємодії держави й ринкового механізму з бізнес-моделлю ефективності
підприємства. Це повинно бути зроблене в рамках теорії керування. За ступенем
того, як ринки стають все більш динамічними, а зміни стають несподіваними,
системи керування підприємствами стають відкритими й гнучкими, а на перший
план виходить такі загальні критерії, як здатність адаптуватися й вплив на ринки.
[7]
Саме такий підхід методологічно правильний для оцінки ефективності
керування підприємством в сучасній економіці. Він органічно сполучає в собі
парадигми

традиційної

ефективності

й

рентабельності

виробництва,

спрямованість на стійке задоволення ресурсних потреб і узгодження
економічних інтересів суб’єктів ринкової економіки, динамічність зовнішніх і
внутрішніх факторів, а також їх взаємодію.
Аналіз теорії й практики управління ефективністю підприємства та
узагальнення викладеного матеріалу дав змогу зробити такі висновки. Назріла
необхідність розробки сучасних теоретико-методологічних підходів управління
результативністю діяльності підприємств в теперішніх умовах господарювання.
Ці питання не тільки становлять науковий інтерес, але й мають прикладне
значення. Нова концепція керування ефективністю підприємства необхідна як
продовження вчення про ефективний розвиток економіки виробництва в рамках
нової політики, оскільки зовнішнє середовище сьогодні змінюється швидко, що
створює більші труднощі для тактичної й стратегічної оцінки політики
підприємства. Ключова ідея нової концепції керування ефективністю полягає в
тому, щоб забезпечувати стійкий соціально-економічний розвиток підприємства.
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У статті досліджено ефективність прийняття і реалізації управлінських
рішень в організаціях. Проаналізовано основні підходи до процесу розроблення
та прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано критерії оцінки процесу
прийняття і реалізації рішень в організаціях. Удосконалено процес поетапного
розроблення та прийняття управлінських рішень на підприємстві.
Ключові слова: управлінське рішення, технологія, процес, прийняття,
розроблення, критерії оцінки управлінських рішень в організаціях.
В ринковій економіці підприємство самостійно підготовлює та приймає
рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх
реалізації засоби, наймає працівників, закуповує обладнання та матеріали,
вирішує багато структурних питань, в тому числі таких як створення, злиття,
ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної
структури управління. Ринкова економіка вимагає значного розширення у сфері
управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються
менеджерами. Особливо зростає відповідальність за якість та своєчасність
прийняття певних управлінських рішень. У зв’язку з цим, керівництво
організації ставить високі вимоги щодо професіоналізму управлінського
персоналу, від якого залежить ефективність процесу управління, а отже й
ефективність діяльності всього підприємства.
Розроблення теоретичних аспектів ефективності управлінських рішень на
підприємстві,

проведення

аналізу

здійснення

механізму

прийняття

управлінських рішень, розроблення комплексу заходів щодо вдосконалення
процесу прийняття управлінських рішень та пропозиції щодо запобігання
негативних наслідків прийняття управлінських рішень.
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Питання оцінки процесу прийняття і реалізації рішень в організаціях є
актуальним напрямом дослідження, оскільки розвиток підприємств залежить від
своєчасного, правильного і обґрунтованого вибору рішень з боку менеджерів
досліджували у своїх працях відомі науковці І. Ансофф, М. Бессонова,
Ю. Вертакова, М. Гончар, Л. Даниленко, Л. Карамушка, В. Конопльова,
Н. Коломінський, І. Мороз, М. Мурашко, Ю. Прохоров, Е. Трахтенгерц,
В. Фатхутдинов, В. Фролов, Є. Ходаківський, А. Шегда, І. Шоробура, ін. Однак,
незважаючи на безліч наукових робіт, які торкаються даної проблематики,
виявлені напрацювання у даному напрямі потребують систематизації та
узагальнення.
Поняття ефективності управлінських рішень деякою мірою збігається з
поняттям ефективності виробничої діяльності організації. Проте не можна
ігнорувати той факт, що управління виробництвом має свої специфічні
характеристики ефективності, які виражаються певним набором показників і
мають кількісний вираз. Крім того, ефективність управління виявляється в
ефективності виробництва, складає частину ефективності виробництва.
На ефективність ухвалення рішень менеджером впливає ряд чинників:
потенціал співробітника, його здатність виконувати певну роботу; засоби
виробництва; соціальні аспекти персоналу й колективу в цілому; культура
організації. Усі ці чинники діють спільно, в інтеграційній єдності.
Ефективність управління – один з основних показників вдосконалення
управління, що визначається зіставленням результатів управління та ресурсів,
витрачених на їхнє досягнення. Оцінити ефективність управління, на перший
погляд, можна шляхом порівняння отриманого прибутку та витрат на
управління. Але такий підхід є спрощеним і не дає точних результатів, оскільки
метою дії, що управляє, не завжди є прибуток. Крім того, оцінка ефективності за
отриманим прибутком приховує роль управління в досягненні кінцевого
результату. Результат управління може бути не тільки економічним, але й
соціальним, соціально-економічним, прибуток же зазвичай виступає як
опосередкований результат. Складність також виникає в тому, що витрати на
управління не завжди можна достатньо чітко виділити.
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Поняття «Ефективність рішень» можна розглядати як ефективність розробки
рішення й ефективність реалізації управлінських рішень, що відповідає двом
стадіям процесу ухвалення управлінських рішень. На кожному з них можуть
використовуватися свої підходи до оцінки й показники ефективності.
Ефективність

у

загальному

вигляді

–

будь-яка

результативність

(виробництва, управління, праці). В економічній теорії [1] розрізняють два види
ефективності:

економічну

й

соціальну.

Економічна

ефективність

характеризується відношенням отриманого результату до витрат.
Соціальна ефективність виражає ступінь задоволення попиту населення
(споживачів, замовників) на товари, послуги.
Зазвичай ефективність оцінюється на якісному рівні й виражається
динамікою об'ємних і якісних показників: виробництва продукції, товарообігу,
витрат виробництва й обігу, прибули та інших, що відображають результати
діяльності колективу підприємства в цілому. При цьому, зазвичай, не
виділяється ефективність поетапна (розробки й реалізації рішень).
При всіх труднощах оцінки ефективності управлінської праці теоретичнометодологічні та методичні прийоми оцінки ефективності окремих заходів
розроблені більш розгорнуто ніж управління в цілому. Так, відомі методи оцінки
ефективності

впровадження

нової

техніки,

автоматизованих

систем

управління, тощо.
Дотепер для характеристики економічної ефективності управління на
державному рівні серед інших використовувався загальний показник –
національний дохід (знов створена вартість) за конкретний період часу, на рівні
галузі – показник продуктивності праці, на рівні підприємства – прибуток.
На сучасному етапі розвитку суспільства ефективна діяльність будь-яких
підприємств та організацій значною мірою залежить від своєчасного вирішення
питань, що пов’язані із цілою низкою чинників, які впливають на соціальноекономічну систему, тому вирішення даних проблем пов’язане з процесом
прийняття управлінських рішень, від яких залежать якість та ефективність
управління підприємством у цілому [2].
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Управлінське рішення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації,
економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів
досягнення конкретної мети системи менеджменту. Ухвалення рішення є
процесом аналізу, прогнозування й оцінки ситуації, вибору й узгодження
найкращого альтернативного варіанту досягнення поставленої мети [1].
На різних рівнях управління доводиться приймати рішення, що стосуються
діяльності організації. Процес прийняття управлінських рішень є досить
складним та потребує наявності необхідної інформації, знань, компетентності та
професійного досвіду керівництва. Особливості функціонування вітчизняного
бізнесу в умовах жорсткої конкуренції, недостатньої підтримки від держави,
значного податкового навантаження, зниження купівельної спроможності
населення, високих очікувань клієнтів значно ускладнюють процес формування
ефективних рішень. Усе це зумовлює актуальність даного питання та потребує
детального аналізу етапності формування управлінських рішень та з’ясування
факторів, що впливають на їх ефективність.
Управлінська діяльність у частині формування та реалізації рішень зазвичай
складається з таких етапів:
1. Підготовка управлінського рішення.
2. Забезпечення процедур ухвалення та прийняття управлінського рішення.
3. Планування реалізації управлінського рішення.
4. Виконання управлінського рішення.
5. Контроль за виконанням управлінського рішення.
На етапі підготовки управлінського рішення здійснюється виявлення та
аналіз проблемних ситуацій, формулювання цілей і альтернатив та вибір
найкращої альтернативи. Виявлення проблем найчастіше здійснюється шляхом
аналізу результатів господарської діяльності підприємства.
Початковими даними при цьому є відомості про стан його функціонування
і відповідність цього стану цілям, які визначають напрям і результати його
розвитку. Для цього аналізують нормативні, директивні, звітні та статистичні
дані. Зрідка виявлення проблем у підприємстві реалізується шляхом експертного
опитування його фахівців.
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Для виявлення проблем не використовуються ефективні сучасні методи,
такі

як

генерації

(виготовлення)

ідей

(зокрема

“мозковий

штурм”),

спостереження за виконанням управлінських функцій або особиста участь в
управлінні фахівців-консультантів ззовні. Кінцевим результатом роботи на
цьому етапі є виявлення базових, кардинальних, проблем, вирішити які
необхідно у першу чергу, ранжування цих проблем і вибір методу їх вирішення,
але без попередньої ресурсної оцінки.
Для вирішення виявлених проблем формулюються цілі. Як свідчать
проведені дослідження у більшості випадків цілі формуються одноосібно, інколи
з врахуванням думки фахівців, що працюють на підприємстві. Вибір кращої
альтернативи здійснюється з огляду досягнення поставлених цілей, витрат
ресурсів, відповідності конкретним умовам реалізації альтернатив керівника.
Роблячи висновок щодо ухвалення рішення, особа, що приймає рішення, а як
нами з’ясовано, що найчастіше – це директор, може взяти до уваги додаткові
дані, не враховані фахівцями або дані, виявлені при аналізі господарської
діяльності.
Реалізація (виконання) управлінського рішення у підприємстві передбачає
визначення етапів, термінів і виконавців прийнятого рішення, створення умов
для виконання рішення (планування рішення), практичну реалізацію рішення,
оцінку результатів і узагальнення накопиченого досвіду.
Планування реалізації управлінського рішення передбачає створення умов
для виконання рішення. При цьому, зазвичай здійснюються такі заходи:
доведення завдань до виконавця, забезпечення виконавців усім необхідним,
вибір раціональних методів роботи, підбір і навчання кадрів, роз’яснення
виконавцям цілей рішення та їх конкретної ролі в його реалізації, визначення
методів стимулювання ефективного виконання завдань [2].
Аналіз процесу прийняття рішень на підприємствах дозволив визначити
типові проблеми кожного етапу:
- низька ступінь охоплення напрямів аналізу проблемних ситуацій;
- одноманіття методів виявлення проблемних ситуацій;
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- недостатня залученість суб’єктів до ухвалення управлінських рішень;
- низький рівень стимулювання виконання управлінських рішень;
- незначні спроби творчого вирішення проблем та ситуацій;
- недостатня увага плануванні рішення;
- умови для виконання рішення відсутні;
- формування альтернативних рішень особами з достатньою компетенцією
в певних питаннях;
- недостатня кількість альтернатив;
- обмеження декількома критеріями при виборі альтернатив; - весь процес
прийняття

рішення

орієнтований

на

виконання

конкретного

рішення,

поставленого директором.
Вибір конкретної моделі прийняття управлінського рішення зумовлений
врахуванням критеріїв її ефективності. Критерії прийняття ефективних
управлінських рішень формуються для кожного етапу з врахуванням
найтиповіших проблем: прогнозування потенційно можливих ситуацій в
організації; аналіз середовища функціонування підприємства; оцінювання
потенційних можливостей; конкурентний бенчмаркінг; ретроспективний аналіз
ситуацій, що потребують вирішення; консультація експертів предметної сфери;
формування інформаційної бази прийняття рішення; вироблення максимально
можливої за ресурсами кількості альтернатив; прогнозування наслідків реалізації
кожної можливої альтернативи; формування системи показників оцінювання
альтернатив; підготовка персоналу підприємства до можливих рішень;
прогнозування можливого опору зі сторони працівників, вживання заходів з
мінімізації опору; підтримка позитивного емоційного стану осіб, що ухвалюють
рішення; планування виконання рішення; врахування думки персоналу щодо
реалізації рішення, звернення уваги на добровольців; забезпечення зворотнього
зв’язку в процесі виконання рішень; колегіальність прийняття управлінських
рішень; всебічний контроль за реалізацією рішень; мотивування самоконтролю
реалізації рішень; аналіз результативності прийнятих рішень.
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Вагомим
колегіальності.

критерієм

ефективності

Колегіальні

рішення

управлінських
є

менш

рішень

є

вимога

суб’єктивними,

більш

раціональними, оскільки обговорення проблеми з працівниками дає змогу краще
та повніше оцінити альтернативи та обрати ефективнішу [1]. Окрім того,
колегіальні рішення є демократичними, тому що, приймаючи спільно рішення,
працівники поділяють між собою відповідальність за його виконання.
Колегіальний принцип прийняття рішень підвищує ймовірність його виконання,
оскільки більшість працівників намагається реалізувати власне рішення.
Щоб успішно та досконало вирахувати перспективність кожної з
альтернатив, використовуються спеціальні показники – критерії оцінки
ефективності управлінських рішень [2]. Вони допомагають більш детально та
точно оцінити можливості організації, враховуючи всі ресурси та потужності.
Але зазвичай одних критеріїв, що відповідають за конкретні показники замало,
щоб охопити всю ситуацію альтернативи. Тому зазвичай використовують
комплекси критеріїв, що інтегруються в більш узагальнюючі показники
ефективності.
У прийнятті управлінських рішень керівник використовує якісні критерії,
які визначають індивідуальну специфіку конкретної ситуації та кількісні, що є
більш

універсальною

характеристикою.

Кількісні

критерії

прийняття

управлінських рішень можна поділити на: короткострокове планування
виробничих програм; управління матеріальними потоками; вибір між власним
виробництвом і закупівлею на стороні; установлення цін на продукцію. Якісні ж
критерії поділяються на більш складні та більш направлені категорії. Окремо
існують критерії оцінки якості управлінського рішення, що включають
вдосконалення: технологічних систем; якість виконання і оформлення
документів; якість організаційної структури; раціональний розподіл робіт між
виконавцями; програмної організації роботи; дотримання термінів виконання
етапів рішення; рівень кваліфікації виконавців; установчо-мотиваційні критерії;
повнота

матеріально-технічного

забезпечення;

забезпечення тощо.
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якості

інформаційного

З точки зору функціонування суб’єкта управління, тобто самої управляючої
підсистеми, критеріями економічної ефективності управлінських рішень можуть
бути: швидкий збір необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
здатність приймати оптимальне рішення в найкоротший строк; оперативність
доведення рішень до виконавців; забезпечення чіткого виконання рішень;
здійснення комплексного контролю за виконанням рішень. Взагалі коло всіх
критеріїв вельми обширне. Всі ці критерії мають бути відображені в певній
системі показників ефективності. Особливу роль в ефективності рішень
відіграють методи доведення прийнятих управлінських рішень до виконавців.
Управлінське рішення ефективне, якщо воно має на меті суспільну мотивацію та
інтереси [3]. Співробітники повинні знати, якими мотивами керувався керівник,
приймаючи будь яке рішення і які цілі будуть досягнуті в результаті його
виконання. Це одна із головних умов ефективності управлінського рішення.
Ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від уміння
керівника розв’язувати нестандартні завдання та проблеми. Управлінське
рішення приймається керуючою системою для цілеспрямованого впливу на
керовану систему, який забезпечує отримання відповідних результатів для
досягнення визначеної мети. Здатність і уміння правильно ухвалювати рішення
становлять

компетентність

керівника

будь-якого

рівня

управління.

Концептуальний підхід до наукових економічних джерел вказує на те, що
ефективність системи керівництва значною мірою визначається її автономністю,
еластичністю, легкою адаптацією до будь-яких організаційних змін у ринкових
умовах. Вплив різноманітних чинників на результати функціонування системи
керівництва, її розвиток виявляється у вигляді численних зв’язків і стосунків, які
виникають під час розроблення й прийняття управлінських рішень. Ефективність
прийняття рішень в організації - неодмінна складова будь-якої діяльності. Від
того, які саме управлінські рішення розробляються і реалізуються, залежить
поточна та перспективна конкурентоспроможність організації, ефективність її
діяльності.

190

Список використаних джерел:
1. Бабчинська О.І. Новітні методи прийняття управлінських рішень та їх
особливості в економіці України. Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. 2012. Т.1. С. 22-25.
2. Овдіюк О. М. Управлінські рішення в технології менеджменту
підприємств. Ефективна

економіка.

2019.

№

6.

–

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7120 (дата звернення: 03.10.2021).
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.48
3. Хрущ Н. А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі
стратегічного управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного
університету. 2018. №1. С. 41-45.
УДК 331.108.45
Олена Харченко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
У статті розглянуто основні проблеми розвитку організаційної структури
підприємства, дано оцінку можливості реалізації самодіагностики як дієвого
та найбільш доступного методу вдосконалення організаційної системи
управління в умовах структурної перебудови та глобалізації економіки.. Вказано
завдання удосконалення організаційної структури системи, прийняття та
реалізації яких спрямовано на забезпечення економічного і соціального розвитку
організації.
Ключові слова: організаційна структура управління, система управління,
методи удосконалення організаційних структур, самодіагностика, резерви
підвищення ефективності організаційних структур управління.
Трансформаційні зміни, які останнім часом відбуваються в економіці
України, вимагають оновлення та вдосконалення наявних організаційних
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структур управління підприємствами та формування структур, адаптованих до
функціонування в умовах глобалізації економіки. Для кожної організації існує
найкраща і тільки їй притаманна організаційна структура управління (далі ОСУ),
тому кожна організація сама повинна будувати структуру управління, прийнятну
лише для неї. Будь яка організація має певні особливості використання
технологічного устаткування, професіоналізму та особистісних якостей
персоналу, правил і традицій співробітництва між працівниками. Головною
особливістю управління підприємством в сучасних умовах є те, що ефективна
система управління – це, перш за все, система, що здатна забезпечити швидку
адаптацію підприємства до змін бізнес-середовища за умов максимально
можливого врахування запитів і задоволення потреб потенційних споживачів.
Отримання прибутку має розглядатися виключно як результат ефективного
функціонування

такої

управлінської

системи.

Необхідність

розвитку

інноваційної спрямованості організаційних структур обумовлена об’єктивною
потребою сучасної світової ринкової економіки, яка на світовому ринку
представлена ефективною та надійною системою управління процесами
залучення інвестиційних ресурсів за умов активізації інновацій. Більше того,
через необхідність економії коштів та високу вартість послуг зовнішніх
експертів, особливу увагу слід приділити також такому напряму управлінського
аналізу як самодіагностика ОСУ. На нашу думку, в результаті систематичного
застосування самодіагностики стає можливим забезпечити належну якість ОСУ
та попередити виникнення кризових станів в структурі.
Основними цілями дослідження є визначення основних методів та етапів
удосконалення

організаційних

структур

управління,

що

сприятимуть

підвищенню здатності підприємств підтримувати і розвивати конкурентні
позиції в умовах глобалізації.
Сучасні науковці пропонують багато підходів до аналізу або діагностики
ОСУ підприємством. У своїх працях більшість з науковців використовують
здебільшого кількісні методи досліджень та не концентрують увагу на тому, які
спеціалісти та підрозділи мають проводити таку діагностику. Найбільш
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ґрунтовно кількісні методи досліджень ОСУ представлені такими ученими, як
Т.В. Гринько , О.Є. Кузьмін , С.І. Нестерова , С.В. Хайниш, А.О. Харченко тощо.
Слід зазначити, що в роботі І.В. Сіменко для оцінки ОСУ використано як
кількісні, так і якісні методи, що сприяє найбільш системній та достовірній
оцінці організаційної структури управління підприємством.
Відомо, що існує низка вимог, яким має відповідати організаційна структура,
найважливіші з яких: прозорість, хороша керованість, гнучкість, рентабельність.
Організаційна структура повинна відповідати стратегії організації, забезпечити
оперативну взаємодію з зовнішнім середовищем організації, якісне та своєчасне
досягнення основних цілей організації [1]. Оптимізація організаційної структури
підприємства націлена на створення такої моделі, яка є адекватною постійно
змінюваним внутрішнім та зовнішнім умовам функціонування підприємства.
Вдосконалення організаційної структури як напрям управління організаційним
розвитком підприємства направлене на вирішення організаційних проблем
шляхом формування нової організаційної структури, розподіл та перерозподіл
функцій та відповідальності. Різноманітність та складність організаційних
структур, факторів та їх визначальних умов, об'єктивно зумовлюють існування
різноманітних методів удосконалення останніх. Найбільш відомі методи:
експертний, метод порівняння та аналогії, метод структуризації мети,
організаційного моделювання та метод самодіагностики. У сучасних умовах
оперативного висвітлення кращого досвіду управління вітчизняними і
зарубіжними підприємствами найбільшого поширення набули методи аналогій і
порівнянь та метод експертних оцінок. Більш ефективні методи, наприклад,
організаційне моделювання та самодіагностика, практично до останнього часу
не застосовувалися [2]. Експертний метод полягає в попередньому дослідженні
чинної структури управління, виявлення її слабких місць. З цією метою
проводять діагностичне обстеження системи управління, щоб вивчити її стан на
основі порівняння фактичних значень відповідних показників з нормативними і
плановими їх значеннями.
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Аналіз цих показників дає змогу встановлювати недоліки резервів у
діяльності системи управління, поставити їм точний діагноз. Перевагою
експертного методу є оперативність отримання результатів аналізу та розробка
рекомендацій щодо усунення недоліків організаційних структур. Метод
порівняння та аналогії полягає у використанні при вдосконаленні організації
управління елементів механізму управління, організаційних форм та рішень, які
виправдали себе на практиці на підприємствах із подібними умовами. Цей метод
передбачає розробку та вдосконалення типових структур управління, норм
керованості, типового складу функцій управління. Зміст методу полягає у
виділенні груп однорідних підприємств, які визначаються на основі обсягів і
складності робіт з управління [1]. Перевагою методу самодіагностики є те, що
жоден сторонній фахівець, навіть достатньо високої кваліфікації, за короткий
проміжок часу, відведений на діагностику, не зможе знайти всі «вузькі» місця
організаційної структури управління підприємством. Тому, ми вважаємо, що в
основі систематичного і результативного аналізу лежить в першу чергу
самодіагностика ОСУ працівниками цього підприємства. У зв’язку з цим,
пропонується створення системи внутрішньої документації для її вдалого
здійснення, а саме карта самодіагностики типології організаційної структури
управління. Використання цього документа дає можливість визначити тип
чинної організаційної структури управління підприємства. Необхідність його
розробки зумовлена тим, що більшість керівників, особливо в фірмах середнього
та малого бізнесу, не мають уявлення, до якого типу відноситься структура
управління, яка діє в їх компанії; який рівень делегування повноважень
застосовується у цей час; якою мірою чинна організаційна структура відповідає
організаційній культурі підприємства.
Наступним документом є карта типових переваг і недоліків різних ОСУ з
огляду на швидкість прийняття управлінських рішень. Цей документ містить
систематизовану інформацію, яка необхідна управлінцям для орієнтації та
вдалого застосування переваг певної структури та зменшення негативного
впливу недоліків. Він також допомагає визначити відповідність ОСУ місії та
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стратегії

підприємства.

Окрім

того,

доцільно

розробити

анкету

для

самодіагностики рівня наближення організаційної структури управління
підприємства до фази біфуркації. За її допомогою можна вчасно виявити
біфуркаційні явища, які періодично виникають в ОСУ та прийняти відповідні
заходи для виходу з цього стану шляхом адаптації чи упередження. Внутрішньофірмовий стандарт «Організація діагностики якості організаційної структури
управління». Такий документ – це методичний матеріал для аналітиків
підприємства. Він дозволяє прискорити темпи проведення діагностики,
налагодити (організувати та систематизувати) аналітичну діяльність в компанії.
Завдяки застосуванню внутрішньо-фірмового стандарту підвищується якість
аналітичної роботи. Це пов’язано з тим, що при розробці документу враховані
вимоги Міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9000-2001, Міжнародних стандартів
аудиту, надання впевненості й етики та інших нормативних документів.
Використання документу сприяє належній якості технології діагностики ОСУ та
відповідному оформленню її результатів у формі звіту.
Окрім цього, застосування цього стандарту зменшує кількість роботи
аналітиків в ході аналізу структури управління та підвищує ефективність
функціонування відділу економічного аналізу. Вибір конкретного методу
проведення робіт з удосконалення організаційної структури управління залежить
від характеру проблем, наявності ресурсів, кваліфікованих виконавців та інших
умов. Будь-які зміни організаційної структури управління мають здійснюватися
з урахуванням того, що вони забезпечать кращі умови для досягнення
організацією своїх цілей, підвищать ефективність управління нею [1]. З метою
своєчасного

виявлення

резервів

підвищення

ефективності

чинних

організаційних структур управління підприємствами в умовах розвитку
конкурентного середовища необхідно систематично здійснювати аналіз
функціонування всіх елементів структури підприємства. Особливу увагу слід
звертати на рівень підтримання постійних і зворотних зв’язків між ланками
управління, чітке виконання кожною із них визначених поточних завдань,
забезпечення необхідними ресурсами для досягнення поставлених цілей. У разі
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виявлення суттєвих відхилень окремих ланок від поставлених цілей необхідно
оперативно вносити відповідні зміни в побудову структури управління. Ці
завдання мають виконувати керівники та їх заступники вищої ланки управління
підприємством [3].
Удосконалення організаційної структури передбачає вирішення всіх
поточних питань, що стосуються виробництва, маркетингу, фінансів, персоналу
та іншого на рівні цехів та виробництв, а рішення питань стратегічного характеру
– на рівні центрального апарату управління. Ефективність організаційної
структури управління, яка в кінцевому підсумку виявляється в успішному
рентабельному функціонуванні підприємства, може бути досягнута лише за
виконання умов, що не суперечать економічним законам, рівню розвитку
продуктивних сил суспільства та етапу розвитку підприємства. Метою
вдосконалення організаційної структури системи підприємства є забезпечення
прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, які спрямовані на
забезпечення економічного і соціального розвитку організації.
Оптимізацію організаційної структури підприємства слід проводити
поетапно: 1. Вибір зовнішніх консультантів або формування внутрішньої
команди фахівців для розробки та реалізації стратегії організаційного розвитку
підприємства. 2. Формування мети організаційних змін на підприємстві. Метою
організаційних змін є досягнення відповідності організаційної структури
підприємства

постійно

змінюваним

внутрішнім

та

зовнішнім

умовам

функціонування. 3. Розробка стратегії організаційного розвитку підприємства.
Така стратегія повинна орієнтуватися на економічну стратегію підприємства та
містити заходи щодо змін організаційної структури підприємства, проекти
нормативних

документів,

проект

плану

підготовки

та

перепідготовки

управлінських кадрів, терміни реалізації. 4. Розрахунок витрат на реалізацію
організаційних змін, обсяг яких залежить від масштабу змін, вибір та оптимізація
джерел фінансового забезпечення реалізації стратегії. 5. Аналіз внутрішніх
можливостей

реалізації

розробленої

стратегії

організаційного

розвитку

підприємства на основі самодіагностики (компетенція персоналу, мотивація
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персоналу, відповідність розробленої стратегії цілям підприємства тощо). 6.
Попередня оцінка ефективності стратегії організаційного розвитку, доцільності
та своєчасності проведення запропонованих змін. 7. Реалізація стратегії
організаційного розвитку підприємства та оцінка ефективності її реалізації. Не
всі

організаційні

зміни

мають

позитивні

наслідки

психологічного

та

матеріального характеру для персоналу підприємства, тому необхідно приділяти
увагу можливості своєчасного передбачення реакції колективу для розробки
заходів щодо усунення її через позиціонування позитивних результатів для
підприємства при їх реалізації.
Удосконалення

організаційної

структури

підприємства,

насамперед,

передбачає процес внесення коректив в організаційну структуру управління. Як
вже перевірено на практиці багатьох підприємств, введення незначних змін має
більше шансів на успіх, ніж значні зміни. Заохочення співробітників до
виконання поставлених цілей дозволить їм краще оцінити свою причетність і
посилить їх відповідальність за передбачувані зміни. Проблема вибору методу
аналізу та критеріїв оцінки результативності перетворень ще потребує
подальших досліджень.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану
підприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано основні методичні підходи до
його здійснення, їх переваги та недоліки, а також визначено особливості
застосування кожного з них відповідно до специфіки підприємства та
показників його діяльності.
Ключові слова: підприємство, фінансова звітність, фінансовий аналіз, баланс,
платоспроможність підприємства.
Сьогодні, значна кількість підприємств в Україні має незадовільну
структуру власного капіталу та має нестачу оборотних коштів. За своєчасної
розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового
стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій
майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість.
Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є
можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу
інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства
до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна
отримуватися за результатами аналізу фінансового стану підприємства.
Проблему проведення фінансового аналізу діяльності підприємства
досліджувало чи мало світових та вітчизняних вчених-економістів, зокрема:
Базілінська О. Я., Денисенко М., Кавтиш О., Сарапіна О., Яцишин Н. та інші.
Метою статті є дослідження сутності фінансового аналізу підприємства та
виокремлення основних методів та показників, для ефективного аналізу його
фінансового стану.
За умов кризового стану економіки зростає роль своєчасного та якісного
аналізу

фінансового

стану

підприємств,
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оцінки

його

ліквідності,

платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів щодо підвищення і
зміцнення

фінансової

стабільності.

Метою

оцінки

фінансового

стану

підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і
зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і
виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних
тлумачень сутності фінансового стану та визначень фінансової стійкості,
фінансового положення підприємства, про відсутність єдиної думки щодо
групування та способу обчислення показників оцінки фінансового стану.
Зокрема, Базілінська О. Я. [1] стверджує, що фінансовий стан підприємста – це
сукупність

показників,

що

характеризують

наявність,

розміщення

та

використання фінансових ресурсів підприємства. Яцишин Н. [5] пише, що
фінансовий стан підприємства це реальна та потенційна спроможність
підприємства забезпечити належний рівень фінансування господарської
діяльності, що характеризується сукупністю показників наявності, розміщення і
використання ресурсів підприємства та джерела їх фінансування. Кавтиш О.,
Сарапіна О., [3; 4] зазначають, що фінансовий стан підприємства являє собою
результат

взаємодії

всіх

елементів

фінансових

відносин,

визначається

сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою
показників та індикаторів, які відображають наявність, розміщення і
використання економічних ресурсів суб'єкта господарювання.
На основі аналізу економічної літератури, можемо визначити, що
фінансовий стан – це спроможність підприємства вести господарську діяльність
на основі своєчасного погашення усіх видів заборгованості, раціональної
структури капіталу і господарських засобів [4]. У ньому відображають у
вартісній формі загальні результати роботи підприємства з управління
фінансовими ресурсами.
Фінансовий стан визначається певним складом елементів (рис.1) та
характеризується фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального
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функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю
використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та
фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.
Елементи фінансового стану підприємства

Раціональне
розміщення основних
та оборотних фондів

Прибутковість

Оптимальний розподіл прибутку, який
залишився після сплати податків і
обов’язкових платежів

Платоспроможність та
ліквідність

Наявність фінансових ресурсів для
забезпечення безперервної роботи
підприємства

Рисунок 1 – Елементи фінансового стану підприємства
Джерело: складено автором на основі [5]
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з
використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить
критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за
певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові
точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання
фінансових

ресурсів,

їх

раціонального

розміщення.

Неефективність

використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності
підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та
реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності
підприємства, до загрози економічних санкцій.
Доцільно зазначити також відсутність у фахових джерелах єдиного бачення
щодо напрямів аналізу фінансового стану підприємства за даними фінансової
звітності. Основні підходи вчених-економістів до
«фінансовий стан підприємства» подано у таблиці 1.
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визначення поняття

Таблиця 1 – Підходи до визначення поняття «фінансовий стан
підприємства»
Автор
Денисенко М.
Кавтиш О.

Базілінська О

Сарапіна О.

Яцишин Н.

Визначення
виокремлює такі напрями аналізу фінансового стану, як оцінка
фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності й ефективності
управління.
розглянуто такі напрями аналізу фінансового стану, як аналіз активів і
пасивів, аналіз ліквідності й платоспроможності, аналіз фінансової
стабільності, аналіз оборотності оборотних коштів, аналіз руху коштів,
аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості, аналіз використання
капіталу.
напрями аналізу фінансового стану підприємства називає етапами
аналізу і наводить такий їх перелік: аналіз ефективності управління
активами підприємства, аналіз джерел формування капіталу
підприємства, аналіз ліквідності, аналіз фінансової стійкості, аналіз
ділової активності, аналіз рентабельності, аналіз позиції підприємства на
фінансовому ринку, визначення резервів підвищення ефективності
діяльності підприємства.
називає напрями аналізу фінансового стану блоками аналізу, які
охоплюють загальну оцінку фінансового стану та його змін, аналіз
фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності балансу, аналіз
ділової активності й платоспроможності підприємства.
докладно висвітлює методику внутрішнього аналізу фінансового стану
підприємства за такими напрямами: аналіз активів і пасивів, оцінка
фінансової стійкості підприємства, аналіз ефективності й інтенсивності
використання капіталу, оцінка ділової активності підприємства, оцінка
виробничофінансового левериджу, аналіз платоспроможності й
кредитоспроможності підприємства, аналіз запасу фінансової стійкості
підприємства (зони безпеки).

Джерело: складено автором на основі [1-5]
Проведене дослідження напрямів аналізу фінансового стану підприємства
за даними фінансової звітності дозволяє скласти такий перелік векторів аналізу:
аналіз активів і пасивів балансу, аналіз ліквідності й платоспроможності, аналіз
фінансової стійкості, ділової активності, аналіз рентабельності за даними
балансу.
Використання того чи іншого методичного підходу, об’єктивність
отриманих даних залежать від ряду зовнішніх і внутрішніх факторів. Серед
основних факторів, які чинять вплив на їх застосування варто відзначити
національні відмінності у стані економічного розвитку (стійкості економічної
системи), стабільності законодавства, можливостях інтерпретації даних,
нормативах для порівняння у процесі аналізу, необхідності доповнення
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неформалізованих методів формалізованими тощо.Основні методи аналізу
фінансового стану підприємства подано у таблиці 2.
Таблиця 2 – Характеристика основних прийомів аналізу фінансового стану

метод фінансових коефіцієнтів

трендовий аналіз

вертикальний аналіз

горизонтальний аналіз

Назва
1

Сутність
2
полягає у порівнянні
кожної позиції
поточної звітності з
минулим періодом

Переваги
3
дозволяє одержати
найбільш загальне
уявлення про якісні
зміни, які мали місце, у
структурі коштів і їх
джерел, а також динаміці
цих змін, дані прийоми
використовуються
практично в усіх
методиках
забезпечує
дозволяє одержати
визначення
найбільш загальне
структури
уявлення про якісні
фінансових
зміни, які мали місце, у
показників з
структурі коштів і їх
виявленням впливу джерел, а також динаміці
кожної позиції
цих змін, дані прийоми
звітності на показник використовуються
загалом
практично в усіх
методиках
полягає в порівнянні дозволяє простежити за
показниках тенденцію
кожної позиції
звітності з минулими розвитку, зробити
прогноз на перспективу
періодами і
виявлення тренду,
тобто основної
тенденції динаміки
показника, яка є
вільною від
випадкових впливів
індивідуальних
особливостей
окремих періодів
полягає в розрахунку простота обчислення
числових відношень величин; логіка відбору
показників різних
показників, правильність
форм звітності,
їх інтерпретації;
визначенні
використання
взаємозв’язку між
коефіцієнтів у
ними. Фінансові
просторово-часовому
коефіцієнти є
аспекті, тобто дає
вихідною базою для можливість швидко у
факторного аналізу відносних величинах
фінансового стану здійснювати як експрес-,
підприємства
так і комплексу
діагностику
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Недоліки
4
не містять механізму порівняння
окремих варіантів економічних рішень
і не передбачають взаємозамінюваності
різних ресурсів, через що
унеможливлюється вибір оптимального
варіанту розвитку економічної
системи; обмежене рахування інфляції

не містять механізму порівняння
окремих варіантів економічних рішень
і не передбачають взаємозамінюваності
різних ресурсів, через що
унеможливлюється вибір оптимального
варіанту розвитку економічної
системи; обмежене врахування інфляції

складність вибору моделі;
трудомісткість; проблеми інтерпретації
інформації та формування системи
аналізованих показників; неточність
даних за нестабільного ринкового
середовища (найчастіше тренд
короткостроковий)

трудомісткість; відсутність
нормативних значень ряду
коефіцієнтів; ситуація, коли зміни
величин коефіцієнтів у динаміці не
можуть бути інтерпретовані належним
чином, оскільки значення для
розрахунку змінюються у часі; не
завжди значення коефіцієнтів
відбивають реалії національного
господарства; окремі методики мають
застарілі назви форм звітності;
рекомендовані методики направлені на
ретроспективний аналіз; ототожнення
різних напрямків оцінки фінансового
стану

факторний аналіз

порівняльний аналіз

Продовження таблиці 2
це внутрішній аналіз гнучкий, динамічний, є
показників звітності основою комплексної
підприємства,
оцінки показників
дочірніх
фінансово-господарської
підприємств,
діяльності
підрозділів, цехів, а
також порівняння
показників даного
підприємства з
відповідними
показниками
конкурентів, з
нормативними чи
середньо-галузевими
даними
дає змогу виявити
дає змогу наочно
вплив окремих
побачити рівень
факторів на
фінансового стану на
показники за
підприємствах протягом
допомогою
кожного звітного періоду
детермінованих чи і простежити тенденцію
стохастичних
його зміни шляхом
прийомів
визначення ключових
дослідження
факторів впливу на
основні показники

трудомісткий; можливий при наявності
доступної, повної і достовірної
інформації; важко використовувати з
урахуванням фактору часу;
ототожнення різних напрямків оцінки
фінансового стану; для того щоб за
результатами порівняння можна було
зробити правильні висновки, необхідно
забезпечити відповідність показників
та їх однорідність за календарними
строками, методами оцінки, умовами
роботи, інфляційними процесами

трудомісткий; не завжди можна
обмежити кількість показників та
факторів для аналізу; залежно від
моделі результати можуть відрізнятись;
ситуація, коли зміни величин
коефіцієнтів у динаміці не можуть бути
інтерпретовані належним чином,
оскільки значення для розрахунку
змінюються у часі;

Джерело: складено автором на основі [1-4]
Отже, з метою аналізу фінансового стану підприємства доцільно
застосовувати методи:
− вертикального аналізу, тобто аналізу структури балансу (розрахунок
питомої ваги окремих статей у валюті балансу);
− горизонтального аналізу (у тому числі - трендового аналізу), тобто аналізу
динаміки статей балансу за певні періоди часу, визначення абсолютних і
відносних показників змін за статтями звітної форми та визначення тенденцій
розвитку в часі (тренду) показників звітності;
− коефіцієнтного аналізу, тобто визначення взаємозв’язків між показниками
на основі розрахунку відношень між статтями балансу та/ або іншими
абсолютними показниками, які розкриваються у фінансовій звітності.
Не зважаючи на те, що усі прийоми мають значну кількість недоліків, проте
серед основних варто відзначити те, що при проведенні аналізу фінансового
стану українські підприємства стикаються з проблемою, пов’язаною з
нестабільністю економіки.
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У зв’язку з нестабільністю національної валюти, в умовах постійної зміни
інформації багато фінансово-економічних показників, розрахованих на певний
час, повністю втрачають свою цінність для аналізу, тобто в результаті
проведення аналізу не можна стверджувати про його достовірність та
актуальність. Ще одним негативним моментом здійснення аналізу показників
фінансового стану дослідники визначають нерозвиненість фондового ринку, де
б обертались акції акціонерних підприємств, і по яким можна було б судити про
положення емітентів, їх фінансовий стан та розвиток. Крім того, нестабільність
законодавчої бази (фінансового, податкового права) також ускладнює
проведення аналізу фінансового стану підприємства.
У практичній діяльності доцільно використовувати наступні методи оцінки
фінансового стану підприємства[5]:
1. Комплексний метод оцінки аналізує і групує показники за двома
напрямками: стійкого фінансового стану й незадовільного. За допомогою цього
методу можна відокремити проблемні напрямки в діяльності підприємства та
виявити причини. Метод достатньо трудомісткий, на його основі важко зробити
висновки про фінансовий стан підприємства, оскільки йому притаманні усі
недоліки й коефіцієнтного методу.
2. Інтегральний метод розглядає оцінку фінансового стану підприємства на
базі розрахунку інтегрального показника, який формується в узагальнюючий
показник за напрямками рівнів платоспроможності, фінансової незалежності та
якості активів.
3. Беззбитковий метод передбачає розрахунок величини операційного
важеля та оцінку фінансового стану підприємства за показником запасу
фінансової стійкості, однак він не дає повної оцінки стану підприємства.
4. Рівноважний метод заснований на досягненні рівноваги між ліквідними
потоками

у

сфері

господарсько-інвестиційної

і

фінансової

діяльності

підприємства.
У світовій практиці використовують інтегральну оцінку фінансового стану
підприємств. Це такі відомі комплексні показники, як індекс Альтмана, модель
Спрингейта, модель Ліса та інші, порівняльна характеристика яких подана у
таблиці 3. Але всі ці моделі непридатні для вітчизняних умов господарювання,
тому що їх розроблено з використанням вибіркових сукупностей підприємств
інших країн, а тому враховані параметри істотно відрізняються від наших.
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Таблиця 3 – Порівняльна характеристика моделей прогнозування
банкрутства підприємства [3]

Модель
Терещенка

Модель Ліса

Модель
Таффлера

П’ ятифакторна
модель Альтмана

Двофакторна
модель
Альтмана

Моделі Переваги
Простота
розрахунку;
можливість застосування
при
проведенні
зовнішнього аналізу на основі
бухгалтерського балансу.
Простота й можливість
застосування за наявності
обмеженої
інформації;
порівнянність показників;
можливість
поділу
аналізованих компаній на
потенційних банкрутів і не
банкрутів; висока точність
розрахунків.
Спрощеність розрахунків та
висока точність прогнозу
ймовірності
банкрутства
компанії, що пов’язано зі
значною
кількістю
проаналізованих компаній.
Простота
і
швидкість
розрахунків;
доступність
необхідних для розрахунків
даних; можливість оцінити
фінансовий
стан
та
спрогнозувати банкрутство.
Урахування
специфіки
діяльності
суб’єктів;
охоплення
незначної
кількості
показників;
доступність
інформації,
необхідних для розрахунку
параметрів моделі.

Недоліки
Неадекватність
одержуваних
прогнозів
для
українських підприємств; не розглядається вплив
показників, що характеризують ефективність
використання ресурсів, ділову та ринкову активність
та ін.; не розглядається облік галузевої та
регіональної специфіки функціонування суб’єктів
економіки.
Неможливість використання в українських умовах
(не враховує українські особливості економіки);
складність інтерпретації підсумкового значення;
залежність точності розрахунків від вихідної
інформації; обмеженість сфери застосування;
заснована на застарілих даних; неврахування
показників рентабельності
Обмеження сфери застосування (тільки для
акціонерних товариств, акції яких активно
торгуються на фондовому ринку); складність
інтерпретації підсумкового значення; неможливість
використання в українських умовах; залежність
точності розрахунків від вихідної інформації;
використання застарілих даних
Не пристосована до українських підприємств;
створювалася з урахуванням західних особливостей
розвитку; неможливість застосування до малих
підприємств; невідповідність методичних прийомів
розрахунку показників фінансової звітності.
Недостатній рівень обґрунтованості показників та їх
нормативних значень; можливість застосування
тільки для окремих підприємств; великий інтервал
невизначеності.

На сьогодні українськими вченими вже розроблено такі моделі, як
дискримінантна інтегральна оцінка фінансового стану підприємства, яка
базується на застосуванні методології дискримінантного аналізу на основі
фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних підприємств і
комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання
матричних моделей. Цей метод оцінки дозволяє виявити тенденції у динаміці
фінансового стану підприємства. Недосконалість методів оцінки фінансового
стану підприємства це не єдина проблема сьогодення [5].
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На сьогоднішній день також існують складності проведення аналізу
фінансового стану, що обумовлено нестабільністю економіки, кризовим станом,
політичною невизначеністю. В умовах постійної зміни інформації багато
фінансово-економічних показників, розрахованих на певний час, можуть надалі
втратити свою цінність для аналізу у зв'язку з нестабільністю національної
валюти.
Отже, сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання, через вплив ряду
економічних та соціальних загальнодержавних факторів перебувають у
скрутному фінансовому становищі. В умовах кризи менеджерам стає важче
здійснювати ефективне управління підприємством. В таких умовах виникає
потреба у здійснені системного, ефективного фінансового аналізу стану
підприємства з метою виявлення наявних та потенційних проблем на
підприємстві,

розуміння

фактичного

рівня

фінансового

потенціалу

підприємства, оцінити рівень його конкурентоспроможності та фінансової
стійкості. Адже в сучасних мінливих умовах ринку, менеджери повинні завжди
володіти ситуацію про фінансовий стан власного підприємства, а також про
фінансовий потенціал основних конкурентів у галузі, лише за таких умов,
можливо здійснювати ефективну конкуренту діяльність на ринку.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 352.07(045)
Наталія Гелета
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
У статті досліджено особливості розбудови демократичного врядування на
місцевому рівні та виділено його основні компоненти. Розглянуто та
проаналізовано окремі форми участі громадян як механізми розбудови
демократичного врядування на місцевому рівні.
Ключoвi слoва: демократичне врядування, форми участі громадян, загальні
збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, консультації з
громадськістю, місцеві електронні петиції.
Розбудова демократичного врядування на місцевому рівні через творення
місцевої політики в умовах процесів децентралізації й субсидіарності є
важливою як для розбудови загальнодержавної демократії, так і для
удосконалення політико-управлінських процесів.
Сучасна парадигма публічного адміністрування в контексті його реалізації
щодо

місцевого

розвитку

характеризується

дуалістичним

поєднанням

стратегічно-управлінської та сервісної природи реалізації публічної влади на
місцях, первинною основою якого є людиноцентризм як принцип і пріоритет
керівної діяльності публічної адміністрації, що опікується питаннями місцевого
значення,

орієнтуванням

субординаційних

для

ієрархічних

розв'язання
відносин

яких

задля

слугує
надання

олюднення
можливості

територіальній громаді інституціалізовувати місцеву економіку та розв'язувати
локальні проблеми самостійно, в ефективних формах і задля потреб
індивідуалізованих її представників [0].
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В преамбулі до «Європейської хартії місцевого самоврядування» зазначено,
що саме місцеве самоврядування закладає підвалини демократичного режиму,
найбільш повною мірою дозволяє реалізовувати право громадян на участь в
управлінні державними справами [2].
О. Бурін наголошує, що локальна демократія необхідна для ефективного
функціонування демократії на національному рівні [3].
К. Буря зазначає, що ключовою ознакою локальної демократії з точки зору
державного управління є самоврядність та автономія, які встановлюються у
нормативних актах, з політологічної – виступає критерієм спроможності тієї чи
іншої громади приймати рішення та вирішувати власні проблеми [4].
В структурі розбудови демократичного врядування на місцевому рівні
виділяємо три компоненти: світоглядну, організаційну (інституційну) та

КОМПОНЕТИ РОЗБУДОВИ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

діяльнісну (рис. 1).

СВІТОГЛЯДНА

ОРГАНІЗАЦІЙНА

ДІЯЛЬНІСНА

Рисунок 1 – Компоненти розбудови демократичного врядування на
місцевому рівні
Проведений аналіз сучасних особливостей становлення світоглядної
підсистеми культури локальної демократії, здійснення оцінки рівня її розвитку
за ціннісним та знаннєвими критеріями в сучасній Україні, дозволили
М. Цумарєвому засвідчити незадовільний стан якісних характеристик знань,
уявлень, компетентностей щодо різних аспектів життєдіяльності громади, її
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інтересів, можливостей самоорганізації, забезпечення потреб громади шляхом
безпосереднього волевиявлення членів громади, прийняття політичних рішень
на рівні громади, ефективного використання інститутів і механізмів локальної
демократії. Хоча

у місцевої влади наявні сформовані переконання щодо

важливості участі громадян у процесі формування місцевої політики, проте
більшість населення не готова до активної участі в їх здійсненні. Натомість
значна частина громадян готових до зазначеної участі за винагороду, є
свідченням поширеності в суспільстві конформістських та патерналістських
настроїв [5].
Організаційна або інституційна компонента розбудови демократичного
врядування на місцевому рівні представлена правнормативно-правовими та
організаційно-функціональними механізмами локальної демократії, зокрема,
органами

самоорганізації

населення,

засобами

масової

інформації,

громадськими організаціями, об'єднаннями власників житлових та нежитлових
приміщень у багатоквартирному будинку. Нормативними чинниками розвитку
інституційної компоненти розбудови демократичного врядування на місцевому
рівні стала ратифікація Європейської хартії місцевого самоврядування, є
нормотворча діяльність Верховної Ради України та вищих органів виконавчої
влади, результатом якої стало закріплення механізмів локальної демократії в
Конституції України, законах України, постановах КМУ; нормотворча
діяльність органів місцевого самоврядування, результатом якої є прийняття
підзаконних актів, що врегульовують особливості застосування механізмів
локальної

демократії

на

місцевому

рівні.

Сюди

відносяться

статути

територіальних громад, положення про місцеву ініціативу, положення про
громадський бюджет, концепції про цифрову партисипацію на місцевому рівні
тощо.
Локальна демократія у сталих західних суспільствах не є процесом
дотримання формальних процедур та електорального вибору, оскільки, на думку
К. Бурі, вона має прояв у міжвиборчий період, і стосується впливу
інституалізованої громадської думки на діяльність місцевої влади [4].
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Діяльнісна

компонента

розбудови

демократичного

врядування

на

місцевому рівні включає політичну поведінку, участь у діяльності органів
самоорганізації населення, безпосередню реалізацію механізмів локальної
демократії.
Аналіз практик застосування членами територіальної громад механізмів
демократичного врядування на місцевому рівні підсилюється процесами
цифровізації [6]. Він дозволив виділити їх основні форми (рис. 2).

місцеві
електронні
петиції

громадські
експертизи

громадський
бюджет

загальні збори
громадян за місцем
проживання

Форми участі громадян у
механізмах розбудови
демократичного
врядування на місцевому
рівні

консультації з
громадськістю

місцеві ініціативи

громадські
слухання

Рисунок 2 – Форми участі громадян у механізмах розбудови
демократичного врядування на місцевому рівні
Наразі усі вони регламентовані чинним законодавством на національному
рівні або ж нормативними актами місцевого рівня.
Загальні збори громадян важлива форма безпосередньої участі у вирішенні
питань місцевого значення. Сприяння та врахування результатів даної ініціативи
органами місцевого самоврядування в своїй діяльності сприяє розв’язанню
місцевих проблем та продукує подальший розвиток громадянської культури на
місцевому рівні. Крім того загальні збори є необхідною складовою процесу
створення сусідських об’єднань. Проведення загальних зборів громадян за
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місцем проживання в територіальній громаді регулюється законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Верховної Ради України «Про
затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в
Україні», статутом територіальної громади.
М. Цумарєв вважає механізм локальних зборів потенційно ефективним
інструментом формування культури локальної демократії [5].
Громадські слухання є механізмом розбудови демократичного врядування
на місцевому рівні, який надає змогу членам територіальних громад проводити
зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого
самоврядування, під час яких члени громади можуть заслуховувати депутатів та
посадовців, порушувати питання місцевого значення, що належать до відання
місцевого самоврядування, та вносити пропозиції щодо їх вирішення.
Громадські слухання можуть використовуватись для легітимізації рішень,
які не завжди відповідають інтересам громади. Зініційовані посадовими особами
місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, а також широке
висвітлення їх результатів в місцевих ЗМІ створює у свідомості громади ілюзію
демократичного процесу і широкого залучення громади до вирішення питань
місцевого значення.
Достатньо високі показники участі в реалізації даного механізму за
результатами всеукраїнських досліджень вказують на поширеність цього
механізму та широке оприлюднення результатів його застосування, в той час як
його значення у якості інструмента впливу громади на вирішення місцевих
проблем залишається відносно незначним [5].
Сутність місцевої ініціативи як механізму розбудови демократичного
врядування на місцевому рівні полягає в реалізації права членів територіальної
громади ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого
питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування, що врегульовано
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Суб’єктами подання місцевої ініціативи також можуть бути громадські
організації, органи самоорганізації населення, ініціативна група, якщо така
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можливість унормована на місцевому рівні. Проте реалізація зазначеного
механізму ускладнюється або практично унеможливлюється в окремих
громадах, зокрема внаслідок: наявності вимоги створення ініціативної групи та
завищених кількісних вимог до її складу; надто великої кількості членів громади,
що мають підтримати ініціативу; наявності додаткових процедур (унормованих
місцевими радами), необхідних для реалізації ініціативи тощо.
Особливості консультацій з громадськістю як механізму розбудови
демократичного врядування на місцевому рівні полягають в залученні громадян
до участі в управлінні державними справами, наданні можливості для їх вільного
доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також
забезпеченні гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів,
що врегульовано Постановою КМУ № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Дана постанова
носить рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування.
Консультацій органів місцевого самоврядування з членами територіальної
громади суттєво збільшують рівень довіри громадян до роботи відповідної ради
та підвищують якість та легітимність ухвалених рішень.
Місцеві електронні петиції є відносно новим, але вже достатньо поширеним
інструментом механізму розбудови демократичного врядування на місцевому
рівні. Зауважимо, що процедура застосування електронних петицій є однією з
найпростіших та найдоступніших форм громадянської участі, що вимагає від
учасників мінімальних зусиль і водночас дозволяє доносити їх вимоги й позиції
напряму до тих осіб, від яких залежить прийняття необхідних рішень.
Наголосимо, що місцеві електронні петиції відображають реальні потреби
громади, отже зазначений механізм можна вважати одним з найбільш
продуктивним у розрізі розбудови демократичного врядування на місцевому
рівні.
Одним з найпродуктивніших механізмів розбудови локальної демократії, на
думку М. Цумарєва, є органи самоорганізації населення, оскільки на відміну від
інших механізмів, реалізація яких спрямована на вирішення певного питання
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місцевого значення та має разовий характер, діяльність органу самоорганізації є
процесом постійного представництва інтересів громади, в рамках території його
діяльності [5].
Органи самоорганізації населення є представницькими органами, що
створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села,
селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом «Про
органи самоорганізації населення». Зазначене представництво є проявом участі
громади у вирішенні місцевих справ, яке може здійснюватись, зокрема, у таких
формах: звернення до органів та посадових осіб органів державної влади та
місцевого самоврядування; представництво інтересів громади у судових та
правоохоронних органах; використання власних та наданих органами місцевого
самоврядування матеріальних і фінансових ресурсів задля самостійного
вирішення питань місцевого значення тощо.
Створення органів самоорганізації населення надає громаді можливість
використовувати сукупність законодавчо закріплених механізмів, більш
суттєвих у порівнянні з іншими механізмами локальної демократії, щодо участі
у вирішенні питань місцевого значення.
Зауважимо, що кількісні прояви застосування механізмів механізму
розбудови демократичного врядування на місцевому рівні нерівномірні. В
окремих громадах спостерігається активне використання певних механізмів, тоді
як в інших практика їх застосування відсутня, що може пояснюватися низьким
рівнем світоглядної компонентів, відсутністю успішної практики застосування
проаналізованих інструментів, наявністю перешкод щодо їх реалізації з боку
органів місцевого самоврядування.
Отож,

процеси

децентралізації

влади

та

цифрової

трансформації

прискорюють розбудову демократичного врядування на місцевому рівні,
сприяють поступовому зростанню довіри з боку населення України до них та їх
дієвому використанню.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
І СВОБОД ЛЮДИНИ
У статті проаналізовано механізм забезпечення прав та свобод людини через
сукупність процесів, які відбуваються внаслідок функціонування складових
елементів. Визначено, що основними стадіями забезпечення прав і свобод
людини є їх охорона, реалізація і захист.
Ключові слова: механізм забезпечення прав і свобод людини, охорона, реалізація,
захист, стадії механізму забезпечення прав і свобод, права, свободи.
Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави,
закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну цінність
людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості і безпеки вимагає
формування нових підходів до захисту прав людини. Віднині головним змістом
і спрямованістю діяльності нашої держави стають права і свободи людини та
гарантії їх здійснення.
Категорію «механізм» представники науки розуміють як сукупність форм,
методів та інструментів, систему засобів, заходів, способів і форм [1]. Категорія
«механізм» дає змогу розглянути забезпечення прав та свобод людини як
статичне явище, охарактеризувати його структуру, сукупність складових
елементів,

а

також

охарактеризувавши

висвітлити

динамічні

особливості

процеси,

які

його

функціонування,

виникають

внаслідок

функціонування цього механізму.
Механізм забезпечення прав і свобод особи є одним із найбільш
дискусійних питань. Проблемам забезпечення прав людини приділялася увага у
працях таких відомих теоретиків, як: В.С. Журавського, О.В. Зайчука А.П. Зайця,
А.М. Колодія, М.П. Орзіха, Н.М. Оніщенко, А.Ю. Олійник, О.В. Петришина,
О.Ф. Скакуна, М.В. Цвік та ін.
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Метою статті є висвітлення механізму забезпечення прав та свобод людини,
а також розкриття змісту та особливостей стадій цього механізму.
Проаналізуємо динамічний вимір механізму забезпечення прав та свобод
людини через сукупність процесів, які відбуваються внаслідок функціонування
складових елементів. Важливою є думка Орзіха М.П. про те, що механізм є
самостійною системою, на вході якої є нормативно-правовий матеріал,
зумовлений суспільними потребами, а на виході – суспільні відносини, що
організовані згідно з потребами розвитку і функціонування суспільства [3].
Рабінович П.М. визначає, що забезпечення прав і свобод людини передбачає три
елементи (напрями) державної діяльності щодо створення умов для здійснення
прав і свобод людини:
1) сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитивного впливу
формування їх загальносоціальних гарантій);
2) охорону прав і свобод (шляхом уживання заходів, зокрема юридичних,
для профілактики порушень прав і свобод);
3) захист прав і свобод людини (відновлення порушення правомірного
стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності) [3].
Дискусійним у наведених вище підходах є те, що забезпечення прав і свобод
людини передбачає напрями лише державної діяльності щодо створення умов
для здійснення прав і свобод людини. В умовах становлення громадянського
суспільства в Україні діяльність недержавних інституцій у процесі забезпечення
прав та свобод людини відіграє важливу роль. Громадські, релігійні, благодійні
організації, професійні спілки, їх об’єднання, творчі спілки, асоціації,
недержавні засоби масової інформації сприяють реалізації прав і свобод,
здійснюючи позитивний вплив на формування загальносоціальних гарантій та
вживають низку заходів для профілактики порушень прав і свобод людини.
Недержавні інституції не задіяні лише в процесі відновлення правомірного
стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності, адже це
виключно компетенція державних органів. Підтвердженням тому є позиція Є.О.
Гіда, який вказує, що під захистом прав людини слід розуміти примусовий щодо
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зобов’язаної особи спосіб здійснення суб’єктивного права, який застосовується
у встановленому законом порядку уповноваженими на те органами чи
компетентною особою.
Є ряд авторів, які поєднують статичний та динамічний виміри при
визначенні механізму забезпечення прав і свобод особи, зазначаючи, що він є
системою політичних, економічних, духовних та

спеціальних юридичних

засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для реалізації прав
людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та захисту від порушень [4].
У динамічному стані досліджує цю категорію О.А. Лукашева, яка вважає,
що «механізм забезпечення прав і свобод особи» слід поділяти на три
підсистеми: механізм реалізації, охорони і захисту. Виходячи з цього, вони є його
складовими елементами [5]. Досліджуючи механізм забезпечення прав і свобод
людини у динамічному стані наведений підхід є найбільш обґрунтованим.
Інші науковці, крім охорони, реалізації і захисту, до забезпечення прав і
свобод людини включають здійснення певних дій, які спрямовані на:
а) удосконалення національного законодавства країни і приведення його до
міжнародних стандартів у галузі прав людини;
б) реалізацію громадянами своїх прав і свобод;
в) охорону прав і свобод людини та громадянина;
г) захист прав і свобод людини та громадянина [5].
Охорона, реалізація і захист – це стадії механізму забезпечення прав і свобод
людини, які виникають внаслідок функціонування його структурних елементів.
Удосконалення національного законодавства країни і приведення його до
міжнародних стандартів у галузі прав людини – це підвищення якості закону.
Отже, нормативно-правова база є елементом структури механізму забезпечення
прав та свобод людини, зокрема, - складником охорони прав людини
Дискусії та розбіжності у підходах науковців до висвітлення поняття
механізму забезпечення прав та свобод людини виникають у зв’язку з тим, що:
а) у категорії «охорона», «реалізація», «захист» закладається різний зміст;
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б) механізм забезпечення прав та свобод людини досліджують виключно у
статичному стані, не враховуючи динамічного виміру.
Таким чином, визначаючи елементи механізму забезпечення прав і свобод
особи в динамічному вимірі, категорія «процес» відображає послідовність змін
правових явищ, які відбуваються внаслідок функціонування структурних
елементів механізму. Проце́с (лат. processus) – рух, послідовна зміна предметів і
явищ, що відбувається закономірним порядком, сукупність низки послідовних
дій, спрямованих на досягнення певного результату, послідовна зміна станів
об’єкта в часі [1].
Отже, механізм забезпечення прав і свобод людини у динамічному вимірі
включає три процесуальні стадії: охорону, реалізацію і захист прав і свобод
людини. Вони мають послідовність, можуть переходити від однієї до іншої
залежно від юридичних фактів. Час – це основна матриця динамічного виміру
механізму, у якій він розгортається по-різному. Винятком є охорона прав і свобод
людини, яка є безперервною. Процесуальна стадія охорони прав і свобод, яка
являє собою сукупність правових заходів, здійснюваних міжнародними
організаціями,

державними

органами

та

громадськими

формуваннями,

спрямованих на профілактику порушень, попередження, усунення причин, що їх
зумовлюють, і сприяння безперешкодній реалізації прав та свобод особи.
Процес охорони прав та свобод особи у часовому вимірі є безперервним.
Реалізація прав і свобод людини – це форма буття прав і свобод, що зводиться до
переведення соціальних благ, які закріплені нормами права, в стан їх можливого
і дійсного використання конкретною особою, з метою задоволення своїх
різноманітних потреб та інтересів [6]. Реалізація прав – це втілення приписів
правової норми у діяльності суб’єктів. А механізм реалізації права – це діяльність
суб’єкта права, зобов’язаної сторони, законодавчого органу, правозастосовного
органу та наявні юридичні норми, які регулюють їхню діяльність.
Автори розрізняють три основні форми реалізації права: використання,
виконання та дотримання [7]. Особливість цієї стадії у тому, що її динаміка
залежить від суб’єктивної волі носія права. Процес захисту як стадія механізму
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забезпечення прав і свобод особи виникає у разі загрози праву, посягання,
невизнання або в результаті його порушення. Ця стадія є сукупністю дій
уповноважених суб’єктів з метою відновлення порушених прав, відшкодування
шкоди, притягнення винних до відповідальності. Це примусовий щодо
зобов’язаної особи спосіб, який застосовується лише уповноваженими на те
органами

у

встановленому

законом

порядку.

Бородін

І.Л.

наводить

співвідношення категорій «охорона» і «захист» таким чином: механізм захисту
реалізується в разі порушення прав і свобод громадян, якщо їх охорона не була
забезпечена, а під механізмом охорони розуміють сукупність профілактичних
заходів, що здійснюються державними органами та їхніми посадовими особами,
громадськими організаціями й іншими субʼєктами процесу для попередження
порушень прав і свобод громадян, а також усунення різних перешкод, які
заважають їх реалізації [8]. Таке розмежування понять «охорона» і «захист», на
наш погляд, є обґрунтованим.
«Механізменний» підхід дає змогу розглянути забезпечення прав та свобод
людини у двох вимірах: статичному та динамічному. Досліджуючи це поняття
як статичне явище, можна охарактеризувати його структуру, сукупність
складових елементів. Внаслідок аналізу динамічного виміру механізму
забезпечення прав та свобод людини через сукупність процесів, які відбуваються
внаслідок функціонування складових елементів, можна зробити висновок, що
охорона, реалізація і захист – це процеси реалізації механізму забезпечення прав
і свобод людини. Процеси механізму забезпечення прав і свобод людини мають
певну послідовність. Винятком є стадія охорони прав і свобод людини, яка є
безперервною.
Стадія охорони прав і свобод – це сукупність правових заходів,
здійснюваних

міжнародними

організаціями,

державними

органами

та

громадськими формуваннями, спрямованих на профілактику порушень,
попередження, усунення причин, що їх зумовлюють, і сприяння безперешкодній
реалізації прав та свобод особи. Процес охорони прав та свобод особи у часовому
вимірі є безперервним.
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Стадія реалізації прав і свобод – це безпосередня діяльність уповноважених
суб’єктів, спрямована на створення необхідних умов для перетворення
задекларованих соціальних благ на стан їх можливого і дійсного використання
конкретною особою. Вона може проявлятись у використанні, виконанні та
дотриманні прав та свобод. Особливість цієї стадії полягає у тому, що її динаміка
залежить від суб’єктивної волі носія права.
Стадія захисту у механізмі забезпечення прав і свобод особи – це сукупність
дій уповноважених суб’єктів у встановленому законом порядку з метою
відновлення порушених прав, відшкодування шкоди, притягнення винних до
відповідальності. Вона виникає у разі загрози праву, посягання, невизнання або
в результаті його порушення.
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ГРОМАД В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У

статті

досліджуються

актуальні

проблеми

соціально-економічного

розвитку територіальних громад в Україні в умовах впровадження реформи
децентралізації. Підкреслено, що активізація економічного життя в регіонах
визначає тенденції економічного зростання всієї країни. Визначено, що
найгострішими

проблемами

розвитку

соціально-економічної

сфери

територіальних громад є невідповідність наявної в Україні системи
адміністративно-територіального устрою сучасним умовам господарювання;
недосконалість механізмів фінансово-бюджетного стимулювання соціальноекономічного розвитку регіонів.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, територія, децентралізація,
територіальна громада
В умовах реалізації в Україні реформи децентралізації ключова роль в
управлінні соціально-економічним розвитком територіальних громад належить
місцевим органам самоврядування. Вони координують діяльність усіх
господарських структур, зокрема і об’єктів соціальної інфраструктури, беруть
участь у розробці та реалізації соціальних і виробничих проектів, вирішують
питання розподілу бюджетних коштів. Саме у віданні органів місцевого
самоврядування знаходяться можливості створення сприятливих умов для
стимулювання економічних процесів територіальних громадах; застосування
інвестиційно-інноваційного механізму, розвитку суб’єктів господарювання усіх
форм власності; сприяння зростанню зайнятості населення адміністративних
утворень. Децентралізація передбачає передачу на регіональний рівень такої
кількості повноважень, скільки місцева влада може прийняти задля виконання
покладених на неї обов’язків, у тому числі у сфері надання публічних послуг та
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підвищення добробуту людей, що проживають на певній території [1]. Найбільш
цікавим для дослідження є економічний аспект децентралізації, питання – яким
чином децентралізація може вплинути на стимулювання економічного розвитку
територіальних громад в Україні. Від успішного вирішення цього питання
залежить вихід країни з кризи, рівень соціально-економічної стабілізації та
темпи економічного зростання добробуту місцевих громад, успіх регіонального
розвитку в цілому. Така постановка проблеми свідчить про вагоме теоретичне та
практичне значення дослідження впливу децентралізації на стимулювання
економічного зростання територіальних громад в Україні [2].
Соціально-економічний розвиток регіону – одна з ключових проблем
багатьох країн, специфічні риси якого багато в чому визначаються розмірами
території, природно-кліматичними особливостями, національним складом,
культурно-історичними чинниками, неоднорідністю економічного простору,
розподілом ресурсів і ступенем їх освоєності. Сьогодні розвиток продуктивних
сил під впливом стрімкого впровадження інновацій в усіх сферах людської
діяльності, широкого розповсюдження інформаційних технологій і систем
телекомунікацій, які формують єдиний інформаційний простір, а також розвитку
мережевих форм організації виробництва ця проблема набуває нових обрисів і
нових особливостей [5].
Сучасна

адміністративно-фінансова

та

секторальна

децентралізація

передбачає реорганізацію майнових і фінансово-господарчих відносин у
соціально-економічній

сфері

з

метою

підвищення

доступності

умов

функціонування суб’єктів господарювання, що працюють в регіонах та
покращення якості життя населення територіальних громад. Аналіз останніх
наукових досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми.
Методологічні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів досліджено
в працях таких зарубіжних учених, як Р. Барро, Т. Веблен, Р. Коуз, Д. Ромер,
Р. Солоу, П. Самуэльсон. Такі вітчизняні економісти, як Р. Білик, В. Вакуленко,
В. Василенко, С. Дорогунцов, О. Єрмаков, М. Максимчук, В. Мікловда,
М. Орлатий, В. Семиноженко, О. Тищенко та інші внесли вагомий внесок у
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розвинення положень регіональної економіки. Розв’язанню проблем створення
територіальних громад в умовах децентралізації, удосконаленню механізму їх
соціально-економічного розвитку присвятили свої дослідження Т. Бондарук,
З. Варналія, О. Власюк, Г. Возняк, Т. Кваша, О. Кириленко, В. Кравченко,
Н. Кузьминчук, М. Мельник, В. Роман, І. Сторонянська, М. Хвесик, І. Чугунов
тощо. Незважаючи на фундаментальні методологічні та практичні дослідження
вітчизняних і зарубіжних вчених, що розглядають сутність, головні принципи та
фактори соціально-економічного існування територій, багато проблем, що
стосуються оцінки рівня їх стану і розвитку, розробки ефективних механізмів
вдосконалення структурної політики органів місцевого самоврядування, пошуку
і

розвитку

нових

конкурентних

можливостей

територій

в

контексті

децентралізації, залишаються маловивченими.
Метою статті є дослідження, оцінка і узагальнення впливу процесів
децентралізації на соціально-економічний розвиток територіальних громад в
Україні.
Соціально-економічний розвиток територіальних громад завжди був і буде
виділений з усієї сукупності державних інтересів як актуальний і пріоритетний
напрямок, оскільки, будучи частиною єдиної держави, вносить свій вклад в його
історію, внутрішнє політичне, економічне, культурне життя, досягнення певних
результатів на міжнародній арені. А організація господарської діяльності
територіальних громад за допомогою взаємодії продуктивних сил своїх
територій становить єдиний господарський комплекс країни. Саме активізація
економічного життя в регіонах визначає тенденції економічного зростання всієї
країни [3]. Економічний розвиток територій створює базу і є важливим джерелом
підвищення якості життя населення, оскільки в ході взаємозалежних процесів
економічного розвитку створюються передумови для підвищення доходів
громадян, споживання, рівня освіти і медичного обслуговування. А також
створюються умови, які сприяють зростанню самоповаги людей в результаті
формування соціальної, політичної, економічної та інституційної систем,
орієнтованих на підвищення престижності особистості в суспільстві [4].
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На сьогоднішній день найгострішими проблемами розвитку соціальноекономічної сфери територіальних громад є:
1.

Невідповідність

наявної

в

Україні

системи

адміністративно-

територіального устрою сучасним умовам господарювання та вимогам
ефективності публічної влади.
2.

Недосконалість

механізмів

фінансово-бюджетного

стимулювання

соціально-економічного розвитку регіонів [5].
3.

Недостатній

рівень

кадрового

забезпечення

органів

місцевого

самоврядування.
4.

Недосконала

система

територіального

розміщення

об’єктів

інфраструктури.
5. Невпорядкованість відносин власності, в тому числі і на об’єкти
інфраструктури.
6. Недостатній рівень якості послуг, що надаються населенню органами
місцевого самоврядування і об’єктами соціально-економічної сфери [4].
Реформа децентралізації є визначним суб’єктивним чинником у процесах
соціально-економічного розвитку територій. В Україні цей процес розпочався у
2014 році з прийняття Концепції реформи місцевого самоврядування та
територіальної

організації

влади

в

Україні,

законів

України

«Про

співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»
та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» – щодо фінансової децентралізації. 17
липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення та
ліквідацію районів». Згідно з цим документом, тепер в Україні 136 районів. Старі
490 районів парламент ліквідував. До цього Урядом було затверджено
перспективні плани формування територій 1470 спроможних територіальних
громад 24 областей, які 100% охоплюють всю територію областей. Концепцією
реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в
Україні для забезпечення соціально-економічного розвитку території визначені,
зокрема, такі шляхи і способи, як:
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 надання трансфертів із державного бюджету безпосередньо кожному
місцевому бюджету;
 визначення фінансовою основою здійснення органами місцевого
самоврядування власних повноважень податків та зборів, які пов’язані з
територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 закріплення за місцевими бюджетами частини коштів, що надходять від
сплати податку на прибуток новостворених юридичних осіб, протягом п’яти
років від дати інвестування в юридичну особу;
 надання органам місцевого самоврядування права регулювати ставки
місцевих податків і зборів;
 надання органам місцевого самоврядування доступу до залучення
кредитних ресурсів для інвестиційного розвитку шляхом спрощення процедур
погодження запозичень і місцевих гарантій та збалансування їх із способами
державного контролю, спрямованого на запобігання банкрутству об’єктів права
комунальної власності;
 підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних
коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу для всіх місцевих
бюджетів;
 визначення матеріальною основою місцевого самоврядування майна,
зокрема землі, що перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст
(комунальній власності), об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, району, області, а також належної бази оподаткування;
 надання територіальним громадам права розпоряджатися земельними
ресурсами в межах своєї території, об’єднувати свої майно та ресурси в рамках
співробітництва територіальних громад для виконання спільних програм та
ефективнішого надання публічних послуг населенню суміжних територіальних
громад [4].
Застосування цих інструментів Концепції, а також основних положень
вищезазначеної законодавчої бази дало змогу за 6 років реформи децентралізації
утворити 1469 територіальних громад (далі – ТГ), у які добровільно об’єдналися
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4882 громади. Станом на 1.09.2020 року площа утворених ТГ становила майже
47% від загальної площі України. В той же час в ТГ та містах обласного значення
проживає понад 70% населення України. У 2020 році в Україні фінансування
соціально-економічного розвитку територій за рахунок коштів державного
бюджету сягнуло 101,9 млрд гривень. Із них майже 60% або 61,1 млрд грн було
витрачено на відновлення і будівництво транспортної інфраструктури; 12,8% на регіональний розвиток; 5,1% - розвиток сфери освіти; 4,9% - розвиток
сільських територій; 4,3% – розвиток соціальної інфраструктури; 2,7% вкладено у проекти пов’язані з транспортною інфраструктурою; 2,2% - надійшло
до закладів, що відносяться до сфери культури; 2,0% - профінансовано
реалізацію проектів, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності;
0,8% - вкладено у об’єкти спортивної інфраструктури і 0,8% або 0,9 млрд грн виділено на впровадження заходів, пов’язаних з екологічною безпекою [4].
Таким чином, ефективне місцеве самоврядування в умовах децентралізації,
та

забезпечення

ним

поступального

соціально-економічного

розвитку

відповідних територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної та
фінансової бази. Децентралізовані повноваження мають бути забезпечені
відповідним ресурсом для якісного виконання.
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УДК 22100
Максим Дибський
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА КОЗЯТИН
У статті проаналізовано економічний розвиток міста Козятин через
сукупність процесів, які відбуваються внаслідок функціонування складових
елементів.
Ключові слова: розвиток міста, економічний розвиток, основні покази
економічного та соціального розвитку міста, основні програми реалізації,
інвестиційні проєкти.
З метою забезпечення збалансованому росту розвитку громади згідно з
законами розробили програму соціально-економічного розвитку Міської ради.
Основа цієї програми побудована на таких показниках: макроекономічних
(передбачені завдяки розробленій стратегії соціально-економічного розвитку
країни),основні

зазначені

завдання

(завдяки

стратегії

збалансованого

регіонального розвитку Вінницької області) та інші нормативні акти.
Програма базується на аналізуванні тенденцій розвитку регіональної
економіки, кінцевої економічної ситуації, виклики що є актуальними з якими
територіальна

громада

пересіклась

така

як

розповсюдження

гострої

респіраторної хвороби під назвою корона вірус або COVID-19 а також
припущення внутрішніх та зовнішніх ризиків, визначає заходи та завдання
соціальної та економічної діяльності міської ради.
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Загальна мета програми це створення умов задля росту економічного
добробуту опираючись на розвиток промислового спроможного на конкуренцію
сектору, залучення інвестицій в розвиток, створення та покращення умов
життєдіяльності, належне функціонування основних об’єктів в інфраструктурі,
стан екології довкілля, поліпшення доступності та головне якості в суспільних
послугах, покращення у зміцненні малого та середнього бізнесу.
Міською радою були узгоджені такі програми та заходи з міським
бюджетом

з

урахуванням

позабюджетними

задля

можливостей,

максимального

залучення

добробуту

в

донорів
межах

що

є

чинного

законодавства. Буде проводитися поквартальний моніторинг виконання програм
задля чесної оцінки в якості реалізації програмних заходів, це дозволить завчасно
приймати потрібні управлінські рішення. Через це програма може уточнюватися
в процесі її виконання, усі зміни та уточнення програм повинні утверджуватися
рішеннями в сесії міської ради.
Основні завдання програми:
-

покращення підприємницьких кліматів та налагодження міцної

взаємодії суб’єктів взаємодії та міської влади;
-

підвищення ефективності бюджетних коштів та зростання дохідної

частини бюджету;
-

збільшення діючих промислових підприємств в кількості та їхнього

трудового потенціалу;
-

нарощення

обсягів

інвестицій

в

основний

та

не

основний

капітал,збільшення обсягів будівництв житла;
-

функціонування гуманітарної та соціальної сфери подальший розвиток

усіх освіт;
-

підвищення заробітної плати працівників економічних галузях

недопущення заборгованості для них у заробітній платі;
-

розширення телекомунікаційних послуг, покращення транспортного

сполучення, якості комунальних послуг, покращення загальної екології та
благоустрою міста;
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Успішне виконання Програми забезпечить:
- розвиток підприємства на майбутнє зі створенням СПД нових робочих
місць;
- зростання заробітної плати працівників в галузях економіки міста;
- збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції промисловості в
цілому;
- збільшення ефективності суб’єктів господарської діяльності;
- на ринку праці буде стабільна ситуація зі створенням додаткових робочих
місць;
- збільшення обсягів будівництва з його введенням в експлуатацію.
В 2020 році весь світ як і Україна, як і Вінницька область, так і Козятинська
міська рада зіткнулася з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19
(корона вірусом) що змусило зменшити коригуючи державні пріоритети,
регіональну політику задля блага людей зменшивши захворюваність та
смертність. Органи місцевої влади проводили роботу та вирішення проблем в
різних галузях, господарських та соціальних сфер за для забезпечення
стабільності економіки.
Загалом,

стан

соціально-економічного

розвитку

міста

можна

охарактеризувати такими показниками:
- зменшення надходжень до загального фонду бюджету мiста на 7,1%;
- збiльшення обсягiв промислового виробництва на 4,9% (8 мiсце по
області);
- індекс реалiзованої промислової продукцiї становить 105,1%;
- реалiзацiя промислової продукцiї на душу населення зросла на 6,7%;
- зростання середньомiсячної заробiтної плати на 0,35%;
- зростання обсягiв прийнятого в експлуатацію житла (нове будiвництво) у
розрахунку на 10 000 населення- 105,5%;
- позитивне сальдо зовнiшньої торгiвлi за І піврiччя промислових
пiдприємств мiста - +4063,9 тис.дол.США , при цьому експорт зрiс на 113,6%(4
503,7 тис. дол. США), iмпорт зменшився на 87% (439,8тис.дол США);
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- надання 310 видiв адмiнiстративних послуг через Управлiння ЦНАП в
м. Козятинi. За 9 місяцiв цього року надано 21 378 адмiнiстративних послуг, за
надання яких до місцевого бюджету територiальної громади зараховано 742
228,5 тис грн.;
- у сiчні-листопадi 2020 року започаткували дiяльнiсть 143 новостворених
суб’єкти господарювання (скасували 125 суб’єктів);
- проведено капітальний ремонт дорiг чотирьох вулиць на суму 6
189,4тис.грн.;
- поточний ремонт дорiг на вулицях мiста на суму 4 699,45 тис. грн. ;
- поточний ремонт тротуарiв на суму 1 318,45 тис. грн.;
-

завершується капiтальний ремонт шляхопроводу на км 298+056

автомобiльної дороги Н-02 /М-06/- Кременець-Біла Церква-Ржищів-КанівСофiївка довжиною 43,9 метра по вулицi Білоцерківській (міст через залізницю)
в рамках Програми «Велике будiвництво» кошторисною вартiстю 127
100,0тис.грн.,тощо.
Бюджет міської ради на 2020 рік обґрунтовано відносно до положень
Податкового і Бюджетного кодекса України, міжбюджетних трансферних
показів , упорядкований Законом України «Про Державний бюджет України на
2020 рік»
Представники промислового комплексу міст Козятина являються два
підприємства харчової діяльності – ТОВ « Козятинський м'ясокомбінат», ПрАТ
« Козятин хліб» та підприємство добувної діяльності ТОВ «Сока України»
За 10 місяців роботи підприємств покращилась динаміка на 4,9%
Місто посідає 8 місце по області за індексом промислового виробництва
Житлове – комунальне господарство
Робота комунальних підприємств у напрямку житлово_комунального
господарства
КП «Чисте місто»

230

На протязі останнього часу на територіях міста завідують господарськими
діяльностями два підприємства – КП « Чисте місто» і КП «Управляюча
компанія».
Транспортно-комунальна мережа Козятин має одну із залізничних
магістралей Київ- Одеса його напрямок включає 11 підрозділів
Ефективна інфраструктура транспорту дуже необхідна умова для
забезпечення економіки міста
За 9 місяців 2020 року залізничним транспортом:
- вiдправлено вантажiв - 2 796,0 тис. тон, що на 17,2% менше аналогiчного
періоду минулого року;
- вантажооборот зменшився на 13,3% до відповiдного періоду 2019 року та
становить 11 671,0 млн.тонн/км;
- вiдправлено пасажирiв 1 543,97 тис. чол., або на 57,7% менше порiвняного
перiоду 2019 року;
- пасажирооборот зменшився на 62,7% до вiдповідного перiоду 2019 року
та становить 525,6 млн.пас./км.
Автомобільним перевезення громадян здійснює 4 перевізника- підприємці
та фізичні особи. Маршрут міста включає 4 напрямки довжиною 34,3км та
обслуговують їх 6 автобусів
За 10-ть місяцiв 2020 року автомобільним транспортом:
- перевезено вантажiв – 6,9 тис.т вантажiв, що становить 103% до
відповідного перiоду минулого року;
- вантажообiг збiльшився на 11,5% до аналогiчного періоду 2019року і
становив 1 195,5 тис. тонно/кiлометрів;
- перевезено пасажирiв – 143,6 тис. чол. або на 38,7% менше аналогiчного
перiоду 2019 року;
- пасажирообiг автомобiльним транспортом зменшився на 41,4 % до
порівняного періоду минулого року та становить 954,9 тис. пас. км.
Завдання та цілі на 2021 рік були такі:
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Програма економічного та соціального розвитку Козятинської міської ради
була спрямована на реалізацію основних напрямів та створення умов для
соціальної стабільності завдяки:
розвитку високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв;
- впровадження в економiку мiста розробок та досягнень вiтчизняної
науки, посилення мотивацiї до iнноваційної діяльності та технiчного
переоснащення виробництва;
-збереження темпiв економічного зростання господарського комплексу на
основi його інвестиційно-iнноваційної складової;
- підвищення конкурентоспроможностi;
- всебічне сприяння розвитку підприємницької дiяльності;
-забезпечення зростання реальних доходiв населення;
- захист навколишнього середовища і пiдвищення екологiчної безпеки;
- викорінення корупції на усіх рівнях та детінізація економiки;
- підвищення ефективностi заходів протидiї злочинності, у т.ч. у сфері
економiки;
- розвиток системи освіти;
- забезпечення гострих потреб галузi охорони здоров'я та формування
здорового способу життя;
- збереження традицій та розвитку української культури;
- підвищення рiвня зайнятості.
Козятинська міська громада – це громада, у якій динамічно розвивається
підприємництво. За результатами опитування представників бізнесу, переважна
більшість респондентів вважають найважливішими завданнями економічного
розвитку громади - є створення системи підтримки малих та середніх
підприємств, та залучення інвестицій разом з розвитком інноваційних галузей.
Попередньо, за результатами опитування представників громади та бізнесу,
визначено

низку

перспективних

для

розвитку

галузей,

зокрема,

агропромисловий комплекс, енергозбереження та альтернативні джерела енергії,
медичні послуги, індустрія розваг та культурного дозвілля, сфера торгівлі,
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послуг тощо. Водночас найбільшими проблемами міський бізнес вважає: нестачу
кваліфікованої робочої сили, застарілі засоби виробництва, недостатність
фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу. Тому, для економічного розвитку
міста необхідним є створення умов для розширення бізнесу, розвиток кадрового
потенціалу робочої сили, з використанням навчальної бази Козятинського
міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту, та
навчальних закладів інших міст, прозорі механізми надання земельних ділянок
та розвиток інфраструктури для комфортного розвитку бізнесу
Основними екологічними проблемами Козятинської міської територіальної
громади є забруднення атмосферного повітря, вод, ґрунтів, ризик виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного характеру, спричинене вичерпанням
термінів експлуатації та неналежним функціонуванням об’єктів водопровідноканалізаційного господарства. Забруднення повітря атмосферного повітря
відбувається внаслідок пересування залізничного та автотранспорту (місто
перетинають залізничні магістралі державного та міжнародного сполучення,
автомагістраль Київ-Кременець).
Реалізація Стратегії, за умови дотримання екологічних вимог, має сприяти
збереженню довкілля та зменшенню антропогенного навантаження. Такий підхід
має забезпечити стійкий розвиток громади, що поєднуватиме можливості
розвиненої транспортної інфраструктури, відповідального бізнесу, цінних
природних ресурсів та конкурентоспроможного людського потенціалу й
дозволятиме покращити якість життя мешканців Козятинської міської
територіальної громади. Реалізація Стратегії, за умови дотримання екологічних
вимог, має сприяти збереженню довкілля та зменшенню антропогенного
навантаження. Такий підхід має забезпечити стійкий розвиток громади, що
поєднуватиме

можливості

розвиненої

транспортної

інфраструктури,

відповідального бізнесу, цінних природних ресурсів та конкурентоспроможного
людського потенціалу й дозволятиме покращити якість життя мешканців
Козятинської міської територіальної громади.
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Андрій Доміннік
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНАХ ВЛАДИ
Обґрунтовано необхідність впровадження системи мотивації працівників в
органах влади. Названо основні завдання та механізми мотивації працівників.
Розглянуто систему мотивації персоналу як елемент інноваційного кадрового
менеджменту. Проведено дослідження основних мотивів праці в сучасних
організаціях. Визначено основні напрями вдосконалення роботи з персоналом.
Ключові слова: кадровий менеджмент, мотивація, кадровий потенціал,
персонал, трудові ресурси, мотиви праці.
У результаті політичних та економічних перетворень, що відбувались в
Україні протягом останніх декількох років, національна економіка зазнала
кардинальних змін. Вони торкнулися й сфери управлінських відносин, в
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результаті чого система менеджменту набула нових рис. Досвід передових
організацій світу доводить, що провідну роль в організації діяльності відіграють
трудові ресурси. Адже персонал – це провідний чинник виробництва чи
управління,

один

з

основних

факторів

економічного

зростання

та

конкурентоспроможності сучасної організації. Реалізація жодної із задач
управління у будь-якій сфері діяльності неможлива без зацікавленості в її
вирішенні працівників. Однак, на жаль, характерною рисою сучасних трудових
відносин в Україні є зниження мотивації трудової діяльності працівників
унаслідок недостатньо дієвого стимулювання праці. Це, в свою чергу, негативно
впливає на її продуктивність, на використання ресурсів та ефективність
діяльності в цілому [1, c. 2]. Кожному керівнику необхідно пам’ятати, що людина
є не лише найважливішим елементом виробничо-технологічного процесу на
підприємстві, але й, як зазначалося раніше, головним стратегічним ресурсом
компанії в конкурентній боротьбі. В свою ж чергу велика кількість організацій в
країні, які здатні ефективно конкурувати на ринку – одна з запорук економічного
розвитку держави. Саме тому актуальним залишається питання впровадження
системи механізмів мотивації працівників як елементу кадрового менеджменту,
задля підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах. Також
мотивація праці є важливою і для працівників органів влади, тому тема статті є
актуальною.
Вивчення зарубіжної та вітчизняної літератури, яка присвячена теорії й
методології

мотивації

персоналу,

підвищенню

продуктивності

праці,

практичним аспектам управління мотивацією персоналу, свідчить про
безсумнівний інтерес вчених до даної проблеми. Важливі аспекти проблеми суті
мотивів та стимулів праці висвітлювалися в працях представників різних
економічних шкіл А. Сміта, Л. Маршала, Ф. Тейлора, Е. Мейо та інших. Суттєвий
внесок у розвиток досліджень з цієї проблеми зробили й українські вчені:
Д.П. Богиня, О.А. Бугуцький, В.С. Дієсперов, Г.А. Дмитренко, М.І. Карлін,
В.Д. Лагугін, М.М. Махненко, М. П. Поліщук.
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Головною метою статті є обґрунтування необхідності впровадження
сучасних механізмів мотивації працівників в органах влади, як одного з
ключових елементів кадрового менеджменту та дієвого інструменту управління
кадровим потенціалом.
Вирішальним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація.
Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення
основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен грамотний
керівник намагається переконати підлеглих працювати краще, створити у них
внутрішній стимул до активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість
у праці, ініціювати переживання задоволення від отриманих результатів [5].
Ставлення людини до трудової діяльності визначають різні внутрішні і
зовнішні спонукальні сили. До внутрішніх сил відносять потреби, інтереси,
бажання, прагнення, цінності, ідеали, мотиви. До зовнішніх сил відносять
різноманітні методи економічного та морального впливу, які використовуються
організацією для підвищення трудової активності працівників.
Таким чином, мотивація представляє собою комплекс причин, які
спонукають працівників до цілеспрямованих дій і є рушійною силою людської
діяльності і поведінки на основі глибокої особистої зацікавленості і залучення до
її здійснення [2, c. 62].
Дуже часто, розробляючи систему мотивації в організації, враховується
лише її матеріальна, а точніше – грошова складова. Вона включає в себе
заробітну плату, бонуси, премії, страхування, медичне обслуговування та
соціальні програми, матеріальну допомогу тощо. Прагнення людини поліпшити
своє матеріальне становище та досягти певного рівня добробуту зумовлює
необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості
та результативності праці. До того ж, вищий рівень заробітної плати сприяє
зниженню плинності кадрів. Чимало провідних підприємств сьогодні проводять
політику заохочення, що включає в себе купівлю футболок, чашок, ручок,
путівок на курорти задля підтримання та підвищення мотивації своїх
працівників. Однак така матеріальна мотивація підвищує продуктивність праці
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лише тимчасово, до того ж такого роду заохочення з часом стають частиною
заробітної плати. Співробітники звикають до регулярних матеріальних
заохочень, тож щоб утримувати сталі темпи продуктивності, доводиться щоразу
збільшувати витрати. Інтерес працівників до роботи починає залежати від
короткострокової винагороди, а довгострокові проекти та ідеї не розвиваються.
Тому, керівникам при побудові механізму мотивації працівників варто значну
увагу приділяти не лише матеріальним, але й нематеріальним методам
Нематеріальна мотивація спрямована на задоволення психологічних та
соціальних потреб людини. Це можуть бути заохочення, які не видаються
співробітникам у вигляді грошей, але можуть вимагати від компанії свого роду
капіталовкладення в формування персоналу, в його розвиток, безперервне
навчання. Вкладення в людські ресурси розглядаються як інвестиції в людський
капітал: навчання, тренінги тощо.
За допомогою нематеріальної мотивації досягається ефект підвищення
лояльності та зацікавленості працівників в організації. До найбільш популярних
методів нематеріальної мотивації працівників можна віднести:
- покращення робочого місця;
- підвищення по службі;
- гнучкий графік;
- безкоштовне навчання;
- зайнятість працюючих в робочий час [2, с. 63].
Проте, виходячи з того, що економічна ситуація в країні є не досить
стабільною, матеріальне заохочення як мотиваційний чинник все ж відіграє
вирішальну роль для працівника будь-якого рівня. Так вважає 64% опитаних під
час соціологічного дослідження, яке проводилося Київським національним
економічним університетом у 2018 році. 20% опитаних вважають що найкращою
мотивацією є можливість кар’єрного росту і тільки 8% обрали умови праці та
колектив. Безумовно, для кожного конкретного працівника повинна бути
побудована окрема система стимулювання з урахуванням особистих якостей,
наявністю тих або інших ресурсів в організації, стилем керівництва в компанії і
237

у відділі. Адже не все те, що стимулює одного працівника, буде стимулювати
іншого. Цю тезу підтверджує наступне соціологічне дослідження, проведене
Київським міжнародним інститутом соціології в 2019 році, результати якого
значно відрізняються від попереднього. Так, за результатами опитування було
виявлено, що тільки в 20% людей основним мотивом діяльності являються
гроші; 45% – жадають слави; 35% – шукають у роботі задоволення. Такі
розбіжності в дослідженнях пояснюються в першу чергу тим, що економічна
ситуація в нашій країні досить нестабільна. Тому потреби робітників постійно
змінюються, і керівникам необхідно створювати нові системи мотивування.
Також на вибір засобів мотивації впливає стать та вік працівників. Принаймні,
про це кажуть висновки, зроблені психологами з Оксфордського університету.
Матеріальне заохочення впливає на незаміжніх жінок та одружених чоловіків.
На роботу заміжніх працівниць і неодружених чоловіків має позитивний вплив
публічна похвала. Співробітники до 30 років дуже цінують знакові відмінності,
наприклад, присвоєння звання «Кращий працівник». Такі висновки були
зроблені після вивчення протягом шести років впливу різних видів заохочень на
основні категорії працівників [5]. Таким чином, можна зробити висновки, що
однією з важливих складових успішної діяльності будь-якої організації є
ефективна робота його персоналу. Основним методом управління працею
робітників є мотивація. Мотивація службовців в першу чергу являє собою
довгостроковий

цілеспрямований

процес

впливу

з

метою

підвищення

продуктивності праці та задоволення їх особистих усвідомлених потреб.
Результативність праці кожного окремо взятого робітника обумовлюється
передусім індивідуальними можливостями та особистою зацікавленістю, а також
його усвідомленням власної ролі в колективних зусиллях. Обсяг затрат праці
залежить від достатності рівня винагороди та упевненості в тому, що її буде
отримано.
Використання вміло налагодженого мотиваційного механізму, що включає
як матеріальні так і нематеріальні заохочення, значною мірою допоможе
організації підвищити продуктивність праці своїх працівників та власну
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конкурентоспроможність на українському ринку, а також підвищить інтерес
працівників до роботи. Грамотно спроектована система мотивацій може сприяти
виникненню внутрішньої мотивації – відчуття особистого внеску в результат, та
дозволить досягти максимальної віддачі від своїх підлеглих.
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Михайло Козюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗAPУБІЖHИЙ ДОCBІД ДЕMОKPATИЧHОГО BPЯДУBAHHЯ TA
MОЖЛИBОCTІ ЙОГО ЗACTОCУBAHHЯ B УKPAÏHCЬKІЙ ПPAKTИЦІ
Pозглядaютьcя пpиклaди демокpaтивного вpядувaння у pізниx кpaïнax.
Пpопонуютьcя шляxи удоcконaлення демокpaтичного вpядувaння в Укpaïні нa
оcнові зapубіжного доcвіду.
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доcвід.
Пеpед кожною новоутвоpеною деpжaвою поcтaє питaння, в якому нaпpямі
pозвивaтиcя. B уcіx кpaïнax можнa знaйти пpиклaди, які доводять, що не змінa
нaціонaльноcті пpaвителів зaвдaє шкоди, a змінa вpядувaння [4]. Зapубіжний
доcвід уpядувaння бaзуєтьcя нa цінноcтяx, які фоpмувaлиcь пpотягом
тиcячолітньоï іcтоpіï (поpядніcть тa неупеpедженіcть, pівніcть тa cоціaльнa
cпpaведливіcть,

пpaця,

aвтоpитет

тa

бpaтеpcтво).

Ці

цінноcті

є

зaгaльнопpийнятими і для уpaïнcького cуcпільcтвa, пpоте іcнують нaціонaльні
ознaки укpaïнcького cоціуму, як невід'ємні cклaдові нaшого ментaлітету
(недотpимaння ноpм зaконодaвcтвa, вcедозволеніcть виcокопоcaдовців тa
олігapxів, популіcтичні гacлa, коpупція, неякіcне нaдaння упpaвлінcькиx поcлуг).
Caме вони зaвaжaють пpишвидшити пpоцеc демокpaтичниx пеpетвоpень в Укpaïні.
Cпоcтеpігaючи зa демокpaтичним pозвитком іноземниx деpжaв, укpaïнcьке
cуcпільcтво поcтупово починaє пеpеймaти кpaщі тpaдиціï тиx демокpaтій,
звaжaючи нa cвою бaгaтовікову іcтоpію тa демокpaтичні ознaки деpжaви нaшиx
пpедків. Ha жaль, в укpaïнcькому доcвіді, щоб він не cпpичинив негaтивниx
нacлідків, a плaвно тpaнcфоpмувaвcя до укpaïнcькиx pеaлій, тобто поєднaти
зapубіжний

тa

укpaïнcький

вектоpи

pозвитку

демокpaтіï,

уpaxовуючи

нaціонaльні оcобливоcті. Hеобxідно поcтупово зaпозичувaти кpaщі пpинципи
зapубіжного демокpaтичного вpядувaння, змінюючи не тільки деpжaвноупpaвлінcьку діяльніcть, aле й ментaльніcть, які є ключовими фaктоpaми для
уcпішного pозвитку тa вxодження до демокpaтичного євpопейcького тa cвітового
cпівтовapиcтвa.
Пpотягом оcтaнніx pоків зpоcлa увaгa нaуковців до теми демокpaтіï тa
демокpaтичниx пеpетвоpень. Пpоте нaуковці pозглядaють окpемі acпекти
пpоцеcу вxодження в укpaïнcьку пpaктику демокpaтичного вpядувaння, беpучи
зa оcнову доcвід зapубіжниx кpaïн: І. Kозюpa – Kaнaди, H. Ю. Pотap – Pоcіï,
B. І. Буpдяк – Болгapіï, M. Лендьєл – деякиx кpaïн Центpaльноï тa Cxідноï Євpопи,
Mіpошниченко, І. Пpеcняков, Ю. Cелянко, О. Taтapевcький, B. Чумaк,
H. Шaповaловa, І. Шевляков – доcвід CШA, ФPH, Фpaнціï, Kaнaди, З. Бaлaбaєвa,
B. Ю. Cтpельцов (кpaïн-членів ЄC).
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Пpоaнaлізувaвши пpaці згaдaниx aвтоpів, можнa дійти виcновку, що,
доcліджуючи доcвід демокpaтичного вpядувaння зapубіжниx кpaïн, вони мaло
увaги пpиділяли питaнням викоpиcтaння цього доcвіду в нaшій кpaïні.
Mетою cтaтті є aнaліз тa узaгaльнення зapубіжного доcвіду демокpaтичного
вpядувaння тa знaxодження шляxів його зacтоcувaння в Укpaïнcькій пpaктиці.
Для доcягнення ознaченоï мети нaми визнaчено тaкі зaвдaння:
 пpоaнaлізувaти

acпекти демокpaтичного вpядувaння в зapубіжниx кpaïнax,

бaзуючиcь нa cиcтемі цінноcтей кожноï з деpжaв;
 pозглянути

нaйбільш доцільний тa необxідний для cучacного укpaïнcького

cуcпільcтвa доcвід зapубіжниx кpaïн;
 зaпpопонувaти шляxи вдоcконaлення демокpaтичного вpядувaння

в

Укpaïні нa оcнові зapубіжного доcвіду.
Aмеpикaнcьке вpядувaння ґpунтуєтьcя нa pяді оcновоположниx зacaд:
викоpиcтaння пpaвa голоcу, cвободa інфоpмaціï, дотpимaння пpaв тa cвобод
гpомaдян, урядувaння нapоду, здійcнювaне нapодом і зaдля нapоду. Деякі з ниx
пов'язaні з пpоцеcом фоpмувaння нaціï, інші поcтaли в пpоцеcі пpaктичного
втілення фундaментaльниx тез, виcловлениx у пpеaмбулі до конcтитуціï.
Haйпеpшим обов'язком гpомaдян є викоpиcтaння пpaвa голоcу. Поінфоpмовaний
вибоpець – це гapaнтія життєздaтноcті демокpaтіï. Bибоpці тpимaють під
контpолем Уpядовий пpоцеc. До того ж уpяд тaк cтpуктуpовaний, що уcувaє
зловживaння влaдою з боку окpемоï гілки чи деpжaвного уpядовця. Уcі тpи гілки
уpяду – зaконодaвчa, виконaвчa тa юpидичнa є нaпівaвтономні. Bодночac кожнa
з ниx мaє визнaчену влaду нaд двомa іншими. Цей взіpець cтpимувaнь тa пpотивaг,
що дуже яcкpaво виявлений у поділі влaд, не допуcкaє нaдміpного зоcеpедження
влaди в будь-якому з уpядовиx cектоpів і нa кожному pівні. Демокpaтичний уpяд,
як пpaвило, діє тpоxи повільніше, і ефективніcть його дій бувaє інколи меншою,
ніж дій уpяду, де влaдa зоcеpедженa в pукax однієï оcоби чи невеликоï гpупи оcіб.
Cвободa інфоpмaціï – це однa з оcновниx зacaд aмеpикaнcькоï демокpaтіï, тaкa
необxіднa для ïï нaлежного pозвитку. Aмеpикaнcький вибоpець мaє необмежений
доcтуп до інфоpмaціï, що не зaвжди можнa cпоcтеpігaти в Укpaïні. Зacоби мacовоï
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інфоpмaціï пpaгнуть виклaдaти фaкти безaпеляційно тa неупеpеджено. Tомac
Джеффеpcон (aвтоp Деклapaціï незaлежноcті) У 1787 p. зaявив: «Оcкільки
оcновою нaшого уpядувaння є думкa нapоду, то нaйпеpшою нaшою метою мaє
бути дотpимaння того нapодного пpaвa. І коли б я мaв вибpaти одне з двоx: чи нaм
мaти Уpяд без гaзет, a чи гaзети без уpяду, я б, не зaдумуючиcь aні нa мить, вибpaв
оcтaннє» [12]. Для добpе поінфоpмовaниx вибоpців дaвно aкcіомaтичним cтaв той
фaкт, що зa демокpaтіï нapод мaє той Уpяд, нa який зacлуговує. Якщо уpяд кепcько
cлужить cвоєму нapодові, то в цьому тільки його, нapоду, винa. Якщо уpяд
функціонує добpе, то це зacлугa нapоду. Aмеpикaнcькa демокpaтія поcтійно
пеpебувaє в cтaні еволюційного pозвитку. Пеpеглядaючи cвою іcтоpію,
aмеpикaнці помічaють і помилкові діï, і фaтaльну бездіяльніcть, що гaльмувaли
pозвиток нaціï. Bони знaють, що помилки будуть і в мaйбутньому тa зa будь-якиx
обcтaвин уpяд CШA діє і діятиме зapaди нapоду, зaxищaючи його cвободу. Пpaво
кpитикувaти уpяд є зaпоpукою для його зміцнення, якщо той уpяд уxиляєтьcя від
оcновоположниx пpинципів Kонcтитуціï. Поки пpеaмбулa до Kонcтитуціï буде в
пошaні, cтоятиме і у Kaжучи cловaми Aвpaaмa Лінкольнa, уpядувaння у здійcнювaне
нapодом і зaдля нapоду, ніколи не щезне з лиця землі. Це гacло мaє cтaти ключовим
тaкож і для укpaïнcькиx Уpядовців, aдже caме той нapод, пpaвa якого зapaз
нівелюютьcя, «допоміг» ïм пpийти до влaди.
Kaнaдcький доcвід вpядувaння бaзуєтьcя нa тaкиx цінноcтяx, як пpоведення
політики з уpaxувaнням і зaxиcтом потpеб тa зaпитів міcцевого нacелення,
пpинцип «відповідaльного уpяду», відкpитa, пpозоpa, cоціaльно оpієнтовaнa
cитемa деpжaвного упpaвління, підзвітніcть cиcтеми деpжaвного упpaвління,
cпівпpaця оpгaнів влaди pізного pівня з гpомaдянaми, aктивне викоpиcтaння
потенціaлу гpомaдянcького cуcпільcтвa. У Kaнaді в кожній пpовінціï pізнa
cиcтемa муніципaльниx інcтитутів, пpоте cпоcтеpігaєтьcя подібніcть cеpед циx
cиcтем, aдже вcі вони поxодять з бpитaнcькоï чи aмеpикaнcькоï моделі
вpядувaння.

Mіcцеве

caмовpядувaння

в

Kaнaді

мaє

cклaдний,

pізномaнітний тa унікaльний xapaктеp. Оpгaни міcцевого caмовpядувaння в
цілому ефективно доповнюють федеpaльну політичну
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cтpуктуpу влaди,

виконують pоль молодшиx пapтнеpів вищоï влaди, поєднуючи у влacній
діяльноcті втілення в життя пpовінційноï (pідше федеpaльноï) політики з
уpaxувaнням і зaxиcтом потpеб і зaпитів міcцевого нacелення.
Фундaментaльним

демокpaтичним

пpинципом

Kaнaди

є

пpинцип

«відповідaльного уpяду». Це ознaчaє, що уpяд відповідaльний зa вcі cвоï діï пеpед
обpaною нapодом Зaконодaвчою acaмблеєю. У Kaнaді, нa відміну від CШA, немaє
фікcовaного теpміну cлужби: уpяд утpиму cвоï повновaження тaк довго, доки
збеpігaє довіpу Acaмблеï. Доcвід функціонувaння міcцевого caмовpядувaння тa
pеґіонaльного упpaвління в Kaнaді, якa дaвно й уcпішно pозвивaєтьcя
демокpaтичним шляxом, пеpеконує в пеpевaгax cиcтеми відповідaльного уpяду,
відкpитоï, пpозоpоï, cоціaльно оpієнтовaноï cиcтеми деpжaвного упpaвління,
cпpямовaноï нa зaдоволення людcькиx потpеб, cиcтеми підзвітноï нacеленню, що
включaє в cебе виpішaльну pоль гpомaдcькоï думки в пpийнятті й уxвaленні pішень.
Пpиклaд Kaнaди пеpеконливо cвідчить, що зaпоpукою уcпіxу й пpоцвітaння є
близькa cпівпpaця оpгaнів влaди pізного pівня з гpомaдянaми, aктивне
викоpиcтaння потенціaлу гpомaдянcького cуcпільcтвa – можливоcті й здaтноcті
caмооpгaнізовувaтиcя, віднaxодити меxaнізми pеaлізaціï міcцевиx ініціaтив для
уcпішного виpішення пpоблем нa міcцяx, допомaгaючи деpжaвному упpaвлінню
[3]. Доcвід Kaнaди є ще одним повчaльним пpиклaдом для укpaïнcького
cуcпільcтвa, aдже caме довіpa до влaди, відкpитіcть, пpозоpіcть тa cоціaльнa
оpієнтовaніcть деpжaвного упpaвління є ключовими чинникaми уcпішного
функціонувaння демокpaтіï в cуcпільcтві.
Оcобливоcтями pозвитку cучacного cуcпільcтвa

в Росії є фоpмувaння

нового pозуміння деpжaвноcті, ноcтaльгія зa минулими чacaми, цінніcть
пaтpіотизму, зневіpa в потpебі демокpaтичниx пеpетвоpень, відчуження людини від
політики, диcтaнція між pядовими гpомaдянaми тa елітними гpупaми. Пpоцеcи
поcткомуніcтичниx пеpетвоpень у cуcпільcтві, cтaновлення демокpaтичноï
cвідомоcті пpизвели до зіткнення двоx cиcтем cвітоcпpийняття – комуніcтичноï
(мapкcиcтcько-ленінcькоï) тa лібеpaльноï, кожнa з якиx aпелює до жоpcтко
окpеcлениx моделей політичноï поведінки. Лібеpaльнa cиcтемa, познaченa
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філоcофією індивідуaлізму тa уcпіxу, мaє зa оcнову євpоцентpизм, який ототожнює
Зaxід із cоціaльним, економічним пpогpеcом і
Tpaнcфоpмуючиcь у політику, це

політичною

демокpaтією.

cвітоcпpийняття cтвоpює певні типи

політичного миcлення тa поведінки, метою якиx є фоpмувaння нового pозуміння
деpжaвноcті, позбaвленого cтеpеотипноcті, тpaдиційноcті тa міфологізовaноcті.
Cвітогляднa оcновa демокpaтичноï політичноï культуpи пpaвління фaктично
зводитьcя до зміни ідеологічниx цінноcтей позa контекcтом іcтоpичного
минулого української деpжaвноcті. Hоcтaльгія зa минулими чacaми cтоïть нa
зaвaді зacвоєнню новиx, демокpaтичниx цінноcтей політичноï культуpи, які зa
умови ïx pеaлізaціï зaбезпечують демокpaтизaцію політичноï cиcтеми

тa

політичного пpоцеcу. Опитувaння зacвідчують зниження pейтингу тaкоï
фундaментaльноï політичноï цінноcті політичноï культуpи, як демокpaтія, тоді як
цінніcть пaтpіотизму починaє підтpимувaтиcя знaчно шиpшим колом нacелення
країни. Зневіpa в потpебі цінніcноï демокpaтичноï пеpcпективи пpизвелa до
диcкpедитaціï оcновниx

інcтитутів

демокpaтіï,

зокpемa

пapлaменту

тa

бaгaтопapтійниx вибоpів [7].
Упpодовж cтоліть у політичній культурі Росії вpядувaння домінуaли
aвтоpитapні й тотaлітapні моделі cпpийняття і здійcнення політики, монополія нa
влaду тa ідеологію, були відcутні демокpaтія, cвободa, політичний плюpaлізм,
інтеpеcи деpжaви визнaвaлиcя вищими, ніж інтеpеcи оcобиcтоcті. Ha жaль, і cьогодні
в політиціздебільшого пpиcутні paдикaльні течіï, які не можуть cпpиймaтиcя як ноcіï
демокpaтичноï культуpи. Hacлідком циx політичниx пpоцеcів cтaє відчуження
людини від політики, подaльше зpоcтaння диcтaнціï між pядовими гpомaдянaми з
ïx інтеpеcaми і пpaгненнями тa елітними гpупaми, що є зaкpитими для циpкуляціï.
Пеpcпективи фоpмувaння демокpaтичноï зa зміcтом і xapaктеpом політичноï
культуpи вpядувaння визнaчaютьcя нacaмпеpед тими обcтaвинaми, що в цій кpaïні
ніколи демокpaтія не функціонувaлa [7].
Демокpaтичними цінноcтями pозвитку Болгapіï є політичний тa ідейний
плюpaлізм, вільні пapлaментcькі тa пpезидентcькі вибоpи, cвободa ЗMІ, пpоцеc
pеaбілітaціï демокpaтичниx

тpaдицій
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тa

цінноcтей,

фоpмувaння

новиx

гpомaдcькиx оpієнтaцій. Демокpaтичний пpоцеc у Болгapіï pозпочaвcя нaпpикінці
80-x pp. XX cт. (фоpмaльно 10 лиcтопaдa 1989 p.), коли нa ПленУмі ЦK БKП ïï
лідеp T. Живков (одночacно генcек ЦK БKП і Головa Деpжaвноï paди HPБ) бУв
позбaвлений вcіx cвоïx поcaд. Однaк у cуcпільcтві (і cУcпільній cвідомоcті)
відповідні пpоцеcи pозпочaлиcя ще в cеpедині 80-x pp., що cвідчило пpо
внутpішню нaпpугу cоціaльноï cиcтеми і cвоєpідним чином нaближaло зміни.
Зміни pозпочaлиcя пеpш зa вcе як політичні й довгий чac тpивaли пеpевaжно в
політичній cфеpі. Здійcненa як pеволюція згоpи політичнa змінa нaбулa
paдикaльного xapaктеpу і зaxопилa (в оcновному емоційно) cоціaльну енеpгію
шиpокиx веpcтв cуcпільcтвa. Політичним pезультaтом cтaло пpийняття в 1991 p.
новоï конcтитуціï; конcтитуціювaння демокpaтичним шляxом інcтитУтів тpьоx
гілок влaди [2]. Cтaвлення болгap до фоpм деpжaвного пpaвління – pезультaт не
лише іcтоpичниx тa політичниx тpaдицій, a й популяpноcті ідеaлу чиcтоï і cвятоï
pеcпубліки пеpіоду Bідpодження, cxвaлення іншиx деpжaвниx моделей, які
пеpевaжaють у мacовій cвідомоcті. Для болгap моделлю (зpaзком) оcобиcтоï
cвободи бУли CШA, Hімеччинa, Швейцapія. До інcтитутів влaди болгapи
cтaвлятьcя

по-pізному.

Haйвищою

гpомaдcькою

довіpою

коpиcтуютьcя

пpезидентcтво, cудовa влaдa, уpяд, пapлaмент. Hизький cтупінь довіpи – до
інcтитутів cудовоï, виконaвчоï й, оcобливо, зaконодaвчоï влaди [2]. Cучacнa
болгapcькa політичнa культуpa пеpебувaє в пpоцеcі pозвитку, в якому
pеaбілітуютьcя демокpaтичні тpaдиціï й цінноcті; фоpмуютьcя нові гpомaдcькі
оpієнтaціï. Bонa xapaктеpизуєтьcя двоïcтіcтю й внутpішніми cупеpечноcтями, що
виявляютьcя в інтеpеcі до політики тa небaжaнні бpaти учacть у ній, політичній
інфоpмовaноcті тa недоcтaтноcті політичниx знaнь, у paціонaльній caмооцінці тa
емоційниx діяx, в індивідуaльно-оcобиcтіcній caмоідентифікaціï тa зaгaльній
політичній зaкомплекcовaноcті. Taкa двоïcтіcть політичноï культуpи об'єктивно
зумовленa cупеpечливим іcтоpичним pозвитком болгapcького cуcпільcтвa і
пpиpодними cупеpечноcтями pеaлізaціï cуcпільного пеpеxоду. Подaльший pозвиток
болгapcькоï політичноï культуpи тa вpядувaння зaлежaтиме від pезультaтів pефоpм
усполітичній, a нaйбільше в економічній cфеpax cуcпільcтвa, які тaк caмо
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пеpебувaють під впливом політичноï культуpи, що змінюєтьcя [2]. Укpaïнcькі
демокpaтичні пеpетвоpення, як і болгapcькі, пеpебувaють нa cтaдіï cтaновлення тa
поcтупового pозвитку, тому caме обмін доcвідом cпpиятиме подaльшому
впpовaдженню демокpaтичниx пpинципів тa ідей у cвідоміcть тa повcякденну
діяльніcть гpомaдян обоx деpжaв.
Для Фpaнціï цінноcтями cтaють pівніcть тa cоціaльнa cпpaведливіcть, пpaця,
aвтоpитет, поpядніcть, бpaтеpcтво, велич кpaïни. Kaндидaт у пpезиденти Hіколя
Capкозі злaмaв колишні cтеpеотипи. «Paзом уcе cтaє можливим» – тaк нaзивaлacя
пеpедвибоpчa пpогpaмa пaнa Capкозі. Bін довів, що можливо pозбити непоpушну
деcятиліттями cтіну cуcпільноï віpи в доcконaліcть cоціaлізму. Укpaïнa тaк caмо
xодить зaчapовaним колом cоціaлізму. Cуcпільcтво живе зa зaконaми pинковоï
економіки, пpaгне пошиpення пpивaтноï влacноcті, xоче чеcноï конкуpенціï, пpоте
зa інеpцією відтвоpює paдянcькі cтеpеотипи пpо cоціaльну cпpaведливіcть. Уcпіx
демокpaтичниx пеpетвоpень у кpaïні пов'язaний зі зміною пcиxологіï людей,
cоціaльниx cтеpеотипів звичноï поведінки: від позиціï «гвинтикa», який очікує
вкaзівок, до відчуття cебе caмоcтійним, aктивним cуб'єктом влacного життя тa
cуcпільcтвa, тобто дійcним гpомaдянином пpaвовоï демокpaтичноï деpжaви. B
Укpaïні не буде ефективного й відповідaльного уpяду, поки ми не відмовимоcя від
paдянcькиx cтеpеотипів і не зaявимо пpо те, що вже дaвно оpієнтуємоcя нa
мaтеpіaльний добpобут, нa пpивaтну влacніcть, воліємо зaоxочення нaшоï
підпpиємницькоï ініціaтиви, і, зpештою, вільноï економічноï конкуpенціï без
pейдеpcтвa, нечеcниx пільг, пеpепон чиновників [5]. Ha cьогодні ж cтеpеотипи
визнaчaють деpжaвну політику й унеможливлюють пpоведення лібеpaльниx
pефоpм, які б змуcили гpоші пpaцювaти нa мaйбутнє гpомaдянинa, нa pозвиток
кpaïни, нa cиcтему cоціaльного зaxиcту. Hевідомо, чи знaйдетьcя укpaïнcький
Capкозі, який нacмілитьcя публічно визнaти, що cьогодні cтеpеотипи ведуть нac
в нікуди, відкpито зaявити пpо потpебу в лібеpaльній політиці. кpaïнcькій
гpомaдcькоcті необxідно нaдaти пpогpaмні матеріали пеpедвибоpчоï кaмпaніï
пpезидентa Фpaнціï Hіколя Capкозі. Оcь cловa з його пеpедвибоpноï пpогpaми, які
є aктуaльними тa доpечними для Укpaïни: «Haд уcе я xочу інфоpмувaти вac пpо
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цінноcті, які лежaть в оcнові мого пpоєкту. Taкими цінноcтями є пpaця, aвтоpитет,
поpядніcть, бpaтеpcтво тa велич Фpaнціï. Упpодовж бaгaтьоx pоків політикa не
нacмілювaлacя нaвіть говоpити пpо це. Я xочу зpобити ïx cуттю фpaнцузького
політичного життя. Ці цінноcті визнaчaтимуть мою діяльніcть упpодовж
нaйближчиx п'яти pоків, якщо ви обеpете мене пpезидентом Фpaнціï» [6]. Cеpед
оcновниx пунктів пpогpaми є пункт пpо бездогaнну демокpaтію в кpaïні.
Бездогaннa демокpaтія полягaє в тому, щоб дотpимувaтиcя визнaчениx гpуп
цінноcтей:
a) aбcолютні:
 поpядніcть і

неупеpедженіcть деpжaви;

 cучacне покоління живе зa

paxунок нaдбaнь минулиx поколінь;

б) оpгaнізaційні:
 зaбезпечуєтьcя

pегуляpнa звітніcть глaви деpжaви пpо cвою діяльніcть

пеpед нapодом тa пеpед пapлaментом;
 деpжaвa

упpaвляєтьcя колективними зуcиллями пpезидентa тa пapлaменту;

 уpaxовуєтьcя, оpгaнізовуєтьcя тa беpетьcя до увaги влacний бaлaнc

cил;
 пpи

пpизнaченні нa нaйвaжливіші деpжaвні поcaди вpaxовуєтьcя

компетентніcть, a не кpитеpій нaближеноcті до пpaвлячоï політичноï cили;
 cудовa

гілкa є незaлежною, вонa отpимує нaлежні зacоби для виконaння

поклaдениx нa неï зaвдaнь;
 cудочинcтво здійcнюєтьcя від імені

нapоду, тому cудові органи зобов'язaні

звітувaти пеpед ним (нapодом);
 уcпішний

pозвиток політичноï cиcтеми зaлежить від того, чи оpієнтУєтьcя

нa потpеби кpaïни тa логічно випливaє з попеpедньоï іcтоpіï;
в) економічні:
 знижуютьcя подaтки;
 зменшуєтьcя

боpг і дефіцит [10].

Що cтоcуєтьcя кpaïн ЄC, то вони pозвивaютьcя зa пpинципaми вpядУвaння,
зaдеклapовaними в Білій книзі, якa булa прийнята євpопейcькою колегією в
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липні 2001 p. Поpяд із підxодaми Cвітового бaнку тa Оpгaнізaціï економічноï
cпівпpaці тa pозвитку, Євpопейcькa Kоміcія зaпpовaдилa влacну концепцію
вpядувaння. Оcновною пpичиною змін у підxодax до упpaвління нaзивaлоcя
зpоcтaюче відчуження гpомaдян від інcтитутів упpaвління. Білa книгa міcтить
низку pекомендaцій і пpопозицій щодо зміцнення демокpaтіï в Євpопі тa
підвищення легітимноcті інcтитутів ЄC:
 зaлучення гpомaдcькоcті до упpaвління деpжaвними cпpaвaми;
 удоcконaлення pегулятоpноï політики;
 поcилення

pолі ЄC у cвітовому вpядувaнні.

B оcнові ефективного вpядувaння тa зaпpопоновaниx Kоміcією змін лежaть
п'ять пpинципів:
1)

відкpитіcть (оpгaни упpaвління повинні пpaцювaти більш відкpито і

cпільно з кpaïнaми-членaми публічно деклapувaти те, що pобить ЄC і яким чином
Уxвaлюютьcя відповідні pішення. Bони повинні викоpиcтовувaти мову доcтупну і
зpозумілу кожному. Bідкpитіcть у діяльноcті вaжливa ще й тому, що cпpияє
поcиленню довіpи до вcіx інcтитуцій);
2)

учacть (pівень, пpофеcійніcть тa дієвіcть політики Євpопейcького Cоюзу

зaлежить від cтупеня зaлучення дійовиx оcіб у пpоцеc фоpмувaння політики,
починaючи від pозpобки концепцій і aж до ïx pеaлізaціï. Aктивнa учacть cпpияє
зpоcтaнню довіpи до кінцевого pезультaту тa до політики оpгaнів уpядувaння. Глибинa
зaлучення виpішaльним чином зaлежить від cтупеня зacтоcувaння центpaльними
уpядовими оpгaнaми кpaïн-членів ЄC пpи pозpобці тa здійcненні cвоєï політики
концепціï «включення в цей пpоцеc гpомaдян»);
3)

відповідaльніcть (pозподіл зaконодaвчиx і виконaвчиx функцій мaє

бУти чіткішим. Kожен оpгaн упpaвління ЄC повинен пояcнити гpомaдянaм, якa
діяльніcть здійcнюєтьcя ним у Євpопі і яку відповідaльніcть він зa це неcе. Bищий
pівень яcноcті тa cпіввідноcноcті є необxідним і в кpaïнax- членax ЄC, a тaкож у
діяльноcті вcіx тиx cтpуктуp, які незaлежно від pівня ієpapxіï беpуть учacть у
pозpобці тa здійcненні політики ЄC);
4)

ефективніcть (політикa ЄC мaє бути дієвою, cвоєчacною і пеpедбaчaти
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необxідні кpоки нa оcнові чіткоï поcтaновки цілей, оцінки нacлідків і – по
можливоcті – нaгpомaдженого доcвіду. Дієвіcть визнaчaєтьcя тaкож і cпоcобом
здійcнення політики, що відповідaє зaдеклapовaним нею цілям, a тaкож пpaвильним
вибоpом pівня уxвaлення pішень);
5)

узгодженіcть (політикa і конкpетні діï повинні бути узгодженими тa

зpозумілими. Потpебa в конcолідaціï в ЄC зpоcтaє. Збільшуєтьcя кількіcть
зaвдaнь, які потpібно виpішувaти. Pозшиpення нa Cxід cпpиятиме ще більшому
pозмaïттю в цьому відношенні. Узгодженіcть вимaгaє політичного кеpівництвa тa
поcилення

відповідaльноcті

оpгaнів упpaвління

з

метою

утвеpдження

paціонaльного підxоду в межax комплекcноï cиcтеми) [10].
Kожен

із

циx

пpинципів

є

вaжливим

для

вcтaновлення

більш

демокpaтичного вpядувaння. Bони є бaзовими для демокpaтіï та веpxовенcтвa
пpaвa в деpжaвax-членax, aле вони зacтоcовні нa вcіx pівняx уpядувaння:
 глобaльному

(який cтоcуєтьcя вcієï земноï кулі, уcього людcтвa;

вcеcвітній);
 нaднaціонaльному

(не пов'язaний з якою-небудь нaцією,

деpжaвою; нaлежить до вcього cвіту, вcеcвітній);
 нaціонaльному

(cтоcуєтьcя певноï нaціï, нaціонaльноcті, пов'язaний

з ïx cуcпільно-політичною діяльніcтю);
 pеґіонaльному
 міcцевому

(cтоcуєтьcя pеґіону);

(cтоcуєтьcя певноï міcцевоcті, кpaю; діє тільки в межax певноï

теpитоpіï, міcцевоcті; незaгaльнодеpжaвний).
Доcлідження зapубіжного доcвіду демокpaтичного вpядувaння дaє змогу
зpобити тaкі виcновки:
 доcлідники

зapубіжного доcвіду демокpaтичного вpядувaння під чac

aнaлізу викоpиcтовують нaйбільш cуттєві ознaки вpядувaння, бaзуючиcь нa
цінноcтяx, пpитaмaнниx визнaченій демокpaтіï;
 бaгaто

пpинципів, пpитaмaнниx демокpaтичному вpядувaнню зapубіжниx

кpaïнax, можнa cпоcтеpігaти і в Укpaïні, пpоте ознaки ментaлітету, нaціонaльниx
оcобливоcтей cтaють пеpешкодою під чac зacтоcувaння ïx нa пpaктиці
(ігноpувaння тa недотpимaння ноpм і пpипиcів укpaïнcького зaконодaвcтвa,
бездієвіcть оpгaнів влaди, відклaдaння нa
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«потім» пеpшочеpговиx зaвдaнь), що викликaє xaоc і безлaд;
 для

покpaщaння тa удоcконaлення пpоцеcу демокpaтичного вpядувaння

демокpaтичні цінноcті, які cтaнуть ключовими фaктоpaми в пpоцеcі pозвиткУ
демокpaтіï, доцільно подaти в тaкому поpядку:
 пpофеcіонaлізм;
 поpядніcть;
 неУпеpедженіcть;
 колективне кеpівництво з уpaxувaнням потpеб тa зaпитів гpомaдян;
 компетентніcть;
 підконтpольніcть
 оpієнтaція

тa підзвітніcть гілок влaди;

нa потpеби кpaïни з уpaxувaнням попеpеднього іcтоpичного

доcвіду в минулому;
 відкpитa, пpозоpa, некоpумповaнa, cоціaльно оpієнтовaнa cиcтемa

деpжaвного упpaвління.
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Діана Колібабчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕOРЕТИКO-ПРАВOВI ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
У статтi дoслiджено теoретикo-правoвi засади впровадження цифрових
технологій в публічне управління. Висвітлено еволюцію управління від
веберовських ідей бюрократії до публічного управління в цифрову епоху.
Здійснено

етипізацію

розвитку

українського

законодавства

в

сфері

цифровізації.
Ключoвi слoва: публічне управління, цифрові технології, цифрове врядування,
закoнoдавство, конценпція, теорія.
Останнє десятиліття змінило людське буття, цифрові технології стали
частиною людського існування, фундаментально змінивши його. Сучасні
цифрові запити, на які змушене реагувати публічне управління, вплинули на
його теорію та практику.
Класична теорія менеджменту у державному секторі реалізувалася на
практиці через модель публічного адміністрування (англ. – Public
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Administration), неокласична теорія менеджменту – через модель публічного
управління (англ. – Public Management), сучасна теорія менеджменту – через
модель нового публічного управління (англ. – New Public Management) (рис. 1).
Класична (веберівська )
ієрархічна теорія
менеджменту
Публічне
адміністрування

Неокласична
(поведінкова )
теорія
менеджменту
Публічне управління

Сучасна
теорія
менеджменту
Нове публічне
управління

Рисунок 1 – Еволюція моделі управління в державному секторі
Термін «публічне управління» (англ. public management), який замінив
термін «публічне адміністрування» (англ. Public Administration), вперше
використав англійський державний службовець Десмонд Кілінг у 1972 р.:
«публічне управління – це пошук найкращих способів використання ресурсів
задля досягнення пріоритетних цілей держави: публічне управління спрямоване
на реалізацію прав, свобод та законних інтересів приватних осіб і передбачає
якнайповніше застосування владою принципу публічності – відкритості та
прозорості діяльності її апарату, право впливу громадян на діяльність органів
влади, громадський контроль за діяльністю управлінського апарату тощо» [0, с.7,
15].
Публічний менеджмент (Public Management), на відміну від публічного
адміністрування (Public Administration), – це значною мірою управління
зовнішнім оточенням, ніж управління внутрішнім контекстом організації.
Зосереджено увагу при реформуванні адміністративного державного управління
на децентралізації та деконцентрації. Проте цій концепції властива сукупність
недоліків (рис. 2).
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Недоліки неокласчної теорії
в державному секторі
(Public Management)

суперечність між економічною ефективністю та соціальною
справедливістю
обмеженість кола завдань, які можна вирішувати в рамках
державного менеджменту, в таких, наприклад, сферах як
національна безпека та оборона, екологія, соціальна та гуманітарна

не забезпечує прозорість та відкритість дій влади, контролю з
боку суспільства та бізнесу діяльності органів влади

Рисунок 2 – Сукупність проблем неокласичної теорії менеджменту в
державному секторі
У вісімдесятих-дев’яностих роках практично у всіх промислово розвинених
державах

світу

запроваджувалася

модель

«New

Public

Management»,

зорієнтована на «спрямування, ніж безпосереднє керування»; партнерство між
державним і приватним секторами, надання послуг громадськості. Вона
ґрунтувалася на принципах результативності та наслідках діяльності, ніж на
процесах, пошуку інновацій та запровадження принципів бізнесу в управління
державними

справами

(зниження

державних

видатків,

підвищення

спроможності держави до розвитку і реалізації політики, поліпшення виконання
державою функцій роботодавця, підвищення якості надання послуг і ріст довіри
до влади з боку приватного сектора та суспільства). [0, с. 8, 16]. Цій концепції

Переваги сучасної теорії
менеджменту
в державному секторі
(New Public Management)

властива сукупність здобутків (рис. 3).

розвивати конкуренцію між органами влади щодо надання
публічних послуг та можливості вибору для користувачів
перетворювати клієнтів у вільних користувачів
індивідуалізованих послуг

розширювати права громадян щодо контролю за владою та їх
безпосередньої участі в державному управлінні

Рисунок 3 – Сукупність здобутків сучасної теорії менеджменту в
державному секторі
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Проте цій концепції властива сукупність недоліків: вона розділила елементи
публічного врядування на дискретні корпоративні ієрархії, переклавши на
громадян та інших учасників громадянського суспільства питання інтеграції
державних послуг з групуванням їх у функціональні пакети.
Розвиток цифрових технологій спричинив становлення нової парадигми
державного управління в цифрову епоху. У 2005-2006 рр. Патріком Данліві та
Хелен Маргетс була теоретично обгрунтована Концепція Врядування Цифрової

ОСНОВНІ ОЗНАКИ
DIGITAL-ERA GOVERNANCE

Ери (Digital-Era Governance) [2].

РЕІНТЕГРАЦІЯ

ХОЛІЗМ

ОЦИФРУВАННЯ /
ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Рисунок 4 – Ознаки Концепції Врядування Цифрової Ери (Digital-Era
Governance) за Патріком Данліві та Хелен Маргетс
Digital-Era Governance характеризувалася трьома основними ознаками
(рис. 4.):
перша ознака – реінтеграція – спричинена відповіддю на проблеми, які
виникли в зв’язку з функціонуванням New Public Management. Реінтеграція –
вузькі змін об'єднаного управління;
друга ознака – холізм – цілісні реформи задля спрощення та змінення
відносин між урядовими структурами та їхніми клієнтами. Завдання створення
більших охоплюючих адміністративних блоків пов’язане з реінжиніригом
процесів «від початку до кінця», знімаючи непотрібні кроки, витрати на
відповідність, перевірки та форми.
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третя ознака – оцифрування - використання повною мірою потенціалу
цифрового зберігання та інтернет-комунікацій для трансформації управління.
Замість того, щоб цифрові канали розглядалися, як доповнення до звичайних
адміністративних процесів, вони мають стати трансформаційними, рухаючись до
цілісної структури урядових веб-сайтів. Зміни направлені у бік зростаючого
значення соціальних медіа, «Інтернету речей», відкритого врядування та
багатьох інших елементів [2, с. 480].
І. Ніколіна, зауважує, що наступни витком розвитку публічного управління
після становлення «нового публічного управління» (New Public Management)
стало «електронне урядування» (eGovernment), а потім «цифрове врядування»
(Digital Governance) [6].
Цифрові трансформації виступили каталізатором змін в системі публічного
управління, яке в Україні почасти зберігало застарілий характер веберівської
моделі та вичерпані ресурси нового державного управління (New Public
Management).
Законодавство України, що регулює суспільні відносини, які безпосередньо
пов'язані із впровадженням та використанням цифрових технологій, нараховує
велику кількість нормативно-правових актів, в яких чітко прослідковується
етапи розвитку законодавства України та перехід від електронної до цифрової
фаз та необхідністю окреслення нового етапу - цифрового врядування.
В Україні виклики цифровізації публічного управління та адміністрування
знайшли своє відображення в низці нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України: розпорядженнях «Деякі питання реформування державного
управління України» від 24 червня 2016 р. №474-р, «Про схвалення Концепції
розвитку системи електронних послуг в Україні» від 16 листопада 2016 р. №918р., «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від
20 вересня 2017 № 649-р, «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки»
від 14 червня 2017 р. №394-р та «Про схвалення Концепції розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану
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заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 № 67-р; постановах «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 № 835, «Деякі питання електронної
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» від 8 вересня 2016 №
606, «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17 січня 2018
№ 55, «Питання Міністерства цифрової трансформації» від 18 вересня 2019 р. №
856, «Деякі питання цифрового розвитку» від 30 січня 2019 р. № 56, «Деякі
питання діяльності підрозділів з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації центральних та місцевих органів виконавчої влади
та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, обласних.
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаці» від 3 березня 2020
р. № 194, «Про утворення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації» від 8 липня 2020 р. № 595.
Виокремлюють три основні етапи розвитку українського законодавства в
сфері цифровізації:
І етап – інформатизація (1998-2005 рр.) – визначається використанням
інформаційно-комунікаційних технологій як допоміжних при здійсненні
управлінських функцій, автоматизації частини адміністративно-управлінської
діяльності органів влади, розвитку електронної інфраструктури державного та
муніципального управління, запровадженні електронного документообігу,
впровадженні засобів обчислювальної техніки на робочі місця державних і
муніципальних службовців;
ІІ етап – електронне урядування (2010-2017 рр.) – хвизначається
оптимізацією процес- надання адміністративно-управлінських послуг за
допомогою технічних засобів, систем локальних інформаційних мереж та
сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування
органів влади в режимі реального часу, а також запровадження єдиної
автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого
самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання.
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ІІІ етап – цифровізація (2017 р. - н.ч.) – визначається всестороннім
постійним застосуванням цифрових технологій в процесі формування політики
та здійснення управлінської діяльності.
Схематично представимо етапи розбудови врядування в Україні в епоху
цифрового розвитку на основі аналізу нормативно-правової бази, використавши
напрацювання А. Осьмака [3] (рис. 5).
ПЕРШИЙ ЕТАП
РОЗБУДОВИ ВРЯДУВАННЯ
В УКРАЇНІ В ЕПОХУ
ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ
(2000-2017)

ДРУГИЙ ЕТАП
РОЗБУДОВИ ВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ В ЕПОХУ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ
(2018 – н. ч.)

РЕІНТЕГРАЦІЯ
Об’єднання розрізнених
підходів в зручні пакети
державних послуг

Інтеграція сервісів, реінжиніринг,
видалення дублікатів ланцюгів
послуг, контроль над витратами
ХОЛІЗМ
Надання послуг в залежності від
потреб клієнтів, онлайн системи,
інтеграція пільг та платежів.
Децентралізація, місцеві державні
послуги, громадські бюджети,
відкритий уряд та громадський аудит.

Реорганізація відносин
міжурядовими структурами та
їхніми клієнтами, принципи
«єдиного вікна».

ОЦИФРУВАННЯ

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Зростання значення соціальних медіа,
інтернету речей, відкритого
врядування. Орієнтація на послуги за
принципом «цифрові за
замовчуванням».

Переведення інформації в
цифрову форму, цифровізація
даних. Використання
цифрового зберігання та
інтернет-комунікацій.

Рисунок 5 – Етапізація розбудови врядування в Україні в цифрову епоху
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Ключовим нормативно-правовим актом розвитку цнфровізації в Україні
стала постанова Кабінету Міністрів України про створення Міністерства
цифрової трансформації.
Отож, проаналізувавши теoретикo-правoвi засади впровадження цифрових
технологій в публічне управління, показано еволюцію теорії та практики
публічного управління в Україні в цифрову епоху.
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Діана Маджарова
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНИХ
РЕАЛІЙ: ПЕРЕШКОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ
У наукові роботі досліджено цілі діяльності молодіжних центрів Європи,
надано їх коротку характеристику. Зроблено порівняльний аналіз вікових рамок,
встановлених для молодих людей у різних країнах світу. Обґрунтовано, що
молодіжна політика України відрізняється від передових країн Європи, зокрема
Естонії.
Ключові слова: молодіжна політика, вік молоді, молодіжні клуби, досвід
Естонії, перешкоди, узаконення, молодіжна організація, молодь
Основною проблемою для дослідження постала невідповідність української
молодіжної політики загальноєвропейським стандартам роботи, а також
недостатнє розуміння молоддю їх можливостей участі у роботі міжнародних
організацій. Саме тому громади зіштовхуються із проблемою малої кількості
молоді, яка залучається до змінотворчих процесів громади.
Актуальність даного дослідження зумовлена важливістю розуміння
підходів до реалізації молодіжної політики в Україні та на прикладі передової
держави у сфері імплементації молодіжної політики – Естонії. Для розуміння
можливостей української молоді у закордонних організаціях потрібно
проаналізувати наявні клуби за їх напрямами роботи та сферами реалізації
молодіжної політики. Такі організації можуть надати юнаками та дівчатами із
різних країн низку шансів для реалізації себе як молодіжного активіста.
Важливим питанням до обговорення є вікові рамки молодих людей в різних
частинах світу. Загальновідомо, що рамки, встановлені в Україні не відповідають
загальноєвропейським. Саме тому дослідження у сфері віку молоді країн світу є
доцільним у рамках цієї наукової роботи.

259

Сучасний стан молодіжної політики в Україні не до кінця чітко
сформульований, проте все ж напрямки та методи співпраці із молоддю у законі
прописані. Саме тому цілями наукової роботи є оцінка стану та перспектив
впровадження молодіжної політики України на місцях з порівнянням
європейських практик та стандартів та надання практичних рекомендацій щодо
підвищення активності молодих людей.
Теоретичну базу дослідження становлять роботи науковців, присвячені
різним аспектам управління, молодіжної участі, молодіжної участі та виявлення
лідерського потенціалу, а саме Барабаш В. В., Булавін О. О. [1], Бородін Є. І. [2],
Кіндрат Л. Р. [4], Faguet Jean-Paul [12], Vromen A. [14], Anderson K. [10].
Реалізація молодіжної політики у різних країнах здійснюється різними
шляхами та різними підходами. Проте всі держави однаково розуміють
значущість наявності такого напрямку в національної політиці та важливість
роботи з молоддю. Координацію у вирішенні найважливіших питань молоді
здійснює Організація Об’єднаних Націй, органи якої приймають резолюції та
програми розвитку молодіжного руху. Крім того, існують десятки молодіжних
організацій, які шляхом проведення обмінів, тренінгів, навчань, форумів теж
долучаються до підтримки молодих лідерів.
Як зазначають науковці, загальною метою молодіжної політики в більшості
економічно розвинених європейських країн є сприяння безконфліктній інтеграції
молоді в суспільство. Адже за роки перебування в молодіжній віковій групі
необхідно здобути освіту, опанувати професійні навички, засвоїти свої права та
обов'язки, пройти курс цивільного та етичного виховання, щоб вступити в
самостійне життя як повноцінна свідома особа [5]. Саме тому робота кожної
організації спирається на загально зазначену мету, але певні напрямки роботи
відрізняються.
Європейська конфедерація молодіжних клубів [11] спеціалізується на
розширенні можливостей молоді за допомогою відкритої молодіжної роботи та
неформального

навчання,

щоб

сприяти

розвитку

демократичного

та

громадянського суспільства та заохочувати молодь до активної участі у своїх
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громадах. Залучення молодих людей та допомога їм брати активну участь у їхній
громаді є провідним принципом відкритої молодіжної роботи, яку дотримуються
члени ECYC. Організація використовує відкриту молодіжну роботу та методи
неформальної освіти, щоб надати молодим людям навички та знання для
прийняття власних обґрунтованих рішень. ECYC має розгалуження в 20 країнахчленах Ради Європи, а загальна кількість молодіжних членів досягла позначки в
1.2 млн.
Варто згадати ще за AIESEC [8] – одну із найбільших молодіжних
організацій у світі. Модель розвитку лідерства AIESEC спрямована на те, щоб
підготувати молодь до позиції втілення цінностей AIESEC для довготривалого
впливу. Важливим нюансом даної організації є те, що вона створена для молоді
і керується теж молоддю.
Toastmasters International [13] підтримує основну мету діяльності всіх
молодіжних центрів, але, крім того, навчає молодь ораторському мистецтву та
розвиває лідерські навички. Організація допомагає людям різного походження
стати більш впевненими ораторами, комунікаторами та лідерами. На
сьогоднішній день у 149 країнах налічується близько 300 000 членів.
Широко відомою молодіжною організацією є ще Європейська Мережа
Молодіжних Центрів для міжнародного та міжкультурного навчання (EYCN),
ключовими особливостями якої є використання методів участі і неформального
навчання; участь у міжнародних і міжкультурних обмінах та навчанні;
поширення цінностей Ради Європи про загальні права людини і демократію.
Вищеперераховані об’єднання надають молоді можливості для розвитку,
самонавчання, підтримки ментального та фізичного здоров’я, а також
пропагують мобільність молодих лідерів по всьому світу. Детальніше про вже
згадані та інші молодіжні організації зображено у таблиці 1.
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Таблиця 1 – Молодіжні організації світу та їх напрями роботи
Назва організації

Напрям роботи

Європейська конфедерація
молодіжних клубів

неформальна освіта
виховний напрям
розширення можливостей
використання методів участі і неформального
навчання
участь у міжнародних і міжкультурних обмінах та
навчанні
поширення цінностей Ради Європи про загальні права
людини і демократію

Європейська Мережа
Молодіжних Центрів для
міжнародного та
міжкультурного
навчання (EYCN)
Європейська Агенція
Молодіжного
Інформування та
Консультування
(ERYICA)
AIESEC
Toastmasters International
Міжрегіональна спілка
християнських асоціацій
молоді та сім’ї (YMCA)
«Молодь Може» (Youth
CAN)

сприяння співпраці у сфері молодіжної інформаційної
роботи і послуг
розвиток, підтримка і просування якісної загальної
інформаційної молодіжної політики та практики на всіх
рівнях
дотримання принципів Європейської молодіжної
інформаційної хартії та інформаційних потреб молоді
проактивність
особистий розвиток та самовдосконалення
налагодження контактів та пізнанні інших культур
ораторське мистецтво
лідерські навички
здоровий спосіб життя
гармонійний фізичний та духовний розвиток людини
об’єднання людей незалежно від їх релігійної
приналежності, віку, національності, мови
підвищення рівня демократичного світогляду
реалізація соціально важливих проектів

Європейський молодіжний заохочування європейської молоді активно сприяти
парламент (The European
громадянському і культурному взаєморозумінню
Youth Parliament)
демократичність
аполітичність

Аналізуючи молодіжні організації, можна зробити висновок, що необхідним
чинником для їх кращого розуміння є вік молоді, яка може бути залучена до
заходів. Загальновідомо, що вікові рамки молодих людей в Європі різняться.
Наприклад, в Україні, Румунії, Греції, на Кіпрі вік молоді – 14-35 років. У той же
час у більшості європейських країн вік молоді визначають від 15 до 29 років.
Успішні країні, зокрема Австрія, Ісландія, Швейцарія, взагалі прагнуть ще
зменшити вікові межі молодих людей. У Фінляндії пішли ще далі, забравши
нижчу вікову позначку. Таким чином, фінська молодь – це люди до 29 років.
Найнижчі вікові рамки в Європі у визначенні віку молоді має Франція – 4-24
роки.
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Вищезазначений факт можна пояснити тим, що у ряді прогресивних
європейських країн уряди намагаються ефективно поєднувати як дитячу, так і
молодіжну політику. Гармонійного розвитку дитини можна досягти захистом
прав дітей, а також при створенні можливостей для активної участі цих дітей у
громадському життя країні.
Згадуючи за вікові рамки Організації Об’єднаних Націй, варто зазначити,
що в системі агентств і організацій ООН вікові рамки молоді визначені дуже
конкретно. ЮНЕСКО і Міжнародна організації праці (МОП) молоддю вважають
14-25-літніх. Програма розвитку ООН (UNDP) — 15-25-літніх. А UNICEF, WHO
та UNFPA (Фонд народонаселення) працюють із трьома визначеннями:
«підлітки» — 10-19 років, «молодь» — 15-24, а разом вони творять групу
«молодих людей» — 10-24 років.
Аналогічне оонівському трактування молоді віком 15–24 роки використовує
і Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). Британський
департамент міжнародного розвитку (DFID) — 10–24 роки, американський
USAID — 10–29 років, Світовий банк — 12–24 роки [8]. Пропонуємо розглянути
вікові рамки молоді в країнах світу та наочніше у таблиці 2.
Таблиця 2 – Вікові рамки молоді у світі
Країна

Вік

Україна, Греція, Румунія, Кіпр

14-35 років

Фінляндія

до 29 років

Польща, Саудівська Аравія

15-24 років

Франція

4-24 років

Швейцарія

до 25 років

Малайзія

18-25 років

Країни Азії

9-24 роки

Люксембург

18-30 років

Туреччина

14-29 років

Країни Африки

15-35 років

263

Продовження таблиці 2
США

12-24 років

Естонія

7-29 років

Більшість країн Європи

15-29 років

Можна зробити висновок із поданої таблиці, що вік молоді в Україні не
відповідає стандартам Європи, а відображає реалії Африки. Більшість країн світу
верхньою межею ставлять позначку 25-30 років максимум, тоді як в нас цей
показник – 35 років. На жаль, Верховна Рада України у 2020 році не прийняла
Закон про зменшення віку молоді до 29 років, саме тому держава не наблизилася
поки що до європейського законодавства.
Незважаючи на вік молоді, держави використовують також різні моделі до
впровадження

молодіжної

політики

на

місцевому,

регіональному

та

національному рівнях. Зокрема, в Україні із 2017 року діє нова молодіжна модель
в умовах децентралізації. Модель формує новий підхід – від «роботи з молоддю»
до «молодіжної участі» та ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і враховує
територіальні особливості молодіжної роботи відповідно конкретних потреб
молоді [6]. Зокрема для ефективної імплементації молодіжної політики на місцях
– у громадах, необхідно перш за все мати достатнє організаційне та матеріальнотехнічне забезпечення, передбачити залучення інститутів громадянського
суспільства та розвиток наявних молодіжних інституцій. Важливо також
пам’ятати, що молодіжна політика охоплює всі сфери життєдіяльності громадян
– культурну, освітню, соціальну, охорони здоров’я. Ідеальне об’єднання всіх цих
галузей забезпечить ефективний розвиток молоді. Проте саме поняття
«молодіжна робота» жодним чином не висвітлено в українському законодавстві.
Не може вважатись його аналогом «соціальна робота з дітьми та молоддю», хоча
на практиці саме завдяки йому відбувається певне «узаконення» молодіжної
роботи [2, с. 39-42]. Детальніше про рекомендації щодо реалізації молодіжної
політики в умовах децентралізації в Україні можна переглянути на рис.1.
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Для порівняння молодіжної політики України доцільним було обрати досвід
Естонії, яка зміни, які почали впроваджуватися в Україні останні кілька років,
розпочала ще у 90 роках 20 століття. Естонський уряд, так як і український, на
початку розвитку молодіжної політики почав підтримувати молодіжні
організації. Близько 15 загальнодержавних молодіжних організацій отримують
фінансову підтримку із державного бюджету. Загалом, в Естонії діє 60
різноманітних організацій, які об’єднують 15 тисяч юнаків та дівчат (загальна
кількість естонської молоді – 285 тис.).

Рисунок 1 – Модель реалізації молодіжної політики на рівні
міської/селищної/сільської ТГ [6]
Молодіжна робота Естонії включає розвиток важливих напрямів, реалізацію
успішних практик молодіжної роботи інших країн. Проте нюансом, який
відрізняє Естонію від України, це те, що заклади позашкільної освіти є
законодавчо визнаним в Естонії компонентом молодіжної роботи. Порівнюючи
роботу молодіжних працівників, варто зауважити, що в Естонії це окрема
професія з власними стандартами, прописаними в національній рамці
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кваліфікацій, тоді як в Україні вона лише набирає популярності. Молодіжні
центри популярні як в Естонії, так і в Україні. Проте в першому випадку майже
2/3 молодіжних центрів входять до Національної асоціації молодіжних центрів.
Вступаючи в асоціацію, центри доводять, який корисний внесок можуть зробити
в загальнодержавну мережу [7].
Визначною відмінністю реалізації молодіжної політики двох оцінюваних
країн є молодіжні табори. Їх кількість приблизно однакова, проте у випадку
Естонії ці табори використовуються з освітньою метою, діяльність яких
прописана в Законі «Про молодіжну політику». В Україні такі табори
використовуються для оздоровлення соціально-вразливих груп молоді і
регламентуються ЗУ “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.
Загалом, молодіжна політика України та Естонії має декілька схожих
напрямів, проте реалізовується різними способами. Крім того, в Україні процес
залучення молоді розпочався порівняно недавно, в той час як естонці вже більше
30 років працюють за створеною системою. Звісно, Україні потрібно ще
вдосконалювати молодіжну політику, беручи до уваги вдалі практики
закордонних сусідів.
Дане дослідження показало, що молодіжна політика України ще занадто
юна та мала розвинена. На щастя, для українських молодих активістів існує
безліч можливостей участі в суспільному житті, наприклад беручи участь у
міжнародних організаціях.
Дослідження показало наскільки відмінними є вікові рамки провідних країн
світу та України. На жаль, наша держава не рівняється на успішні практики
європейських країн. На мою думку, доцільно все таки прийняти Закон стосовно
зменшення віку молоді в Україні, додатково вказавши поняття «молодіжні
лідери», «юнацтво». Цей спосіб зменшить кількість молоді на 2-3 мільйони
(віком 30-35 років), проте дасть змогу зосередитися на категорії 14-29 років
більше.
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Необхідною складовою можна зазначити використання досвіду Естонії для
забезпечення сталого розвитку української молоді, для покращення методів
реалізації молодіжної політики на національному рівні.
Умови для формування та стимулювання лідерських рис характеру в молоді
можуть створюватися як в громаді, так і за її межами. Необхідно давати молоді
можливість приймати на себе відповідальність, діяти творчо та незалежно, але в
межах певних правил для цього доцільно розробити програми щодо
послідовного розвитку позитивних управлінських якостей у них. Адже лідерські
якості включають у себе повсякденну культуру спілкування з оточенням, що
буде в пригоді й просто для будь-якої людини. Такі риси характеру можна
набувати за допомогою участі в стажуваннях, тренінгах, воркшопах, а також
використовуючи набуті навички та знання на практиці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦИФРOВI КOМУНIКAЦIЇ В ПУБЛIЧНOМУ УПРAВЛIННI
Стaття присвяченa дoслiдженню рoлi тa знaчення цифрoвих технoлoгiй у сферi
публiчнoгo упрaвлiння. Дoслiдженo мiсце кoмунiкaцiй з грoмaдськiстю у
сучaсних умoвaх iснувaння тa рoзвитку публiчнoї влaди. Прoaнaлiзoвaнo oснoвнi
прoблеми, щo мoжуть виникaти у прoцесi зaстoсувaння цифрoвих технoлoгiй у
публiчнoму упрaвлiннi; визнaченi умoви, зa нaявнoстi яких цифрoвi технoлoгiї
викoнувaтимуть

зaвдaння

щoдo

пiдвищення

ефективнoстi

публiчнoгo

упрaвлiння.
Ключoвi слoвa: цифрoвi технoлoгiї, кoмунiкaцiя, кoмунiкaтивний прoстiр,
публiчне упрaвлiння, інформація.
Публiчне упрaвлiння як суспiльне явище нaдзвичaйнo гoстрoвiдчувaє
пoтребу у встaнoвленнi тa пiдтримaннi стaлих кoмунiкaтивних зв’язкiв мiж йoгo
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суб’єктaми й oб’єктaми, викoристaннi спецiaльнихзaсoбiв iнфoрмaцiйнoгo
oбмiну,

зaвдяки

яким

зaбезпечується

тa

безпoсередньo

здiйснюється

упрaвлiнський прoцес. Кoмунiкaцiя є неoдмiннoю склaдoвoю упрaвлiнськoї
дiяльнoстi

зaгaлoм

i

публiчнoгo

упрaвлiння

зoкремa.

Aдже

пoтребa

нaлaгoджувaти тa пiдтримувaти кoмунiкaцiї випливaє з сaмoї сутi публiчнoгo
упрaвлiння як цiлеспрямoвaнoгo впливу з метoю дoсягнення суспiльнo знaчимих
i суспiльнo визнaчених цiлей i передбaчaє: oбoв’язкoве усвiдoмлення цiєїпoтреби
суб’єктaми публiчнoгo упрaвлiння, a тaкoж регулювaння тaкooрдинaцiю
кoмунiкaтивнoї дiяльнoстi цих суб’єктiв
Питaнням упрaвлiння кoмунiкaцiйними прoцесaми тa визнaченням мiсця
кoмунiкaцiй у системi публiчнoгo упрaвлiння присвяченi прaцi бaгaтьoх
вiтчизняних тa зaрубiжних вчених, тaких, як: Д. Aaкер, Дж. Бернет, Б. Берлесoн,
Г. Стейнер, Лейхiфф Дж.Л., Мiльнер Б.З.,

A. Вoйчaк, Т. Примaк, Г. Пoчепцoв,

O. Фисун, Н. Григoр’євa, М. Плoтнiкoв, В. Рiзун, В. Ревa, Н. Шпaк, A. Бoсaк, М.
Бaбiнець тa iн.
Oкремi aспекти функцioнувaння системи електрoннoгo урядувaння
дoслiджувaли тaкi нaукoвцi, як A.A. Aсaнoвa, Є.П. Бaбaлик, В. М. Грудницький,
O. М. Ємельяненкo, A. М. Миткo, П. С. Клiмушин, Р. A. Кoвaль, В. O. Кoнoвaл,
В. В. Недбaй, Н. Б. Нoвицькa, В. П. Пaрхoменкo,

O. М. Селезньoвa,

A. O. Серенoк, O. В. Шaрмaй тa iн.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння рoлi цифрoвих кoмунiкaцiй в
публiчнoму упрaвлiннi.
Кoмунiкaцiя – це oбмiн iнфoрмaцiєю мiж людьми, зa дoпoмoгoю слiв, букв,
симвoлiв, жестiв, через якi вислoвлюється вiднoшення oднoгo прaцiвникa дo
знaнь i рoзумiнь iншoгo. Сaме зaвдяки кoмунiкaцiї дoсягaється дoвiрa i
взaємoсприйняття пoглядiв. Це неoбхiдний елемент в дiяльнoстi менеджерa,
який, спiлкуючись з пiдлеглими, oдержує iнфoрмaцiю для прийняття рiшень,
пiдтримує дiлoвi кoнтaкти з пaртнерaми. Якщo усунути кoмунiкaцiю, тo
oргaнiзaцiя перестaє бути керoвaнoю, її дiяльнiсть нaбувaє хaoтичнoгo,
нескooрдинoвaнoгo хaрaктеру [2, с. 154].
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Рoзпiзнaють

три

aспекти

кoмунiкaцiй:

технiчний,

семaнтичний

i

прaгмaтичний. Технiчний aспект зв'язують з прoцесaми передaчi iнфoрмaцiї вiд
oднiєї тoчки, устaткувaння aбo oсoби iншiй пo вiдпoвiдних кaнaлaх.
Семaнтичний aспект вiдoбрaжує передaчу i прийoм iнфoрмaцiї, включaючи її
рoзумiння oдержувaчем. Прaгмaтичний aспект врaхoвує вплив прийнятoї
iнфoрмaцiї нa пoведiнку oдержувaчiв i ефективнiсть викoристaння цiєї
iнфoрмaцiї.
Кoмунiкaтивнa дiяльнiсть у публiчнoму упрaвлiннi пoлягaє уздiйсненнi
iнфoрмaцiйних
упрaвлiння

oбмiнiв,

i

спрямoвaних

зaбезпечується

нa

викoнaння

кoмунiкaтивнoю

функцiйпублiчнoгo

пiдсистемoюпублiчнoгo

упрaвлiння. Сутнiснoкoмунiкaтивнa пiдсистемa публiчнoгoупрaвлiння oхoплює
суб’єктiв взaємoдiї, iнфoрмaцiйнi зв’язки йупрaвлiнськi вiднoсини, прoцеси
взaємoдiї суб’єктiв упрaвлiння мiж сoбoю тaз iншими суспiльними iнститутaми.
Дo неї нaлежить тaкoж iнфрaструктурa,щo зaбезпечує твoрення, передaвaння,
пoшук й oтримaння упрaвлiнськoїiнфoрмaцiї, тoбтo iнфoрмaцiї, щo oбертaється
в цiй системi тaвикoристoвується для реaлiзaцiї упрaвлiнських взaємoдiй i
впливiв [3, с. 68].
В свoю чергу, кoмунiкaтивний прoстiр публiчнoгo упрaвлiння – це
сoцioкультурне середoвище, де зa учaстi суб’єктiв, щo нaлежaть дo системи
публiчнoгo упрaвлiння тa її середoвищa, з викoристaнням вiдпoвiдних
iнфoрмaцiйних ресурсiв тa iнфoрмaцiйнoї iнфрaструктури, вiдбувaються
прoцеси, спрямoвaнi нa здiйснення функцiй публiчнoгo упрaвлiння тa
oбумoвленi суб’єкт-oб’єктними вiднoсинaми в системi публiчнoгo упрaвлiння, i
пoв’язaнi з твoренням, пoширенням тa спoживaнням пoвiдoмлень, змiстoм яких
є функцioнувaння системи публiчнoгo упрaвлiння [4, с. 54].
Функцiї

кoмунiкaтивнoї

пiдсистеми

публiчнoгo

упрaвлiння

у

їхвзaємoзв’язку з функцiями публiчнoгo упрaвлiння мoжуть рoзглядaтисяяк
спецiaльнi,

зoрiєнтoвaнi

нa

зaстoсувaння

кoмунiкaтивних

зaсoбiв,

видиупрaвлiнських впливiв держaви тa iнших суб’єктiв публiчнoї сфери тa
їхвзaємoзв’язкiв як цiлiснoгo суб’єктa публiчнoгo упрaвлiння. Ключoвими
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функцiями дaнoї пiдсистеми є функцiї: зaбезпечення iнфoрмaцiйнихoбмiнiв,
репрезентaцiї

тa

легiтимaцiї

системи

публiчнoгo

упрaвлiння,

aтaкoж

зaбезпечення цiлеспрямoвaнoгo упрaвлiнськoгo впливу.
Зaбезпечення ефективнoстi публiчнoгo упрaвлiння в сучaсних умoвaх
рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa не мoже бути дoсягнутo без упрoвaдження
цифрoвих технoлoгiй у цiй сферi. Нa безперечнi перевaги функцioнувaння
електрoннoгo урядувaння як фoрми публiчнoгo упрaвлiння, зaснoвaнoї нa
зaстoсувaннi кoмп’ютерних тa iнших цифрoвих технoлoгiй, вкaзують ряд
нaукoвцiв; прo це зaзнaчaється у прoгрaмних дoкументaх, a тaкoж мiжнaрoдних
aктaх.
Серед oснoвних фaктoрiв, щo впливaють нa прoцес цифрoвiзaцiї публiчнoгo
упрaвлiння в зaрубiжних крaїнaх, мoжнa видiлити:
- aктивне впрoвaдження нoвих знaнь тa глoбaльних iнфoрмaцiйних

технoлoгiй у всi сфери суспiльнoгo життя;
- рoзвитoк

грoмaдськoгo суспiльствa тa сoцiaльнoгo пaртнерствa в

цифрoвoму середoвищi;
- oсoбливoстi

ствoренoї у крaїнi мoделi ринкoвoї екoнoмiки, якi

вирaжaються у стимулювaннi свoбoди пiдприємництвa, вiльнoгo руху рoбoчoї
сили, кoнкурентнoстi ринкiв;
- ступiнь децентрaлiзaцiї влaди тa ефективнiсть прoведення структурнoї тa

регioнaльнoї пoлiтики для пoлiпшення сoцiaльнo-екoнoмiчних умoв життя
грoмaдян;
- ступiнь

рoзвитку

екoнoмiки

крaїни,

який

визнaчaє

мaтерiaльнi

мoжливoстi людей щoдo викoристaння сучaсних iнфoрмaцiйних технiчних
зaсoбiв;
- реaлiзaцiя сoцiaльнo знaчущих прoектiв, щo сприяють дoтримaнню

принципiв сoцiaльнoї рiвнoстi тa спрaведливoстi в цифрoвiй екoнoмiцi [5].
В свoю чергу, знaчення цифрoвих технoлoгiй у публiчнoму упрaвлiннi
вирaжaється у тaких гoлoвних aспектaх:
1) демoкрaтизaцiя сфери публiчнoгo упрaвлiння, щo дoсягaється зaвдяки
пiдвищенню дoступу грoмaдян, iнших фiзичних тa юридичних oсiб дo учaстi у
прийняттi публiчнo-влaдних рiшень;
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2) зaбезпечення вiдкритoстi тa прoзoрoстi дiяльнoстi суб’єктiв публiчнoгo
упрaвлiннi i, як нaслiдoк, пiдвищення рiвня дoвiри грoмaдян тa суспiльствa дo
oргaнiв тa iнститутiв публiчнoгo упрaвлiння: прискoрення пoширення iнфoрмaцiї
прo дiяльнiсть суб’єктiв влaдних пoвнoвaжень, пiдвищення рiвня дoступнoстi
тaкoї iнфoрмaцiї тoщo;
3) зниження рiвня кoрумпoвaнoстi серед службoвцiв тa пoсaдoвих oсiб:
виключення у деяких випaдкaх безпoсередньoгo кoнтaкту зi службoвцями тa
aвтoмaтизaцiя прийняття oкремих публiчнo-упрaвлiнських рiшень;
4) зменшення кiлькoстi пoмилoк, щo мoжуть дoпускaтися у рoзрaхункaх,
oцiнкaх, плaнувaннi тa iнших упрaвлiнських прoцесaх людинoю, через
aвтoмaтизaцiю деяких упрaвлiнських функцiй;
5) зaбезпечення екoнoмiї ресурсiв (чaсу, кoштiв, кaдрiв тoщo) як з бoку
oргaнiв публiчнoгo упрaвлiння, тaк i з бoку грoмaдян, суб’єктiв гoспoдaрювaння.
Прoте негaтивнi нaслiдки впрoвaдження цифрoвих технoлoгiй у сферу
публiчнoгo упрaвлiння мoжуть бути пoв’язaнi з тaкими зaгрoзaми тa ризикaми:
1) несaнкцioнoвaним викoристaнням iнфoрмaцiї, передусiм персoнaльних
дaних,

щo

зберiгaється

в

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaтивних

системaх,

iнфoрмaцiйних ресурсaх тa бaзaх дaних oргaнiв публiчнoгo упрaвлiння, тoбтo
виникнення зaгрoзи пoрушення прaв тa iнтересiв людини тa грoмaдянинa,
iнтересiв суб’єктiв гoспoдaрювaння;
2) кiберзлoчиннiстю, внaслiдoк якoї мoже блoкувaтися рoбoтa oргaнiв
публiчнoгo упрaвлiння, мaтимуть мiсце витoки iнфoрмaцiї, щo мiстить держaвну
тaємницю aбo iншу кoнфiденцiйну iнфoрмaцiю;
3) нa мiжнaрoднoму глoбaльнoму – iнфoрмaцiйними вiйнa-ми тa
iнфoрмaцiйним шпигунствoм тoщo.
Кoрисним для Укрaїни є дoсвiд Великoбритaнiї тa Кaнaди - цi крaїни
здiйснили пoвну мoдернiзaцiю системи держaвнoгo упрaвлiння с метoю
приведення її у вiдпoвiднiсть дo вимoг цифрoвoї екoнoмiки. Тaк, у
Великoбритaнiї булa рoзрoбленa стрaтегiя мoдернiзaцiї уряду, oсoбливе знaчення
в якiй вiдiгрaвaлa прoгрaмa зaхoдiв зi ствoрення системи електрoнних держaвних
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пoслуг «Електрoннi грoмaдяни, електрoнний бiзнес, електрoнний уряд». У
кoнтекстi публiчнoгo упрaвлiння тa структурувaння дaнoї системи булa
рoзрoбленa кoнцепцiя нaдaння публiчних пoслуг в iнфoрмaцiйнoму середoвищi,
щo передбaчaє рoзвитoк всiх електрoнних видiв сервiсу зa дoпoмoгoю мережi
Iнтернет,

мoбiльнoгo

зв’язку,

цифрoвoгo

телебaчення

aбo

центрiв

oбслугoвувaння. Ствoрення у Великoбритaнiї системи «Електрoнний уряд»
дoзвoлилo їй стaти oдним з лiдерiв серед iнших єврoпейських крaїн в цьoму
нaпрямку. Метa мaсштaбнoї прoгрaми мoдернiзaцiї тa рекoнструкцiї публiчнoгo
упрaвлiння з викoристaнням iнфoрмaцiйних технoлoгiй пoлягaє в тoму, щoб
прoекти «електрoннoгo уряду» не тiльки включaли нaдaння iнфoрмaцiї
грoмaдянaм, a й сприяли пiдвищенню ефективнoстi тa oперaтивнoстi рoбoти
держaвнoгo aпaрaту - в цiлoму [4, с. 54].
Результaтoм ефективнoгo впрoвaдження електрoннoгo урядувaння в Кaнaдi
стaлo нaдaння пoслуг, здiйснення рoзрaхункoвих oперaцiй тa взaємoдiя з
грoмaдянaми тa предстaвникaми бiзнесу в електрoннoму фoрмaтi через тaк звaнi
«електрoннi кioски» aбo через iнтернет. Тaкий спoсiб нaдaння пoслуг
кoристується пoпитoм у 95% кaнaдцiв. При цьoму пoзицiя уряду Кaнaди пoлягaє
в тoму, щo нaдaння пoслуг через електрoннi зaсoби зв’язку мaє дoпoвнювaти, a
не зaмiнювaти трaдицiйнi зaсoби кoмунiкaцiї. Впрoвaдження електрoннoгo уряду
в Кaнaдi зaбезпечилo бiльш щiльне спiврoбiтництвo мiж федерaльним рiвнем
влaди тa мiсцевими oргaнaми влaди прoвiнцiй у сферi публiчнoгo упрaвлiння,
збiльшилa ступiнь вiдкритoстi тa прoзoрoстi для грoмaдян зa рaхунoк мoжтивoстi
oзнaйoмлення зi звiтaми тa плaнaми будь-якoгo кaнaдськoгo держaвнoгo oргaн\нa йoгo oфiцiйнoму сaйтi. Електрoнне урядувaння дoзвoлилo грoмaдянaм Кaнaди
брaти aктивнiшу учaсть у держaвних спрaвaх тa кoнтрoлювaти дiї уряду, щo
пoзитивнo вплинулo нa рoзвитoк грoмaдянськoгo суспiльствa [1].
На даному етапі рівня цифровізації в Україні такої всеохоплюючої
консолідованої моделі публічного управління не існує, що вкрай негативно
впливає на ефективність державної політики, зокрема зв'язки з громадськістю у
всіх сферах практично реалізуються в умовах відсутності зворотного зв’язку та
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базуються в основному на неточних, неповних та суперечливих статистичних
даних останніх років, інтуїтивних з'явленнях та попередньому досвіді осіб, які
приймають стратегічні рішення. Серед основних внутрішніх проблем щодо
впровадження подібної цифрової моделі публічного управління в Україні слід
відзначити: відсутність офіційно визначеного категорійно-понятійного апарату;
недосконалість нормативно-правового, інформаційно- аналітичного, науковометодичного, фінансового, організаційно-технічного, кадрового забезпечення
тощо.
Для оцінки можливості впровадження подібної моделі публічного
управління

та

виявлення

тенденцій

розвитку

цифрової

трансформації

українського суспільства в цілому, зокрема її технічної та технологічної
складових, необхідна інтегрована система показників та індикаторів, заснована
на даних державного статистичного обліку; результатах спеціальних емпіричних
досліджень ринку інформаційно-комугнікаційних та цифрових технологій,
проведених українськими та закордонними компаніями; рейтингових оцінках
таких міжнародних організацій, ж ООН, ЄС, Світовий Банк, ITU, ОЕСР та ін.
Крім системи показників та індикаторів, повинні бути розроблені та
офіційно схвалені методики моніторингу, аналізу та прогнозування ситуації в цій
сфері в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі, а також виділені
відповідні ресурси на здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення,
встановлені регламенти взаємодії користувачів інформації та вимоги до самої
інформації, тобто повинна бути створена система інформаційно-аналітичного
забезпечення процесу цифрової трансформації систем публічного управління
всіх рівнів.
Найбільш раціональним представляється підхід, заснований на застосуванні
порівняльного аналізу сукупності існуючих моделей індикаторів, визначенні
кращої (відповідно до обраних критеріїв) та її уточненні з метою максимального
врахування особливостей розвитку цифрової економіки в Україні. В якості
інтегрованої характеристики рівня розвитку цифрового суспільства або його
структурних елементів в міжнародній практиці використовуються композитні
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ІКТ-індекси (е-індекси), побудовані на базі наборів ІКТ-індікаторов, при цьому
конкретний набір індикаторів та методика побудови індексу в значній мірі
залежать від обраних пріоритетів.
Для підвищення достовірності, точності та надійності даних доцільно
об'єднати різні інформаційні джерела та забезпечити надання користувачам
відповідно до їх вимог до якості відповідної інформації, що потребує координації
зусиль різних суб'єктів, компетентних у вирішенні даної проблеми.
Одним з найважливіших напрямків в цифровому публічному управлінні є
створення єдиного інформаційного простору для державних органів влади,
населення, приватного бізнесу та громадських організацій як рівноправних
суб'єктів управління. Вважається, що даний підхід дозволить підвищити
ефективність державного управління на всіх рівнях. Потреба в подоланні низки
негативних тенденцій та необхідність вирішення проблем, що перешкоджають
становленню України як цифрової держави, вимагають проведення реформ в
першу чергу в сфері публічного управління.
У цьому контексті безумовну актуальність набувають питання дослідження
моделей публічного управління, реалізованих в різних країнах, що дасть
можливість порівняти основні цифрові параметри вітчизняних і зарубіжних
органів державної влади, та дозволить ставити питання про наближення
публічного управління в Україні до кращих світових зразків. В цілому під
моделлю управління розуміється теоретично вибудувана цілісна сукупність
уявлень про те, як виглядає (або як повинна виглядати) система публічного
управління, її структура та принципи функціонування, як вона взаємодіє з
різними суб'єктами, як адаптується до змін у зовнішньому середовищі.
Тaким чинoм, oснoвним признaченням (рoллю) цифрoвих технoлoгiй у
публiчнoму упрaвлiннi є пiдвищення ефективнoстi oстaнньoгo зa всiмa
oснoвними пoкaзникaми, зoкремa, щoдo: рiвня дoвiри грoмaдян дo oргaнiв
публiчнoї влaди; рiвня вiдкритoстi тa прoзoрoстi їхньoї дiяльнoстi; ступеня
зaлучення грoмaдськoстi дo прийняття публiчнo-влaдних рiшень; рiвня
кoрумпoвaнoстi oргaнiв публiчнoї влaди.
275

Список використаних джерел:
1. Бaжинoвa O. A. Мехaнiзми кoмунiкaцiї влaди тa грoмaдськoстi в умoвaх
глoбaлiзaцiї. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua
2. Дрaгoмирецькa Н. М. Кoмунiкaтивнa дiяльнiсть в держaвнoму упрaвлiннi:
нaвч. пoсiб. Oдесa : OРIДУ НAДУ, 2017. 180 с.
3. Дубoв Д. «Стрaтегiчний нaрaтив»: дo прoблем реaлiзaцiї сутнiснoї
склaдoвoї стрaтегiчних кoмунiкaцiй в Укрaїнi. Aнaлiтичнa зaпискa.

Вiддiл

iнфoрмaцiйнoї безпеки тa рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa Нaцioнaльнoгo
iнституту стрaтегiчних дoслiджень. 2018. № 8. С. 66-73.
4. Кiслoв Д.В. Пoлiтичнa безпекa мaсoвих кoмунiкaцiй: мoнoгрaфiя. К.:
«М.П. Леся», 2017. 208 с.
5. Пoдoрвaн A.Ф. Принцип звoрoтнoгo зв‘язку як oснoвa кoмунiкaцiй
oргaнiв держaвнoї влaди з грoмaдськiстю. URL: http://ppeu.stu.cn.ua
УДК 354:321(045)
Іван Погребняк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
У статті досліджується поняття комунікативних технологій в контексті
взаємодії

органів

публічної

сфери

та

громадянського

суспільства.

Проаналізовано вплив ЗМІ на громадську думку, як важливого учасника
комунікативного

процесу

в

незалежній

державі.

Досліджено

рівні

демократичних цінностей в демократичній державі та поняття соціальної
відповідальності в публічному управлінні.
Ключові слова: комунікативні технології, політичні комунікації, громадянське
суспільство, публічна влада, соціальна відповідальність.
Комунікативні

технології

постають

головним

засобом

взаємодії

громадянського суспільства та органів публічної влади. Відносини й
взаємовплив громадянського суспільства та органів публічної влади, цих двох
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підсистем єдиної системи є визначальними у забезпеченні демократичного
розвитку країни. Сутність громадянського суспільства ґрунтується на ідеї
автономності та індивідуальної свободи громадян, невтручання держави в життя
громадянського суспільства. Адже, громадянське суспільство – це суспільство з
розвиненими

економічними,

культурними,

правовими,

політичними

відносинами між самими індивідами, які не опосередковані державою. У ньому
вільно розвивається асоціативне громадське життя, діють установи та ЗМІ,
формуються й функціонують найрізноманітніші громадські об’єднання. Воно
розвивається в умовах правової держави й саме є базою для неї. Рівновага між
громадянським суспільством та державою – важливий чинник стабільного
демократичного розвитку, а порушення її спричинює гіпертрофію владних
структур, відчуженість і політичне безсилля народу [1].
Реалізація взаємодії як механізму зворотних зв’язків у відносинах органів
влади і громадянського суспільства змінює структурну основу управління
державою, що призводить до зміни механізмів публічного управління в цілому.
Трансформуються рольові функції в системі публічного управління: якщо у
традиційній ієрархічній структурі впливу державна влада виступає як суб’єкт
управління, то в ретикулярній (мережевій) структурі взаємодії – у ролі лідера.
Зміни відбуваються й у процесі прийняття рішень публічного управління. У
традиційній структурі управління суспільні проблеми (позиція громадянського
суспільства) просуваються в напрямку центру прийняття рішень – державної
влади. У взаємодії ж рух стає обопільним, унаслідок чого зростають темпи
реагування влади на потреби громадянського суспільства. При цьому роль
організатора вироблення рішення, як і раніше, належить владі.
Проблеми комунікації є предметом дослідження філософів, соціологів,
політологів. Серед них Д. Белл, П. Брегер, Н. Вінер, Ч. Кулі, Г. Лассуел,
К. Леві-Строс, Т. Лукман, Дж.Г. Мід, Ю. Хабермас, Дж.Б. Уотсон та інші.
Феномен політичної комунікації досліджували Е. Бенрайз, Д. Берло, Р. Катц,
Ж.-М. Котре, Б. Кретон, П. Лазарфельд, В. Ліпман, Л. Пай, Л. Перлінг,
Л.Р. Посікера, М. Розенберг, К. Санне, Ж.-Р. Шварценберг та інші. Проблеми
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політичної комунікації стали предметом дослідження вітчизняних вчених –
С. Барматової, В. Бебика, Ю. Ганжурова, О. Гриценка, С. Денисюк, О. Дубаса,
О. Картунова, С. Кащавцевої, В. Недбая, Г. Почепцова, В. Різуна, І. Слюсаренка,
М. Соколова, Є. Тихомирової, О. Шахтемірової та інших.
Зважаючи на децентралізаційні процеси, що відбуваються в державі на
перше місце виходить необхідність обґрунтування та подальшого вдосконалення
комунікативних технологій як механізму взаємодії громадянського суспільства
та публічної влади.
Головною метою цієї роботи є дослідження сутності комунікативних
технологій як механізму взаємодії громадянського суспільства та публічної
влади, а також визначення впливу публічних комунікаторів на громадян.
Демократичні зміни та децентралізаційні процеси, які сьогодні активно
впроваджуються

публічною

владою,

передбачають

широке

залучення

громадськості у процеси прийняття рішень, у безперервний діалог щодо
основних стратегій розвитку держави, наявних проблем та шляхів їх розв’язання,
підтримку критичного мислення та наявність соціальної відповідальності
учасників публічних взаємовідносин. Соціальна відповідальність влади має
багатофункціональний зміст. Вона ґрунтується на конституційному принципі
соціальної держави, реалізація якого сприяє здійсненню інших принципів
сучасного публічного управління, на позитивному іміджі інститутів держави,
місцевого самоврядування та її посадових осіб і за вдяки цілеспрямованій
державній соціальній політиці є засобом вирішення соціальних проблем.
Основою соціальної відповідальності є динамічна система цінностей, властивих
індивіду, соціальній спільноті та суспільству загалом, інституціям й органам
державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам.
Виникнення соціальної відповідальності пов’язане із суспільними цінностями,
що детермінують діяльність та поведінку всіх учасників соціальних дій.
Відповідно до цих цінностей, соціальна відповідальність у громадянському
суспільстві реалізується як волевиявлення людей і є одним з базових механізмів
реалізації сучасних демократичних цінностей в публічному управлінні на різних
рівнях (рисунок 1).
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рольовий

Базисний, цивілізаційний

Рисунок 1 – Рівні демократичних цінностей в публічному управлінні
На першому рівні соціальна відповідальність стосується проблем вищого
політичного порядку – війни та миру, екологічної безпеки, техногенних і
природних загроз, шляхів розвитку цивілізації тощо. На другому рівні соціальна
відповідальність посадових осіб пов’язана з визначенням оптимального шляху
розвитку країни, запобіганням громадянського протистояння, забезпеченням
розвитку нації та соціального порозуміння. На третьому та четвертому рівнях
соціальна відповідальність відображає ступінь громадянської зрілості людини, її
здатність обирати національні, професійні й особистісні пріоритети, готовність
відстоювати національні інтереси і національну державну політику [2, с. 88].
Проблема відповідальності у контексті взаємодії соціуму і структур
публічного управління нині набуває особливої гостроти, зважаючи на місце та
роль, яку відводять громадяни України вітчизняним ЗМІ як контрольному
ресурсу та головному комунікатору громадянського суспільства. Важливим
показником при цьому є рівень довіри громадян нашої держави до ЗМІ, що
протягом багатьох років є відносно високим. Особливо це помітно при
порівнянні з показниками довіри українців до органів державної влади,
правоохоронної системи. Українці активно долучаються до споживання
медіапродукту, зокрема телебачення, що логічно актуалізує дискусію про його
якісні показники. Останні викликають серйозну стурбованість у представників
органів державної влади, релігійних організацій, просвітницьких установ.
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Фахівці із соціальної безпеки наголошують на тому, що, попри появу нових
телерадіомовних

організацій,

якість

трансльованого

матеріалу

значно

знижується, а ефір пере- повнений матеріалами, які культивують жорстокість та
несмак.
Однією з головних проблем, на яку звертають увагу зарубіжні й вітчизняні
дослідники, є загроза, яку несуть ЗМІ інформаційній, соціальній та, зрештою,
національній безпеці. За даними Укрінформ, третина українців підтримують
мовні квоти на радіо та телебаченні, найбільш популярним серед українців, які
отримують інформацію з соціальних мереж, є Фейсбук (35,5%). Більше половини
населення (52,4%) говорять, що не користуються соціальними мережами.
Абсолютна більшість опитаних отримують інформацію українських телеканалів
(86%), серед яких лідирують «1+1», «Інтер», «Україна». При чому, дивляться
«1+1» 60,9% українців, довіряють – понад 35%. Як висновок, люди не довіряють
ЗМІ, бо в них використовується великий градус емоцій і обману. Постійна
політизація соціальних питань призводить до того, що люди не мають
елементарного розуміння тієї ж реформи освіти, медичної реформи. [3] Крім
того, ЗМІ, що підтримують опозиційні сили до влади, відволікають увагу виборців, а також дискредитують владу, відвертаючи тим самим увагу від поточних
державних справ і позитивних змін.
На думку експертів, подібні тенденції можуть призвести до таких
негативних проявів, як зростання злочинності та невмотивованої жорстокості;
соціальної апатії; погіршення стану фізичного здоров’я громадян; відсутності
консолідації суспільства; міжетнічних, міжконфесійних, соціальних конфліктів.
Тому в умовах значної інтенсифікації інформаційних впливів, психологічно
стабільна та лояльна до свого соціуму особистість повинна розглядатися як один
із центральних елементів системи національної безпеки держави [2, с. 89].
Саме тому, особливого значення набувають політичні комунікації як
важливий засіб підвищення ефективності публічного управління, що має
визначальний вплив на процеси демократизації політичної системи країни в
цілому. Особливої актуальності набувають механізми демократизації ухвалення
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урядових рішень, створення чітких, прозорих, зрозумілих процедур їх
підготовки, впровадження ефективних механізмів участі громадян в управлінні
державними справами, що сприятиме більшій відкритості, підзвітності та
відповідальності органів влади перед громадянами. У контексті досліджуваної
проблеми

потребує

свого

розвитку

також

і

впровадження

сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій у системі публічного управління в
Україні. Слід вирішити завдання щодо гарантування інформаційної безпеки
держави, недопущення поширення інформації, розповсюдження якої заборонено
відповідно

до

законодавства.

Потребує

свого

вдосконалення

правове

регулювання діяльності суб’єктів інформаційних відносин, виробництва,
використання, поширення та зберігання електронної інформаційної продукції,
захисту прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за
порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних
ресурсів усіх форм власності, за навмисне поширення комп’ютерних вірусів.
Висновки та пропозиції. 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. Держава, без вироблення певного
образу майбутнього, а також схваленої суспільством стратегічної моделі
поведінки, приречена на кризи.
Таким чином, перспективи застосування різноманітних комунікативних
технологій у сфері публічного управління в Україні визначаються передусім
набуттям урядовцями комплексу знань щодо вибору нових форм і методів
управління для створення цілісної, ефективної та гнучкої системи влади в умовах
динамічного середовища. Ефективна взаємодія органів публічної влади з
громадянським суспільством можлива за таких умов:
1)

комунікація розглядається органами публічної влади як невід’ємна

складова їх діяльності;
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2)

у структурі органів публічної влади наявні відповідні підрозділи, що

вирішують завдання контролювати інформаційні й комунікативні потоки і
відповідним чином їх спрямовувати;
3)

фахівці таких підрозділів належно підготовлені, є менеджерами

комунікацій органів влади, а не їх комунікаторами. Функціонування такої
системи має спиратися на світовий досвід інноваційних трансформацій сфери
публічного управління і водночас ураховувати реалії вітчизняного суспільства.
Таким

чином,

взаємодія

влади

та

громадян,

що

забезпечується

використанням сучасних комунікативних технологій, повинна забезпечити
подолання негативних явищ у сфері публічного управління і сприяти
гармонізації відносин між державою й суспільством.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
У статті проаналізовано стан дослідження проблеми інформаційного
висвітлення діяльності органів державної влади, місця та ролі у цьому процесі
ЗМІ та наукові підходи до визначення понять «інформаційне висвітлення та
забезпечення діяльності органів влади».
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В умовах інформаційного суспільства інформація і знання стають одним із
стратегічних ресурсів держави, а інформація про діяльність органів державної
влади – одним з основних факторів довіри до влади та запорукою успішного
впровадження
суспільства

соціально-економічних

вимагає

від

держави

реформ.

Розвиток

ефективного

інформаційного

використання

наявних

інформаційних ресурсів та актуалізації завдань для структур, які професійно
працюють в масових медіа-комунікаціях. У зв’язку з цим одним із
найважливіших

завдань

кожної

держави

є

формування

та

розвиток

інформаційної інфраструктури. Особливо важливою у цьому контексті є роль і
місце в цих процесах ЗМІ [1].
Аналіз наукових досліджень вказаної теми у сфері державного управління
дозволяє стверджувати, що певні її аспекти загального характеру так чи інакше
пов’язані з тематикою електронного урядування, з теоретичними основами
концепції електронної демократії, які свого часу досліджували відомі вчені Р.
Катц, Й. Масуда, М. Порат, Т. Стоуньєр та, наприклад, Дж. Фонтейном, який
розглядав концепції й моделі віртуальних органів виконавчої влади й віртуальної
держави. До того ж переваги електронного уряду та інформаційна відкритість
влади аналізувались у наукових публікаціях австрійських дослідників
Р. Транумюллера, Г. Ортофера й Х. Гибера та ін. Питанням взаємодії влади і
засобів масової інформації присвячені праці вітчизняних вчених В. Здоровеги,
О. Копиленка, В. Лизанчука, В. Миронченка, А. Москаленка, Г. Почепцова,
В. Різуна, А. Чічановського, В. Шкляра, В. Воробйова, Т. Добросколонської,
К. Маркелова, Л. Мухамедової, В. Попова. Проблеми формування і реалізації
сучасної державної інформаційної політики досліджують О. Гриценко,
Н. Грицяк, Г. Почепцов, В. Шкляр тощо.
Мета статті – проаналізувати стан дослідження проблеми інформаційного
висвітлення діяльності органів державної влади, місця та ролі у цьому процесі
ЗМІ.
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Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації» висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні – це одержання, збирання, створення,
поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів
державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування,

задоволення

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів. Однак,
якщо перша частина статті більш чітко регламентує характер відповідної
діяльності,

то

трактування

визначення «задоволення

інформаційних

потреб» може бути довільним [1].
Про важливість належного інформування громади про діяльність влади на
усіх її рівнях – від села й селища до держави – сказано й написано чимало. Не
бажаючи повторюватись та переповідати очевидне, наведемо все ж визначальні,
на наш погляд, мотиви, що роблять системне та грамотне інформування
доцільним саме для органу місцевого самоврядування. Пряма взаємозалежність
відкритості влади та довіри до неї є вагомою причиною для того, щоб приділяти
постійну увагу інформаційному складникові у діяльності місцевої влади. Для
того, щоб ми довіряли, ми, ясна річ, повинні знати те, що робиться сьогодні й те,
що планується на майбутнє. Такі самі передумови для довіри ставить перед
владою громада. Від цього залежить комфорт пересічного члена громади, його
впевненість, а отже, стабільність та передбачуваність його стосунків з владою.
Не слід остерігатися відкритості, не слід уникати достовірності та повноти,
навіть коли мова йде про очевидно непопулярні заходи (збільшення платежів,
скорочення соціальних програм тощо). Якщо відкрито сказати про причини та
наслідки конкретного рішення, а також про те, якими будуть наслідки відмови
від нього, то не залежно від сприйняття цього рішення громадою, довіра до влади
залишиться. Коли ж інформацію буде подано неповно, спотворено, або
посадовці взагалі змовчать, можна бути впевненими: громада з недовірою та
негативом поставиться до будь-якого наступного кроку влади, навіть коли він
нестиме стовідсоткові вигоди виборцям [2].
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Участь громадян у прийнятті рішень породжує взаємну відповідальність за
прийняті рішення. У ряді випадків є потреба в тому, щоб громада виступила
співавтором рішення влади. Найприроднішими є прояви громадської участі у
прийнятті владних рішень саме на рівні громади. Тут існують вікові вкорінені
традиції (віча, сходи), тут пряме народовладдя потребує мінімальних затрат й дає
максимальний ефект. Залучення громади до прийняття рішень має носити
характер не сумнозвісного «одностайного схвалення», а справжнього свідомого
«співавторства», коли і влада, і громада, розуміють проблеми, виклики та
перспективи, зважують альтернативи та чесно говорять про ризики [3].
Свідома громада не лише приймає участь у виробленні рішення – вона
здатна розділити також відповідальність за це рішення. Громада, окрім
співучасника прийняття рішень, може також виступити порадником та
генератором ідей. Практика ефективного врядування, в тому числі в Україні, знає
чимало прикладів, коли оптимальне рішення під час публічного обговорення
походило з середовища незалежних фахівців, громадських організацій, просто
розумних людей [4].
Отже, місцева влада повинна бути готовою не лише доносити та пояснювати
свою позицію – вона також має вміти слухати й коригувати свою позицію, якщо
в процесі публічного діалогу виникла нова слушна ідея. В цьому запорука
розумного врядування. Оптимальна інформаційна політика позитивно впливає
на ефективність управління. Адже добре поінформована громада здатна краще
сприйняти та інтерпретувати до місцевих умов владні рішення, а самі дії влади з
соло перетворюються на діалог, що в реальних умовах здатен, принаймні, зняти
зайві непорозуміння та звинувачення. Прозорість діяльності місцевої влади є
вагомим чинником, що підвищує зовнішню привабливість міста, селища, району
в очах інвесторів та донорських організацій. Інвестиції вигідніші там, де
заздалегідь відомі зрозумілі правила гри. І в умовах негласної конкуренції
громад в інвестиційній площині вдало організована інформаційна робота може
стати саме тим важелем, що схилить терези на користь даної громади.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СЕРЕДОВИЩ КОНСТРУЮВАННЯ
WEB-РЕСУРСІВ
В статті розглянуто основні поняття середовищ конструювання web-ресурсів.
Досліджено характеристики та особливості середовищ розробки web-ресурсів
та обґрунтовано доцільність їх застосування для різних потреб та сфер
діяльності бізнесу.
Ключові слова: інформаційні технології, онлайн послуги, web-ресурси,
середовища розробки, конструювання.
З кожним роком інформаційні технології набувають усе більшого
поширення у діяльності компаній і підприємств, змінюючи стиль ведення
бізнесу та надаючи нові можливості для його розвитку. Використання webресурсів у сучасному конкурентному бізнес-середовищі набуває стратегічного
значення. Це пов’язано із зростанням кількості користувачів комп’ютерних
мереж та перетворенням їх в основних споживачів онлайн послуг для багатьох
галузей бізнесу [4].
Питання розробки та впровадження web-ресурсів для удосконалення
ведення бізнесу розглядалися в працях таких зарубіжних та вітчизняних
науковців, як Джефкінс Ф., Бокарев Т., Варвиш О.С., Вертайма К., Дрокіна Н.І.,
Маслак О.І., Ілляшенко Н.С. та інші.
Метою статті є дослідження основних понять розробки web-ресурсів та
напрямків їх розвитку як одного із ефективних шляхів надання онлайн послуг.
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На даний час розробка та впровадження web-ресурсу є необхідною
складовою для ефективного ведення бізнесу. Процес розробки web-сайту є
нерозривно пов’язаним з його інформаційним наповненням. За відсутності
внутрішньої системи адміністрування web-сайтом для внесення будь-яких зміни
у

інформаційну

структуру

доводиться

користуватися

послугами

web-

розробника. За експертними оцінками, 60% бюджету, виділеного на створення
та розвиток web-проекту, витрачається на інформаційний супровід [1-3]. При
цьому основні витрати припадають на переведення документів у гіпертекстовий
формат. Системи конструювання web-сайтів дозволяють вирішувати цю
проблему, автоматизуючи процеси створення структури та дизайну web-сайту, а
також його інформаційного наповнення.
Основна мета систем конструювання web-сайтів – це інтелектуальне
посередництво між традиційними системами представлення даних у системі
документообігу замовника та сучасною системою представлення інформації у
www. Різноманітність напрямів розробки web-сайтів, пов’язана з відмінністю у
цілях та завданнях, можливостях подальшого розвитку та оновлення, що
зумовлює своєрідну індустріалізацію цієї галузі в цілому [4].
Промислове виробництво передбачає наявність докладних специфікацій та
сучасних інструментальних засобів. Для web-проектів це передбачає чіткий опис
типів та форматів даних, принципів їх підготовки, розміщення,

наявність

відповідних програмних інструментальних засобів. Сукупність цих складових
являє собою система конструювання Web-сайтів [5].
Повнофункціональний web-сайт повинен включати набір web-сторінок та
програмних модулів для інтерактивної взаємодії з відвідувачем, навігації,
обробки даних діалогу, генерації HTML-сторінок на основі інформації з баз
даних та ін. До складу програмних модулів можуть входити як безпосередньо
виконані файли та програми або їх виклики, вбудовані в HTML-текст [6].
Існують візуальні засоби для розробки обох складових. Засоби для
підготовки web-сторінок досить різноманітні (чисельні HTML-редактори),
візуальні засоби для створення програм представлені менш широко (Case-засоби,
JavaScript-генератори).
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При використанні цих ресурсів вирішення питань створення та зміни
структури web-сайту, взаємозв’язку програм та даних (web-сторінок), фізичного
розміщення папок та файлів зазвичай виходить за рамки візуального процесу. У
цьому полягає основна відмінність систем конструювання web-сайтів від інших
візуальних засобів програмування, а саме - їх комплексність. Схема системи webконструювання подана на рис.1

Рисунок 1 – Схема системи Web-конструювання
Структурна схема типової системи Web-конструювання складається з ядра
(блоки управління змістом та основні сервіси) та двох типів зовнішніх сервісів,
що надаються Інтернет-сервіс-провайдерами (ISP) та провайдерами додатків
(ASP). При цьому окремо виділений блок, що визначає стильові дизайнерські
рішення.
Основний технологічний принцип, притаманний системам конструювання
web-сайтів - принцип WYSIWYG, що лежить в основі управління структурою та
змістом web-ресурсів. Як правило, він відноситься до створення та редагування
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web-сторінок. Він притаманний як для систем, в яких основним є

HTML-

редактор, так і для систем, в яких механізм редагування включений в один із
модулів [2-4, 6].
Наприклад, система Web Editor компанії Web Widgets

має потужний

механізм для додавання, зміни параметрів та вмісту: текстового наповнення
Web-сторінок, вставки таблиць та зображень [7].
Інший підхід полягає у створенні максимальної кількості готових форм для
відбору

даних.

Таке

рішення

пропонує

грецька

система

Netquest

(http://www.nqcontent.com), що розділила свою систему побудови web-сайтів на
велику кількість модулів.
Деякі системи web-конструювання пропонують комплексні рішення для
побудови web-сайтів «під ключ». Іноді зустрічаються окремі послуги, які можуть
доповнювати інші засоби web-конструювання. Так, існує клас досить часто
затребуваних систем, основне завдання яких – інтеграція на web-ресурсі даних
та сервісів. При цьому питання дизайну переходять на другий план. Такою
системою є RedDot (http://www.reddotsolutions.com) з виділеним модулем Content
Integration Server (CIS), призначеним для інтеграції даних. Інший модуль Content Management Server (CMS) - забезпечує розподілене оформлення,
введення та контроль даних.
Ще одна система – LaserFiche WebLink (http://www.laserfiche.com) –
розрахована на керування через web-браузер великою кількістю архівних
документів корпорації та розміщення на web-сервері засобів доступу до цієї
інформації.
Додаткові послуги, що надаються системами конструювання web-сайтів,
зазвичай реалізуються з допомогою модулів, що виконують певні функції.
Найчастіше такі системи включають наступні модулі:
 зворотний зв'язок (обробка запитів, що надходять електронною поштою);
 розсилання повідомлень електронною поштою;
 форуми-конференцій (організація обміну думками та знаннями між
відвідувачами web-сайту);
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 анкетування (проведення опитувань відвідувачів сайту та аналіз
результатів цих опитувань);
 управління файлами (створення та ведення як окремих файлів, так і
архівів документів);
 взаємодія з платіжними системами (забезпечення продажу товарів та
послуг через Інтернет).
Важко визначити область діяльності, у якій система конструювання webсайтів не була б затребувана.
Сучасні системи конструювання web-сайтів надають рішення, призначені
для корпорацій з розгалуженою структурою, дозволяють створювати власні
сайти окремих членів корпорації. При цьому всі сайти інтегруються у загальний
інформаційний

простір,

можуть

мати

загальні

списки

зареєстрованих

користувачів та налаштувань.
Створення структури web-сторінки полягає у композиційній розмітці:
плануванні складу та взаємного розташування елементів (текстових блоків,
таблиць та зображень). Повна наочність процесу планування забезпечується
механізмом маніпулювання піктограмами (умовними зображеннями елементів).
Піктограми можна вільно переміщувати в межах макету сторінки. Система
аналізує ситуації їхнього розташування для створення реальної web-сторінки
(рис. 2).
Система навігації забезпечується як програмами, що перетворюють
«дерево» web-сайту в систему меню на «web-сторінці, так і механізмом
забезпечення вставки в довільне місце web-сторінки групи текстових та
графічних зовнішніх і внутрішніх посилань.
Засоби авторизації та підтримки прав користувачів у системах управління
web-сайтами у застосуванні до віртуальних спільнот дозволяють організовувати
та контролювати всі робочі процеси, пов’язані зі створенням віртуальних
спільнот, починаючи від дизайну та розробки окремих web-сайтів та закінчуючи
підключенням індивідуальних сервісів та організацією системи зв’язку із
зовнішніми інформаційними системами.
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Один із численних прикладів віртуальних спільнот та систем їх
конструювання та розвитку – це web-портал спільноти Hudson Valley USA –
http://www.hudsonvalleyusa.com/, створений засобами конструювання Market
America Webcenter (http://www.sitestoday.com/ sample.html).

Рисунок 2 – Cтворення макету сайту в середовищі системи конструювання
Багато систем конструювання web-сайтів дозволяють у найкоротші терміни
створювати і запускати електронні магазини, організовувати в Інтернеті центри
електронної комерції. Для цього в їхню комплектацію повинні входити необхідні
для електронної торгівлі модулі. Розрізняють кошти для побудови систем
роздрібної торгівлі (В2С) та створення оптових збутових структур та управління
дилерською мережею (В2В).
Серед систем побудови комерційних web-сайтів слід відзначити Total
Merchandiser (http://totalmerchandiser.com), що забезпечує web-сайти таким
необхідним для електронного роздрібного продажу сервісом, як «товарний
кошик».
В Україні на сервері «Ціни для всіх» представлений проект «Web-візитки
компаній»

(http://www.b2b.com.ua/cards/),

що

пропонує

користувачам

інструментарій побудови типових іміджевих web-сайтів компаній та має
розширені можливості пошуку за прасами, а також «електронні вітрини».
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Системи, що мають галузеву спрямованість, характеризуються певним,
властивим галузі стилем та набором сервісів. Як засоби створення та підтримки
web-сайтів або порталів цієї спрямованості можна навести рішення компанії Park
City Solutions (http://www.parkcitysolutions.com) в галузі охорони здоров'я.
Ще одну систему, на основі якої створено широкий спектр веб-сайтів
галузевої тематики, представляє компанія Web Metro (http://www.webmetro.com).
Серед web-сайтів її клієнтів - сайт електронної комерції Aerospace Component
Services

компанії

Pratt

&

Whitney

Canada

(http://www.aerospacecomponentservices.com/), призначений для продажу та
обміну авіабудівельних вузлів та деталей, та web-сайт для вирішення проблем
працевлаштування медпрацівників Medical placement Services компанії St. John
Placement Services (http://www.stjohnjobs.com). Система конструювання webсайтів асоціації Abt дозволила створити розподілений мережевий портал
юридичного спрямування (http://www.wjin.net/). Слід зазначити, що є й
український web-сайт, який входить до цього порталу (http://ukraine.wjin.net/).
Системи конструювання сайтів часто використовуються для створення
окремих сайтів або цілих порталів засобів масової інформації, а також сайтів
онлайнових ЗМІ. Для цього вони включають такі типові функціональні
елементи, як засоби створення архіву публікацій, стрічок новин та підписки на
інформацію. Наприклад, web-сайт асоціації газет Америки - Newspaper
Assosiation of America (http://www.naa.org) містить елементи системи управління,
що дозволили об’єднати численні ресурси шляхом реалізації сервісу webпублікацій.
На Сервері Української Преси (http://uamedia.visti.net) представлені webсторінки кількох десятків ЗМІ, які оформлюються в єдиному дизайні за
допомогою спеціального інструментарію, що забезпечує побудову архівів
видань та підключення інформаційно-пошукової системи.
Таким чином, на основі наведеного вище можна відмітити, що для
створення різних web-проектів, таких як іміджеві web-сайти компаній, особисті
web-сторінки тощо у ряді випадків є доцільним скористатися досить
функціональною системою конструювання web-сайтів, доповненою низкою
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сервісів, що реалізуються. Це обумовлено тим, що поступово з’являється все
більше компаній, представників малого та середнього бізнесу, яким необхідно
швидко та з мінімальними витратами створити свій власний web-ресурс в мережі
Інтернет.
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Костянтин Горенко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В
АВТОМАТИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ВИДАВНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено роль та значення автоматизації сучасного видавничого
підприємства, яка дає можливість значно спростити документообіг,
вдосконалити виробничі потужності та оптимізувати методи прийняття
рішень. Запропоновано використовувати видавничі інформаційні системи для
автоматизації

функціональних

процесів,

ефективність роботи підприємством в цілому.
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які

забезпечать

найвищу

Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, видавництво,
автоматизація, ефективність, програмне забезпечення
Вибір певних інформаційних систем і технологій, що будуть задіяні
поліграфічним підприємством в процесі здійснення виробничої діяльності є
дуже складним процесом. Так як даний процес повинен ґрунтуватися, з одного
боку, на докладному аналізі специфіки ведення виробництва на конкретному
підприємстві, дослідженні його функціональної та структурної побудови,
ресурсних можливостей (фінансових, технічних, технологічних тощо), аналізі
змісту управлінських, виробничих та інших завдань, для вирішення яких
планується їх використовувати. В нас час настала епоха електронних засобів
інформації, але друкована продукція не втрачає свого значення і надалі.
Комп’ютери і цифрові технології зробили революцію в поліграфічній та
видавничій галузі. Процеси набору, макетування, верстки повністю перейшли до
редакції, а подекуди навіть до автора, значно прискорився процес видання книги,
газети, журналу, а відтак прискорився процес поширення інформації. Якщо для
ручного складання книжкової сторінки необхідно було близько 3-4 годин,
лінотипного – 1-2 години, то на комп'ютері за допомогою автоматизованого
редактора тексту потрібно 15-30 хв. Якщо ручна переверстка сторінки книги
займала той же час, то комп'ютерна переверстка триває секунди.
Метою статті є дослідження ролі інформаційних систем та технологій для
автоматизації функціональних процесів видавничого підприємства.
Дослідження інформаційних систем книговидавничої діяльності знайшло
відображення у працях провідних науковців: Бейверстоха Е., Тимошника М.,
Ткаченка В., Еріашвілі Н., Бема Х., Хаарда Г., Шульца Г., Вернера Й., Грема Г.,
Комарова Є., Маковєєва М., Лєнського Б., Форсайта П., Руденка М. та інших.
Для того, щоб досліджувати

тему необхідно зрозуміти сутність поняття

«видавнича діяльність». У Законі України «Про видавничу справу» під
видавничою діяльністю розуміється «…сукупність організаційних, творчих і
виробничих заходів, спрямованих на підготовку й випуск у світ видавничої
продукції» [1, cт. 2]. Це визначення, на нашу думку, можна доповнити, оскільки
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із його змісту стає зрозуміло, що будь-яке видавниче підприємство має
виробничі процеси з випуску продукції. Таким чином, видавництво – це суб’єкт
господарської діяльності, основною діяльністю якого є видавничий процес,
сутність якого полягає у підготовці продукту до друку[1 – 4] .
Дослідивши діяльність українських та зарубіжних видавничих компаній,
визначили елементи діяльності, що є специфічними та характерними саме для
підприємств цієї сфери:
– продукція є результатом інтелектуальної діяльності автора, знань
редактора та творчих здібностей дизайнера;
– видавниче підприємство може не мати поліграфічного обладнання,
необхідного для надання продукту кінцевого друкованого вигляду та паперової
форми;
– у діяльності видавничих підприємств зростає частка продукції, що не має
матеріально-речової форми та перебуває виключно у цифровому форматі;
– критерієм якості продукції слугує не лише її вигляд, довговічність та інші
параметри фізичної природи, але і змістовне наповнення, культурна цінність
тощо.
Усі зазначені вище особливості мають бути врахованими при виборі
інформаційних систем видавництва.
Ринок друкарської продукції в світі сьогодні різноманітний. Найбільшим
попитом користуються періодичні видання і комерційна продукція. Вони
відрізняються одне від одного періодичністю випуску, що визначає виробничий
процес поліграфічних підприємств.
Інформаційне забезпечення видавничої діяльності тісно пов’язане з
процесами формування та циркулювання інформаційних потоків у світовому
інформаційному просторі. Інформація, що використовується для створення
видань різного типу, проходить кілька стадій обробки, є неоднорідною на кожній
з них, а також змінює свої властивості та структуру в процесі руху з початкової
точки її створення до кінцевої - споживання.
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Інформація у видавничій діяльності застосовується в множині аспектів.
Основними аспектами її прояву є [2]:
 виробництво

інформації як такої - це виробнича галузь, тобто вид

економічної діяльності;
 інформація

є чинником виробництва, одним з фундаментальних ресурсів

видавничої системи;
 інформація

є об`єктом купівлі-продажу, тобто виступає як товар.

Підсистема інформаційного забезпечення видавничої діяльності як
складова системи видавничо-поліграфічного виробництва об’єднує в собі дві
компоненти: організаційне забезпечення процесів інформаційного наповнення
електронних видань та реалізація технологічних інструментальних засобів
інформаційного забезпечення видавничої діяльності.
Результатом функціонування підсистеми інформаційного забезпечення
видавничої

діяльності

є

створення

інформаційних

ресурсів,

які

використовуються для інформаційного наповнення друкованих і електронних
видань.
Це означає, що сучасні поліграфічні технології існують не відособлено, а в
тісному взаємозв’язку, роблять один на одного істотний вплив. Серед них
важливе місце займають технології формування і передачі інформації через
мережу Internet, названі Digital-Asset-Management [3]. Такі системи забезпечують
повну

«прозорість»

виробництва,

тобто

дають

клієнтові

можливість

простежувати виконання його замовлення на всіх етапах. Вони функціонують на
основі систем планування виробничих процесів і незалежного від виробника
формату даних JDF (Job Definition Format) [4]. Формат даних JDF, призначений
для роботи в міжнародному масштабі, дозволяє об’єднати технічно і
організаційно потоки даних Workflow [3] і створити зв’язок між клієнтами і
друкарнями. Окрім зв’язку клієнтів з друкарнями, він дозволяє вести обробку
цифрової інформації на всіх стадіях поліграфічного виробництва і забезпечує
інтеграцію з цифровими Workflow системами CTP (Computer to Plate) [4], а також
з системами кольоропроби.
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Найвідомішими на світовому ринку інформаційними системами, більшість
з яких успішно використовуються в Україні, є такі [1-3]:
- Quark Publishing System (QPS) (розробник Quark, Inc., США);
- K4 Publishing System (розробник vjoon GmbH, Німеччина);
- WoodWing Smart Connection (розробник WoodWing software, Нідерланди).
Як правило, автоматизовані видавничі системи досить дорогі. Але їх
впровадження у виробництво дає безліч переваг, зокрема [2]:
- підвищення якості виробництва: отримання інструментів контролю за
виробництвом дає змогу зосередитися на процесі видання, а не на організаційних
проблемах;
- підвищення оперативності: можливість ефективного управління дозволяє
швидко перебудовувати процес, не зриваючи термінів виконання завдання;
- збільшення продуктивності: побудова системи конвеєрної роботи дозволяє
не розширювати штат, а збільшувати ефективність роботи співробітників,
робити тим же складом редакції більше роботи;
- підвищення надійності інфраструктури: система зберігання даних
забезпечує надійний захист інформації, швидкий і якісний пошук документів,
створення єдиного, несуперечливого і завжди доступного джерела інформації
про стан виробничого процесу;
- підвищення ефективності управління: упорядкування і формалізація
зберігання матеріалів, систематизація доступу до даних і чітке визначення
функцій

співробітників

автоматизувати

передачу

дозволяє

уніфікувати

матеріалів

по

технологічні

процеси,

виробничо-адміністративному

ланцюжку і підвищити гнучкість виробничого процесу [3].
Проаналізовані технології примушують переосмислити сам процес наборускладання як виробничий. Він замінений єдиним процесом набору-верстки або в
іншому випадку – верстка виступає більшою мірою як інтелектуальна і естетична
дія, а суто фізичні операції зникли, їх автоматично виконує комп'ютер.
За

результатами

дослідження

акцентовано

увагу

на

важливості

впровадження видавничих систем. Елементом наукової новизни є запропоновані
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положення

щодо

враховують

ідентифікації

розвиток

відповідних

специфічної

видавничих

видавничої

систем,

діяльності

в

котрі
умовах

невизначеності та зростання ринку цифрових товарів-аналогів. Практичне
значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування у діяльності
видавничих компаній сприяє удосконаленню процесу автоматизації та
підвищить їх конкурентоспроможність.
Список використаних джерел:
1. Про видавничу справу: Закон України від 5 черв. 1997 р. № 318/97-ВР.
Відомості

Верховної

Ради

України.

URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/318/97- %D0%B2%D1%80.
2. Дурняк Б.В. Системний аналіз та оптимізація параметрів книжкових
видань: монографія. Львів: Українська академія друкарства, 2016. 197 с.
3. Книгодpук

і

книгоpозповсюдження

в

Укpаїні.

URL:

https://polinfo.gov.ua/vydavnycho-polihrafichna-sprava/217-knyhodpuk-iknyhopozpovsiudzhennia-v-ukpaini (дата звернення 20.12.2021).
4. Комп’ютеризовані

системи

і

технології

видавничо-поліграфічних

виробництв: монографія / Під ред. О.І. Пушкаря. Харків: ІНЖЕК, 2011. 296 с.
5. Edgar B. D. A Survey of Scholarly Journals Using Open Journal Systems
Scholarly and Research Communication. 2020. Vol. 1, № 2. P. 1-22.
УДК 658:004
Руслана Кірнічук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ НА ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглядаються сучасні електронні технології в загальних економічних
процесах, що дозволяє значно спростити документообіг, поліпшити і
оптимізувати виробничі потужності, ефективно управляти підприємством.
Розглянуто процеси автоматизації інформаційних потоків на транспортному
підприємстві,

які

забезпечать

найбільшу

ефективність

управління

підприємством в цілому та організації процесу електронної звітності зокрема.
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Ключові слова: обліковий процес, електронна звітність, інформаційні системи
електронної звітності, програмне забезпечення електронної звітності,
ефективність.
У сучасних ринкових умовах права підприємств у сфері фінансовогосподарської діяльності значно розширюються, що означає значне підвищення
ролі впровадження електронної звітності інформаційних систем. Уявіть собі
існування

будь-якого

бізнесу

сьогодні

без

використання

сучасних

інформаційних технологій. В даний час ринок інформаційних систем досить
розвинений. Результатом являється велика кількість програм електронної
звітності, з яких підприємству потрібно вибрати достатньо ефективні для себе,
наявність варіантів, можливість їх розвитку і вдосконалення та інш. Таким
чином, проблема пошуку ефективної системи управління інформацією стає все
більш актуальною.
Метою статті є дослідження інформаційних систем електронної звітності
на транспортних підприємствах.
Проблемами електронної звітності та їх аналітичною оцінкою переймалися такі
вітчизняні вчені, як Бутинець Ф., Голова С., Костюченко В., Крупка Я.,
Кучеренко Т., Пушкарь М., Ткаченко Н., Хомин П., Чумаченко М. Зарубіжні
вчені-економісти Андерсон Х., Бол Р., Уорфілд Т., Кізв Д., Чалдвелл Д., Суї Б.
також присвятили свої наукові дослідження напряму електронної звітності. В
роботах вищеперерахованих вчених висвітлено можливості інструментів та
технологій електронної звітності для підвищення продуктивності підприємств,
проте аналіз різновидів таких систем потребує подальшого дослідження.
Залежність від якості управлінської підтримки давно стала відомою
інформацією [1]. Фахівці докладають чимало зусиль на всіх рівнях, щоб
отримати якісну інформаційну підтримку для прийняття обґрунтованого
управлінського рішення. Однак навіть в таких обсягах сучасної інформації
кваліфікований менеджер не здатний своєчасно аналізувати і обробляти її без
використання інформаційних технологій. Вирішення цієї дилеми полягає в тому,
щоб перейти на використання автоматизованих систем обробки інформації. У
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той же час зростаюча економічна динаміка технологічних процесів не залишає
часу на аналіз інформації, що надходить, тому наступним кроком, після
автоматизованої обробки інформації, є автоматизований аналіз її завдання.
Імовірність помилки в результаті прийнятого рішення залежить від методу,
використовуваного для аналізу зібраної інформації.
Метод управління, заснований тільки на досвіді лідера, дає саму можливу
помилку – «ручне передбачення». Використовуючи статистичний і порівняльний
аналіз інформації, зібраної в базі даних автоматизованої системи управління,
забезпечується більш точний, ретельний і інтелектуальний аналіз ситуації і
відповідний прогноз наслідків прийняття рішень. Цей метод управління був
найбільш широко поширений в економіці [1]. Тим не менш, вибір рішень з
гнучкою технологією, яка найбільше відповідає сучасній економіці, не є
пошуком кращої статистики та оптимального розрахунку динамічного процесу,
в якому необхідне використання динамічного потокового моделювання. Таким
чином, моделювання є найбільш перспективним і точним інструментом з
мінімальними витратами часу і коштів.
З початком широкого застосування обчислювальної техніки утворилися
три основні напрямки її використання. Перший напрямок - використання
комп'ютерних технологій для виконання числових обчислень, які занадто довгі
або неможливо зробити вручну.
Другий напрямок - застосування цифрових систем для управління
автоматизованими пристроями: від перших верстатів і роботів з програмним
забезпеченням автоматизованого управління в мікропроцесорних системах
управління різними технічними засобами, в тому числі автоматичними
транспортуваннями.
Третій напрямок використання комп'ютерних інструментів реалізується в
автоматизованих комп'ютерних системах. Сучасна інформаційна система - це
техніка і складне програмне забезпечення, функції якого складаються з
автоматичного збору інформації, надійної підтримки зберігання інформації в
пам'яті комп'ютера, виконання специфічних для застосування перетворень
інформації та / або обчислень, надання користувачам легкого освоювання
інтерфейсу.
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Поточний стан автоматизації характеризується великою інтеграцією всіх
трьох напрямків в різних галузях виробництва, управління, повсякденного
використання, в тому числі для вирішення проблем логістики і розподілу
матеріальних благ, забезпечення виробництва матеріалів та інших ресурсів в
транспортному секторі.
Надання інформації у сфері транспортної логістики є взаємопов'язаною
складною системою з великою кількістю розрізнених елементів - від
програмного

забезпечення

до

супутників

глобального

позиціонування

транспортних засобів, від станцій управління або технологічного парку
транспортних

засобів

до

засобів

комп'ютеризованого

контролю

стану

транспортного засобу.
Логістичні

інформаційні

системи

виводять

організацію

процесів

управління бізнесом на більш високий рівень, оскільки ці технології дозволяють
вирішувати такі завдання, як: збільшення швидкості обробки інформації, а потім
прийняття швидких рішень; збільшення кількості оброблюваної інформації, а
потім аналіз більшої кількості варіантів при прийнятті рішення; зведення до
мінімуму помилки при зборі та обробці інформації.
У функціонуванні сучасних інформаційних систем велике значення мають
міжнародні телекомунікаційні мережі Інтернет, Relcom, технології передачі
даних CSD (дані з комутацією каналів) та інші; міжнародні стандарти
електронного обміну інформацією EDI, EDIFACT, GPRS (Загальна служба
пакетної радіозв'язку); супутникові системи зв'язку та навігації Inmarsat-C,
Euteltracs, Prodat, GPS (Глобальна система позиціонування).
Сучасні електронні інформаційні системи є дуже важливим інструментом
для отримання інформації: це швидке, якісне виконання і зберігання, обліку та
зберігання інформації яку збирають як співробітники підприємств, так і штучний
інтелект для подальшої передачі її та аналізу, у вищі інстанції та відповідні
державні установи. Відтоді коли було прийнято Податковий кодекс України та
закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
органами

контролю

платників

податків
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надано

безкоштовні

сервіси

(«електронний кабінет платника податків», «спеціальне програмне забезпечення
для формування та подання звітів у єдиному вікні для електронної звітності»), а
також професійні сервіси («Медок», «Соната» та інш.)) була надана можливість
звітувати завдяки широкому спектру програмного забезпечення (ПЗ) [2-4].
Електронна звітність також важлива для закордонних інвесторів. Тому що
інвестування в активи та цінні папери підприємств зокрема транспортних, які все
більше набувають приватного характеру є доволі вигідним. Також кредиторів у
фінансуванні їх економічної діяльності цікавлять видачі кредитів. На
національному рівні електронна фінансова звітність - це база даних для
формування макроекономічних показників, спостережень, управління, розвитку
галузей і регіонів. Також законом впроваджуються механізми ідентифікації:
електронного підпису, електронної печатки, електронної, тимчасової мітки,
електронної доставки, електронної записаної функціональної сумісності тощо
[3].
В даний час багато компаній вибирають електронну звітність і відправку
даних з її допомогою. Але перш ніж вибирати використовуване ПЗ для того, щоб
цей додаток міг не тільки відправляти звіт в контролюючі органи, а й виконувати
функції, що дозволяють підписувати документи, робити первісну реєстрацію, а
також відправляти/отримувати документи, завіряти електронний підпис
доцільно

провести

дослідження

впровадження

системи

формування,

надсилання, отримання та обробки податкових розрахунків облікової та
фінансової
податкового

звітності

в

електронному

адміністрування

та

вигляді,

здійснення

удосконалення

ефективного

системи

контролю

за

дотриманням платниками податків податкового законодавства, а також
підвищення якості інформаційних послуг, що надаються платнику податків.
Основні переваги використання електронної звітності: час звітності,
наявність додаткового часу; наявність додаткових функцій у додатку (поради,
підказки,), вбудований календар, підрахунок, терміни складання цього звіту,
визначені необхідністю відправити підказку, щоб нагадати вам про сплату
податків; автоматична перевірка звіту не допускає помилок, математичних або
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непотрібних слів; контроль робочого стану та якості звітності, електронна
звітність дозволяє швидко отримати інформацію про те, прийнятий звіт або не
прийнятий, і з якої причини та інш.
Крім переваг, у ряду програм для подачі електронних звітів є недоліки: за
подачу звітів через інтернет-ресурси необхідно платити; можливі ризики із-за
несвоєчасного подання звітів, як в самому програмному забезпеченні, так і в
інтернеті; деякі програми необхідно оновлювати самостійно; робота з різними
ключами ADCC, існує ряд різних програм, які воліють працювати з певними
ключами ADCS, і для частих з них існує ряд обмежень при роботі в
функціональності

програмного

забезпечення

(підписання

документа)

з

«непрофільними ключами»; зберігання електронного архіву документації.
Вибираючи ПЗ для електронної звітності, варто мати на увазі, що кращим
буде те, яке максимально униможливлює ймовірність помилок при складанні
звітності; гарантує конфіденційність даних і легко інтегрується з системами
обліку, які вже діють на підприємстві; має легкий у розумінні інтерфейс, який не
вимагає великих зусиль у його освоєнні.
Таким чином, інформаційні системи стали основною складовою системи
бухгалтерського та облікового процесу на підприємствах зокрема транспортних.
Процеси автоматизації звітності та обліку на підприємстві (організація
бухгалтерського процесу, наявність висококваліфікованого персоналу, система
управління документами та інш.) забезпечують найвищу ефективність
управління підприємством. Використання інформаційних систем електронній
звітності забезпечує їх надійність, чіткість і ефективність.
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Роман Коваль
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ
МЕДИЧНОЇ СФЕРИ
В статті досліджено сучасні інформаційні системи підприємств медичної
сфери. Широке впровадження інформаційних технологій в лікувальний та
діагностичний процес, інтеграція у світовий інформаційний простір є
важливим компонентом реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я.
Розглянуто актуальні питання, які не можливі без прискорення науковотехнічного прогресу, широкого впровадження інноваційних інформаційних
технологій. Підкреслено роль інформаційної системи в медичній сфері, яка
кардинально змінилися на рівні окремої людини, підприємства, країни..
Ключові слова: інформаційні системи, медична сфера, інформатизація,
автоматизація, інновації.
Раціональне використання інформаційних систем в охороні здоров'я є
актуальним завданням для медиків і регламентовано в основоположних
нормативних документах. До медичних закладів пред'являється величезна
кількість вимог в області професійної діяльності, фінансів, з боку суспільства і
пацієнта.

Практичне

розв'язання

більшості

інформатизації медицини.
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проблем

неможливо

без

Мета статті - визначити роль та значення інформаційних систем в медичній
галузі.
Теоретичні та практичні аспекти значення інформаційних систем для
медичної галузі в нових умовах господарювання розглянуто у наукових працях
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, наприклад, у роботах: Дмитрук О.В.,
Мартинюк О.А., Кузьміної О.М., Мельника Л.А., Смирнова С.О., Стефанишина
Л.С., Юринець З.В., Ямненко Т.М., Яремко С.А. [1-4]. Незважаючи на велику
кількість робіт, присвячених інформаційним системам та їх впровадженню,
інформаційні системи в медичній сфері потребують додаткових досліджень.
Інформаційні процеси (пошук, збирання, зберігання, передавання,
опрацювання, використання, захист інформації) присутні у всіх областях
медицини і галузі охорони здоров’я. Важливою складовою інформаційних
процесів є інформаційні потоки. Від їх впорядкованості залежить чіткість
функціонування галузі в цілому і ефективність управління нею. Потоки
починаються в місцях виникнення інформації і забезпечують її доставку до місць
прийняття рішень. Для роботи з інформаційними потоками призначені
інформаційні системи (ІС) [1].
Під медичною інформаційною системою будемо розуміти комплексну
автоматизовану інформаційну систему, в якій об’єднані електронні медичні
записи про пацієнтів, дані медичних досліджень в цифровій формі, дані
моніторингу стану пацієнта з медичних приладів, засоби спілкування між
співробітниками, фінансова та адміністративна інформація. Тобто дана
інформаційна система, по суті, є сполучною ланкою між статистичними і
бухгалтерськими відділами та відділеннями медичної діяльності закладу
охорони здоров’я. Взагалі інформатизація системи охорони здоров’я належить
до числа ключових загальнодержавних завдань. Від успішного та ефективного їх
вирішення залежить перспектива України в досяжному майбутньому зайняти
достойне місце серед розвинутих країн з високим рівнем соціального захисту
населення [4].
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З кожним роком інформаційні технології все активніше впроваджуються у
всі сфери діяльності людини, зокрема й у галузь охорони здоров’я. У
Європейському Союзі, до прикладу, протягом останніх 15 років близько 500
мільйонів євро було спрямовано на наукові дослідження у сфері медичної
інформатики.
Медичні інформаційні технології — це сукупність методів та засобів, що
дають змогу обробляти медичні дані у цілісних технологічних системах для
створення, використання, зберігання, передавання і захисту інформаційного
продукту. Їх застосування відбувається при розв’язанні поставлених завдань у
полі медичних інформаційних систем. [3]
Медична інформаційна система — це інструмент, який дає змогу
визначати і планувати всі ресурси закладу охорони здоров’я шляхом
застосування

спеціалізованого

програмного

забезпечення,

засобів

обчислювальної техніки, необхідного медичного обладнання, засобів зв’язку, і
підтримує лікувально-діагностичну, фінансову, адміністративно-господарську,
облікову та сервісну діяльність установи для надання якісних медичних послуг
пацієнтам. Медична інформаційна система може бути універсальною або
спеціалізованою. Спеціалізовані медичні інформаційні системи враховують усі
особливості діяльності в конкретному закладі охорони здоров’я, і тому є
ефективнішими.

Універсальні

ж

використовують

загальні

компоненти

показників, характерні для більшості закладів охорони здоров’я та їхніх
підрозділів. Використання медичної інформаційної системи дає змогу
здійснювати контроль за ефективністю та результативністю лікувального
процесу і реабілітації пацієнтів [2].
Призначення інформаційної системи в медичній сфері містить не лише
формулювання мети розроблення, а й визначення змісту та обсягу вхідної і
вихідної інформації, а також способів її подальшого використання. Як правило,
медична інформаційна система складається із декількох блоків, кожен з яких
відповідає за автоматизацію тих чи інших процесів медичного закладу [2]:
 електронна медична карта пацієнта;
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 робочі місця лікаря та медичної сестри;
 управління ресурсами медичного закладу та їх розподіл;
 управління персоналом;
 фінансовий та управлінський блок тощо.
Розглянемо внутрішню структуру медичної інформаційної системи (рис. 1).

Рисунок 1 – Внутрішня структура медичної інформаційної системи [1-4]
До переваг впровадження інформаційних систем в медичну сферу
відносяться [3]:
1. Підвищення

ефективності

персоналу

за

рахунок

автоматизації

повторюваних рутинних операцій/завдань;
2. Ефективніше використання робочого часу та компетенцій працівників;
3. Можливість використання шаблонів документів;
4. Доступ до необхідної інформації;
5. Мінімізація негативного впливу людського фактору (помилки);
6. Підвищення якості та прозорості обслуговування клієнтів;
7. CRM для медцентра чи клініки, ведення історії комунікації з клієнтом;
8. Безпечне зберігання даних – працівник має доступ лише до тієї
інформації, з якою йому потрібно працювати;
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9. Швидка звітність про стан справ у компанії для керівництва (в режимі
реального часу);
10. Організація оперативного обліку та контролю;
11. Фінансова та управлінська звітність;
12. Можливість контролю великих масивів інформації;
13. Швидке прийняття рішення в типових ситуаціях на основі актуальних
даних.
В

основному

по

Україні

використовують

інформаційні

системи

територіального рівня. Це програмні комплекси забезпечують управління
спеціалізованими

та

профільними

медичними

службами,

поліклінічної

(включаючи диспансеризацію), стаціонарного й швидкою медичною допомогою
населенню на рівні території (міста, області, республіки). На цьому рівні медичні
інформаційні системи представлені такими основними групами [1-4]:
Інформаційні системи територіального управління охорони здоров'я, Які
здійснюють накопичення і обробку інформації про роботу всіх медичних установ
території.
Персоніфіковані регістри (Бази і банки даних), що містять інформацію про
певні контингентах хворих (професійні захворювання, цукровий діабет,
наркологія і т.д.).
Інформаційні

системи

відділень

(центрів)

з

надання

екстреної

консультативної допомоги, що забезпечують міжлікарняну взаємодію для
проведення дистанційних консультацій, виїзду фахівців і евакуації хворих з
метою надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги.
Інформаційні системи Фондів обов'язкового медичного страхування, Що
забезпечують інформаційну підтримку планування і контролю фінансування
медичних установ через систему ОМС.
Інформаційні системи для організації і контролю лікарського забезпечення
населення, в тому числі - обліку пільгових лікарських засобів.
Інформаційні системи в медичній сфері ділять на пять рівнів [2-4]:
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Перший рівень - автоматизовані медичні записи. Інформаційні процеси тут
йдуть паралельно з «паперовим» документообігом і служать, перш за все, для
формування різного виду звітності.
Другий

рівень

-

системи

комп'ютеризованої

медичної

записи

(Computerized Medical Record System). На цьому рівні медичні документи, які
раніше не вносилися в електронну пам'ять індексуються, скануються і
запам'ятовуються в системах електронного зберігання.
Третій рівень - електронні медичні записи (Electronic Medical Records). На
цьому рівні повинна бути розвинена відповідна інфраструктура для введення,
обробки і зберігання інформації зі своїх робочих місць.
На четвертому рівні, який називають системами електронних медичних
записів (Electronic Patient Record Systems або Computer-based Patient Record
Systems), записи про пацієнта мають набагато більше джерел інформації. У них
міститься вся відповідна медична інформація про конкретний пацієнта,
джерелами якої можуть бути як одне, так і декілька медичних установі.
П'ятий рівень називають електронний запис про здоров'я (Electronic Health
Records). Від системи електронних записів про пацієнта вона відрізняється
існуванням практично необмежених джерел інформації про здоров'я пацієнта,
що дозволяє накопичувати відомості про його поведінкової і соціальної
діяльності.
Але отримання бажаних результатів залежить від того, наскільки добре
була виконана робота на етапі вибору медичної інформаційної системи для
автоматизації медичного закладу, наскільки вдало її впровадили у медичному
центрі чи клініці та чи докладає персонал достатньо зусиль для створення бази
даних – дотримується правил роботи з системою, вчасно вносить інформацію в
систему та оформлює необхідну документацію.
Аналіз, збір інформації дозволить вирішувати питання координації
політики різних відомств у галузі охорони здоров'я, суттєво підвищувати
інформованість лікарів щодо новітніх ефективних медичних технологій,
радикально впливати на швидкість отримання та якість даних про стан здоров'я
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пацієнта, методи лікування, забезпечувати медичні заходи профілактичного і
просвітницького характеру. Саме таке інформаційне середовище створить
необхідні передумови для подальшого реформування системи охорони здоров'я,
покращення стану здоров'я населення та підвищення ефективності лікувальнодіагностичного процесу і профілактичних заходів.
Список використаних джерел:
1. Медичні

інформаційні

технології

в

Україні.

URL:

https://www.medsprava.com.ua/article/855-medichn-nformatsyn-tehnolog-v-ukran.
2. Мельник Л.А. Сучасний керівник медичного закладу в умовах
реформування здоровоохоронної галузі. Державне управління: удосконалення
та розвиток. 2020. № 11. URL: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=1336.
3. Смирнов С.О., Бикова В.Г. Механізм економічного управління закладами
охорони здоров’я. Управління розвитком. 2016. № 3. С. 78-83.
4. Стефанишин

Л.С.

Теоретико-методичні

основи

застосування

партисипативного управління закладом охорони здоров’я. Держава та регіони.
Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 160-166.
УДК 336.1.2.
Роман Ломінський
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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У наш час важливого значення набула проблема захисту матеріальних та
інтелектуальних цінностей. З цією метою створюються системи обмеження
доступу. Складовою системи обмеження доступу є контролер доступу.
Вимогами, які ставляться до нього є насамперед його надійність та неможливість
підробки ключів.
Метою статті є обґрунтування переваг контролера доступу з радіочастотною
ідентифікацією.
Питанням проблематики системи контролю, обмеження доступу на
підприємства присвячено дослідження Баширова А., Баширова С., Рюмік С.,
Черничук Л. Проте питання застосування радіочастотної ідентифікації не
достатньо висвітлено.
Радіочастотна ідентифікація (RFID) – це сучасна прогресивна технологія
автоматичної ідентифікації, що дозволяє автоматизувати процес збору і обробки
інформації безконтактним способом [2]. Сфери застосування цієї технології
великі,

вона

використовується,

щоб

ідентифікувати,

прослідкувати,

розсортувати і виявити необмежену кількість предметів, включаючи людей,
документи, транспортні засоби, одяг, контейнери тощо. Вона може бути
використана для автоматизації виробничих процесів, автоматизації систем
управління, організація систем контролю доступу і систем безпеки, контролю і
обліку робочого часу, побудови дисконтних і логістичних систем, захисту
товарів і документів від підробок.
RFID - безконтактна технологія, носієм інформації є радіохвиля. Для
забезпечення роботи системи не вимагається ні контакту зі зчитувачем, ні прямої
видимості зчитувача на відміну від систем з використанням штрих-кодування,
магнітних і smart карт). Надійна робота гарантована при роботі в агресивних
середовищах і несприятливих кліматичних умовах.
Кількість інформації, що обробляється і вимоги до її надійності росте у
геометричній прогресії з кожним роком, для її обробки вимагається величезна
кількість часу і ресурсів, у зв'язку з цим самий практичний метод збору даних –
автоматизований з використанням автоматизованих інтелектуальних систем.
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Система, заснована на радіочастотній ідентифікації, дозволяє автоматично
перевіряти достовірність отримуваної інформації, виробляючи автоматичний
збір і систематизацію даних, при необхідності використовуючи заздалегідь
закладені алгоритми дії і надавати інформацію в зручному виді.
Основні переваги технології RFID:
 для RFID не потрібний контакт або пряма видимість;
 за одиницю часу може йти робота з великою кількістю міток;
 мітки читаються швидко і точно (наближаючись до 100%);
 мітки можуть нести велику кількість інформації;
 інформація на мітці може бути зашифрована;
 можливість побудови інтелектуальних, географічно-розрізнених систем;
 RFID може використовуватися в агресивних середовищах, а мітки можуть
читатися через бруд, фарбу, пару, воду, пластмасу, деревину;
 пасивні RFID - мітки мають фактично необмежений термін експлуатації;
 RFID - мітки несуть велику кількість інформації;
 RFID - мітки практично неможливо підробити.
Будь-яка RFID - система складається з пристрою читання (зчитувач або рідер)
і транспондера (він же RFID-мітка, іноді також застосовується термін RFID-тег)
[2, 4].
Більшість RFID-міток складається з двох частин. Перша - інтегральна схема
(ІС)

для

зберігання

і

обробки

інформації,

модуляції

і

демодуляції

радіочастотного (RF) сигналу і деяких інших функцій. Друга – антена для
прийому і передачі сигналу.
Розглянемо схему, що складається з двох основних компонентів (рис. 1):
1. Пристрій, що зчитує (зчитувач або рідер)
2. Мітка (тег від англ. tag) – носій інформації, що включає приймач,
передавач, антену і блок пам'яті для зберігання інформації.
Антена зчитувача випромінює електромагнітні хвилі, за рахунок цього
здійснюється живлення мітки, внаслідок чого мітка активізується і передає
інформацію зчитувачу. Основні компоненти мітки – інтегральна схема (чіп), що
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управляє зв'язком з рідером і антена. Чіп має пам'ять, яка зберігає
ідентифікаційний код або інші дані. Немає ніякої потреби в контакті або прямій
видимості між рідером і міткою, оскільки радіосигнал легко проникає через
багато матеріалів. Таким чином, мітки можуть бути приховані усередині тих
об'єктів, які підлягають ідентифікації.

Рисунок 1 – Система радіочастотної ідентифікації
У даний час існує багато систем доступу (замків), подібних за
функціональною та структурною побудовою. Кожен із них відрізняється своїми
перевагами та недоліками. Так деякі досить стійкі до підробки ключів, але не
стійкі до умов зовнішнього середовища. Інші мають підвищену стійкість та
опірність, але не можуть проводити зчитування без прямої видимості коду.
Нами проведено порівняння характеристик кодових замків зі штрихкодовими ключами. Замок з RFID ключами має набагато кращі технічні
характеристики. Єдиним недоліком є вартість носія, яка в 4-10 разів більша за
вартість штрих-картки, але цей недолік повністю компенсується тим, що термін
служби RFID-картки довший та й рідер набагато дешевший.
У загальному випадку система радіочастотної ідентифікації складається з
двох частин: ключ і зчитувач.
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Ключ являє собою мініатюрний чіп і антену, які потім запресовуються в
корпус (пластикова картка, авторучка, підошва взуття і т. д.). На рис. 2 показана
схема такого ключа на чіпі H4100 фірми EM-Marin [1].

Рисунок 2 – Схема безконтактного ключа
Система працює без будь-якого джерела живлення. Усередині такого чипа
є пам'ять, в якій записаний унікальний ID-номер. Пам'ять може бути як ROM так
і перезаписувана EEPROM. Тип пам'яті, а також її об'єм залежить від типу чипа.
При виробництві чіпів, ID-номер записується в кристал за допомогою лазера так,
що кожен новий випущений чіп має унікальний номер відмінний від
попереднього. Таким чином не існує двох чіпів з однаковими номерами. Окрім
елементу пам'яті в даному чіпі фактично зібрано джерело живлення від
електромагнітного поля плюс мініатюрний радіопередавач. Коли безконтактний
ключ потрапляє в електромагнітне поле, що генерується зчитувачем, то в
котушці індуктивності-антені виникають струми, які поступають всередину
чипа. Після випрямляння отримана напруга живить чип. З елементу пам'яті
зчитуються дані, які належним чином кодуються (залежить від типу чипа) і
передаються в модулятор. Тепер котушка не джерело енергії, а передавальна
антена, що випромінює модульований радіосигнал. Сигнал уловлюється
зчитувачем, демодулюється і декодується. На рис. 3 зображена схема взаємодії
ключа (transponder) і зчитувача (tranceiver).
На сьогодні існує близько сотні різних чіпів для безконтактної ідентифікації.
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Рисунок 3 – Схема взаємодії ключа та зчитувача
Вони відрізняються об'ємом пам'яті, її типом (ROM, EEPROM), швидкістю
зчитування, несучою частотою і способом кодування. Як основа для зчитувача
рекомендується мікросхема EM4095. Вона повністю сумісна з оригінальними
чіпами безконтактних ключів типу H400x.
Пристрій радіочастотної ідентифікації можна розглядати як систему,
синтезовану з чотирьох підсистем, кожна з яких являє собою функціональну
частину даного пристрою.
Підсистема пристрої введення призначена для введення інформації до
мікроконтролера. Вона складається з блоку керування інтерфейсом та зчитувача
карток.
Підсистема пристрої аналізу, обробки та зберігання інформації складається
з мікроконтролера та регістра, які виконують згадані вище функції.
Підсистема пристрої виведення призначена для виведення інформації на
елементи індикації та зовнішні пристрої.
Підсистема блок живлення призначена для живлення пристроїв всього
приладу.
Унікальність

пристрою

радіочастотної

ідентифікації

полягає

у

використанні в ролі ключа SMART карт пам'яті.
Особливістю технологічного процесу настройки контролера безконтактної
системи доступу є програмування мікроконтролера ATmega8. Для написання
програми

нами

використовувалось

інтегроване

середовище

розробки

програмного забезпечення для мікроконтролерів сімейства Atmel AVR
CodeVisionAVR.
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Програма написана на мові високого рівня С++. На рис. 4 зображено
робочу область компілятора CodeVisionAVR

Рисунок 4 – Робоча область компілятора CodeVision AVR при написанні
програми для кодового замка з радіочастотною ідентифікацією
У робочому режимі на індикаторі відображається надпис «Waiting Card»
При піднесені до зчитувача карти, що є в базі даних контролера, спрацьовує
електромагнітний замок і на протязі 10 секунд на індикаторі відображається
напис «Welcome Card N» (N – номер картки). При піднесенні картки, що не має
у базі, не спрацьовує електромагнітний замок, на індикаторі відображається
напис «Card Error», мигає світло діод «Alarm». Усі операції програмування та
перепрограмування виконуються з використанням Master Card. Максимальна
кількість запрограмованих карток – 10 і визначається обсягом пам’яті EEPROM
мікроконтролера Atmega 8.
Контролер доступу з радіочастотною ідентифікацією економічно вигідно
розробляти

для

подальшої

реалізації
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з

метою

отримання

прибутку.

Спостерігається абсолютна економія як на питомих капітальних вкладеннях, так
і на питомих експлуатаційних витратах та термін окупності додаткових питомих
капітальних вкладень для нової розробки та аналога.
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Яна Марценюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АВТОМАТИЗОВАНЕ МІСЦЕ БУХГАЛТЕРА ЯК СКЛАДОВА
МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
У статті репрезентовано результати дослідження теоретичних і прикладних
аспектів формування та функціонування медичної інформаційної системи в
умовах

трансформації

системи

охорони

здоров’я;

продемонстровано

функціональні можливості бухгалтерського модуля, необхідні для робочого
місця бухгалтера у закладі охорони здоров’я; обґрунтовано підвищення
ефективності бухгалтерського обліку завдяки використанню фінансовоекономічного функціоналу медичної інформаційної системи.
Ключові

слова:

медична

інформаційна

система,

автоматизація

бухгалтерського обліку, ефективність впровадження, електронна система
охорони здоров’я.
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Реформа фінансування системи охорони здоров’я розпочалась у 2018 році,
а у 2020 році стартував новий етап трансформації – реформа фінансування
спеціалізованої медичної допомоги. Основним інструментом впровадження змін
стало запровадження електронної системи охорони здоров’я (eHealth). Перед
медичними заклади постала необхідність ґрунтовно підійти до інформатизації
закладу та вибору медичної інформаційної системи.
Ефективне інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я є однією з
важливих передумов якості надання медичних послуг, що й обумовило
актуальність обраної теми. В умовах реалізації принципу, коли «гроші йдуть за
пацієнтом» зростає потреба у розширенні функціональних можливостей
бухгалтерського обліку, автоматизації робочого місця бухгалтера, інтеграції
сучасних медичних інформаційних систем з іншими системами, наприклад, 1С,
Бухгалтерія тощо.
Метою статті є обґрунтування місця автоматизації бухгалтерського обліку
у складі сучасних медичних інформаційних систем.
Питання автоматизації робочого місця бухгалтера широко досліджується
науковцями. М. Бенько розглядає автоматизацію бухгалтерського обліку на
основі інформаційних технологій і систем як елементів організаційноуправлінських інновацій. М. Козак досліджує облік в системі управління за умов
використання

автоматизованих

банків

даних.

Оцінка

ефективності

впровадження медичних інформаційних систем представлена у працях
К. Копняк, П. Пономаренка, В. Юхимця, В. Куц, О. Мельника, О. Лісневича та
ін.
Проте не достатньо висвітлено підходи до побудови автоматизованої
технології ведення обліку у складі медичної інформаційної системи.
Медичні інформаційні системи є найближчими партнерами, які покликані
забезпечувати підтримку медичних закладів та користувачів, якість програмного
продукту та надійну, стандартизовану передачу даних від закладу до державної
системи eHealth – державної центральної бази даних електронної системи
охорони здоров’я.
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Медична інформаційна система (МІС) – комплексний програмний продукт,
головне призначення якого автоматизація всіх основних процесів, пов'язаних із
роботою медичних установ загальної і вузької спеціалізації. Автоматизовані
медичні інформаційні системи дозволяють швидко й ефективно налагодити
електронний документообіг, гнучко вибудовувати роботу з пацієнтами, вести
оперативний облік роботи адміністративного персоналу, контролювати всі
організаційні і фінансові питання [6].
Як правило, кожна МІС складається з блоків, що відповідають за
автоматизацію різних складових діяльності медичної установи. Серед них чільне
місце посідає управління фінансами й облік.
М. Козак [3] підкреслює, що поділ обліку на види є проявом інтеграційних
процесів у ньому, при цьому поділ обліку на оперативно-технічний,
бухгалтерський і статистичний є проявом вертикальної, а поділ на фінансовий і
управлінський – горизонтальної інтеграції видів обліку на основі первинного.
На нашу думку, саме МІС, ключовою відмінністю яких від іншого програмного
забезпечення (бухгалтерського, кадрового, господарського, банківського) є
одночасне збереження та обробка персональної, демографічної та медичної
інформації про пацієнта, дозволяє інтегрувати автоматизацію різних видів
обліку.
Вся інформація в МІС доступна для аналізу та обробки – це, по суті,
величезний електронний архів. Система дозволяє надавати доступ до різних
розділів різних груп користувачів (наприклад, підтримка окремого порталу для
пацієнтів або внутрішнього порталу для лікарів із можливістю спілкування й
обміну інформацією).
До складу функціональних можливостей медичної інформаційної системи
входять: операційні процеси, керування даними, звітність (рис.1).
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Рисунок 1 – Функціональні можливості медичної інформаційної системи
Інтеграція представлених завдань в єдину інформаційну систему передбачає
використання відповідних фінансово-економічних, облікових компонент. До них
віднесемо: формування єдиної бази даних, інструменти ведення обліку
медикаментів, управління запасами, розрахунок собівартості лікування і тарифів
на надання медичних послуг, розрахунок надбавок лікарям, інструменти
проведення

економічного

аналізу

діяльності

організації,

автоматизацію

документообігу тощо.
Розробники МІС не обмежені базовим функціоналом та реалізують
додаткові функціональні можливості та сервіси для користувачів, які потенційно
забезпечують автоматизацію інших напрямків діяльності закладу. До таких
функцій та сервісів відносяться:
 електронна черга та електронна реєстратура;
 автоматизація управління закладом (аналіз медичної, статистичної,
економічної інформації; можливість вести бухгалтерські, економічні та кадрові
процеси);
 адміністративний модуль надавача медичних послуг первинної та
спеціалізованої медичної допомоги;
 кабінет пацієнта; розширене управління реєстрами пацієнтів;
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 медичні записи та документи, довідники та доступ до інформації;
 управління запасами лікарських засобів та призначеннями у клініці;
 кадровий облік персоналу;
 розрахунки із постачальниками;
 господарський складський облік;
 платні послуги та взаємодія із контрагентами (партнерські відносини);
 контакт-центр;
 погашення е-рецепту "Доступні ліки"; робоче місце фармацевта з
можливістю погашення е-рецепту "Доступні ліки";
 адміністративний модуль аптечного закладу.
Клінікам зручно мати онлайн-реєстратуру, вести загальнолікарняні бази
пацієнтів, розподіляти їх по філіях із урахуванням завантаженості і графіка
фахівців, маючи при цьому можливість оцінити попит на ті чи інші послуги, а
приватним центрам – формувати ціноутворення.
Функціонал МІС дозволяє бухгалтерії швидко та ефективно отримувати
дані від інших відділів, створювати податкові та бухгалтерські звіти, інтегруючи
інформацію в спеціалізовані програми. Наприклад:
 облік основних засобів, ведення обліку лікарських засобів та витратних
матеріалів;
 обробка первинної документації, облік грошових потоків;
 нарахування заробітної плати персоналу;
 формування бюджету з урахуванням всіх фактичних та запланованих
витрат;
 формування регламентованої звітності в електронній формі для подання в
контролюючі органи;
 інтеграція з іншими системами (1С, Бухгалтерія та інше).
Відстеження використання, залишків головного складу закладу та запасів
окремих складів структурних підрозділів за будь-який період часу дозволяє
вчасно сформувати замовлення на закупівлю медичних виробів та ліків. На
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основі цієї інформації можливе складання звітів по собівартості послуг та
діяльності закладу. Наприклад, при проведенні типових процедур, автоматично
списуються витратні матеріали зі складу, або створюється переміщення в разі
потреби між складами, що автоматизує систему обліку та зменшує понаднормове
використання витратного матеріалу. Формуються звіти про ведення складського
обліку запасів (витратні матеріали, інструменти, обладнання) на основі яких
створюється графік постачання необхідних товарів, аналізуються ціни
постачальників та формується замовлення. Базуючись на вартості витратних
матеріалів та інших витратах, формуються звіти про собівартість послуг.
Реформа охорони здоров’я відкриває нові можливості для фінансування
медичних закладів із диверсифікованих джерел. Одним з таких шляхів є надання
платних медичних та сервісних послуг. Облік послуг та взаємовідносини із
платниками є важливою складовою розвитку та конкуренції на ринку медичних
послуг. МІС може містити низку функцій які забезпечують управління та облік
платними послугами та партнерськими відносинами. Наприклад:
 формування переліку послуг та їх прив’язка до умов чи виконавців;
 управління ціною послуг;
 облік наданих послуг;
 генерування рахунків;
 облік послуг в межах договорів та за згодою;
 облік умов роботи із страховими компаніями.
Розглянемо існуючі медичні інформаційні системи в Україні [4-6].
Комплексна медична інформаційна система «Доктор Елекс», що розроблено
компанією «Елекс» (Львів), включає в себе модулі: реєстратура, фінанси,
стаціонар, лабораторія та інші. Перевагами даної системи є: інтегрована
електронна медична карта пацієнта і система лікарських оглядів; віддалений
доступ до даних з дотриманням конфіденційності; інформаційний супровід
лікарських оглядів; сумісність із сучасним медичним устаткуванням. Серед
недоліків можна виділити: занадто обширний функціонал, що негативно впливає
на швидкодію системи високу вартість надання послуг.
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Єдина помодульна медична інформаційна система «ЕМСІМЕД» розроблена
компанією «АЛТ-Україна» (Київ). Переваги: велика кількість налаштувань під
процеси й особливості установи, масштабованість; застосування рішень із
захисту інформації про стан та персональні дані пацієнта; можливість
використання тільки необхідних модулів без переплати. Недоліки: потребує
постійної підтримки розробників; необхідність надання своїх серверів для
встановлення системи.
Медична

інформаційна

система

MedITEX

володіє

властивостями

попередніх систем. Крім того, має ще ряд додаткових переваг: 100% адаптація
під законодавство і вимоги МОЗ; застосування комплексних рішень із захисту
інформації про стан здоров’я та персональні дані пацієнта; можливість
використання тільки необхідних модулів без переплати.
Особливий інтерес представляють системи, призначені для інформаційного
забезпечення прийняття як конкретних лікарських рішень, так і організації
роботи, контролю і управління діяльністю всього медичного закладу.
До систем даного класу належить МІС-Рістар, яка являє собою набір
програм, web-додатків і сервісів, що працюють з єдиною базою даних. МІСРістар поставляється або в складі апаратно-програмного комплексу, або
встановлюється на робочі місця, що надаються замовником, або у вигляді
дистрибутивного набору і забезпечує автоматизацію введення, обробки,
зберігання, пошуку та аналізу всієї інформації, що обробляється адміністрацією
і персоналом медичних установ.
МІС-Рістар включає в себе:
 базу даних - сховище інформації, що накопичується, і процедури обробки
цієї інформації;
 додатки, призначені для автоматизації робочих місць адміністрації
лікувально-профілактичних

установ,

лікарів,

середнього

та

молодшого

медичного персоналу, а також немедичного персоналу;
 набір інтернет-додатків і сервісів для пацієнтів, персоналу та адміністрації
медичних установ, а також для власників бізнесу (для приватних медичних
установ);
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 модуль аналізу накопичених даних і формування звітів, який дозволяє
формувати довільні запити до бази даних, отримувати будь-які звіти і аналітичні
довідки, аналізувати накопичені дані по довільно сформованим критеріям
пошуку;
 спеціальні

програмні

інструменти,

що

дозволяють

оперативно

налаштовувати систему вцілому і кожне робоче місце в залежності від специфіки
роботи;
 модуль для налаштування автоматизованого робочого місця бухгалтера.
Проаналізувавши розглянуті системи, було визначено, що для задоволення
потреб клієнта медичної установи (пацієнта) не завжди доцільно охоплювати
багато функціоналу, адже він може не знадобитись, тому при розробці МІС
необхідно чітко визначити необхідний функціонал для реалізації, що зменшить
час розробки та витрати, зробить систему більш надійною і легшою для
підтримки і використання. Бажано, щоб система мала модулі, які можуть
працювати незалежно один від одного. Концепція веб-додатку надасть змогу
використовувати систему на будь-якому пристрої незалежно від операційної
системи, завдяки чому користувач матиме доступ до даних у будь-який час.
Використання хмарних серверів звільнить заклад від проблем виділення
серверів.
Важливою функцією МІС є інтелектуалізація, зазначає П. Пономаренко [4],
тобто взаємодія лікаря-фахівця з автоматизованою медичною інформаційною
системою з метою прийняття оптимальних та ефективних лікарських рішень.
Інтелектуальні інформаційні системи, на основі наявних знань в базі знань (БЗ) і
фактів в базі даних (БД), пропонують рішення. У процесі взаємодії з системою
лікар може або повністю прийняти або відкинути запропоноване системою
рішення, або на свій розсуд його скоригувати, тобто відповідальність за
прийняття рішення завжди несе конкретну особу – лікар. З урахуванням того, що
в екстреній медицині першорядну важливість має своєчасне та оперативне
встановлення (прогнозування) – що загрожує життю пацієнта невідкладного
стану – проблемної ситуації, а також прийняття адекватних екстрених заходів по
325

її усуненню, на етапі процесу інтелектуалізації МІС, розроблені методики,
алгоритми та програмне забезпечення автоматичного виявлення проблемної
ситуації в організмі пацієнта з даних його електронної історії хвороби, а також
здійснення інтелектуальної підтримки лікарських рішень щодо виходу з даних
ситуації.
Розширення

функціональних

можливостей

бухгалтерського

обліку;

використання сучасних інструментів автоматизації робочого місця бухгалтера
шляхом впровадження медичних інформаційних систем, які містять у своєму
складі модулі, що дозволяють автоматизувати різні види обліку та надають
можливість інтеграції з іншими системами (1С, Бухгалтерія тощо), сприяють
підвищенню ефективності бухгалтерського обліку медичних установ.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
У статті розглянуто значення інформаційних систем для підприємств сфери
електропостачання

та

телекомунікацій.

Розглянуто

типи

та

види

інформаційних систем в даній сфері. Охарактеризовано цінність впровадження
інформаційних систем на підприємствах. Акцентовано увагу на функціональній
декомпозиції

інформаційної

системи

підприємства

та

важливості

використанні інформаційних систем в процесі управління підприємством.
Ключові слова: управління, інформаційні системи, автоматизація, управлінські
рішення, ефективність.
Сьогодні економіка України потребує інноваційних підходів для ведення
свого бізнесу. Ринок ставить високі вимоги до сучасного підприємства.
Діяльність підприємства потребує значних обсягів даних. Обробка значного
масиву

даних

ускладняється

без

якісної

технологічної

підтримки

з

використанням інформаційних систем. Тому одним із ключових завдань
вдосконалення діяльності підприємства є впровадження інформаційних
технологій. З кожним роком розвиток інформаційних технологій зростає.
Зростаючі вимоги користувачів до якості традиційних послуг змушує власників
підприємств сфери електропостачання та телекомунікацій бути в процесі
модернізації. Особливої складності цього процесу додає наявність великої
кількості різноманітних моделей мереж. Необхідно аналізувати ринок, види та
функціональні можливості інформаційних систем даної сфери, що б бути
лідером на ринку.
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Мета статті – охарактеризувати інформаційні системи, які надають
можливість

забезпечувати

якісними

послугами

споживачів

у

сфері

в

сфері

електропостачання та телекомунікацій.
Дослідженню

сутності

та

ролі

інформаційних

систем

електропостачання та телекомунікацій присвячено праці таких вчених як
Н.Г. Георгіаді, Ж.М. Жигалкевич, С.О. Крайчук, А.Б. Немченко, А.С. Онопко,
В.Б. Осталецький, В.С. Пономаренко, Н.Г. Ревенко та багато інших. Незважаючи
на значну кількість наукових досліджень щодо використання інформаційних
систем на підприємствах, більшість із них відображає технічний аспект їх
розробки та впровадження, а дослідження щодо сутності та ролі інформаційних
систем безпосередньо в в сфері електропостачання та телекомунікацій носять
доволі фрагментарний характер. Тема актуальна та потребує дослідження.
Одним із основних завдань інформаційних систем є впровадження потрібної
інформації для організації, що дає змогу створення технічного та інформаційного
середовища

для

прийняття

управлінських

рішень,

підвищення

рівня

ефективності праці [2].
З кожним роком кількість інформаційних систем зростає, що дозволяє
підприємствам обирати потрібне спеціалізоване інформаційне забезпечення.
Кожне підприємство розуміє, що від інформації залежить продуктивність та
якість виконаних робіт, адже інформація виступає як один з головних ресурсів.
Найважливіший фактор підвищення ефективності роботи на підприємстві є
поліпшення управління.
Інформаційні системи забезпечують ефективне прийняття рішень, так як
інформаційна система – це сукупність взаємопов’язаних компонентів, які
визначають різні сторони інформаційної діяльності об’єкта. Інформаційна
система здатна обробляти великий обсяг інформації. Потреба в інформації
визначається завданнями, які вирішує у процесі управління. Вона залежить від
різних факторів: масштабу, актуальності, важливості прийнятих рішень; якості,
кількості та характеру параметрів; кількості варіантів можливого стану;
величини внутрішніх і зовнішніх впливів на керовану систему [3].
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Від застосування інформаційних систем в сфері електропостачання та
телекомунікацій підприємство очікує [1-3]:
- отримання обґрунтованих та повних рішень;
- повноважність;
- погоджуваність отриманої інформації з різними відділами на підприємстві.
Впровадження інформаційних систем вимагає від працівників високого
професіоналізму і окремих соціально-психологічних якостей особистості.
Використання інформаційних систем дає можливість створити сприятливі умови
для розвитку підприємства, стимулювати зростання продуктивності праці,
полегшити комунікації на всіх рівнях управління.
Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки даних
(апаратне забезпечення), програмне забезпечення, персонал та фінансове
забезпечення [2].
Автоматизація технологічних процесів в діяльності підприємств сфери
електропостачання та телекомунікацій - це перерозподіл матеріальних,
енергетичних та інформаційних потоків у відповідності з прийнятим критерієм
управління (оптимальності) [3].
Впровадження систем автоматизованого управління дозволяє добитися
високої надійності роботи обладнання, знизити ризик аварій і здійснювати
ефективний контроль і управління технологічними процесами в нормальних,
перехідних і передаварійних режимах роботи.
Автоматизація

технологічних

процесів

призводить

до

підвищення

продуктивності праці і до підвищення якості продукції, що випускається. Поряд
з цим скорочується частка персоналу, зайнятого в діяльності підприємств сфери
електропостачання та телекомунікацій, що знижує собівартість однієї одиниці
продукції.
Використання вбудованих засобів діагностики, управління за доступними
дротовим і бездротовим каналам зв'язку, збір достовірної інформації про хід
технологічного процесу, стан устаткування і технологічних засобів управління і
ведення архіву нештатних ситуацій значно зменшує час на ремонт і відновлення
обладнання [3].
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Для автоматизації сфери електропостачання використовують здебільшого
автоматичні

пристрої

автоматичного

локальної

регулювання

дії,

що

здійснюють

коефіцієнта

тільки

трансформації

функції
(АРКТ)

трансформаторів. В окремих випадках на енергетичних об'єктах особливої
важливості

(переважно

електричних

станціях,

рідше

―

підстанціях)

застосовуються системи автоматичного управління нормальними (САУ НР) або
аварійними (САУ АР) режимами. Це переважно централізовані системи
автоматичного регулювання частоти і реактивної потужності (ЦСАРЧМ),
напруги (ЦСАРН) або запобігання порушенню стійкості (ЦСАПНУ). Останнім
часом у СЕП міст найбільшого поширення почали набувати системи
автоматизованого

управління.

Передусім

це

системи

автоматизованого

диспетчерського керування (АС ДУ), рідше ― системи автоматизованого
управління технологічними процесами (АСУ ТП). На нижніх рівнях СЕП міст
застосовуються переважно системи ручного управління. В окремих випадках
застосовуються системи дискретного логічного управління. У той же час, на
ефективність роботи СЕП міст визначально впливають режими роботи саме
елементів нижнього рівня ― розподільних електричних мереж середньої і
низької напруги, які мають найбільшу протяжність і до яких безпосередньо
під’єднана основна маса споживачів [1-3].
Лідируюче положення у сфері автоматизації процесів виробництва,
передачі і розподілу електричної енершії займає промислова група «Шейдер»
(Scheider) (Франція), до складу якої входять фірми: «Мерлін Герін» (Merlin
Gerin), «Телемеханикью» (Telemecanique), «Скьюар Д» (Squar D) і «Ес Пі Ай
Батибол» (SPI Batibol). Загальними зусиллями цих організацій налагоджено
виробництво великої кількості багатофункціональних пристроїв у поєднанні з
цифровими інтелектуальними модулями «Сепам» (Sepam) (щити «Мастерблок»
(Masterbloc), «Призма» (Prisma); розподільні шафи «Пракма» (Praqma), «Опале»
(Opale); автоматичні вимикачі з мікропроцесорною системою керування
«Мастерпаст» (Masterpact); адаптивні вимикачі «Дарт» (Durt) і «Диапласт»
(Dialpact); автоматичні вимикачі з системою телекерування «Диапласт»
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(Dialpact), «Компакт» (Compact) і «Інтерпакт» (Interpact); інтелектуальні
споживчі модулі «Мульти 9» (Multi 9), «Айсис» (Isis) та інші). Їхнє застосування
у поєднанні з автоматичними системами керування в змозі забезпечити
достатньо високу якість керування мережами [1-3].
Використання комплексу контролю інженерним обладнанням дозволяє
істотно

економити

енергоресурси.

Така

економія

досягається

шляхом

регулювання опалювальних, освітлювальних і вентиляційних приладів.
Стосовно технології телекомунікацій, то вони засновані на використанні
телекомунікаційних мереж. Телекомунікаційні мережі - система, що складається
з об'єктів, які здійснюють функції генерації, перетворення, збереження продукту,
і мають назву пункти (вузли) мережі, та ліній передач (зв'язку, комунікацій,
з'єднань), що здійснюють передачу. До останніх можна віднести: телефонні
мережі; радіомережу; телевізійні мережі; комп'ютерні мережі (Ethernet, Internet).
На сьогодні існують багато інформаційних систем для керування абонентською
базою, технічною підтримкою та продажами телекомунікаційних послуг. Вони
допомогають управляти комунікаціями, автоматизувати процеси підключення
клієнтів та послуг, організувати бездоганний клієнтський сервіс. Завдяки
необмеженим можливостям BPM-системи і CRM-інструментів на єдиній
платформі можна об’єднати всі необхідні сервіси та сторонні програми для
керування повною подорожжю клієнта: від залучення до обслуговування і
повторних продажів [2].
Головна вимога формування інформаційної системи це створення єдиної
інформаційної мережі, що забезпечить збір, накопичення, аналіз статистичної
інформації. За допомогою інформаційної системи будується управлінська
діяльність, з великим масивом інформації. Використання інформаційних систем
в сфері електропостачання та телекомунікацій сприятимуть [1-3]:
 зниженню складності управління та прийняття рішень;
 підвищення обробки великих обсягів інформації;
 збільшенню ухвалених рішень за короткий часовий проміжок;
 здатністю координувати різними відділами.
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В управлінні та прийнятті рішень важливу роль займає зібрана,
систематизована і перетворена в придатну для використання форму інформація,
так як від якості, повноти інформаційної бази та достовірності інформаційного
забезпечення залежать ефективна робота підприємства.
В останні роки підприємства все частіше впроваджують інформаційні
системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття управлінських рішень
за допомогою використання інформаційних технологій. Але це ще не є
достатньою умовою для успішного проведення управлінської діяльності. Для
цього необхідна технологія розробки інформаційних систем, яка забезпечує
підтримку більшості відділів підприємства. Інформаційні системи, які
запроваджуються повинні бути гнучкими і легко модифікуватися під змінне та
мінливе середовище.
На

сьогодні

існують

такі

типи

інформаційних

систем

в

сфері

електропостачання та телекомунікацій [3]:
1. Системи обмеженого або спеціалізованого призначення (системи
автоматизації
діловодством

проектно-конструкторських
і

документообігом,

робіт,

системи

системи

управління

управління

бухгалтерською

діяльністю, системи управління кадрами і т.д.)
2. Системи планування виробничих ресурсів, MRPІІ (Manufacturing
Resource Planning)
3. Системи планування корпоративних ресурсів.
Отже, «ідеальна» інформаційна система управління підприємством повинна
автоматизувати всі або, принаймні, більшість із видів діяльності підприємства в
сфері електропостачання та телекомунікацій. При чому, автоматизація повинна
бути виконана не заради автоматизації, а з урахуванням витрат на неї, і дати
реальний ефект у результатах фінансово-господарчої діяльності підприємства.
Сучасна інформаційна система дозволяє забезпечити ефективну координацію
внутрішньої діяльності та прийняття управлінських рішень на основі системного
аналізу та проектування оперативного управління.
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В Україні налічується значна кількість інформаційних технологіях. Але
Україна як товаровиробник не може конкурувати на світовому ринку через
нестачу кваліфікованих кадрів; непридатність існуючої моделі відношення до
інформаційних технологій; недієвість захисту прав інтелектуальної власності;
дорога інфраструктура.
На

сьогоднішній

день

бізнес

має

необхідність

використовувати

інформаційні системи в сфері електропостачання та телекомунікацій з ціллю
підвищення оперативності праці й ефективності прийняття управлінських
рішень. Сьогодні неодмінною умовою успіху сучасного підприємства є
можливість приймати правильні та ефективні рішення, які потребують
використання інтерактивних систем обробки інформації. З використанням
технологій підприємство зможе збільшити загальний капітал, підвищити свій
рівень у рейтингу серед інших підприємств, а можливо і стати лідерами.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
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Марина Клименко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
У статті досліджуються теоретичні аспекти «фінансового моніторингу» та
ефективності системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, отриманих злочинним шляхом. Були проаналізовані показники, що її
характеризують, фактори, які на неї впливають, та джерела збільшення
потенціалу ефективності дії цієї системи в Україні. Внаслідок проведеного
дослідження

було

визначено,

що

протягом

2016-2020

рр.

показники

ефективності були нерівномірними, однак мали стійку тенденцію до зростання
до 2019 року. Визначено, що від організації та функціонування системи
фінансового моніторингу залежить результативність системи протидії
легалізації злочинних коштів та поширенню тіньового сектора, в результаті
чого відбувається вплив і на кредитно-фінансову систему, інвестиційний фон у
країні та економічний розвиток держави. Аналіз показав, що кризове становище
в економіці України сприяє зменшенню результативності системи фінансового
моніторингу та потребує ще більшого фінансового контролю.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, ефективність, Державна служба
фінансового моніторингу, тінізація економіки, фінансування тероризму.
Для досягнення євроінтеграції України необхідно, щоб національне
економічне середовище відповідало європейським стандартам. Усунення
високого ступеня тінізації доходів, що становить в середньому 47 – 49 % ВВП, є
одним з першочергових завдань на шляху до цього, адже у Європейському Союзі
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цей показник становить від 8 % ВВП в Австрії та до 31 % ВВП у Болгарії, тобто
значно менший ніж в Україні [1, с. 24]. Внаслідок значних фінансових втрат, які
супроводжують легалізацію кримінальних доходів, ще більш актуальними є
превентивні та запобіжні заходи, що сприяють детінізації економічного стану в
країні. Тож фінансовий моніторинг – це важлива та дієва форма державного
контролю, яка напряму пов’язана із подоланням відмивання коштів, отриманих
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Дослідження

ефективності

фінансового

моніторингу

в

Україні

висвітлювалися у роботах таких вітчизняних вчених, як Т. Бутинець, Н.
Виговської, О. Куришко, Д. Шиян, І. Д’яконова, О. Балануца, О. Ващенко. Не
дивлячись на значний інтерес зі сторони економістів, питання визначення
показників результативності фінансового моніторингу, вдосконалення критеріїв
оцінки та розгляд шляхів покращення вже існуючої системи потребує більшого
дослідження та висвітлення.
Метою

статті

є

з’ясування

показників

ефективності

фінансового

моніторингу в Україні, визначення основних шляхів покращення його
функціонування та освітлення головних чинників, які стримують боротьбу із
протидією легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Ефективність є важливою характеристикою діяльності фінансового
моніторингу. Розглянемо її у соціальному та економічному аспектах, де перший
вказує на залежність ефективності від обсягу коштів, які були повернуті до
бюджету країни для спрямування на видатки соціального характеру, а другий –
на якість використовуваних матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.
Базовими

принципами

визначення

ефективності

є

комплексність,

універсальність, доступність.
Важливою частиною роботи суб’єктів фінансового моніторингу є збір,
обробка та аналіз інформації про фінансові операції, що здійснюються на мікрота макрорівні, тому розглянемо динаміку інформування про фінансові операції
протягом 2016 – 2020 років (рис.1).
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Рисунок 1 – Динаміка інформування про фінансові операції протягом
2016-2020 рр. [2]
Варто зазначити, що у 2020 р. Державною Службою фінансового
моніторингу взято на облік 4 725 537 повідомлень про здійснення фінансових
операцій, що на 58,7% менше ніж у 2019 р . Зменшення кількості отриманих
повідомлень від суб’єктів первинного фінансового моніторингу відбулося у
зв’язку з виконанням ними положень оновленого закону, у якому зазначені зміни
щодо ознак фінансових операцій, що відповідають фінансовому моніторингу. У
минулі ж роки бачимо стійку тенденцію до зростання показника.
Банки є найбільш активними суб’єктами первинного фінансового
моніторингу в системі звітування, оскільки саме від них отримується найбільша
частина повідомлень щодо фінансових операцій, які можуть підлягати
фінансовому моніторингу. У 2020 р. від банків отримано 98,94 % повідомлень
про фінансові операції від загальної кількості, у 2019 - 99,04 %, у 2018 р. - 99,02
%, у 2017 р. - 99,88 %, у 2016 р. - 99,03 %. Дану динаміку зображено на рисунку
2.
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Рисунок 2 – Динаміка інформування про фінансові операції банками та
небанківськими установами протягом 2016-2020 рр. [2]
Важливим зауваженням є те, що відсоток помилок у повідомленнях
становить 0,06% від загальної величини отриманих Державною Службою
фінансового моніторингу України у 2020 р. повідомлень про фінансові операції.
У сфері небанківських фінансових установ перша роль належить
професійним учасникам ринку цінних паперів. Адже обсяг поданих від них
повідомлень про фінансові операції становить 53,35 % від загальної кількості
повідомлень, що отримує Державна служба фінансового моніторингу від
небанківського сектору. Питому вагу отримуваних повідомлень висвітлено у
таблиці 2.
Таблиця 2 – Питома вага повідомлень у загальному обсязі повідомлень про
фінансові операції, що надійшли від небанківського сектору та взяті на облік
Держфінмоніторингом протягом 2020 року
Тип установи
Професійні учасники фондового ринку
Страхові установи
Інші суб’єкти господарювання, що надають
фінансові послуги
Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї
Нотаріуси
Інші СПФМ

Кількість
повідомлень
26 730
15 882
6 489

Питома
вага, %
53,35
31,70
12,95

511
14
479

1,02
0,03
0,96

Джерело: сформовано автором на основі [2]
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Співвідношення суми видатків, необхідних для утримання Державної
Служби фінансового моніторингу України, до обсягів вилучених внаслідок
фінансового моніторингу коштів та майна. Даний метод є найбільш
раціональним, оскільки він характеризує реальні результати діяльності
фінансового моніторингу в Україні, на відміну від методу розрахунку по
відношенню до ВВП. Можемо сказати, що цей показник демонструє окупність
роботи Державної Служби фінансового моніторингу України, що видно з
таблиці 2:
Таблиця 2 – Результативні показники діяльності Державної служби
фінансового моніторингу протягом 2016−2020 рр.
№
1
2
3

Показник
Видатки на
утримання
Вилучено майно
та кошти
Показник
ефективності, %

2016
37066,7

2017
33253,6

Рік
2018
28729,3

2019
31099,9

2020
25233,9

15200

258300

77480

8120

27400

243,9

12,9

37,1

383

92,1

Джерело: сформовано автором на основі [2]
Щодо частки видатків на утримання ДСФМУ у вартості вилучених майна та
коштів, то найнижчі показники спостерігалися у 2017, 2018 рр., коли фінансовий
моніторинг можна вважати ефективним, особливо, якщо за еталонний показник
вважати 50%, і неефективним – у 2016, 2019, 2020 рр., коли такий еталонний
показник перевищено у декілька разів, тобто на фінансування діяльності
ДСФМУ у 2016 р. витрачено у 2,5 рази, а у 2019 р. – у 3,8 рази більше коштів,
ніж забезпечено надходжень до бюджету за результатами фінансового
моніторингу.
Однак завдяки саме цьому показнику відбувається найбільш наочна
демонстрація

доцільності,

раціональності

та

ефективності

фінансового

моніторингу в Україні, оскільки невизначеними залишається майбутнє
призначення арештованого майна і коштів, яким чином буде відбуватися
закриття кримінальних справ, однак суми грошей, отриманих внаслідок арешту,
однозначно визначають кінцеві результати діяльності суб’єктів первинного та
державного фінансового моніторингу.
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Одним із важливих пунктів визначення ефективності роботи Державної
Служби фінансового моніторингу в Україні є з’ясування принципів проведення
роботи. Першим принципом є комплексність, що полягає у врахуванні усіх
показників діяльності протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих
злочинним шляхом. Саме цей принцип є важливим резервом збільшення
ефективності. Другий принцип − універсальність, який означає застосування
методів розрахунку ефективності моніторингу по відношенню до усіх суб’єктів.
Третій принцип – доступність, який передбачає використання звітності та обліку
для

визначення

показників

ефективності

фінансового

моніторингу

з

найменшими затратами ресурсів.
Фактори, що впливають на результативність поділяють на економічні, що
представлені обсягом грошових надходжень громадян держави, індексом цін та
інфляції, рівнем податкових ставок, обліковою ставкою НБУ, динамікою
валового внутрішнього продукту, рівнем тінізації економіки; політичні, що
представлені доцільністю законодавчої бази, рівнем демократії у державі,
політичною свободою; ринкові, що представлені станом фінансового ринку
держави, та соціальні, що представлені чисельністю населення, кількістю
суб’єктів, що задіяні у фінансових операціях, рівнем безробіття та соціальним
захистом [7].
Також відбувається поділ цих факторів на статистичні та динамічні, основні
і похідні, універсальні (здійснюють вплив на більшість показників діяльності
фінансового моніторингу) і специфічні (здійснюють вплив лише на окремі з них),
об’єктивні та суб’єктивні, загальні та регіональні, інтенсивні та екстенсивні.
Детальніше їх дослідження дає можливість визначити, які зміни відбулися
протягом певного часу, та як вплив вони здійснили на результативність роботи
фінансового моніторингу.
Недоліками даної методики є абстрагування, що відбувається внаслідок
підбору лише певних факторів, які певним чином здійснюють вплив на об’єкт
дослідження.

Проте варто розуміти, що конкретний показник не здатний

вичерпно розкрити певні економічні процеси та явища, адже це можливо лише
при комплексному аналізі цілої системи показників.
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Тож

показник

ефективності

фінансового

моніторингу

можна

схарактеризувати системою відносних та абсолютних показників, що прямо або
обернено мають залежність від певних змінних – якісних і кількісних факторів,
що мають вплив безпосередньо на протидію легалізації кримінальних коштів, до
яких відносяться кількість отриманих повідомлень про фінансові операції, а
також вартість конфіскованих коштів та майна у осіб, до яких було застосовано
заходи фінансового моніторингу.
Отже ефективність є важливою характеристикою протидії легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні. Ефективність є
як результатом діяльності системи всього фінансового моніторингу, так і
засобом впливу на конкретні способи його реалізації. Ресурси, які перебувають
у розпорядженні суб’єкта фінансового моніторингу, у відношенні до результатів,
демонструють реальні показники ефективності. Тож можна сказати, що
ефективність є результатом діяльності, отриманим великою групою або окремим
суб’єктом у відношенню до затрачених ресурсів.
Можемо підсумувати, що в Україні активно проводяться заходи
фінансового моніторингу, основними цілями якого є проведення аналізу
фінансових операцій, співпраця, взаємодія та інформаційний обмін з
правоохоронними та іншими державними органами; дослідження методів та
фінансових схем ВК/ФТ; удосконалення міжвідомчої взаємодії між органами
державної влади – учасниками національної системи фінансового моніторингу
та надання методологічної, методичної та іншої допомоги СПФМ.
З результатів даної аналітичної роботи можна зробити висновок про
недостатню ефективність та доцільність роботи, яку проводить ДСФМУ.
Відповідно,

такі

результати

зумовлюють

необхідність

у

подальшому

вдосконаленні методів, способів та заходів запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування
тероризму.
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Універсальність використовуваного методичного інструментарію дозволяє
проводити такий аналіз у трьох напрямах:
1) порівняння часткових, групових та узагальнюючих показників
ефективності фінансового моніторингу між собою;
2) порівняння часткових, групових та узагальнюючого показників
ефективності фінансового моніторингу певного суб’єкта, що дозволяє визначати
проблемні фактори, за рахунок яких відбувається зниження її рівня;
3)

оцінка

динаміки

зміни

відповідних

часткових,

групових

та

узагальнюючих показників ефективності фінансового моніторингу з метою
виявлення позитивних та негативних тенденцій зміни.
Для

більш

успішних

результатів

Державна

Служба

фінансового

терористичних

організацій,

моніторингу України має спрямувати свою діяльність на:
-

виявлення

фактів

фінансування

контрабандних операцій, каналів нелегальної міграції, незаконного переміщення
через митний кордон України наркотичних засобів, товарів, грошей,
дорогоцінних металів та каміння, які можливо пов’язані з легалізацією брудних
грошей та фінансуванням зброї масового знищення;
- формування змін до списку осіб, що причетні до терористичної
діяльності, забезпечення його оновлення та доведення до відома осіб, які задіяні
у фінансовому моніторингу;
- надання правоохоронним та розвідувальним органам влади узагальнених
матеріалів й співпрацю із державними регуляторами;
- впровадження комплексної структури, внаслідок якої буде систематично
створюватися

адміністративна

звітність

діяльності

протидії

легалізації

«брудних» коштів;
- опрацювання та погодження законодавчих проєктів з таких питань, як
протидія легалізації злочинних коштів та фінансування тероризму та зброї
масового знищення.
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА
БЕЗПЕКИ

УДК 339.133.2:685.531(045)
Алевтина Ковалюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЯВЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ НАМЕТІВ
Стаття присвячена питанням вивчення купівельного попиту на намети.
Здійснено розподіл респондентів залежно від віку, статі та соціального
статусу; від вподобань щодо типу намету; частоти купівель; залежно від ціни,
за яку його було придбано; обраних виробників; виду матеріалу та типу підлоги
наметів. Наведено результати соціологічного опитування за споживчими
перевагами.
Ключові слова: намети; купівельний попит; купівельні вподобання; споживчі
переваги; опитування; анкета; вибірка.
В

умовах

жорсткої

конкуренції

перед

навіть

широко

відомими

підприємствами виникає досить складне завдання – як утримати свої позиції на
ринку і зберегти ефективність діяльності. Зазвичай керівництвом організації
здійснюється ряд заходів щодо збільшення частки на ринку, по зниженню витрат
з метою здійснення цінової конкуренції і ще безліч інших. Але найчастіше цього
буває мало, щоб вижити [1].
Багато фахівців усе більше схиляються до висновку, що основним фактором
успіху більшості підприємств є вірність споживачів, іншими словами їхня
лояльність.
Споживча перевага – це соціально і особистісно детерміноване позитивне
суб’єкт-об’єктне відношення споживача до товару, послуги або їх атрибути, які
визначають вибір [1]. Споживчі переваги виступають як регулятивний
компонент споживання діяльності або дії, споживчого вибору.
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Для виявлення споживчих переваг використовуються різні методи, такі як:
1) засоби спостереження залежно від стадії виявлення споживчих переваг;
2) засоби спостереження залежно від форми виявлення споживчих переваг;
3) методи диференціювання окремих елементів і властивостей продуктів.
Останнiми роками спостерiгається тенденцiя до зростання кiлькостi
українцiв, що звертають бiльше уваги на своє здоров’я. Як результат –
популярнiсть активного способу життя та попит на спортивні товари, в тому
числі туристичні, значно зросли. Основними показниками зростання ринку цих
товарiв є середньорiчне збільшення на 25-30 % та змiни у ринковiй структурi (1015 % росту цивілізованих каналів дистрибуції) [2].
Популярність тривалого активного відпочинку на природі набирає обертів.
Дедалі більше людей відкривають собі принади піших походів, кемпінгу,
сходжень у гори і дозвілля далеко від цивілізації. Як наслідок, зростає потреба в
наметах, без яких не обійтися.
Попит народжує пропозицію, і сьогодні існує кілька десятків виробників
цих портативних укриттів, які використовують свої особливі технології, системи
виміру та інші виробничі нюанси, які плутають недосвідчених туристів.
Асортимент одних підприємств значно широкий, у той час, як їхні
конкуренти спеціалізуються на вужчих сегментах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питанням дослідження
ринку спортивних товарів, до яких відносяться і туристичні, займалося доволі
вузьке коло науковців і практиків – Білобородько М.В.; Домашенко М.Д.,
Тімошова О.Є.; Курдюкова О.С., Лабурцева О.І.; Тернова А.С., Григоренко І.В.;
Ткаченко Л., Гущенко П.; Цетнар Л.О. Однак питання виявлення споживчих
переваг на ринку наметів зовсім не висвітлене. Тому дане дослідження є
актуальним і своєчасним.
Метою даної статті є виявлення переваг споживачів на ринку наметів.
Проведення даного дослідження виправдане і доцільне з огляду на те, що його
результати представляють інтерес як для споживачів, так і виробників
(продавців) даного товару. Споживачеві важливі знання і уявлення про вже
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сформоване ставлення до наметів при їх купівлі, щоб не стати власником
невиправданих очікувань і даремно витраченого часу. Виробникові ж, який
прагне максимізувати свій прибуток і мінімізувати витрати, важливо знати думку
споживача, щоб направити свої ресурси або на вдосконалення слабких сторін
свого товару, або на вклад в інновації в залежності від ситуації, що склалася на
ринку.
Для виявлення споживчих переваг на ринку наметів використовувалися
загальнонаукові методи отримання та обробки інформації, а саме: метод
анкетування, аналізу і синтезу. Була розроблена анкета для опитування
потенційних покупців.
Анкета – це інструмент дослідження при зборі первинних даних методом
опитування. Вона представляє собою оформлену композицію питань, на які
опитуваний повинен дати відповіді [3].
Вибірка

респондентів

для

опитування

здійснювалася

за

методом

випадкового відбору серед потенційних покупців наметів. В колі експресопитування було опитано 50 респондентів різної вікової категорії, статі і
вподобань.
В результаті проведеного опитування було з’ясовано, що найбільшу частку
покупців наметів – 42 % – становлять люди у віці 25-35 років. Меншу частку –
32 % – займають споживачі у віці до 25 років, 20 % – становлять люди у віці від
35 до 45 років. І найменша частка (6 %) припадає на людей старше 45 років.
Розподіл респондентів залежно від віку наведено на рис. 1.
5%
20%

32%
до 25
25-35
35-45
старші 45
43%

Рисунок 1 – Розподіл респондентів залежно від віку
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Спорт популярний серед людей різної статі. Однак, більшу частку покупців
наметів, а саме 60 %, становлять саме представники чоловічої статі. Жінки, в
свою чергу, займають частку у 40 %. Результати відображено на рис. 2.

40%
жіноча
чоловіча

60%

Рисунок 2 – Розподіл респондентів залежно від статі
Після проведеного опитування також було з’ясовано, що найбільше
купують намети типу «хатинка» – 38 %, типу «шатро» 24 %,. Частки купівель
наметів типів «курінь» та «юрта» становлять по 14 % відповідно. І найменшу
частку – 10 % – займають намети типу «ангар». Результати опитування наведено
на рис. 3.
10%

14%

курінь

хатинка

шатро

юрта

14%

38%

24%

ангар

Рисунок 3 – Розподіл респондентів залежно від вподобань щодо типу намету
За частотою купівель, опитувані розділились на 4 групи: ті, хто купує
намети 1 раз на рік становлять 20 %; ті, хто купує їх 1 раз на 2 роки – 30 %;
покупці, які здійснюють подібні купівлі 1 раз на 3-4 роки та 1 раз на 5 років
становлять 24 і 26% відповідно (рис. 4).
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Щодо цінової категорії, то найбільшу частку (34 %) становлять
респонденти, які купують намети у межах 3000-5000 грн., 26 % займають ті, хто
може придбати їх за 1000-3000 грн.
20%

26%

1 раз на рік
1 раз на 2 роки
1 раз на 3-4 роки
1 раз на 5 років
30%

24%

Рисунок 4 – Розподіл опитуваних залежно від частоти купівель наметів
Частка людей, які купують даний товар за ціною до 1000 грн. та більше 5000
грн. становить по 20 % відповідно (рис. 5).
20%

20%

до 1000 грн.
1000-3000 грн.
3000-5000 грн.

34%

26%

більше 5000 грн.

Рисунок 5 – Розподіл респондентів залежно від ціни, за яку було придбано
намет
На сьогоднішній день існує багато виробників, тому доцільним є визначення
уподобань покупців щодо виробників. Найбільша частка – 30 % – належить
виробнику Torneo, 20 % – Kettler, 16 % – Demix , 14 % – Stern, по 10 % – Green
Hill та інші. Результати наведено на рис. 6.
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10%

20%

14%

Kettler
Torneo
Demix

10%

Green Hill
30%
16%

Stern
інші

Рисунок 6 – Розподіл респондентів залежно від обраних виробників наметів
Залежно від соціального статусу опитувані респонденти поділились на такі
групи: домогосподарка (12 %), робітник (14 %), студент (36 %), підприємець, що
становить найбільшу частку (38 %). Цей розподіл наведено на рис. 7.
12%
38%

14%

домогосподарка
робітник
студент
підприємець

36%

Рисунок 7 – Розподіл респондентів залежно від соціального статусу
Матеріал, з якого виготовлено намет, є важливим показником при виборі
товару. Тому після проведеного опитування було встановлено, що найбільшим
попитом у споживачів користуються намети, виготовлені із наметового полотна
і становлять 32 %, менш популярними є намети із плащового полотна – 24 %,
каландрованого капрону – 20 %, парашутного шовку – 14 % і найменше
обирають з тканини «болонья» – 10 % Отримані дані наведено на рис. 8.
10%
32%

20%

14%

24%

наметове
полотно
плащове
полотно
парашутний
шовк
каландрований
капрон
тканина
"болонья"

Рисунок 8 – Розподіл респондентів залежно від виду матеріалу наметів
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Важливою є думка споживачів щодо типу підлоги наметів. В результаті
опитування було встановлено, що найбільша кількість покупців (52 %) віддають
перевагу наметам із водонепроникною підлогою; вважають, що необхідно
купувати намети із підлогою із прогумлених тканин 20 %; без підлоги – 18 % та
наметі із підлогою з полімерних плівок – 10 % (рис. 9).
18%

20%

10%

з підлогою із
прогумлених тканих
з водонепроникною
підлогою
з підлогою із полімерних
плівок
без підлоги

52%

Рисунок 9 – Розподіл респондентів залежно від типу підлоги наметів
При виборі наметів показники якості займають вагоме місце. Оскільки ніхто
не хоче травмуватись, завдати шкоди своєму здоров’ю чи понести певні
матеріальні витрати на ремонт під час їх експлуатації. Результати опитування
показали, що по 30% споживачів вважають важливими при купівлі такі
показники якості, як міцність, ремонтопридатність, надійність та безпечність. А
по 20 % вважають важливими художньо-естетичне оформлення, якість
виготовлення намету, зручність та комфортність під час експлуатації. Результати
наведено на рис. 10.
20%

30%

художньо-естетичне
оформлення, якість
виготовлення
наметів
зручність та
20% комфортність під
час експлуатації

30%

Рисунок 10 – Розподіл респондентів залежно від вагомості для них показників
якості наметів
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Таким чином, виявлення споживчих переваг на ринку наметів дасть змогу
виробникам і підприємствам торгівлі врахувати думки споживачів при
формуванні асортименту даних товарів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
В статті охарактеризовано основні показники якості соняшникової олії;
проведено ґрунтовний аналіз їх формування; розраховано одиничні, комплексні
та інтегральний показники якості; здійснено їх порівняння із показниками
наявної на ринку продукції.
Ключові слова: олійно-жирова промисловість; соняшникова олія; показники
якості; коефіцієнти вагомості; інтегральний показник якості.
Продовольство є найважливішим елементом системи життєзабезпечення
людини і населення країни в цілому, тому задоволення потреби в ньому завжди
вважалося пріоритетним завданням економіки будь-якої держави. Продовольчий
ринок нестабільний та непередбачуваний. Саме тому надзвичайно актуальним є
його дослідження в умовах глобальних трансформацій. Наша держава має
потужний людський та ресурсний потенціал, який, за умови його раціонального
використання, сприятиме успішному розвитку продовольчого сектору економіки
і виведе країну в лідери не лише регіонального, а й світового ринку.
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З-поміж основних світових продовольчих ринків ринок рослинної олії є
найдинамічнішим

у

своєму

розвитку.

Олійно-жирова

промисловість

характеризується значними обсягами експорту, рентабельністю, розмірами
надходження валюти до бюджету країни, темпами розвитку. Україна посідає
перше місце у світі за виробництвом соняшнику, що становить третину світового
ринку цієї продукції [1]. Рослинні олії, поряд із зерновими та продуктами їх
перероблення, займають основні позиції на світовому ринку продовольства.
Наявний попит і надалі активізуватиме виробництво. Розвиток олійно-жирового
виробництва має великі перспективи як з погляду забезпечення внутрішніх
потреб, так і задоволення попиту зовнішнього ринку. Це обумовлено
переорієнтуванням у структурі харчування населення економічно розвинених
країн із тваринних на рослинні жири та олію, зростанням загальної кількості
населення планети, подорожчанням енергоносіїв, збільшенням використання
олії для технічних потреб (дизельного палива, мийних засобів, фарб тощо).
Олійно-жирова галузь, що пропонує широкий асортимент необхідних
продуктів харчування з рослинних олій, поєднує ринкові ніші фасування
рослинних олій, переробки олійних культур, виробництва майонезів та соусів,
промислових жирів, а також фасованих маргаринів й спредів. Нині вона є однією
з провідних галузей у вітчизняній харчовій промисловості. Її базовою підгалуззю
вважається олійна, спеціалізовані заводи якої (олійно-пресові й олійноекстракційні) виготовляють рослинну олію наступних видів: гідратовану,
рафіновану недезодоровану, нерафіновану, рафіновану дезодоровану, відбілену
виморожену і т. п.
Особливості виробництва рослинних олій зумовлюють високу питому вагу
витрат сировини (а саме насіння олійних та технічних культур) у структурі
витрат, які несе виробництво. Ключовою олійною культурою у нашій державі за
площами посівів вважається соняшник, який в структурі переробки олійних
культур займає практично всю питому вагу.
Метою роботи є дослідження основних факторів формування якості
соняшникової олії та обґрунтування заходів щодо її покращення.
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Стан ринку соняшникової олії, тенденції та перспективи розвитку олійножирової галузі, конкуренція в ній розглядалися в працях багатьох вітчизняних і
закордонних вчених. Структуру та динаміку світового ринку продовольства і
місце України на ньому досліджували Л.М. Побоченко, В.В. Троян [2], Е.В.
Циганкова. Стан сучасного ринку олійно-жирової продукції, особливості його
розвитку та конкуренції на сучасному етапі – Ю.О. Літковець [3]. В.А. Гарбар [4]
висвітлив показники, які характеризують сучасний ринок олійно-жирової
продукції та заходи щодо подальшого ефективного та конкурентоспроможного
його розвитку на довгострокову перспективу. Важливість зростання олійножирової галузі, стратегічні напрями розвитку виготовлення олійної продукції та
створення механізму безвідходного виробництва на підприємствах розкрито в
праці О.В. Онищенко та ін. [5]. Потужна та динамічна досліджувана галузь
розвивається стрімкими темпами, зміни відбуваються дуже швидко, і їх
адекватна оцінка дасть змогу правильно скерувати розвиток галузі, запобігти
невчасному прийняттю важливих стратегічних рішень та ефективно реагувати
на зміни світових тенденцій. В зв’язку з вище викладеним тема дослідження
актуальна.
Якщо розглядати ступінь захищеності внутрішнього ринку рослинних олій,
то він є високим – коефіцієнт самодостатності внутрішнього виробництва SSR
тримається вище 10 пунктів (табл. 1). Коефіцієнт залежності від імпорту IDR
показує, що Україна повністю забезпечена власними виробничими ресурсами.
Таблиця 1 – Баланс соняшникової олії, тис. т
Показник
2010
2013
2016
Виробництво
3 030
3 539
5 131
Експорт
2 701
3 209
4 842
SSR
9,21
10,72
17,75
IDR
0,0
0,0
0,0
Експорт/виробництво, %
89,1
90,7
94,4
* Прогноз. Джерело: OECD-FAO, USDA, розрахунки автора [6]

2021
5 951
5 661
20,52
0,0
95,1

2026*
6 772
6 481
23,27
0,0
95,7

Щодо експортного потенціалу рослинних олій можна сказати, що
експортний попит є визначальним. Водночас 90 % загального експорту
становить олія неочищена, тобто Україна має сировинну орієнтацію, від чого
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наші позиції на зовнішніх ринках втрачають стабільність, адже попит на
сировинні товари є непостійним і характеризується значною ціновою
мінливістю. Високі обсяги виробництва та відносно невеликий відсоток
внутрішнього споживання уможливили українській продукції забезпечити
більше ніж 57 % світового обсягу у 2019/20 МР. Проте суттєве зростання
виробництва олії під час падіння світових цін може призвести до зменшення
прибутковості галузі. Поточні світові ціни на рослинні олії, зокрема
соняшникову, найнижчі за останні 10 років – 695-700 дол. США за тонну [7].
Основною вимогою успішної діяльності на ринку є висока якість олії, яка
виробляється.
Обрані нами показники якості соняшникової олії, яку виробляє та реалізує
ТОВ «Компанія Олді Агро», є наступні: маркування, смак, запах, прозорість,
кислотне число, пероксидне число і масова частка вологи та летких речовин. За
досліджувані товари обрано «OL&DI Олія соняшникова нерафінована» та
«OL&DI Олія соняшникова рафінована» вагою 920 г. За товари-еталони обрано
соняшникові

олії

«Щедрий

дар

нерафінована»

(Полтавський

олійноекстракційний завод – Кернел груп) та «Олейна класична рафінована»
(Дніпропетровський олійноекстракційний завод).
Згідно даних, отриманих від експертів, які визначили ранги вагомості для
кожного показника якості соняшникової олії, тобто місця кожного показника
серед інших одиночних показників, складено таблицю рангових показників
(табл. 2).
Таблиця 2. – Таблиця рангових показників для досліджуваних зразків
соняшникової олії
Експерти

Рангові показники
маркування

смак

І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII

1
1
1
1
2
1
1

4
5
6
5
3
5
4

запах

прозорість

кислотне число

пероксидне число

5
4
4
4
4
4
5

3
2
3
2
1
2
3

7
6
7
7
7
7
7

6
7
5
6
6
6
6
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масова частка
вологи та
летких речовин
2
3
2
3
5
3
2

За формулою (1) розраховано коефіцієнт вагомості кожного показника
якості соняшникової олії:
d
I

ai= ,

(1)

де d – сума рангів певного показника якості;
І – сума усіх рангів.
Отже, коефіцієнти вагомості: для маркування – ai = 8/196 = 0,04; для смаку
– ai = 32/196 = 0,16; для запаху – ai = 30/196 = 0,15; для прозорості – ai = 16/196 =
0,08; для кислотного числа – ai = 48/196 = 0,24; для пероксидного числа – ai =
42/196 = 0,21; для масової частки вологи та легких речовин – ai = 20/196 = 0,10.
Сума коефіцієнтів вагомості показників якості соняшникової олії становить
одиницю: І = 0,04 + 0,16 + 0,15 + 0,08 + 0,24 + 0,21 + 0,10 = 1.
Результати

розрахунків

коефіцієнтів

вагомості

показників

якості

соняшникової олії наведені у табл. 3.
Таблиця 3 – Результати розрахунків коефіцієнтів вагомості показників
якості зразків соняшникової олії методом ранжування

І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII
Сума
Коеф
вагомості

маркування

смак

запах

прозорість

кислотне число

пероксидне число

1
1
1
1
2
1
1
8

4
5
6
5
3
5
4
32

5
4
4
4
4
4
5
30

3
2
3
2
1
2
3
16

7
6
7
7
7
7
7
48

6
7
5
6
6
6
6
42

масова
частка
вологи та
летких
речовин
2
3
2
3
5
3
2
20

0,04

0,16

0,15

0,08

0,24

0,21

0,10

сума

Експерти

Рангові показники

28
28
28
28
28
28
28
196
1,00

Далі проведено дослідження показників якості досліджуваних зразків
соняшникової олії та еталону відповідно до вимог ДСТУ 4492:2005 «Олія
соняшникова. Технічні умови». Результати дослідження показників якості
наведені у табл. 4.
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Як видно з табл. 4, маркування соняшникової олії «OL&DI Олія
соняшникова нерафінована» є якісним та містить усі необхідні дані, але воно
розміщене не у зручному місці з позицій контрастності кольорів, тому по цьому
показнику досліджуваний товар отримує 4 з максимальних 5 балів.
Щодо смаку, то він повністю відповідає еталону та ДСТУ 4492:2005 «Олія
соняшникова. Технічні умови».
Таблиця 4 – Порівняльне оцінювання якості досліджуваних зразків
соняшникової олії
Показники
якості

Характеристика за еталоном
Олія соняшникова
«Щедрий дар нерафінована»
Органолептичні показники:

Маркування

Маркування містить усіх необхідні
дані, нанесено чітко та розбірливо

Смак

Притаманний олії соняшниковій без
стороннього присмаку

Запах
Прозорість
Кислотне число,
мг КОН/г
Пероксидне
число, ½ О
ммоль/кг
Масова частка
вологи та легких
речовин, %

Без стороннього запаху
Прозора без осаду
Фізико-хімічні показники:

Характеристика
досліджуваних зразків
«OL&DI Олія соняшникова
нерафінована»
Маркування є якісним та
містить усі необхідні дані.
Проте, воно розміщене не у
зручному місці з позицій
контрастності кольорів
Притаманний олії
соняшниковій без
стороннього присмаку
Без стороннього запаху
Прозора без осаду

1,1

1,4

4

5

0,9

0,9

За цим показником якості досліджувана соняшникова олія отримує 5 балів.
Дослідження такого показника якості засвідчило про відсутність стороннього
запаху у даному досліджуваному зразку. За цим показником соняшникова олія
отримала 5 балів.
Соняшникова олія «OL&DI Олія соняшникова нерафінована» є повністю
прозорою без осаду, як і еталон. За цим показником якості вона також отримує 5
балів.
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Щодо фізико-хімічних показників, то соняшникова олія «OL&DI Олія
соняшникова нерафінована» повністю відповідає вимогам ДСТУ 4492:2005
«Олія

соняшникова.

Технічні

умови»,

проте

кислотне

число

майже

наближується до граничних норм, які вказані стандартом, тому за кислотним
числом досліджувана олія отримує 4 бали. За пероксидним числом і масовою
часткою вологи та летких речовин досліджувана соняшникова олія отримує по 5
балів.
Розрахунок

комплексних

показників

якості

досліджуваних

зразків

соняшникової олії здійснювався за формулою (2):
pi  piбр
Pi  ет
pі  piбр

(2)

де Рі – і-й показник якості соняшникової олії в безрозмірному вигляді (відносний
показник);
рі – і-й показник якості соняшникової олії в натуральному вигляді (абсолютний
показник якості);
рібр – бракувальне або найгірше допустиме значення для і-го показника якості
соняшникової олії;
ріет – еталонне або найкраще можливе значення для і-го показника соняшникової
олії.
Результати розрахунків наведені у табл. 5.
Як видно, жоден показник якості соняшникової олії «OL&DI Олія
соняшникова нерафінована» не мав бракувального значення. Комплексні
показники якості були отримані наступні: для маркування – Pi = (4-2) / (5-2) =
0,67; для смаку – Pi = (5-2) / (5-2) = 1; для запаху – Pi = (5-2) / (5-2) = 1; для
прозорості – Pi = (5-2) / (5-2) = 1; для кислотного числа – Pi = (4-2) / (5-2) = 0,67;
для пероксидоного числа – Pi = (5-2) / (5-2) = 1; для масової частки вологи та
летких речовин – Pi = (5-2) / (5-2) = 1.
За формулою (3) розрахуємо інтегральний показник якості соняшникової
олії «OL&DI Олія соняшникова нерафінована»:
n

Q   ai Pi

(3)

i 1
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де aі – коефіцієнт вагомості і-го показника якості соняшникової олії;
Pi – відносний показник якості соняшникової олії;
n – число оцінюваних показників якості соняшникової олії.
Таблиця 5 – Результати розрахунків комплексних показників якості

Бракувальне
значення

1

Еталонне
значення

Показники
якості

Коефіцієнт
вагомості

досліджуваних зразків соняшникової олії

ai

p iет

p iбр

2

3

Маркування
Смак
Запах
Прозорість

0,04
0,16
0,15
0,08

Кислотне число
Пероксидне
число
Масова частка
вологи та летких
речовин

0,24

Найменування товару
Олія
соняшникова
«Щедрий дар
нерафінована»
pi
Pi

4
Органолептичні:
5
2
5
2
5
2
5
2
Фізико-хімічні:
1,1
1,6

«OL&DI Олія
соняшникова
нерафінована»
pi

Pi

5

6

7

8

5
5
5
5

1
1
1
1

4
5
5
5

0,67
1,00
1,00
1,00

5

1

4

0,67

0,21

5

8

5

1

5

1,00

0,1

0,9

0,9

5

1

5

1,00

Qдосл .= 0,04*0,67 + 0,16*1 + 0,15*1 + 0,08*1 + 0,24*0,67 + 0,21*1 + 0,1*1 =
0,89.
Результати розрахунку інтегрального показника якості соняшникової олії
свідчать про досить високе його значення, хоча і менше за еталонне (Qеталон .= 1).
На зменшення значення інтегрального показника якості вплинули якість
маркування та кислотність. Тому, за нашою думкою, для підвищення якості олії
на підприємстві ТОВ «Компанія Олді Агро» необхідно дещо зміни відтінки
етикетки та підвищити вимоги до якості вхідної сировини, яка повинна бути
тільки вищого або першого класу.
Далі проведено дослідження якості соняшникової олії «OL&DI Олія
соняшникова рафінована», при цьому еталоном слугувала соняшникова «Олейна
класична рафінована» виробництва Дніпропетровського олійно-екстракційного
заводу.
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Результати порівняльного оцінювання якості соняшникової олії «OL&DI
Олія соняшникова рафінована» та еталону «Олейна класична рафінована»
наведено у табл. 6.
Таблиця 6 – Результати порівняльного оцінювання якості соняшникової олії
Характеристика за еталоном
Показники якості

Маркування
Смак
Запах
Прозорість
Кислотне число,
мг КОН/г
Пероксидне число,
½ О ммоль/кг
Масова частка
вологи та легких
речовин, %

Характеристика досліджуваного
зразка

«OL&DI Олія соняшникова
«Олейна класична рафінована»
рафінована»
Органолептичні показники:
Маркування містить усіх Маркування є якісним та містить усі
необхідні дані, нанесено необхідні
дані.
Проте,
воно
чітко та розбірливо
розміщене не у зручному місці з
позицій контрасності кольорів
Смак знеособленої олії
Смак знеособленої олії
Без запаху
Без запаху
Прозора без осаду
Прозора без осаду
Фізико-хімічні показники:
0,14

0,22

1,1

1,1

0,6

0,6

Аналізуючи дані табл. 6, слід зазначити, що за якість маркування «OL&DI
Олія соняшникова рафінована» отримує 4 бали, як і в соняшниковій олії «OL&DI
Олія соняшникова нерафінована». Такі показники якості соняшникової олії, як:
смак, запах і прозорість – по 5 балів. По фізико-хімічних показниках кислотне
число – 4 бали, решта – по 5 балів.
В цілому результати оцінки якості по досліджуваному зразку «OL&DI Олія
соняшникова рафінована» повністю відповідають зразку «OL&DI Олія
соняшникова нерафінована». Тому комплексні показники якості, а також
інтегральний показник якості у них буде однаковий і розраховувати їх немає
потреби.
Отже, проведене дослідження показників якості соняшникової олії, яку
виготовляє ТОВ «Компанія Олді Агро» згідно вимог ДСТУ 4492:2005 «Олія
соняшникова. Технічні умови» порівняно з товарам-еталонами дозволяє зробити
наступні висновки:
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1. соняшникова олія, яку виробляє та реалізує ТОВ «Компанія Олді Агро»,
є якісною та відповідає державним стандартам;
2. інтегральний показник якості як рафінованої, так і нерафінованої олій є
однаково високим (Q=0,89);
3. на зменшення значення інтегрального показника якості вплинули якість
маркування та кислотність;
4. для підвищення якості олії, яку виробляє підприємство, необхідно внести
зміни у відтінки кольорів етикетки та підвищити вимоги до якості вхідної
сировини за таким показником як кислотне число.
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ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

УДК 341.24:340.12 (477)(092)
Юлія Голумбевська
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВА
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Право міжнародних договорів є актуальним у всі часи, оскільки міжнародне
право носить договірну форму. На даний момент міжнародні договори є
основною сходинкою зростання відносин між державами та міжнародними
організаціями. Вдосконалення та розвиток галузей міжнародного права напряму
залежить від міжнародних договорів. Актуальність цієї теми полягає у
подальшому

розвитку

міжнародних

відносин

між

державами

та

міжнародними організаціями.
Ключові

слова:

міжнародно-правовий

договір,

міжнародно-правова

відповідальність, об’єкт та предмет договору, джерела міжнародно-правового
договору, структура міжнародно-правового договору.
Важливою частиною міжнародного права є міжнародні договори. Це є
одна із найстаріших галузей вивчення міжнародного права. Саме міжнародні
договори найбільш ефективно регулюють міжнародні відносини у правовому
полі держав. Тому необхідно їх ґрунтовно дослідити, для вирішення актуальних
питань міжнародного права та міжнародних відносин.
Основними цілями що у сукупності формують мету цієї статті є розгляд
структури міжнародних договорів та міжнародно-правової відповідальності, а
об’єктом дослідження – міжнародно-правові договори та норми правової
відповідальності.
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Дослідження права міжнародних договорів та вивчення його особливостей
перебуває у фокусі уваги таких вітчизняних дослідників як Є. О. Звєрєв, О. О.
Мережко, В. П. Плавич. Одним з найбільш близьких до тематики статті
публікацій останніх років є наукова публікація С. Б. Карвацької на тему:
«Включення норм міжнародних договорів до національного законодавства
України: проблеми та пошуки шляхів вирішення».
Важливість міжнародних договорів з кожним днем зростає, тому вони
мають необхідні загальні норми, що розміщуються у конституціях. Зокрема, в
Україні був прийнятий Закон «Про міжнародні договори» від 22 грудня 1993
року [1].
Право міжнародних договорів виступає загальною галуззю міжнародного
права, що являє собою систему принципів та норм, котрі регулюють собою
відносини держав, або ж інших суб’єктів міжнародного договірного права з
приводу укладення, дії або припинення дії міжнародного договору. Норми та
інститути права міжнародних договорів створені з метою забезпечення
договірної практики між державами та/або міжнародними організаціями, в
зв’язку з цим вони розповсюджуються на всі види міжнародних договорів [2,
c.45].
Особливим об’єктом регулювання міжнародних договорів виступають
відносини суб’єктів щодо функцій міжнародного договору.
Суб’єктами міжнародного договірного права виступають держави та
міжнародні організації.
Предметом регулювання міжнародних договорів виступає саме система
процедур їх укладення.
Джерелами права міжнародних договорів виступають три складових –
міжнародно-правовий звичай, договір, який виступає основоположним актом
міжнародних відносин та принципи міжнародного права. З Віденської конвенції
про право міжнародних договорів 1969 р., ми розуміємо, що міжнародний
договір являє собою міжнародну угоду в письмовій формі, укладену між
державами чи міжнародними організаціями та регульовану міжнародним правом
[3, c.115].
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Укладення міжнародного договору несе у собі три основних виділення –
мета, об’єкт та предмет міжнародного договору. Метою виступає кінцевий
результат, якого намагаються досягнути сторони міжнародного договору,
зазвичай вона вказується у преамбулі. Об’єктом міжнародного договору
виступають відносини учасники цього договору. Предмет договору являє собою
конкретні блага, які повинна захищати укладена міжнародна угода. Вище було
вказано три терміни, що визнаються рівноцінними (у своїй значущості) у
правовій літературі – учасники, сторони, суб’єкти. Але також є виключення у
тотожності цих термінів – коли однією стороною можуть бути кілька учасників
угоди. Віденські конвенції не проводять велику різницю між цими
рівнозначними значеннями.
Класифікація міжнародних договорів має три види – двосторонні,
багатосторонні ( коли значущість юридичних цілей та наслідків полягає на дві
сторони або ж на всіх учасників цього договору) та односторонні міжнародні
юридичні акти ( що викликають цілі та наслідки лише для одного суб’єкта).
Односторонніми міжнародними актами може виступати нотифікація, визнання,
протест, відмова.
Нотифікація – це є офіційне погодження однієї держави щодо умов
договору, контракту або ж вирішення певних моментів.
Визнання – це є односторонній юридичний акт , у якому визнається
створення нового суб’єкта міжнародного права, з метою створення з ним
міжнародно-правових відносин.
Протест – односторонній акт суб’єкта (яким зазвичай виступає держава), що
констатує порушення прав та вимагає вирушення ситуації або ж компенсації.
Відмова – юридичний акт, за допомогою якого держава відмовляється від
прав своїх.
Але кількість сторін може не завжди збігатись з кількістю учасників.
Основною масою є двосторонні міжнародні договори, де беруть участь лише два
суб’єкти, можливо із більшою кількістю учасників. Багатосторонні договори
виступають найбільш універсальними, які розраховані на участь усіх держав.
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Також розрізняють міжнародно-правові договори за ступенем їх відкритості
– це можуть бути відкриті або ж закриті договори.
Відкритими є такі договори, до яких має змогу приєднати будь-яка
зацікавлена в них держава, а закритими виступають ті договори, кількість
учасників яких заздалегідь визначена сторонами цього міжнародно-правового
договору.
За формою вони можуть бути усними (що зустрічається дуже рідко) та
письмовими (коли укладена усно, але в той же момент це зафіксовано
документами), як укладається більшість договорів на даний час.
Міжнародні договори мають дуже важливі функції регулювання державних
відносин у правовому полі. Їх дія розповсюджується лише на їх учасників.
Укладання таких договорів вважається сукупністю процедур, котрі
поділяються на стадії – підготовка тексту договору, його прийняття,
встановлення його автентичності та підписання цього договору.
У положеннях Віденської конвенції про право міжнародних договорів вказано
три основні стадії укладання їх:
1. проведення переговорів, щоб підготувати текст договору;
2. встановлення автентичності;
3. згода на обов’язковість цього договору.
До підготовки тексту переговорів можуть належати дипломатичні канали,
міжнародні конференції та міжнародні організації.
Встановлення автентичності гарантує те, що договір змінам не підлягає.
Згодою на обов’язковість цього договору може виступати підписання цього
договору або ж обмін документами, що складають цей договір.
Міжнародно правовий договір має свою структуру, до якої належить :
1. преамбула
2. основна частина
3. заключна частина.
До функцій преамбули належить вказати цілі підписання того чи іншого
договору та норми, на основі яких укладається цей договір.
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Основна частина включає в себе такі моменти як: предмет, об’єкт, права та
обов’язки сторін договору.
Заключна частина вказує на термін дії договору, порядок припинення чи
пролонгації дії договору, умови вступу в дію.
Підставами припинення міжнародно-правового договору можуть бути –
закінчення вказаного строку дії, припинення дії умов договору, війна,
припинення існування сторони договору.
Укладення міжнародних договорів на сьогодні займають одне із перших
місць у міжнародному праві. Висвітлення договору являється у з’ясуванні
точного його змісту та смислу. Тлумачення відбувається відповідно до правових
норм міжнародного права. Існує декілька видів тлумачення міжнародних
договорів – офіційне ( це тлумачення учасниками договору або ж міжнародними
органами, котрі зазначені у договорі); автентичне ( котре має найвищу юридичну
силу та здійснюється лише за згодою суб’єктів договору); неофіційне (що може
здійснюватись істориками, журналістами, ЗМІ, юристами) [3, c.227].
Міжнародне право є договірним правом, що забезпечує стабільність
міжнародних відносин та правопорядку. Договори міжнародного права створені
для того, щоб конкретно та чітко визначити права та обов’язки суб’єктів
договору.
Важливим елементом для виконання зобов’язань міжнародних договорів
виступає

принцип

добросовісності.

Добросовісність

є

основоположним

елементом міжнародного порядку, що чітко показано ще на ранній стадіях
римського права. Цей принцип відображено в Статуті ООН, Віденській конвенції
про право міжнародних договорів 1969р. та інших міжнародно-правових актах.
Також це чітко виражено у рішенні Міжнародного суду справедливості від 20
грудня 1974 року, де прописано що добросовісність є одним із головних
принципів виникнення та виконання юридичних зобов’язань, незалежно від їх
джерела [4, c.189].
За невиконання сторонами договору вказаних у ньому зобов’язань лежить
міжнародно-правова відповідальність. Право міжнародної відповідальності – це
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галузь міжнародного права, принципи та норми котрої відображають юридичні
наслідки невиконання зобов’язань. Метою відповідальності виступає подальше
виключення можливості невиконання вказаних у договорі обов’язків.
Підсумовуючи зазначене, можна зробити загальний висновок, що сучасні
міжнародно-правові договори є найосновнішим структурний елементом
відносин між державами. На даний момент, договірна форма визначення
міжнародних відносин є основною функцією, котра визначає стабільність норм
порядку у міжнародних відносинах. Становлення галузей міжнародного права
полягає

у розвитку тенденції підписання міжнародних договорів. Отже,

договірний характер міжнародного права є одним із основних принципів
сучасного права, котрий з кожним днем все більше та більше розвивається.
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ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розкрито сутність злочинності неповнолітніх, її суспільну небезпеку,
причини, які сприяють девіантній поведінці неповнолітніх. Зроблено висновки
про необхідність удосконалення механізму протидії злочинності неповнолітніх.
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неповнолітні особи, кримінальні правопорушення, протидія, профілактика.
Злочинність морально спотворює молодь, яка є активним суб’єктом
суспільного відтворення, важливим резервом, гарантом національної безпеки,
економічного благополуччя і духовного становлення держави. Проблема
злочинності неповнолітніх за всіх часів є актуальною проблемою суспільства.
Сучасна Україна переживає глибокі соціально-економічні перетворення.
Загальна нестабільність та розбалансованість економічних процесів, криза
духовної сфери накладають свій відбиток на таке складне соціальне явище, як
злочинність неповнолітніх. Неповнолітні, як соціальна група, що відрізняється
особливою схильністю до негативних впливів соціуму, в сучасний період
виявилися найбільш уразливими і незахищеними і у фізичному, і в духовнопсихологічному плані.
Мета статті – дослідити проблеми протидії злочинності неповнолітніх в
Україні на сучасному етапі та проаналізувати детермінанти цього негативного
явища з метою вироблення відповідних заходів запобігання.
Проблеми запобігання та протидії злочинності неповнолітніх завжди
перебували у центрі уваги вітчизняної кримінологічної науки. Їм присвятили свої
праці Ю. В. Баулін, О. М. Бандурка, В. І. Борисов, Б. М. Головкін, В. В. Голіна,
Г. В. Дідківська, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, С. Ф. Денисов, В. М. Дрьомін,
А. П. Закалюк, О. Г. Колб, О. М. Костенко, І. П. Лановенко, С. М. Іншаков,
Я. Ю. Кондратьєв, О. М. Литвинов, П. П. Михайленко, А. В. Савченко,
В. О. Туляков, І. К. Туркевич, Н. С. Юзікова, В. Б. Харченко, О. О. Ходимчук та
ціла низка інших вчених.
Поняття злочинності неповнолітніх в юридичній літературі зазвичай
пов’язують із віком суб’єкта злочину. Наприклад, у кримінології злочинність
неповнолітніх розглядається як негативне явище, що виявляється в сукупності
злочинів, учинених особами у віці від 14 до 18 років. Вік є тією біологічною
ознакою, що визначає соціально-психологічні особливості етіології злочинності
неповнолітніх і специфіку засобів запобігання їм. Кримінальний кодекс України
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(ч. 1 ст. 22) визначає, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким
до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. У цій же
статті Кодексу (ч. 2) встановлюється вичерпний перелік кримінальних
правопорушень,

яких

особа,

яка

їх

вчинила,

підлягає

кримінальній

відповідальності у віці від 14 років [1]. Встановлення віку кримінальної
відповідальності зумовлене тим, що із досягненням цього віку пов’язується
здатність особи оцінювати суспільну небезпечність своєї поведінки тією мірою,
щоб нести за неї кримінальну відповідальність.
Будучи складовою злочинності взагалі, злочинність неповнолітніх має свої
специфічні особливості, що дозволяє розглядати її як самостійний об'єкт
кримінологічного

дослідження.

Особливість

злочинності

неповнолітніх

насамперед зумовлена їх соціально-психологічною специфікою та місцем і
роллю у суспільстві. Характерною рисою злочинів неповнолітніх стають
насильство та жорстокість щодо як однолітків, так і дорослих, особливо хворих,
інвалідів, осіб без певного місця проживання. У структурі підліткової
злочинності – кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи
(вбивства, тяжкі тілесні ушкодження) знаходяться на другому місці та кількість
їх зростає [2].
Характерною особливістю злочинності неповнолітніх є також повторна
злочинність, що пов'язано з віковими їх межами та свідчить про формування у
неповнолітніх

стійкої

протиправної

установки.

Згодом

ці

підлітки

перетворюються на «злісних» рецидивістів, які не піддаються будь-яким заходам
виховно-профілактичного впливу. Рівень рецидиву неповнолітніх протягом
останніх років є досить стабільним. Кожен шостий неповнолітній, який вчинив
кримінальне правопорушення, раніше вже вчиняв кримінальне правопорушення.
Соціальний портрет засуджених дітей, виглядає наступним чином: більше
половини з них виховувались у неповній сім’ї (55,0%), 3,5% – діти-сироти, 4,1%–
діти, позбавлені батьківського піклування, 0,8% – виховувались у спеціальних
закладах Міністерства освіти і науки України [2].
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Однією з особливостей підліткової злочинності є її психологічний механізм
наслідування дорослих, що широко «рекламується» останніми, зокрема через
засоби масової інформації з журналістським та художнім оформленням, з
використанням соціальних психологічних прийомів впливу [3, с.166].
О. Бахур, пояснюючи причини протиправної поведінки неповнолітніх,
розглядає їх як результат взаємодії двох чинників: умов мікросередовища
(впливи сім’ї і школи, які десоціалізують, психологічні труднощі й ускладнення,
породжені багатопроблемним соціумом, деформації у спілкуванні та взаємодії)
та індивідуальних особливостей індивіда (суперечності, головна з яких полягає
у невідповідності між суб’єктивною готовністю до дорослого життя і
об’єктивною обмеженістю можливостей підлітка; психологічні колізії, які
найперше

виявляються

у

вибірково-активному

ставленні

підлітка

до

навколишнього середовища, спілкування, до педагогічних впливів у сім’ї,
суспільстві, до соціально-моральних цінностей і норм, запропонованих
найближчим оточенням) [4, с.220-227].
Можна виокремити ряд причин, що сприяють девіантній поведінці
підлітків, і поділити ці причини на три основні групи факторів :
1. Біологічні фактори , які зумовлені впливом органічних і фізичних
елементів.
2. Соціальні фактори : обставини, події, умови, міри, що впливають на життя
суспільства , громадян, зокрема дітей та підлітків..
3. Психологічні фактори – характер міжособистісних відносин та
особливості характеру цієї людини.
Розглядаючи зміст поняття протидії злочинності, О. Бандурка та Л.
Давиденко зазначили, що вона охоплює як боротьбу зі злочинністю, так і
боротьбу в аспекті запобігання їй [5, с. 86].
Запобігання злочинності серед неповнолітніх, які вступили у конфлікт із
законом – це сукупність різноманітних видів діяльності і заходів у державі,
спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення
негативних явищ та процесів, що породжують злочинність неповнолітніх або
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сприяють їй, а також недопущення вчинення ними злочинів на різних стадіях
злочинної поведінки [6]. Запобігання слід розуміти як діяльність, що
перешкоджає вчиненню кримінальних правопорушень, не допускає їх вчинення.
Запобігати – означає «не допускати чогось заздалегідь, відвертати» [7, с. 107].
Профілактична діяльність у широкому розумінні розглядається як один із
засобів соціального регулювання суспільних відносин з метою ліквідації
детермінант злочинності, як взаємодії заходів економіко-соціального, виховнопедагогічного, організаційного та правового характеру, як поєднання різних
рівнів попередження злочинності.
Докорінні соціально-економічні зміни в Україні, криза традиційних
інститутів соціалізації молодого покоління, відчуження неповнолітніх від
культури, зміна ціннісних орієнтацій юнаків та дівчат у сфері праці, відсутність
певних політико-правових основ роботи з неповнолітніми - все це доводить, що
нині виникла потреба не тільки вирішувати окремі проблеми підлітків, а й
виділити молодіжну політику у самостійний, специфічний, пріоритетний напрям
у діяльності держави. Її головним завданням при цьому має бути створення
відповідних умов, здатних максимально стимулювати власні творчі сили молодої
особи, дати простір для її саморозвитку і самореалізації, активної участі у
становленні України як самостійної держави, її духовного відродження.
Коли

профілактика

злочиності

серед

неповнолітніх

виявляється

недостатньо ефективною, виникає потреба в застосуванні наступного засобу
запобігання – попередження кримінального правопорушення. Система заходів
попередження злочинності неповнолітніх базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту,
культури, виховання та навчання молодих людей.
Ця система заходів діє у співвідношенні з соціальною, економічною ,
молодіжною, карною політикою держави , яка реалізується через низку цільових
програм надання матеріальної та іншої допомоги сім’ям і дітям, запобігання
бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; має самостійну
законодавчу базу - комплекс правових актів, що регулюють питання створення
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оптимальних умов життя, виховання дітей і молоді, захисту їх прав та інтересів,
нейтралізації

негативного

впливу

на

них,

запобігання

бездоглядності,

аморальним проявам і т. ін.; забезпечує діяльність усіх суб'єктів профілактики
злочинів серед неповнолітніх, яка спирається на відповідну інформаційноаналітичну базу та забезпечується бюджетним фінансуванням[8].
В основу застосування загально-соціального запобігання злочинності
неповнолітніх покладена державна політика щодо неповнолітніх та молоді. У
2018 році була прийнята Кабінетом Міністрів України Постанова «Про
затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року». Постанова
має на меті забезпечити послідовну імплементацію положень Конвенції ООН
про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів
дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення
дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів.
Відповідно до цього, визначені такі пріоритети: удосконалення превентивних
заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого
покоління; забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;
впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень
дітьми; удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили
правопорушення; розвиток системи правосуддя, дружнього до дитини;
впровадження ювенальної юстиції [9].
Необхідність адекватного реагування на злочинність неповнолітніх
залишається актуальною. Проблема злочинності неповнолітніх є досить гострою
в даний час і становить загрозу безпеці держави, що пов'язано з високими
темпами зростання тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються
неповнолітніми. Протидія злочинності неповнолітніх має стати одним із
пріоритетних напрямків держави у сфері боротьби зі злочинністю.
Отже, створення надійної та ефективної системи запобігання та
попередження злочинам серед неповнолітніх дає змогу вирішити чимало
суспільних проблем і насамперед забезпечить зниження злочинності у
майбутньому та зміцнення правопорядку в загальному у державі.
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