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УДК 338.1 

А 43 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.107. 328 С. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних 

євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-

економічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів 

управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в 

умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки 

сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 

розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та 

соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 

проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 

професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, 

соціальний та міжкультурний аспекти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

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

      Відповідальний  секретар – Мартинова Лілія, д.е.н., доц. 

 

Члени редакційної колегії: 

 

Власенко Ірина, д.мед.н., проф., Іваницька Наталя, д.філол.н., проф., Бандура 

Валентина, к.т.н., проф., Бондар Анна, к.н.фіз.вих. і спорту, доц., Гулівата Інна, 

к.пед.н., доц., Давидюк Людмила, к.е.н., доц., Демченко Оксана, к.е.н., доц., 

Іванченко Галина, к.е.н., доц., Коцеруба Наталія, к.е.н., доц., Кудирко Олена, 

к.е.н., доц., Маскевич Олена, к.філос.н., ст. викладач, Махначова Наталя, к.е.н., 

доц., Павлюк Тетяна, к.е.н., доц., Панькевич Василь, к.ю.н., доц., Пипяк 

Микола, к.ю.н., доц., Смагло Ольга, к.е.н., доц., Тернова Алла, к.т.н., доц., 

Довгань Юрій, ст. викладач, Лук’янець Алла, ст. викладач, Середницька 

Людмила, ст. викладач, Стратійчук Вікторія, асистент.   

      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня                    

2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ…………………………………………. 

 

Дар’я Калінчук, 2 курс, група М-21д 

Науковий керівник: Олександр Лозовський, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………….. 

 

Вадим Карпенко, 2 курс, група М-21д 

Науковий керівник: Олександр Лозовський, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА……………… 

 

Яна Кащук, Тетяна Янківська, 4 курс, група ТМ-41д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……. 

 

Юлія Кобзар, Аліна Ямцун, 3 курс, група ГРС-5 

Науковий керівник: Галина Трубляк, викладач 

ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ЛІДЕРА – ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ………… 
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Вiктoрiя Кoвальчук, 3 курс, група МO-32д 

Науковий керівник: Наталія Кoрж, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРOЦЕС УПРАВЛIННЯ ФIНАНСOВИМИ РИЗИКАМИ………………………. 

 

Ольга Кондратюк, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………….. 

 

Василь Кондрацький, Олександр Ткачук, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА………………………… 

 

Віта Коренюк, Аліна Тарасюк, 3 курс, група ПТ-84 

Науковий керівник: Людмила Солоненко, викладач  

ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ" 

РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ. СКЛАДОВІ 

ЙОГО УСПІШНОГО  ЗАСТОСУВАННЯ………………………………………….. 

 

Анастасія Корж, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ……………………… 

 

Сергій Косніцький, 1 курс, група МО-11д(м) 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ………………………………………………. 

 

Ліза Кравець, 3 курс, група МO-31д 

Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ КOМЕРЦIЙНИМИ РИЗИКАМИ НА 

ПIДПРИЄМСТВI………………………………………………………………………. 

 

Олександр Красінський, 1 курс, група МО-11д(м) 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ 

ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ………………………………………………………... 

 

Олександр Красінський, 1 курс, група МО-11д(м) 

Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ…………………………………………………… 
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Валентина Крупська, Анастасія Вітковська, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ………………… 

 

Олександра Кушніренко, 3 курс, група Т-31д 

Науковий керівник: Ірина Семенюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛIННЯ МIЖНАРOДНOЮ   

КOНКУРЕНТOСПРOМOЖНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА…………………………. 

 

Олена Левіцька, 3 курс, група МО-31д 

Науковий керівник: Людмила Бондарчук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПЕЦИФІКА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ………………………………………………………………………….. 

 

Олена Левіцька, 3 курс, група МО-31д 

Науковий керівник: Галина Іванченко, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ………………………………………………………………. 

 

Владислав Лісовий, 4 курс, група МО-41д 

Науковий керівник: Максим Гoршкoв, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ………………………………………. 

 

Тетяна Ляльчук, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Людмила Бондарчук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФOPМУВAННЯ I POЗВИТOК CТPAТEГIЧНOГO ПOТEНЦIAЛУ…………… 

 

Тетяна Ляльчук, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Наталія Корж, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НACЛIДКИ ПOЛIТИЧНИX PИЗИКIВ……………………………………………... 

 

Тетяна Ляльчук, Тетяна Нечитайло, 3 курс, МО-32д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

«CТPAТEГIЧНИЙ CAМOМEНEДЖМEНТ:  

ПЛAНУВAННЯ ЖИТТЯ ЗA М. ШЛEПEЦЬКИМ»………………………………. 

 

Свiтлана Ляхевич, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Iрина Семенюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГIЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ  

ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВА……………………………………………………. 
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Вадим Магдевич, 3 курс, група МO-31д 

Науковий керівник: Людмила Бoндарчук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МOТИВАЦIЯ ЯК  ЕЛЕМЕНТ  

СТРАТЕГIЧНOГO УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ............................................... 

 

Вадим Магдевич, 3 курс, група МO-31д 

Науковий керівник: Галина Іванченко, к.е.н.. доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Методи та технології САМOМЕНЕДЖМЕНТ  

В СИСТЕМI УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВOМ................................................... 

 

Юлія Маєвська, Юлія Чорна, 4 курс, група ТМ-41д 

Науковий керівник:Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ СТАРТАПУ…………………………………... 

 

Богдана Маслюк, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ  САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ 

ТА МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ………………………………………………… 

 

Вікторія Маценко, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………………… 

 

Максим Мацькiв, 3 курс, група МO-32д 

Науковий керівник: Наталiя Кoрж, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГIЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………………………… 

 

Сергій Микуш, Андрій Розлуцький, 4 курс, група ТМ-41д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАРТАП ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………… 

 

Світлана Мялкoвська, Світлана Сідлак, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

САМOМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНOСТІ РOБOТИ СУЧАСНOГO УПРАВЛІНЦЯ.................................. 

 

Тетяна Нечитайло, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Людмила Бондарчук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

IНOЗEМНИЙ ДOCВIД CТPAТEГIЧНOГO МEНEДЖМEНТУ………………… 
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Тетяна Нечитайло, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Наталія Корж, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

IНCТPУМEНТИ PEГУЛЮВAННЯ ТA ЗНИЖEННЯ PИЗИКIВ……………….. 

 

Ірина Новак, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Людмила Бондарчук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ……………. 

 

Ірина Новак, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Наталія Корж, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ………………………………….. 

 

Ірина Новак, Максим Мацьків, 3 курс, група МО-32д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТЬ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ……………………………………………………………... 

 

Олена Олійник, Злата Гордійчук, 2 курс, група М-22д 

Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В 

МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………….. 

 

Аліна Павленко, 3 курс, група МО-31д 

Науковий керівник: Людмила Бондарчук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

OСOБЛИВOСТI КOРПOРАТИВНOЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМI 

СТРАТЕГIЧНOГO УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВOМ………………………... 

 

Анастасія Паламарчук, 4 курс, група МО-41д  

Науковий керівник: Максим Гoршкoв, ст. викладач  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

OПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

ЯК ЗАВДАННЯ КOНТРOЛІНГУ……………………………………………………. 

 

Оксана Плюта, 4 курс, група МО-41д 

Науковий керівник: Максим Гoршкoв, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

OПЕРАТИВНOГO КOНТРOЛІНГУ………………………………………………… 

 

Вiктoрiя Пoгребняк, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Галина Iванченкo, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………… 
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Юлія Подгорчук, 4 курс, група ГРС-42д  
Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИДИ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ СХЕМ…………………………. 
 

Ангеліна Подолян, 4 курс, група ГРС-41д 
Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ 
ЗАДАЧ ОРГАНІЗАЦІЇ………………………………………………………………… 
 

Дмитро Поліхун, 3 курс, група МО-31д 
Науковий керівник: Бондарчук Людмила к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИБІР СТРAТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИТРAТ НA ПІДПРИЄМСТВAХ…………... 
 

Дмитро Пoлiхун, 3 курс, група МO-31д 

Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛIННЯ КOМЕРЦIЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПIДПРИЄМСТВI……… 
 

Дмитро Поліхун, Ліза Кравець, 3 курс, група МО-31д  

Науковий керівник: Галина Іванченко, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 
 

Андрiй Растoпка, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Iрина Семенюк, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕХАНIЗМ  УПРАВЛIННЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЮ ДIЯЛЬНIСТЮ 
ПIДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 
 

Анастасія Самбор, 4 курс, група МО 
Науковий керівник: Ірина Горбась, к.е.н., доцент 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ………………………………………………………………. 
 

Вадим Солоненко, 4 курс, група ГРС-42д 
Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ……………………………….. 
 

Супруненко Ірина, 3 курс, група МЗД-31д 
Науковий керівник: Iрина Семенюк, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ……………………………………………………………….. 
 

Кристина Талько, 4 курс, група МО-41д  
Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……... 
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Діана Тесля, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Олена Бабчинська, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДРИЄМСТВОМ…………... 

 

Дiaнa Тесля, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Iрина Семенюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

OСOБЛИВOСТI ДЕРЖAВНOГO РЕГУЛЮВAННЯ 

ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI…………………………………….. 

 

Катерина Тітова, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГЇ В УМОВАХ  

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ…………………………………………………………… 

 

Аліна Устенко, 2 курс, група ПУА-22д 

Науковий керівник: Ірина Семенюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ………………………………………………………... 

 

Андрій Циганок, 1 курс, група МР-11д 

Науковий керівник: Олександр Лозовський к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА…………….. 

 

Iнна Чoрна, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Галина Iванченкo к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНIКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В РOБOТI КЕРIВНИКА………………… 

 

Крістіна Шевчук, 2 курс, група М-21д 

Науковий керівник: Олександр Лозовський, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………… 

 

Анастасія Шляпушнікова, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИДИ…………………………………. 

 

Катерина Шмаркатюк, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Iрина Семенюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛIННЯ ЕКСПOРТНO-IМПOРТНИМИ  

OПЕРАЦIЯМИ ПIДПРИЄМСТВА………………………………………………….. 
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Марина Шуляк, 3 курс, група МЗД-31д 

Науковий керівник: Ірина Семенюк, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНIЗАЦIЯ ЗДIЙСНЕННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

ПIДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 
 

Анна Ющенко, 2 курс, група М-21д  

Науковий керівник: Олександр Лозовський, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ…………………………………. 
 

Іванна Янчук, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ ТА СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ…………………………………………... 
 

Максим Яремко, 4 курс, групаМО-41д 

Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………. 

  

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Віктoрія Бoндаренкo, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА…………... 
 
Лілія Баваровська, Вікторія Палюх, 2 курс,група ПУА-22д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЦИФРОВОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ…………………………………………………………………………... 
 
Віктoрія Бoндаренкo, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
OСOБЛИВOСТІ ФOРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНOЇ ПOЛІТИКИ 
В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………. 
 
Вікторія Воєвода, Інна Садловська, 2 курс, група ПУА-21д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД…………… 
 
Юлія Годованюк, Анастасія Малай, 2 курс,група ПУА-22д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ГРОМАДИ………………………………………………………………………………. 
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Діана Дячук, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА………………………………………... 
 
Діана Дячук, Вікторія Погребняк, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
ЦИФРОВА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

ТА ГРОМАДСЬКОСТІ……………………………………………………………… 
 
Еріка Завірюха, Леся Ступак, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ……………………………………... 
 
Мирослава Коваль, Анжела Мукомел, 2 курс, група ПУА-21д 

Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ:  

СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ДОСВІД ЛАТВІЇ………………………………. 
 

Мирослава Коваль, Марина Поборончук, 2 курс, група ПУА-21д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 
УПРАВЛІННЯ………………………………………………………………………….. 
 
Віта Корітчук, 4 курс, група ПУА-41д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ………………………………………………….. 
 
Валерія Кузінська, 2 курс, група ПУА-21д 

Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДЕФІНІЦІЯ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»: СУТНІСТЬ В 

ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ......................................................... 
 

Валерія Кузінська, Анжела Мукомел, 2 курс, група ПУА-21д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ «МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА» І 

«ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА»………………………………………... 
 

Тарас Ласий, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ………………………………………………………. 

 
 
 
 

258 
 
 
 
 
 

260 
 
 
 
 
 

262 
 
 
 
 
 

265 
 
 
 
 
 
 

269 
 
 
 
 
 

271 
 
 
 
 
 

274 
 
 
 
 
 

277 
 
 
 
 

 

279 



15 

Зоряна Лущенко, Валентин Ратушняк, 2 курс, група ПУА-21д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ВЛАДИ…………………………………………………………………………………... 
 
Діана Маджарова, 2 курс, група ПУА-21д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА 
ПРИКЛАДІ ЕСТОНІЇ…………………………………………………………………. 
 
Олександр Мазко, 4 курс, група ПУА-41д 
Науковий керівник: Ірина Семенюк, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕФОРМИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ……………………………………………………. 
 
Карина Мандибура, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ  
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ………………………………………………………………….. 
 
Карина Мандибура, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ВИМОГА  
ПУБЛІЧНО-ВЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………… 
 
Катя Мельник, Данило Дробатий, 2 курс, група ПУА-21 д 
Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЛІДЕРСТВО У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ………………………………… 
 
Катерина Миколюк, Ілона Штойко, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ………. 
 
Марина Поборончук, 2 курс, група ПУА-21д 
Науковий керівник: Ірина Ніколіна, к.н.держ.упр., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСВІД РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В ДАНІЇ……………………………. 
 
Вiктoрiя Пoгребняк, 3 курс, група ПУА-31д 
Науковий керівник: Наталя Махначoва, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
OСOБЛИВOСТI ПУБЛIЧНOГO УПРАВЛIННЯ В УКРАЇНI…………………... 
 
Валентин Ратушняк, 2 курс, група ПУА-21д 
Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕТИКА ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ 

ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ……………………………………………………………. 
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Дар’я Сінолуп, Дмитро Квапіл, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Галина Іванченко, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ  

ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ……………………... 

 

Дар’я Сінолуп, Катерина Миколюк, 3 курс, група ПУА-31д 

Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН:  
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МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Мотивація співробітників є необхідною умовою існування та розвитку 

сучасних організацій. Механізм стимулювання щороку вдосконалюється, 

генеруючи нові та нестандартні методи, які підвищують ефективність роботи 

працівників. Новітні підходи, перш за все, повинні впливати на 

продуктивність праці працівників, стимулювати ініціативу і творчість всього 

персоналу в напряму виконання поставлених завдань. Разом з тим, 

формування згуртованої команди виступає безперервним процесом і не 

гарантує від втрати інтересу і відповідальності будь-якого працівника, щодо 

виконання власних посадових обов‘язків. Причини можуть бути різні, але 

суть полягає у відсутності мотивації. Отже, мотивація виступає мірою, 

спрямованою на підвищення інтересу працівників до власного професійного 

життя. [2]. 

Проблемам мотивації праці присвятили наукові роботи такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як Ф. Тейлор, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, К. Альдерфер, 

Ф. Герцберг, А. Афонін, О. Віханський, О. Кузьмін, Н. Любомудрова,                    

Дж. Адамс, В. Врум, Є. Лок та інші. Суттєвий внесок у розвиток теорій 

мотивації зробили українські вчені: А. Колот, О. Кузьмін, Г. Куликов,                      

В. Лагутін, В. Новиков, О. Павловська та інші. Проте в сьогоднішніх 

ринкових умовах залишаються ще не достатньо вирішеними  багато питань 

ефективної мотивації працівників. 

Існує багато способів мотивації працівників, в загальному їх можна 

поділити на матеріальні і нематеріальні. Найефективнішим способом 

матеріального стимулювання виступає заробітна плата. Заробітна плата є 

одним з головних факторів соціально-економічного життя країни, колективу 

та кожного працівника. Висока заробітна плата стимулює зусилля керівників 

підприємств дбайливо використовувати робочу силу, модернізувати 

виробництво. Для того, щоб впливати на поведінку працівників, необхідно 

встановлювати відповідний розмір винагороди, інакше це може призвести до 

небажання відповідально виконувати власні функціональні обов'язки. В 

ідеалі рішення про підвищення заробітної плати повинен приймати керівник 

за власною ініціативою [4]. 
Іншою найпоширенішою формою матеріальної мотивації виступають 
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щоквартальні, або щомісячні бонуси та премії. Існують компанії, які 
використовують метод видачі несподіваних «винагород», які співробітники 
отримують за виконану роботу. Ідея даного методу – надихнути персонал, 
«примусити» його краще працювати. Такий підхід, як свідчать результати 
проведених досліджень, досить часто заплутує працівників. Працівник не 
розуміє, чому він винагороджується в одній ситуації, а в іншій  - ні, що є 
критерієм винагороди? [4]. 

Значения грошового заохочення, рівня заробітної плати, премії, тощо є 
дуже важливим для кожного працівника. Але не тільки ця мотивація може 
допомогти досягти бажаного результату. Справа в тому, що матеріальна 
мотиваційна складова безпосередньо пов‘язана з задоволенням фізіологічних 
потреб людини, на які припадає лише 1/5 від загальних потреб. Основні ж 
категорії потреб, включаючи потреби  в захищеності, причетності, 
самореалізації та ін., за рахунок матеріальної складової задовольнити дуже 
важко, а загалом і неможливо. Тому мотивувати співробітників необхідно не 
тільки за допомогою грошей, а й за допомогою інших нематеріальних 
чинників. 

Нематеріальні шляхи  мотивації повинні базуватись на подальшому 
удосконаленні процесу організації праці, а саме: визначення цілей, 
розширення трудових функцій, збагачення праці, виробничої та професійної 
ротації та поліпшення умов праці. Прикладом може слугувати розробка 
гнучкого графіку роботи, перехід до так званої роботи на дистанції, коли 
працівник, кілька днів на тиждень працює вдома, а в офіс приходить в 
заздалегідь узгоджений час для здачі завдань. 

Мотиваційне управління здійснюється адміністрацією підприємства, 
ефективність якого залежатиме від діалогу і навіть заохочення працівників 
висловлювати власну думку. Працівники почуваються більш мотивованими, 
коли відчувають, що вони «потрібні» компанії та мають змогу впливати на її 
подальший розвиток. Так само важливо для працівників і впевненість у тому, 
що керівництво за будь-яких обставин, помічає та об‘єктивно оцінює їхні 
успіхи в роботі. Якщо співробітники показують відмінні результати власної 
роботи, адміністрації потрібно відповісти, надавши зворотній зв‘язок. 
Необхідно оцінити роботу за допомогою надання відповідної винагороди. Це 
може бути частина пільгового пакету, подяка, грамота, поліпшення умов 
праці, відпустка, підвищення на посаді [1]. 

Інший, не менш важливий, тип мотивації - проведення корпоративних 
святкувань, під час яких відбувається зближення трудового колективу. У 
таких святкуваннях має брати участь керівництво. Зрештою, легше 
спілкуватися в неформальних ситуаціях, тоді співробітники відчувають, що 
адміністрація і персонал належать до однієї команди. Керівники багатьох 
господарюючих суб‘єктів вважають, що такі стимули максимально 
зближують людей у колективі [6]. 

Найефективнішим прийомом, який надихає людей  працювати 
старанніше, виступає командний змагальний дух. Уявімо, що всі роблять  
роботу, і немає причин робити її швидше та якісніше. Однак  попередити 
всіх, що переможця чекає щедрий бонус, відразу активізує внутрішню 
віддачу та відданість працівника обраній справі.   
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Отже, сутність мотивації полягає в тому, щоб задовольнити власні 

потреби людини за рахунок виконуваної роботи. Таким чином, можна 

стверджувати, що всі складові мотиваційного механізму спрямовані на 

підвищення продуктивності праці персоналу та рівня його 

конкурентоспроможності. Враховуючи те, що персонал є основним ресурсом 

організації локомотивом його розвитку та процвітання, комплексне 

використання вище зазначених мотиваційних складових дасть потрібний 

ефект в роботі будь-якого господарюючого суб‘єкта [5]. 
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СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА КОМУНІКАЦІЙ 

 НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Роль спілкування та взаємодії у функціонуванні та розвитку сучасних 

підприємств стає все більш помітною, що висвітлює проблеми управління 

комунікаціями на підприємстві та між підприємством та навколишнім 

середовищем, щоб здійснити найкращий процес комунікації для самого 

підприємства. 

Основною метою системи комунікацій підприємства є забезпечення 

необхідного та достатнього обміну інформацією між структурними 

елементами підприємства. 

Функціональні завдання комунікації на підприємстві полягають у тому, 

щоб інформувати, переконувати і мотивувати. Це в однаковій мірі стосується 

співробітників, з якими відбувається комунікація як по горизонталі, так і по 

вертикалі та діагоналі лінійного управління, а також акціонерів, якщо вони є, 

ділових партнерів і клієнтів [4]. 

Комплексний підхід із використанням усіх комунікаційних ресурсів 

http://iqholding.com.ua/trainers/%D0%94
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підприємства вимагає комунікаційної стратегії. У цьому випадку спілкування 

обмежується не лише функцією одного з елементів маркетингового 

комплексу, але й можливістю формування системи. Формування 

корпоративних комунікаційних стратегій може базуватися на принципі 

послідовності [1]. 

Ефективність роботи значною мірою залежить від рівня компетентності 

працівників та керівників застосовувати принципи ефективного спілкування, 

вербально чи невербально, чіткі чи незрозумілі вказівки, передбачуваність чи 

непередбачуваність дій, незалежно від того, координується та виконується 

робота, або навпаки, ніхто не знає ні дня, ні часу, коли співробітник матиме 

величезну кількість завдань та обов'язків. 

Основним завданням спілкування на підприємстві є підтримка точності 

переданої інформації, тобто забезпечення правильного розуміння інформації. 

Чим точніше спілкування між керівниками, працівниками та підрозділами, 

тим ефективніше приймається рішення менеджером. Однак слід враховувати 

наступний факт: спілкування як ефективний інструмент управління може 

бути основною перешкодою на шляху досягнення бізнес-цілей. Це 

трапляється, коли немає зворотного зв'язку, що підтверджує розуміння 

переданої інформації. 

Під час комунікаційного процесу керівництву слід пам‘ятати, що з 

інших причин: через складність інформації, багаторівневий потік інформації 

до багаторівневих керівників та через недостатнє розуміння проблеми, деяка 

інформація може бути "загубленою". У разі перевантаження інформацією це 

не менш важливо, навіть якщо використовуються сучасні інформаційні 

технології. 

При проходженні інформації через комунікаційні канали підприємства 

завжди існують й інші перешкоди як навмисні, так і ненавмисні. Перш за все, 

це спотворення повідомлення, яке проявляється на міжособистісному рівні і 

в більшості випадків має суб‘єктивний характер, тобто конфлікти між 

різними підрозділами чи окремими працівниками. 

При встановленні ефективного спілкування на підприємстві важливо 

враховувати соціальні та психологічні фактори, такі як переконливі здібності, 

які допоможуть змінити ставлення чи поведінку працівників, партнерів, 

клієнтів тощо. Складовими переконання є джерело довіри, емоційна 

привабливість, а також соціальні та особистісні потреби («егопотреби»). 

Якщо співробітники зможуть спілкуватися вертикально та горизонтально, 

їхній настрій, продуктивність та лояльність покращаться [3]. 

За аналізом зарубіжних дослідників, ефективність горизонтальних 

комунікацій досягала 90%, а ефективність вертикальних - 20-25% (обсяг 

інформації від менеджерів доходив до співробітників і був правильно 

зрозумілий ними). Таким чином, робимо висновок, що  виконавці можуть 

виконувати свої функції лише за допомогою п'ятої частини інформації, яка їм 

призначена. 

Спілкування на підприємстві забезпечує сприйняття та розуміння 

інформації між усіма сторонами. Однак першим завданням керівництва 
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компанії є підвищення ефективності комунікаційного процесу, тобто 

забезпечення чіткого розуміння інформації. З цією метою компанія повинна 

створити модель спілкування, яка враховує багато факторів, включаючи 

конкретну ситуацію та робочу силу компанії, міжкультурні відносини, а 

також навички та досвід спілкування працівників. Внутрішнє спілкування 

слід починати з акценту на внутрішніх цільових групах, які потребують 

різних знань та досвіду. 

Компанії повинні розробляти інформаційні стратегії та організовувати 

чітке управління інформаційним потоком, беручи до уваги потреби кожного 

одержувача інформації, створювати ефективну та доступну систему 

зворотного зв'язку для всіх працівників та використовувати сучасні 

інформаційні технології для поліпшення комунікації [2].  Отже, у висновку 

можна сказати, що безперервна та своєчасна інформація є запорукою 

виживання бізнесу. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 

УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Рівень науково-технічного прогресу в сучасному світі є одним із 

важливих показників не лише соціально-економічного розвитку країни, але й 

основним ресурсом її економічного зростання та визначає місце країни в 

світовій економіці. Визнання провідної ролі науково-технічної сфери в 

становленні та зміцненні господарства ставить на перший план необхідність 

розроблення та реалізації активної політики, здатної концентрувати 

національні ресурси та зусилля на пріоритетних напрямах науково-

технічного та соціально-економічного розвитку. 
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Світовий рівень глобалізації визначається зростаючою економічною 
залежністю країн і регіонів, переплетінням їхніх господарських комплексів та 
економічних систем. Глобалізація на рівні окремої країни характеризується 
такими показниками, як відкритість економіки, частка 
зовнішньоторговельного обороту або експорту у ВВП, обсяг зарубіжних 
інвестиційних потоків, міжнародних платежів та ін. Глобалізація на рівні 
компанії залежить від того наскільки вона диверсифікувала свої надходження 
та розмістила свої активи в різноманітних країнах із метою збільшення 
експорту товарів і послуг та використання місцевих переваг, пов‘язаних із 
широким доступом до природних ресурсів і до дешевої робочої сили. 

Одне з ключових питань цивілізаційної перспективи становить 
обґрунтована і послідовна орієнтація країни, регіону на залучення до 
процесів техноглобалізму. Це планетарний тренд інтернаціоналізації 
створення й освоєння, виробничого й комерційного використання, трансферу 
й дифузії інновацій та технологій. При цьому інновації розглядаються як 
дискретні нововведення, що набули ринкового життєвого циклу, а технології 
характеризуються як системи інноваційно-ресурсних процедур створення 
нових продуктів і процесів. 

Інноваційний менеджмент покликаний забезпечувати реалізацію 
стратегічних цілей організації. Його завданням є ефективне управління 
процесом розроблення, впровадження, виробництва та комерціалізації 
інновацій з узгодженням відповідних управлінських рішень з іншими 
підсистемами менеджменту. Він спрямований на формування в організації 
властивостей, необхідних для її функціонування і розвитку цілісності 
(узгодження інноваційних цілей із місією організації та її стратегічними 
цілями, враховувати багатофункціональність інновацій, їх здатність 
одночасно впливати на кілька аспектів діяльності організації), адаптивності 
(цілеспрямований пошук інновацій, реалізація яких поліпшує позиції 
підприємства у відносинах із партнерами і контрагентами), синергізму 
(забезпечення розробки ефективної інноваційної політики, спрямованої на 
створення в організації середовища, яке заохочує інноваційний пошук у всіх 
її структурних ланках) [2]. 

Інноваційний менеджмент слід розглядати не лише як складову системи 
загального менеджменту організації, а і як одну з функціональних систем 
управління нею, що являє  собою сукупність дій, які стосуються 
обґрунтування, прийняття, реалізації управлінських рішень щодо створення 
та впровадження інновацій в організації і спрямовані на визначення 
стратегічних інноваційних цілей, адекватних загально корпоративній 
стратегії; формування інноваційної стратегії та інноваційної політики; 
оптимізацію організаційно-структурних форм управління інноваціями; 
розроблення технології обґрунтування і прийняття інноваційних рішень; 
вибір методів впливу на поведінку учасників інноваційного процесу з метою 
формування взаємовигідних економічних відносин. 

Досвід роботи провідних компаній та підприємств показує, що 
інноваційний менеджмент слід розглядати з двох сторін: по-перше, - це 
необхідна наявність керівників, спроможних здійснювати і направляти 
інноваційну політику; по-друге – персонал, що володіє достатньою 
професійною компетентністю та рівнем мотивації. 
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Для реалізації знань та здібностей інноваційних менеджерів важливо 

дотримуватись певних умов, зокрема, повинні бути створені моделі 

менеджменту, орієнтовані на інноваційні процеси і підприємницький стиль 

керівництва, що спираються на наступні методологічні передумови та 

прийоми керівництва: розробку і впровадження в діючу організацію 

нововведень потрібно доручати спеціальним структурам                                        

(тобто інноваційними проблемами слід займатись окремо від виробничих). 

Інноваційні структурні підрозділи слід наділяти необхідними правами, 

обов‘язками, адміністративними і комерційними функціями, а також 

матеріальною відповідальністю за кінцеві результати роботи. 

Важливою складовою налагодження інноваційного процесу має бути 

створення  умов для підвищення продуктивності працівника розумової праці, 

а саме: забезпечення свободи творчості та ініціативи, оцінки та підтримки                  

( стимулювання) прояву, ствердження та розвитку в людях їх творчої 

індивідуальності; а також забезпечення умов для підвищення інноваційного 

потенціалу організації в цілому. Для успішного та безперервного 

інноваційного менеджменту необхідна підприємницька культури відкритості, 

гнучкості, креативності, творчості, виклику, визнання ідей та високих 

професійних стандартів [3]. 

Враховуючи досвід зарубіжних компаній, вітчизняним підприємства 

потрібно приділяти особливу увагу розробці інноваційного стратегії, для 

реалізації якої необхідно створити адекватну систему управління, яка була б 

гнучкою та найкраще використовувала кваліфікаційний потенціал, швидко 

перебудовувалася і жорстко контролювала терміни та ефективність 

проведення робіт. Сам процес формування інноваційної стратегії проходить 

під впливом факторів, які створюють потребу в інноваціях: прискорення 

прогресу в наукових дослідженнях і технологіях, а також зміна попиту. 

Аналіз інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах дає 

підставу зробити висновок, що для підвищення ефективності інноваційної 

діяльності  необхідно забезпечити просування, стимулювання наступних 

факторів, що сприяють інноваційній діяльності: економічних та 

технологічних (наявність резерву фінансових, матеріально-технічних засобів, 

необхідної господарської та науково-технічної інфраструктури); політичних, 

правових (законодавчі акти, що заохочують інноваційну діяльність; державні 

підтримка інновацій); організаційно-управлінських (гнучкість організаційних 

структур, формування цільових, проблемних груп, реінжиніринг); соціально-

психологічних та культурних (моральне заохочення, забезпечення 

можливостей самореалізації). 

Розвиток сучасного суспільства неможливо уявити без нових рішень в 

галузі технології, техніки, організаційних форм та економічних методів 

господарювання. Тому сьогодні спостерігається значний інтерес до 

виявлення економічної значимості інновацій, які дозволяють підвищити 

гнучкість виробництва, задовольнити попит і пропозицію на 

конкурентоспроможну продукцію, сприяють зростанню економічного 

потенціалу як окремого підприємства, так і держави в цілому. 
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Отже, завданням інноваційного менеджменту є ефективне управління 
інноваційною діяльністю підприємства, що сприяє його здатності брати 
участь в інноваційних процесах, створювати чи залучати інновації, які 
забезпечують його поступальний, пропорційний розвиток, економічну 
стійкість, міцні конкурентні позиції, тривале і успішне функціонування на 
ринку. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В умовах ринкових відносин результати роботикожного підприємства 

значною мірою залежать від системи управління, яказабезпечує економічну 
самостійність підприємства, його конкурентоспроможність і стійкий 
фінансовий стан на ринку. Вирішення проблеми ефективного розвитку й 
економічного зростання промислових підприємств неможливе без 
удосконалення насамперед управлінських процесів. Тому перед 
управлінським персоналом постає важливе завдання пошуку й 
розповсюдженнятакої системи, яка б відповідала принципам єдності підходів 
на різних рівняхуправління, планування, обліку, калькулювання, оцінки й 
аналізу, можливостіуправління витратами на різних стадіях життєвого циклу 
виробів, органічногопоєднання зниження витрат з досягненням високої 
якості готової продукції.  

Наукові дослідження різних аспектів контролінгу знайшли відображення 
в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених таких, як М.Г. Адаменко, 
М.С. Пушкар, Л.О. Сухарева, С.М. Петренко, Є. Майєр, Р. Манн, Д. Хан,                
А. Дайлє, К. Друрі. 

Метoю данoгo дoслідження є аналіз теoретичних аспектів формування 
системи контролінгу на  підприємстві. 

Займаючи особливе місце в системі управління підприємством, 
контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття рішень із метою 
оптимального використання наявних можливостей, об‘єктивної оцінки 
сильних і слабких сторін підприємства, а також щоб уникнути банкрутства і 
кризових ситуацій. 
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Контролінг − нове явище в теорії і практиці сучасного управління, що 

виникло на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку 

та менеджменту. Контролінг переводить управління підприємством на якісно 

новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних 

служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних 

цілей  [2]. 

Необхідність впровадження на сучасних підприємствах контролінгу в 

системі управління підприємством підтверджується такими об'єктивними 

чинниками, як: 

- підвищення нестабільності зовнішнього середовища, яке висуває 

додаткові вимоги до системи управління підприємством, особливо в розрізі 

формування його витрат; 

- зміщення акценту з контролю за виконанням планових показників 

формування витрат на аналіз майбутньої величини собівартості продукції; 

- збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, 

підвищення гнучкості підприємства; 

- необхідність безперервного аналізу змін, що впливають на величину 

витрат, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищах 

підприємства; 

- необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення 

виживаностіпідприємства й запобігання кризовим ситуаціям; 

- ускладнення системи управління підприємством, яка вимагає 

створеннямеханізму координації всередині системи управління; 

- інформаційний бум поряд із нестачею релевантної інформації, що 

вимагає побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення 

управліннявитратами підприємства як базового елемента формування 

фінансового результату підприємства; 

- загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних галузей 

знаньі людської діяльності [3]. 

Система контролінгу повинна бути адаптована до специфічних факторів 

підприємства, зокрема: оточуюче середовище (вимоги законодавства, 

політика, ринки постачання та збуту тощо) та внутрішнє середовище 

(виробнича програма, технологія виробництва продукту, розмір та 

організація підприємства, стиль керівництва, який виражається у задачах та 

інструментарії контролера тощо).Також слід відзначити, що при організації 

контролінгу задачі, пов‘язані з обліком, формулюються залежно від того, яка 

концепціяконтролінгу (німецька чи американська) покладені в основу. За 

американською концепцією до контролінгу відносяться також задачі 

зовнішнього (фінансового) обліку. В центрі німецької концепції контролінгу 

стоїть внутрішній облік у різних формах: плановий, документальний, 

контрольний; фінансовий облік у сферу контролінгу не входить. Як свідчить 

практика діяльності сучасних підприємств [1], функції контролінгу 

виділяються в окремий підрозділ, оскільки не має сенсу дублювати функції 

звичайної бухгалтерії підприємства, а з іншого боку, ускладнювати та 

загромаджувати процес управління підприємством. 
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У межах контролінгу формуються не тільки фінансові показники, але й 

показники фактичної та прогнозної оцінки економічних результатів 

діяльності підприємства в цілому та всіх його структур. На основі такої 

інформації можуть прийматися управлінські рішення стосовно найширшого 

кола проблем та напрямків: ціноутворення, нарощування чи скорочення 

виробничих потужностей, удосконалення процесів управління витратами, 

контроль виконання планів тощо. 

Таким чином, відповідаючи  новим вимогам до якісного рівня 

управління, характеру розв'язуваних при цьому завдань та методів їх 

вирішення,  впровадження контролінгу на підприємствах України дозволить: 

досягти ефективного управління власними ресурсами, оперативно реагувати 

на зміни в діяльності, розробляти та опрацьовувати різні варіанти 

управлінських рішень, здійснювати порівняльний аналіз усіх отриманих 

даних, використовувати інновації, забезпечити платоспроможність та 

економічну ефективність не тільки сьогодні, але й завтра. Контролінг 

допоможе керівникам захистити бізнес від надзвичайної вразливості в 

динамічному зовнішньому середовищі, досягти ефективного управління, 

створити й оцінити потенціал підрозділів підприємства, досліджувати ідеї 

конкурентів, здійснювати порівняльний аналіз усіх отриманих даних, 

використовувати інновації, і, звичайно, орієнтуватися на майбутнє. 
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У сучасному світі успіх підприємства залежить від великої кількості 

різноманітних факторів, значна частина якого припадає на відповідно 

сформований імідж фірми. Виступаючи одним із головних стратегічних 

чинників розвитку підприємства він вдало забезпечує 

конкурентоспроможність організації, приваблює споживачів та впливає на 

відносини з партнерами, державними органами, інвесторами, 

постачальниками, полегшує доступ до ресурсів, підсилює ринкові позиції, 

збільшує ринкову вартість компанії, розширює коло постійних споживачів. 
Однак, сам процес формування високої репутації та позитивного іміджу 
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підприємства є нелегким, багатогранним та довготривалим. Незалежно від 
бажань, як адміністрації організації, так і фахівців зі зв‘язків з громадськістю, 
імідж – це об‘єктивний фактор, що відіграє істотну роль в оцінці 
конкурентоспроможності підприємства і недостатня увага до його 
формування та підтримання відчутно знижує ринкові позиції підприємства. 

Питанню формування іміджу підприємства у науковій літературі 
присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених серед 
яких: Р. Брейлі, С. Майерс, І. Гурков, Е. Абрамова, П.В. Забелин, Д.В. 
Задихайло, Г.В. Назарова, Б.А. Чуб та багато інших. Однак, незважаючи на 
значні досягнення в теорії і практиці дослідження формування іміджу 
підприємства як елемента конкурентоспроможності, є ряд проблем, які 
залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів [1].  

Популярність бренду, дизайн, ціна продукту, якість, знижки та додаткові 
послуги, що надаються підприємством споживачу – усе це працює на 
відповідний імідж підприємства. Менеджери будь-якого рівня управління 
повинні приймати активну участь у відтворенні відповідної репутації 
компанії, яка в основу своєї комерційної діяльності покладає всебічне 
задоволення потреб споживачів, їхнє довгострокове благополуччя. 

Виступаючи одним з основних інструментів покращення становища на 
ринку імідж підприємства, збільшує ринкову вартість компанії, розширює 
коло постійних споживачів, стає ключовим фактором успіху будь-якої 
компанії. 

Функції іміджу поділяють на: 
- ціннісні, а саме: комфортизації міжособистісних відносин, 

психотерапевтичної та функції самопрезентації; 
- технологічні – функції міжособової адаптації, замінювання негативних 

особистісних характеристик та розширення вікового діапазону спілкування.  
До структури іміджу корпорації відносять чотири різновиди, що мають 

наступні тлумачення: 
- імідж товару – наскільки якісні та потрібні товари виробляє 

корпорація; 
- громадський імідж – наскільки активна співпраця корпорації з 

громадськістю, споживачами; 
- управлінський та фінансовий імідж – полягає в оцінці ефективності 

системи управління корпорацією; 
- імідж корпорації, як продавця – наскільки добре вона поводиться із 

власним персоналом, тощо [2]. 
Створення іміджу бізнес-організації в типовому ринковому середовищі 

відбувається за допомогою стратегічного підходу, із залученням 
інтегрованих маркетингових комунікацій. Система менеджменту 
підприємства повинна формувати імідж компанії на основі аналізу наступних 
питань: 

- чим на даний момент займається фірма та її плани і перспективи на 
майбутнє; 

- дослідити основні характерні відмінності продукції компанії та її 
основних конкурентів;  
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- встановити слабкі сторони потенційних конкурентів та перетворити їх 
у власні переваги [3]. 

Таким чином, закладаються основи майбутньої 
конкурентоспроможності, саме комплексної порівняльної характеристики 
організації, яка відбиває ступінь переваг над підприємствами-конкурентами 
по сукупності оціночних показників діяльності на певних ринках за певний 
проміжок часу. 

Також, доволі важливою умовою є те, що імідж організації має 
розроблятися згідно з існуючим етапом розвитку суспільства, в якому дана 
компанія існує. Можна вважати, що відмінність конкурентоспроможності від 
іміджу полягає в тому, що конкурентоспроможність є об‘єктивною 
категорією, а імідж – суто суб‘єктивною [4]. 

Сформований відповідний імідж організації має прямий вплив на 
характер відносин з кожним посередником, з якими вона співпрацює, а 
відтак, і на конкурентоспроможність відповідного господарюючого суб‘єкта. 

Стратегія розробки іміджу має бути орієнтована на існуючі цінності і 
вимоги суспільства. Зокрема, план його формування має відповідати 
принципу гнучкості, тобто мати можливість адаптації до змін та 
трансформації ринкового середовища.  

Отже, конкуренція виступає найважливішим елементом ринкової 
економіки, покликана забезпечити її ефективне функціонування. У свою 
чергу, імідж – один з головних аспектів конкурентоспроможності організації. 
Системні дослідження і аналіз ринкового середовища, відношення 
споживачів до власної продукції, виступатиме запорукою формування 
позитивного іміджу компанії її результативності на ринку [1]. 

Отже, необхідно досліджувати та аналізувати ринок, ставлення 
споживача до певного товару чи послуг, і це забезпечить справжній 
позитивний та дієвий імідж для компанії, що є запорукою його 
конкурентоспроможності. 
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Сьогодні спостерігається стрімке зростання ролі іміджу в суспільстві, 

що  тісно пов‘язаний із впливом інформаційних та комунікаційних потоків на 

повсякденне життя.  

Імідж підприємства – це сформований певний образ компанії (фірми 

організації чи підприємства), який створюється для повідомлення цільовій 

аудиторії інформації про діяльність та успіхи підприємства, завдяки засобам 

масової комунікації та психологічному впливу на свідомість людини. Імідж 

активно впливає на взаємозв‘язки підприємства з його постійними та 

потенційними споживачами, фінансові результати та контакти з різними 

приватними та державними  установами, підприємствами та організаціями, і 

на його конкурентоспроможність. Позитивний імідж організації підвищує її 

конкурентоспроможність та виступає одним з найголовніших факторів 

комерційного успіху на ринку.  

Розглянемо системний аналіз підходів зарубіжних і вітчизняних 

наукових діячів до визначення понять «імідж» та «імідж підприємства»:  

Е. Робінсон вважає, що імідж – це підсумок адекватного сприйняття 

підприємства, його керівника, персоналу, політики або діяльності  [1]. 

Т. Бурцева та Н. Миронова вважають, що імідж – це стереотипований 

образ конкретного об‘єкту, що існує в масовій свідомості. Як правило, 

поняття іміджу відноситься до конкретної людини, але може також 

поширюватися на певний товар, організацію, професію і так далі. [2].  

На думку Д. Доті, імідж – це все і всі, хто має хоч якесь відношення до 

компанії і запропонованих нею товарів та послуг. Це витвір, що постійно 

створюється як словами, так і образами, які химерно перемішуються і 

перетворюються в єдиний комплекс [3].  

Ф. Котлер вважає, що імідж – це сприйняття компанії чи її товарів 

суспільством [4]. 

Отже, єдиного поняття «імідж» не існує, кожен з дослідників розкриває 

певну сторону цього явища. 

Створення іміджу – це більше, ніж просто чудова рекламна компанії чи 

підприємства, це – складний і багатосторонній план, де всі його частини 

взаємопов‘язані і взаємозалежні. Засоби формування іміджу підприємства 

більш ефективні тоді, коли всі його складові частини взаємопов‘язані між 

собою і працюють як одне ціле. 
Формування іміджу пов‘язано, як правило із конкретизованими 

заходами їх здійснення і проведення моніторингу усіх складових іміджу 
підприємства для прийняття обґрунтованих управлінських рішень із 
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своєчасним корегуванням для покращення результатів діяльності суб‘єкту та 
набуття конкурентних переваг. Проведені дослідження показують, що для 
формування іміджу підприємства необхідно врахувати наступне: властивості 
й особливості іміджу; результати аналізу (на основі зробленої оцінки) 
існуючого образу організації; виконання відповідних умов, що в цілому 
потребує акцентування уваги на виявлених упущеннях. Процес формування 
іміджу підприємства  рекомендується здійснювати поетапно (табл. 1), для 
підвищення підтримки рівня іміджу на перспективу та укріплення позицій 
суб‘єкту на ринку. 

Таблиця 1 – Етапи створення іміджу підприємства 
1 етап Розробка концепції іміджу 

(місія, основні цілі, 
принципи та цінності  
організації) 

1. Визначення пріоритетних цільових груп 
організації;  
2. Вивчення та аналіз цільових груп;  
3. Створення описової моделі ідеального іміджу 

2 етап Формування іміджу 
організації 

1. Створення пізнаваного фірмового стилю;  
2. Реклама у ЗМІ; 3. Піар - заходи зі 
встановлення зв‘язків із громадськістю 

3 етап Підтримка та підвищення 
іміджу організації 

1. Постійний моніторинг стану іміджу в засобах 
масової інформації та в інтернет ресурсах;  
2. Корегування негативних відгуків і думок та 
оперативна реакція;  
3. Закріплення та підтримка позитивного образу 
організації за допомогою ребредингу, нових 
послуг, товарів;  
4. Здійснення контролю щодо позитивного 
іміджу підприємства 

Джерело: укладено автором на основі [5, с. 1-6]  
 
Позитивний імідж підприємства, вирізняє його серед аналогічних за 

видом діяльності організацій, підсилює ринкові позиції, збільшує ринкову 
вартість компанії, розширює коло постійних клієнтів, стає ключовим 
фактором успіху будь-якої компанії її конкурентоспроможності                           
[6, с. 101-104].  

Конкурентоспроможність – це властивість підприємства, що 
характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення ним 
конкретної потреби споживача порівняно з іншими суб‘єктами 
господарювання. Імідж підприємства часто виступає його найважливішою 
конкурентною перевагою. 

Конкурентоспроможність іміджу є результатом діяльності іміджевої 
політики, рівнем його складових елементів, що дозволяють витримати 
суперництво з іншими підприємствами, які виробляють аналогічні товари та 
послуги.  

Оцінка конкурентоспроможності іміджу полягає у визначені показників 
конкурентоспроможності, встановленні їх фактичних значень, співставленні 
з відповідними показниками основних конкурентів та запланованими 
критеріями роботи. Залежно від мети оцінювання може бути визначена 
прогнозована чи реальна конкурентоспроможність.  
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Позитивний імідж фірми є гарантією якості її роботи. Імідж підвищує 

конкурентоспроможність підприємства на ринку, шляхом залучення 

споживачів та нових партнерів. Серед маркетингових інструментів 

підвищення конкурентоздатності фірми на ринку велику роль відіграє 

корпоративний імідж, що формується в різних ринкових сегментах 

(споживачі, постачальники, замовники, партнери, акціонери) під впливом 

отриманої інформації про різні аспекти діяльності підприємства. 

Вплив корпоративного іміджу на потенціал конкурентоспроможності 

організацій обумовлений тим, що позитивний імідж, створює додаткову 

споживчу цінність, здатний привабити нових та можливих споживачів, краще 

задовольнити споживчий попит, а відтак посилює їхню прихильність фірмі, 

що віддзеркалюється на фінансових результатах і ринковій вартості компанії. 

Отже, імідж – це досить складний сучасний феномен, який пов‘язує між 

собою різноманітні чинники. Імідж підприємства — це його «обличчя» у 

«дзеркалі» громадської думки. Він виступає важливим фактором комерційної 

діяльності, що визначає конкурентоспроможність. Тільки завдяки 

позитивному іміджу компанія спроможна залучати відповідну кількість 

споживачів, мати чудовий авторитет на ринку, нарощувати обсяги реалізації 

продукції і на цій основ отримувати відповідний прибуток.  
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РOЗВИТOК МIЖНАРOДНOГO ТУРИЗМУ 

 В УМOВАХ КOРOНАКРИЗИ 

 
До початку 2020 року туризм був сектором економіки, який розвивався 

найбільш динамічно та мав значний вплив на економічний розвиток багатьох 
країн світу. Водночас, туристична галузь стала однією з небагатьох, що 
зазнала найбільших втрат внаслідок світової пандемiї COVID-19 та введення 
відповідних карантинних обмежень, що значно зменшило кількість 
туристичних потоків у світовому масштабі. 

Кoжна країна свiту намагається пiдтримати туристичний сектoр, 
впрoваджуючи прoграми пiдтримки бiзнесу та збереження рoбoчих мiсць.Як 
пoказує дoсвiд минулoгo, найважливiшу рoль у вирoбленнi ефективних 
захoдiв у вiдпoвiдь на сoцiальнi та екoнoмiчнi виклики вiдiграє 
кoнструктивний i безперервний сoцiальний дiалoг мiж урядами та 
сoцiальними партнерами.  

Пандемiя COVID-19 найсильнiше вдарила пo туристичнoї iндустрiї в 
усьoму свiтi. Через пандемiю кoрoнавiрусу пoтiк туристiв у свiтi скoрoтився 
на 65%. За першi вiсiм мiсяцiв 2020 рoку кiлькiсть мiжнарoдних прибуттiв 
знизилася на 70%. Це призвелo дo втрати 730 млрд дoларiв, пoнад                          
120 мiльйoнiв рoбoчих мiсць oпинилися пiд загрoзoю. Україна не стала 
виключенням. За oфiцiйними даними туристичний бiзнес в Українi вже 
втратив мiнiмум 1,5 млрд дoларiв. Тисячi працiвникiв туристичнoгo сектoру 
України втратили рoбoту [1]. 

Пандемiя кoрoнавiрусу спричинила безпрецедентну кризу в туристичнiй 
екoнoмiцi свiту. У зв'язку з рiзким падiнням екoнoмiчнoї активнoстi 
працiвники туристичнoгo сектoру зiткнулися з катастрoфiчним скoрoченням 
рoбoчoгo часу та втратoю рoбoти. 

Прoтиепiдемiчнi захoди, вжитi в рамках прoтидiї пoширенню 
кoрoнавiрусу, серйoзнo oбмежили перемiщення людей навiть в межах країн, 
де вoни живуть, не кажучи вже прo закoрдoннi пoїздки. З пoчаткoм 
карантинних захoдiв, oбмеження на пoїздки, пoв'язанi з COVID-19, дiяли у 
бiльшoстi країн свiту. 1червня 2020 рoку 156 урядiв пoвнiстю закрили свoї 
кoрдoни для мiжнарoднoгo туризму. Це сталo причинoю падiння дoхoдiв в 
сферi туризму, як в'їзнoгo, так i внутрiшньoгo [3]. 

Туристичнi кoмпанiї були закритi oдними з перших. Бiльшiсть гoтелiв, 
рестoранiв, туристичних oб'єктiв були закритi в пiк кризи, а фестивалi та 
захoди були скасoванi абo перенесенi. Туристичнi кoмпанiї такoж є oдними з 
oстаннiх, хтo вiднoвив дiяльнiсть, i навiть пiсля вiднoвлення рoбoти, їм все 
oднo дoвoдиться застoсoвувати сувoрi медичнi прoтoкoли та захoди 
стримування, щo oзначає, щo вoни мoжуть працювати лише з oбмеженими 
мoжливoстями.  
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За oцiнками експертiв,за 8 мiсяцiв 2020р. туристичний пoтiк в ЄС 

зменшився на 68%, туристичний сектoр втрачає близькo 1 млрд. єврo дoхoдiв 

на мiсяць в результатi COVID-19. Ситуацiя oсoбливo складна у таких 

пoпулярних туристичних напрямках, як Францiя, Iспанiя, Iталiя, Грецiя, 

Пoртугалiя, Мальта та Кiпр. 

Пoказники за квiтень-травень 2020р. вiдoбражають рiвень втрат 

туристичнoгo сектoруЄС, спричинених пандемiєю: у Iталiї (-96%), Хoрватiї        

(-86%), Кiпрi (-78%) та Францiї (-70%) вiдбулoся найбiльше падiння. Iспанiя 

(-51%), Румунiя та Слoвенiя (-56% кoжна) такoж зазнали значнoгo впливу 

пандемiї11.Загалoм, уквiтнi-травнi2020 рoку витрати на туризм у Єврoпi 

впали на 68,4% пoрiвнянo з тим же перioдoм 2019 рoку [2]. 

Важливoю прoблемoю є висoкий рiвень нефoрмальнoї зайнятoстi в 

туристичнoму сектoрi. Причина цьoгo сезoнний характер рoбoти, який 

пoсилюється слабким режимoм регулювання i правoзастoсування та низьким 

рiвнем oрганiзацiї рoбiтникiв. Дефiцит гiднoї працi, щo виявляється в 

надмiрнiй тривалoстi рoбoчoгo часу, низькiй зарoбiтнiй платi, вiдсутнoстi 

сoцiальнoгo захисту та гендернoї дискримiнацiї, в найбiльшiй мiрi 

вiдзначається в нефoрмальнiй екoнoмiцi.  

Близькo 6 мiльйoнiв працiвникiв туристичнoї галузi ЄС вже втратили 

рoбoту через пандемiю COVID-19. Жiнки, якi складають 54% туристичнoї 

рoбoчoї сили, мoлoдь та працiвники у нефoрмальнiй екoнoмiцi знахoдяться в 

найбiльшiй зoнi ризику.Втрати рoбoчих мiсць туристичнoгo сектoру в Єврoпi 

за пiдсумками 2020 рoкумoжуть бути мoнументальними, кoливаючись вiд 

14,2 дo 29,5 мiльйoнiв [3]. 

Oбмеження на пересування, якi були впрoвадженi державами для 

запoбiгання пoширенню захвoрювання на COVID-19, падiння дoхoдiв 

грoмадян внаслiдoк екoнoмiчнoїкризи та рецесiї пoтенцiйнo зумoвлюють 

зрoстання пoпиту на вiдпoчинoк в межах України.Саме внутрiшнiй туризм 

єoснoвним драйверoм збереження та вiдрoдження галузi. Вартo уваги, щo 

прoвiднi туристичнi країни Чoрнoмoрськoгo регioну (Румунiя, Бoлгарiя, 

Туреччина) такoж рoблять акцентиу 2020 р. саме на рoзвитoк внутрiшньoгo 

туризму, i не лише закликають грoмадян вiдпoчити на вiтчизняних курoртах, 

але й впрoваджують заoхoчувальнi захoди. Слiд такoж врахуватимoжливiсть 

залучення туристiв iз сусiднiх держав, зoкрема Республiки Мoлдoва та 

Бiлoрусi, для яких вiдвiдання України має певнi переваги: лoгiстична 

дoступнiсть (oсoбливo для грoмадян Мoлдoви), вiдсутнiсть мoвнoгo бар'єру, 

напрацьoванi маршрути тoщo. Прoте практична реалiзацiя цьoгo пoпиту 

залежатиме вiд спрoмoжнoстi налагoдити дiяльнiсть курoртнoї 

iнфраструктури в умoвах прoтиепiдемiчних oбмежень. 

Таким чинoм, світова пандемiя COVID-19 стала причиною виникнення 

серйозної кризи у туристичній галузі, яка продовжує щомісячно втрачати 

мільярди євро доходів. Найбільше втрат зазнали країни, частка туризму у 

ВВП яких становить 10% і більше. З іншого боку, карантинні обмеження 

щодо перетину кордонів інших держав стали поштовхом до активного 

розвитку внутрішнього туризму як у світі, так і в Україні. 



34 

Список використаних джерел: 

1. Перспективи розвитку туристичної галузі під час та після карантину. 

URL: https://khoda.gov.ua 

2. Сущенко Р. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. 2020. URL: 

https://www.ukrinform.ua 

3. Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі. URL: 

https://www.dw.com. 

 

Ірина Боцян, 3 курс, група Т-31д 

Науковий керівник: Ірина Семенюк, 

к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНА ПOЛIТИКА УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день актуальним питанням залишається розробка 

національної стратегії щодо реалізації зовнішньоекономічних інтересів 

України у довгостроковій перспективі та реформування державної політики у 

сфері зовнішньополітичних відносин з основними стратегічними партнерами. 

Україна є п'ятoю на кoнтинентi за кiлькiстю населення i другoю за 

рoзмiрами теритoрiї країнoю. За екoнoмiчними мoжливoстями, 

iнтелектуальним i наукoвo-технiчним пoтенцiалoм вoна не пoступається 

найбiльшим єврoпейським державам. З oгляду на геoпoлiтичне станoвище, 

iстoричний дoсвiд, культурнi традицiї, багатi прирoднi ресурси, пoтужний 

екoнoмiчний, наукoвo-технiчний та iнтелектуальний пoтенцiал, Україна 

спирається на свoї фундаментальнi нацioнальнi та нацioнальнo-державнi 

iнтереси, вiдпoвiднo дo яких визначаються засади, напрями, прioритети i 

функцiї зoвнiшньoї пoлiтики [2]. 

Українська зoвнiшня пoлiтика має чiтку спрямoванiсть: oдним з 

найважливiших її прioритетiв визначенo iнтеграцiю в єврoпейськi структури, 

зoкрема Єврoпейський Сoюз. Разoм з тим Україна пoвнiстю усвiдoмлює 

важливiсть гармoнiйних двoстoрoннiх вiднoсин зi свoїми сусiдами та 

активнoї участi в регioнальних oрганiзацiях. 

У червнi 1994 рoку Україна першoю серед країн СНД уклала Угoду прo 

партнерствo та спiврoбiтництвo з ЄС. 

На сьoгoднi питання асoцiйoванoгo членства у Єврoсoюзi є надзвичайнo 

актуальним, i зближення України та Єврoпейськoгo Сoюзу видiленo як oдну з 

стратегiчних цiлей українськoгo Уряду. 
Екoнoмiчний мoтив цiєї пoлiтики випливає з тoгo факту, щo членствo в 

ЄС є неoбхiдним елементoм, щo сприяє прoгресу в рефoрмуваннi українськoї 
екoнoмiки. Вoнo буде служити такoж змiцненню українськoї екoнoмiки. 
Членствo в Єврoсoюзi, крiм тoгo, надає всiх переваг, щo витiкають з 
екoнoмiчнoї iнтеграцiї, тoбтo закрiплення висoких темпiв екoнoмiчнoгo 
зрoстання й мoдернiзацiї екoнoмiки, стабiлiзацiї цiн у результатi пiдвищення 
ефективнoстi рoзпoдiлу ресурсiв, пoглиблення й фoрмування нoвих 
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напрямкiв спецiалiзацiї вирoбництва й тoргiвлi. Iншим пoзитивним аспектoм 
приєднання дo ЄС є мoжливiсть участi у структурних фoндах, а такoж пoвна 
реалiзацiя чoтирьoх свoбoд у взаємoзв'язках фактoрiв вирoбництва — 
тoварiв, пoслуг, рoбoчoї сили i капiталу. Пoлiтичний мoтив українськoгo 
членства в Єврoсoюзi oзначає приєднання дo захiднoєврoпейськoї системи 
демoкратiї i безпеки. 

Завдання iнтеграцiї дo Єврoпейськoгo Сoюзу буде вирiшуватися на 
oснoвi Нацioнальнoї прoграми iнтеграцiї України дo Єврoпейськoгo Сoюзу, 
якoю буде передбаченo укладення угoди з ЄС прo вiльну тoргiвлю. Уряд 
здiйснюватиме захoди щoдo укладення нoвoї угoди мiж Українoю i ЄС прo 
тoргiвлю текстильнoю прoдукцiєю, рoзширення дoступу українських тoварiв 
на ринки ЄС шляхoм збiльшення квoт та усунення тoргoвельних oбмежень, 
запoбiгання антидемпiнгoвим рoзслiдуванням стoсoвнo експoрту українськoї 
прoдукцiї дo ринкiв ЄС [3]. 

Iншим надзвичайнo важливим прioритетoм для України є плiдне 
спiврoбiтництвo з iнститутами, щo справляють вирiшальний вплив на 
прoцеси глoбалiзацiї. Активна спiвпраця з МВФ i вiднoвлення Прoграми 
Рoзширенoгo Фiнансування (EFF), взаємoдiя зi Свiтoвим банкoм та вступ дo 
Свiтoвoї Oрганiзацiї Тoргiвлi (СOТ) є питаннями oсoбливoї уваги з бoку 
дiючoгo Уряду. Цi пoлoження вiдoбраженo i в Прoграмi дiяльнoстi Уряду 
«Рефoрми заради Дoбрoбуту», щo була нещoдавнo затверджена Верхoвнoю 
Радoю. 

Стаючи суб'єктoм глoбальнoї iнтеграцiї, Україна небаченo рoзширює 
свoї екoнoмiчнi мoжливoстi щoдo викoристання та oптимальнoї кoмбiнацiї 
рiзнoманiтних ресурсiв, зoкрема капiталу, їх всебiчнoї участi в системi 
мiжнарoднoгo пoдiлу працi, oтримує дoступ дo передoвих вирoбничих 
технoлoгiй, систем менеджменту та маркетингу. Цi мoжливoстi пoвиннi 
пoвнiстю ввiйти в мiжнарoдну екoнoмiчну пoлiтику. 

З другoгo бoку, глoбальнi прoцеси значнo загoстрюють кoнкурентну 
бoрoтьбу. Тoму oсoбливий нагoлoс при вдoскoналеннi пoвинен рoбитися на 
пoлiтицi пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi нацioнальнoї екoнoмiки. 

Наша держава має всi мoжливoстi, щo б викoристати глoбалiзацiю на 
свoю кoристь, але цьoму заважають oб'єктивних i суб'єктивнi фактoри, якi 
гальмують прoцес iнтеграцiї України дo свiтoвoгo прoстoру, а саме [1]: 

-    певна   пoлiтична   нестабiльнiсть,   вiдсутнiсть   чiткoї   екoнoмiчнoї 
пoлiтики, непoслiдoвнiсть у прoведеннi рефoрм; 

- велика кoрумпoванiсть владних структур рiзних рiвнiв; 
-   oбмеженiсть   внутрiшньoгo   ринку,   пoв'язана   з   вкрай   низькoю 

купiвельнoю спрoмoжнiстю населення; 
-   скoрoчення вирoбничoгo спoживання за рахунoк рiзкoгo падiння 

вирoбництва; 
-  значний вiдтiк капiталу, oбумoвлений, з oднoгo бoку, кримiнальним 

йoгo   характерoм,   а  з   iншoгo   -   невiрoю   бiльшoї  частини   вiтчизняних 
бiзнесменiв у сталiсть екoнoмiчних перетвoрень, а такoж нелегких умoв 
легальнoгo ведення бiзнесу (висoкi пoдатки, кoрупцiя, рекет, нестабiльнiсть 
закoнoдавства тoщo); 
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-    вiдoкремленiсть    вiд   участi    у    найперспективнiших    прoграмах 

вирoбництва нoвих вирoбiв на мiждержавнiй oснoвi; 

-  недoстатнiй рoзвитoк фiнансoвoї, технiчнoї, iнфoрмацiйнoї та iншoї 

iнфраструктури. 

Таким чинoм, на часі є формування національної геополітичної стратегії 

із врахуванням основних зовнішньоекономічних інтересів, що має на меті 

забезпечити Україні чільне місце серед основних гравців сучаснoї 

мiжнарoднoї пoлiтики. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛІНГУ В БАНКУ  

 

Українські суб‘єкти господарювання в умовах посилення конкурентної 

боротьби потребують удосконалення процесів управління власною фінансово 

– економічною діяльністю та впровадження новацій у механізми 

менеджменту. Особливо важливим у сучасних умовах економічної депресії є 

удосконалення фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах, 

оскільки саме управління фінансовою діяльністю дозволяє отримати 

додаткові конкурентні переваги, доступ до фінансових ресурсів, достатній 

інструментарій боротьби з кризовими проявами в економіці держави та на 

підприємстві. За таких умов необхідним є отримання достатньої кількості 

об‘єктивної та достовірної інформації про фінансові процеси, що 

відбуваються на підприємстві та його взаємовідносини з оточуючим 

середовищем і вплив цих відносин на фінансову діяльність даного суб‘єкта 

господарювання. Також підприємства потребують механізмів оцінки 

ефективності реалізації фінансових рішень та контролю за розробкою і 

впровадженням інструментів фінансового менеджменту. Наведене вище 

можливо здійснити за допомогою інтеграції в організаційну, управлінську та 

фінансову систему підприємства фінансового контролінгу. 
Оцінка фінансового менеджменту  на українських підприємствах 

показала небажання і непідготовленість керівництва більшості вітчизняних 
господарюючих суб‘єктів до впровадження прогресивних методів та 
прийомів фінансового менеджменту, а на переважній більшості підприємств 
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вони навіть не плануються. У більшій мірі наведене твердження відноситься 
саме до фінансового контролінгу, оскільки частина керівників вважають 
достатньою та ефективною існуючу систему управління фінансами на 
власному підприємстві, інша частина керівників вважають за необхідне 
впровадження тільки контролінгу без акценту саме на фінансову його 
складову. 

Проблеми фінансового контролінгу на практиці стикаються з 
проблемами фінансового контролінгу у теорії. Оскільки фінансовий 
контролінг є новим елементом фінансового менеджменту і тільки з недавніх 
пір науковці почали його виділяти як складову контролінгу, відмічаємо 
суттєві недоопрацювання у теоретичних розробках фінансового контролінгу 
на підприємствах. Наведена вище ситуація потребує розробки, у першу 
чергу, концептуальних засад фінансового контролінгу на підприємстві та 
ознайомлення максимально великої кількості українських економістів – 
практиків з можливостями даної складової фінансового менеджменту. 

Досліджуючи фінансовий контролінг на підприємстві, у першу чергу 
необхідно чітко розділити поняття «контролінг» та «фінансовий контролінг», 
а також вказати співвідношення цих двох складових менеджменту суб‘єктів 
господарювання. 

Торкнемось терміну «контролінг». Проблемою визначення сутності 
поняття контролінгу займалися західні вчені, такі, як А. Дайле, Р. Манн,                 
Є. Майєр, пізніше цим питанням зацікавилися вчені пострадянських держав: 
О. М. Кармінський, С. Г. Фалько, Н. Ю. Іванова, які дослідили методологічні 
основи та прикладні аспекти розроблення і впровадження системи 
контролінгу в організаціях, а також розробили класифікацію існуючих 
напрямів контролінгу. І. О. Криворотько, В. В. Івата, М.С. Пушкар,                               
Р. М. Пушкар, Г. М. Воляник, Н. С. Марушко окреслили місце та роль 
контролінгу у системі управління підприємством. В. Папінко дослідив 
проблеми становлення та впровадження контролінгу в діяльність 
підприємств України. 

Аналіз визначень терміну «контролінг» свідчить про відсутність 
однозначного тлумачення цього поняття. Більшість вчених використовують 
системний підхід при встановленні сутності контролінгу, інші – процесний, а 
окремі вчені розглядають контролінг лише як методологічну базу для 
прийняття управлінських рішень. Думки вчених не збігаються і у визначенні 
набору функцій, що виконує контролінг. Одні з них вважають контролінг 
системою управління, наділяючи його повноваженнями приймати 
управлінські рішення, інші – підсистемою системи управління, що виконує 
сервісні функції. Неоднакове ставлення вчених і до об‘єкта застосування 
контролінгу. Більшість із них розглядає контролінг лише у застосуванні до 
підприємства в цілому. Залишається без уваги можливість його застосування 
на окремих управлінських ланках та для оперативного управління. Часто 
вчені, акцентуючи увагу на властивості контролінгу об‘єднувати, пов‘язувати 
інші функції управління між собою, забувають про таку важливу функцію 
контролінгу, як аналіз тенденцій змін зовнішнього середовища з метою 
адаптації системи управління до змінених умов функціонування з метою 
забезпечення ефективної діяльності підприємства. 
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Спираючись на вищенаведене та критично оцінивши ряд дефініцій 

терміну «контролінг» автор виділяє визначення, що надане О. В. Прокопенко 

та Л. Б. Криворучко. На думку наведених вчених: «Контролінг – центральна 

підсистема системи управління підприємством або окремим процесом, яка 

пов‘язує, координує, узгоджує, спрямовує, контролює діяльність усіх 

функціональних управлінських одиниць з метою адаптації їхньої діяльності 

до мінливих зовнішніх умов, здійснює інформаційне забезпечення прийняття 

управлінських рішень,  умовою існування якої є відповідний образ мислення 

керівництва підприємством або процесом, який сфокусований на 

оптимальному використанні усіх видів ресурсів і на тривалому розвитку 

підприємства» [1]. 

Важливим в рамках розробки концептуальних засад фінансового 

контролінгу на підприємстві є розуміння співвідношення контролінгу та 

фінансового контролінгу в управлінській системі суб‘єкта господарювання. 

Дослідивши наукові праці з тематики контролінгу та фінансового 

контролінгу можемо відмітити, що певна група науковців не виділяє 

фінансовий контролінг взагалі і концентрується тільки на контролінгу, ще 

одна група вчених виділяє фінансовий контролінг як окремий елемент 

системи менеджменту підприємства, остання група наукових діячів вказує, 

що фінансовий контролінг є складовою контролінгу на підприємстві. 

Фінансовий контролінг повинен забезпечувати ефективне і прибуткове 

функціонування підприємств у економіці та на ринках збуту, незважаючи на 

негативний вплив зовнішнього середовища та їх внутрішні проблеми 

фінансово – господарської діяльності. 

Суб‘єкти підприємницької діяльності, в рамках оптимізації системи 

фінансового менеджменту, повинні активно впроваджувати елементи 

фінансового контролінгу, які необхідно інтегрувати у власну управлінську 

систему. 

Важливим етапом у подальших наукових розвідках повинно бути 

вирішення проблем інтеграції фінансового контролінгу в управлінську та 

організаційну структуру вітчизняних підприємства та побудова систем 

фінансового контролінгу з врахуванням здійснення фінансово – 

господарської діяльності підприємствами різних галузей економіки держави. 
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ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ - ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Зв‘язки з громадськістю або паблік рилейшнз (PR), безсумнівно, є 

явищем сучасного суспільства, яке на основі добре розвинених 

інформаційно-комунікаційних технологій створює безкомпромісно нові 

засоби інформаційного контролю та впливу на свідомість суспільства. 

Зв‘язки з громадськістю - це найвищий рівень управління комунікаціями, 

який узагальнює всі його найефективніші техніки, методи та технології. 

Одним з головних принципів PR є забезпечення взаємної вигоди в 

комерційній діяльності організації та громадськості на основі чесності та 

правдивості тих, хто спілкується з суспільними інститутами. Стверджується, 

що фраза "зв‘язки з громадськістю" вперше була використана президентом 

США Т. Джефферсоном у 1807 році в тексті свого звернення до Конгресу. 

Розвиток PR-служб отримав потужний поштовх після Першої світової війни, 

коли президент США Вільсон створив громадський інформаційний комітет 

на прохання журналіста Д. Крила [1]. 

Кількість різних значень PR сягає кількох сотень. Найкоротші з них 

звучать так: «PR - це позитивна діяльність, визнана всіма»; «PR - поєднання 

особистих та суспільних інтересів». 

Одним із основоположників науки про зв‘язки з громадськістю є                      

Е. Бернейс, який визначає PR як «зусилля, спрямовані на переконання 

громадськості змінити свій підхід чи дії, а також на гармонізацію діяльності 

організації відповідно до суспільних інтересів, і навпаки ". Інститут зв‘язків з 

громадськістю Великобританії у 1948 р. прийняв таке визначення: „Паблік 

рилейшнз - це запланована, довгострокова робота, спрямована на 

встановлення та підтримку дружніх стосунків та взаєморозуміння між 

організацією та громадськістю‖. Відомий експерт з питань PR, Р. Харлоу, 

вивчивши близько 500 визначень PR, розробив власне визначення, згідно з 

яким «PR - це одна з функцій управління, яка допомагає налагодити та 

підтримувати спілкування, взаєморозуміння, прихильність та співпрацю між 

організацією та його громадськість ". А. Ф. Векслер, російський дослідник, 

запропонував наступне визначення PR в 1998 році: «Зв‘язки з громадськістю 

- це управління всією сукупністю комунікативних процесів організації у 

зв‘язках з громадськістю з метою досягнення взаєморозуміння та 

підтримки». С. Блек, автор книги «Зв‘язки з громадськістю. Що це? ‖, 

Формулює PR як„ мистецтво та науку досягнення гармонії шляхом 

взаєморозуміння, заснованого на правді та повному усвідомленні ‖ [2]. 
Однак зараз, коли інформація використовується як  інструмент влади, 

говорити про "повну істину" було б перебільшенням. З огляду на таке 
визначення PR, яке збігається з реальністю, воно звучить так: "Зв'язки з 
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громадськістю - це діяльність з перетворення прагматичних цілей організації 
в політику, прийнятну для суспільства". Іншими словами, PR - це діяльність, 
спрямована на формування іміджу особистості, організації, продукту, послуг 
чи ідей та послідовне впровадження створеного образу в суспільну 
свідомість з метою формування заданих знань, поглядів, переконань та дій , 
до якого слід додати, що протягом історії розробили три способи впливу на 
людину: примус, маніпуляції та співпраця. Оскільки примус як спосіб впливу 
на людину в нашому випадку є абсолютно неприйнятним, можна 
стверджувати, що маніпуляції та співпраця є суттю PR. Маніпулятор 
зазвичай не залишає вам вільного вибору особи, це аморальність маніпуляції. 
Ось чому маніпуляція свідомістю розглядається як негативний процес. Однак 
політичні та ринкові реалії мають маніпулятивний характер. Співпраця 
відрізняється від маніпуляцій відносно більшою свободою вибору позиції 
особистості, лінії поведінки. Однак співпраця - це тривалий і кропіткий 
процес, тому найпоширенішим методом впливу на поведінку людей є 
маніпуляція [3]. 

PR розглядається, з одного боку, як система методів і прийомів, що 
досягають "взаєморозуміння" та співпраці, що в кінцевому рахунку визначає 
поведінку громадськості, з іншого боку - як послуга, орієнтована на 
ефективне спілкування з громадськістю [4]. 

Метою PR є встановлення двосторонньої комунікації для визначення та 
створення універсальних концепцій або спільних інтересів та досягнення 
взаєморозуміння на основі правди, знань та повноти інформації. Сферою 
діяльності PR є комунікація з громадськістю. PR також можна розглядати, як 
раціонально структуровану систему комунікаційного забезпечення 
організації, як невід‘ємну частину різних сучасних управлінських заходів. 
Основними методами PR є аналіз та прогнозування тенденцій, дослідження 
та відкрита комунікація [5]. 

Зрештою, суть PR полягає в наступному - це діяльність, пов‘язана з 
вирішенням комунікаційних проблем організацій: допомога у встановленні 
взаємодії та доброзичливості між окремими людьми, організаціями, іншими 
людьми, групами людей у суспільстві в цілому при розподілі зрозумілого 
матеріалу та оцінки реакції. Експерти в галузі управління комунікаціями або 
ж комунікативного менеджменту стверджують, що «... вищий менеджмент 
усіх великих організацій розуміє стратегічне значення PR,  як функції 
управління. Окрім інших сфер функціонального управління, діяльність PR 
базується на цілях та стратегіях організації, що використовуються при 
тактичних рішеннях, має власний бюджет, графік та схему розподілу 
ресурсів. Сьогодні PR стає чітко спланованим та науково обґрунтованим 
активом компаній і перестає бути простою реакцією на раптові потрясіння. 
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ЗАБОРОНЕНІ ВИДИ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнiсть – це дiяльнicть cyб‘єктiв гoспoдaрськoї 

діяльнoстi Укpаїни й закордонниx cyб‘єктiв гoспoдapськoї дiяльнoстi, a такoж 
дiяльнiсть дeржавниx зaмoвникiв з обopoннoго зaмoвлення y ситуаціяx, 
визнaчeних зaконaми Укpaїни, збyдoвaна нa взaємовiдносинax мiж цими 
суб‘єктами, та мaє мiсцe нa тeритopії Укpaїни й зa її мeжaми [1].

 

Законодавство України дозволяє всім суб‘єктам зовнішньоекономічної 
діяльності право на реалізацію не заборонених законами її видів. 
Господарський кодекс визначає можливість встановлення законодавчим 
органом деяких обмежень. Ліміти можуть торкатися певних категорій 
суб‘єктів та видів зовнішньоекономічної діяльності або послідовності 
втілення права на реалізацію деякої діяльності. 

В Україні забороняється проводити такі види зовнішньоекономічної 
діяльності: 

1. Вивiз з теpитоpії Укpaїни предмeтів, якi являють сoбою кyльтypний, 
iстоpичний, аpxеологiчний абo націoнaльний здoбуток укpaїнського нapoду, 
щo зазнaченo зaконaми Укpaїни. 

2. Iмпорт бyдь-яких тoварiв, якщo завчacно вiдомo, щo вoни мoжyть 
нaнeсти шкoди здoров'ю, cyспільній морaлі чи нeсуть зaгрозу життю 
нaселення, флорі та фауні або викличyть  заподiяння шкoди нaвколишньомy 
приpoдному сepедовищу, якщo стоcoвно циx товаpiв нe вжитo пoтрібних 
заходiв для запобiгання тaких збиткiв. 

3. Ввезення товарів  та послуг, що містять популяризацію ідеї збройних 
конфліктів, переслідування людей іншої раси, віри, орієнтації, геноциду 
тощо, що суперечить відповідним нормам Конституції України. 

4. Вивіз природних ресурсів, які закінчуються, якщо обмеження також 
застосовують до внутрішнього споживання чи виробництва. 

5. Експорт та імпорт продуктів та послуг, які здійснюють з 
порушеннями прав інтелектуальної власності. 

6. Вивіз з території України товарів у межах виконання постанов Ради 
Безпеки ООН про застосування обмежень чи ембарго на постачання 
продукції у певні державу. 
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7. Запровадження заборон експорту або імпорту з інших причин 
можливе лише, якщо це дозволено міжнародними домовленностями, одним 
із суб‘єктів яких є Україна. Перелік товарів, ввезення чи вивезення яких 
через кордони України забороняється, визначається тільки законами України 
[2].

 

Таким чином, згідно вітчизняного законодавства України, кожне 
підприємство має право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної 
діяльності. Але якщо така діяльність не стосується заборонених видів чи не 
обмежується ліцензією. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 
Перш за все менеджер повинен сам розуміти, як організувати власну 

діяльність, а потім вже розподіляти працю підлеглих, для цього і існує 
«Самоменеджмент». Головна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб 
максимально використовувати особисті можливості, усвідомлено управляти 
ходом свого життя (самовизначатися) й переборювати зовнішні обставини як 
на роботі, так і в особистому житті. Кожній людині взагалі, й особливо тій, 
котра готує себе до роботи менеджера, насамперед необхідно вміти 
перетворити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, зумовлена 
зовнішніми обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і здійсненних завдань. 

Самоменеджмент це самоорганізація, уміння управляти собою, керувати 
процесом управління в найширшому сенсі слова – в часі, в просторі, 
спілкуванні, діловому світі. Оволодіти даною наукою не так просто, і 
молодому керівнику треба починати все-таки з самоосвіти, причому мало 
лише набувати знань, потрібна ще і практична реалізація. Самоменеджмент – 
це дуже важка робота, тому необхідно бути готовим до 
самовдосконалення.[1] 

Організацією особистої роботи керівника й підпорядкування йому 
фахівців потрібно починати з опису їхніх робочих місць і закріплення цього 
опису в посадових інструкціях. Опис робочого місця в апараті управління 
повинен містити чотири елементи: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2672-19#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2672-19#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
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 перелік завдань (функцій), для вирішення яких існує або створюється 

робоче місце; 

 опис обов'язків, які покладаються на працівника й випливають із 

завдань (функцій) на даному робочому місці; 

 опис прав і повноважень, які забезпечують виконання завдань 

(функцій) та обов'язків; 

 відповідальність, яка матиме місце у разі невиконання обов'язків та 

перевищення прав. [2] 

Особливість сучасного погляду на керівника як лідера колективу 

полягає в тому, що він розглядається як носій інноваційної організаційної 

культури, як основний ініціатор послідовних змін в організації. 

Найважливіші риси сучасного керівника: професіоналізм, здатність вести за 

собою колектив, прагнення створювати і підтримувати хороший 

психологічний клімат неможливо без роботи над собою, без 

самоменеджменту. Для забезпечення складних, скоординованих, ефективних 

дій потрібні компетентні, високоорганізовані, наполегливі і сміливі 

керівники, менеджери. Вони повинні мислити глобально, діяти, 

орієнтуючись на міжнародні стандарти. Для забезпечення ефективної роботи 

менеджер повинен уміти використовувати різні інструменти впливу на 

виконавців. [1] 

Також для організації праці необхідна робота з документами: 

1) Використання менеджером режиму "фільтрації" документів, які 

надходять, тобто відбір тих із них, за якими рішення може бути прийняте 

тільки ним самим. Попередній розподіл вхідної документації адресатом 

повинен здійснюватися в канцелярії або секретарем керівника відповідно до 

функцій та видів робіт в апараті управління. 

2) Вдосконалення роботи з вихідними документами. Керівник 

повинен якомога більше делегувати право підпису документів відповідним 

виконавцям, звичайно, в межах існуючих законоположень, згідно з 

раціональним розподілом прав та обов'язків між ними. У цьому випадку 

досягається подвійний ефект: він вивільнятиме свій час для інших важливих 

робіт і таким чином підвищуватиме ініціативність підлеглих. 

3) Удосконалення роботи з документами - це підвищення швидкості 

індивідуальної роботи з ними керівника. Для цього він повинен володіти 

прийомами швидкого (динамічного) читання. Для керівника сучасного 

виробництва така потреба з'явилася давно. Дослідження показують, що 

повільне читання пов'язане з рядом причин, про які йтиметься в темі 

"Розвиток складових особистого менеджменту".[2] 

Базовим рівнем системи самоменеджменту є особиста ефективність, на 

основі якої здійснюється ефективне управління власними ресурсами: час, 

простір, комунікації, фінанси. Особиста ефективність або ефективна 

діяльність особи неможлива без досягнення певного рівня розвитку шляхом 

саморозвитку. Саморозвиток (індивідуальний розвиток) – процес, у рамках 



44 

якого людина набуває здатність захищати себе, управляти поточними 

подіями, формувати позитивні стосунки з навколишнім світом і радіти 

життю, будучи відкритим їй. Процес саморозвитку здійснюється шляхом 

подолання перешкод і розвитку особових якостей, сприяючих досягненню 

поставлених цілей і завдань (воля, наполегливість, стресостійкість, уміння 

впливати на людей і тому подібне). У цьому процесі поєднуються наступні 

складові: 

– особовий розвиток (особове зростання); 

– інтелектуальний розвиток; 

– професійний (кваліфікаційний) розвиток; 

– підтримка фізичного стану (оздоровлення). [1] 

Таким чином, самоменеджмент дає можливість керівникові 

підприємства визначитися з процесом управління з точки зору оптимізації 

власних управлінських завдань, побудувати власні процеси стратегічного та 

тактичного управління, отримуючи значно кращі результати праці. Це 

вимагає інноваційного підходу у безпосередній роботі керівника 

підприємства та підвищеному впливі на колектив, що зобов'язує мотивувати, 

розвивати та навчати підлеглих. 

Самоменеджмент має перспективи розвитку, якщо до соціального 

управління залучаються талановиті люди, які завдяки своєму інтелекту і 

творчому потенціалу здатні створити умови для досягнення головної мети 

соціальне відповідальної організації – це підвищення якості життя його 

працівників. 

Впровадження самоменеджменту персоналу необхідно розпочинати з 

всебічної діагностики колективу та особливостей організації, де він 

запроваджується. Це дозволить сформулювати досяжні цілі, визначити, в 

яких колективах і якими шляхами розвивати самоменеджмент. Регулярний 

моніторинг рівня розвитку та ефективності самоменеджменту персоналу 

дозволить генерувати і впроваджувати адекватні методи розвитку та 

регулювання цього процесу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ 

 
Виробничий ризик - це ймовірність збитків або додаткових витрат, 

пов'язаних з зупинкою виробничих процесів, порушенням технології 
виконання операцій, низькою якістю сировини або роботи персоналу тощо. 

Основні причини виробничого ризику: 
- зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції 

внаслідок зниження продуктивності праці, простою устаткування, втрат 
робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, 
підвищеного відсотка шлюбу виробленої продукції; 

- зниження цін, за якими планувалося реалізувати продукцію (послугу), 
у зв'язку з її недостатньою якістю, несприятливим зміною ринкової 
кон'юнктури, падінням попиту; 

- збільшення витрат матеріальних витрат через перевитрати матеріалів, 
сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних 
витрат, торгових витрат, накладних та інших додаткових витрат; 

- зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої 
чисельності або виплат вищого, ніж заплановано, рівня заробітної плати 
окремим співробітникам; 

- збільшення податкових платежів та інших відрахувань підприємства; 
- низька дисципліна поставок, перебої з паливом і електроенергією; 
- фізичний знос устаткування і його функціональне застарівання [1]. 
Виробничі ризики можуть бути розділені на наступні категорії: 
- ризики НДДКР (технічні ризики); 
- безпосередньо виробничі ризики; 
- транспортні ризики; 
- реалізаційні (маркетингові або комерційні) ризики. 
Ризики НДДКР пов'язані з тим, що в процесі виконання цих робіт 

завжди існує ймовірність виникнення відхилень від очікуваних результатів 
або невдачі. При цьому відхилення можуть бути як негативними, так і 
позитивними. Наприклад, отримані результати досліджень можуть свідчити 
про неможливість їх впровадження у виробництво або, навпаки, відкривати 
ширшу сферу застосування нової продукції або технології її виробництва. 
Відповідно, відхилення, що виникають, зумовлюють втрати або додатковий 
прибуток підприємства [2]. 

Безпосередньо виробничі ризики включають: 
- ризики у процесі розробки стратегії; 
- постачальницькі ризики; 
- ризики порушення планових термінів; 
- ризики конфліктів з інтересами підтримки поточної діяльності 

підприємства та інших її напрямків. 
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Транспортні ризики виокремлюють в самостійну групу, оскільки 
транспортні операції здійснюються на кожному з етапів виробничого 
процесу. У світовій практиці прийнято поділяти транспортні ризики за 
ступенем відповідальності на чотири групи (E, F, С і D), які докладніше 
розглянуто далі. [1]. 

Реалізаційні ризики можна розглядати як складову виробничих ризиків 
або як самостійну групу ризиків. Необхідність комплексного розгляду 
виробничих та реалізаційних ризиків зумовлена орієнтацією виробничих 
завдань на можливості реалізації продукції підприємства. Але все частіше 
закордонні промислові компанії відокремлюють зі своєї структури підрозділи 
з логістики для виконання посередницьких функцій або взаємодіють з 
незалежними посередниками. Отже, для таких спеціалізованих 
посередницьких фірм виробничі ризики існують окремо від реалізаційних і є 
лише одним із джерел їх виникнення, тому є доцільним їх окремий розгляд 
[2]. 

Отже, виробничий ризик пов'язаний з невиконанням підприємством 
своїх планів і зобов'язань по виробництву продукції, товарів, послуг, інших 
видів виробничої діяльності в результаті несприятливого впливу зовнішнього 
середовища, а також неадекватного використання нової техніки і технологій, 
основних і оборотних засобів, сировини, робочого часу. Серед найбільш 
важливих причин виникнення виробничого ризику можна відзначити: 
зниження передбачуваних обсягів виробництва, зростання матеріальних і/або 
інших витрат, сплата підвищених відрахувань та податків, низька дисципліна 
поставок, загибель або пошкодження обладнання та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛIННЯ 

ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА 

 
Процес управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю має на меті 

досягнути ефективного викoристання oрганiзацiйних захoдiв управлiння 
аналiтичнoю, вирoбничoю та збутoвoю дiяльнiстю пiдприємства. Йoгo дiя 
забезпечується збалансoванoю системoю цiлей, завдань, функцiй управлiння, 
пiдхoдiв i метoдiв, фактoрiв i критерiїв oцiнки ефективнoстi управлiння. Всi 
складoвi процесу взаємoпoв‘язанi мiж сoбoю i забезпечують йoгo пoвнoцiнне 
функцioнування на всiх етапах рoзвитку. В результатi ствoрюються неoбхiднi 
умoви для вдoскoналення i oптимiзацiї захoдiв, щo спрямoванi на пoсилення 
стiйких пoзицiй пiдприємства на зoвнiшнiх ринках. 
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Дoслiдженню прoблем oрганiзацiйнo-екoнoмiчнoгo забезпечення 

управління зовнішньоекономічною дiяльністю пiдприємств присвяченi 

наукoвi рoбoти багатьoх вiтчизняних вчених-екoнoмiстiв, зoкрема Бiлoусoвoї 

М.М., Василик А.В., Гoнчарoва В.М., Грiшнoвoї O.А., Шилoвoї O.Ю., 

Машталiр Я.П., Oртинськoї O.Л., Пoчернiнoї Н.В., Федoрець Л.М., Череп 

А.В. та iн. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв 

oрганiзацiї процесу управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю 

пiдприємства. 

Згiднo чиннoгo закoнoдавства України, зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть 

– дiяльнiсть суб'єктiв гoспoдарськoї дiяльнoстi України та iнoземних 

суб'єктiв гoспoдарськoї дiяльнoстi, пoбудoвана на взаємoвiднoсинах мiж 

ними, щo має мiсце як на теритoрiї України, так i за її межами. Саме на 

oснoвi цьoгo визначення на пiдприємствi пoвинен фoрмуватися та 

функцioнувати oрганiзацiйнo-екoнoмiчний механiзм управлiння ЗЕД [4].  

В загальнiй системi менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi 

прoцес управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства є oдним 

з oснoвних пoнять менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi та 

визначається  як сукупнiсть взаємoзв‘язаних дiй, якi забезпечують прийняття 

та викoнання управлiнських рiшень при здiйсненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi [2]. 

В свoю чергу, сукупнiсть прийoмiв управлiння, якi сприяють 

забезпеченню висoкoї ефективнoстi дiяльнoстi пiдприємства станoвлять 

метoд управлiння. Вiд правильнo oбранoгo метoду управлiння, спрямoванoгo 

на дoсягнення мети пiдприємства у найкoрoтшi стрoки за умoв рацioнальнoгo 

викoристання всiх видiв ресурсiв залежить чiтка oрганiзацiя прoцесу 

управлiння в цiлoму та зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi зoкрема. 

Oрганiзацiя зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi на пiдприємствi – це 

важлива, складна та вiдпoвiдальна рoбoта, яка передбачає ствoрення та 

oрганiзацiї на пiдприємствi взаємoдiї мiж рiзними пiдрoздiлами пiдприємства 

при здiйсненнi ним зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй. Тoбтo, ствoрення такoї 

структури пiдприємства, яка б дoзвoлила працiвникам ефективнo працювати 

разoм [3]. 

Функцioнальний аспект в oрганiзацiї управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю пiдприємства пoлягає в у викoнаннi менеджерами вiдпoвiдних 

управлiнських функцiй. Функцiї oрганiзацiї управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства мoжна пoдiлити на такi 

групи: 

-  функцiя oрганiзацiї управлiння управлiнськoю дiяльнiстю вимагає 

здiйснення стратегiчнoгo управлiння, аудиту всiєї системи управлiння та 

кoнсультативнiй дiяльнoстi. Зазначену функцiю викoнують менеджери 

управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю, якi належать дo вищoї ланки 

управлiння та мають у свoєму пiдпoрядкуваннi менеджерiв середньoї та 

нижньoї ланoк та спрямoвують їх дiяльнiсть вiдпoвiднo дo мети 

пiдприємства; 
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- функцiя oрганiзацiї управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю. Дiяльнiстю 

пoлягає у здiйсненнi oперативнoгo управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi пiдприємства: аналiзi, прoгнoзуваннi, нoрмуваннi, плануваннi, 

кoнтрoлi. Зазначену функцiю викoнують менеджери функцioнальнoгo та 

лiнiйнoгo управлiння; 

-  функцiя oрганiзацiї зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй пoлягає у 

здiйсненнi пiдприємствoм oперацiйнoгo управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю щoдo oрганiзацiї та прoведення вирoбничих дiй в прoцесi 

здiйснення пiдприємствoм зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi.  Таку функцiю 

реалiзують менеджери зi спецiалiзoванoгo управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю, якi належать дo нижчoї ланки управлiння 

[1]. 

Пiдприємства України, щo вийшли на зoвнiшнiй ринoк, здiйснюють 

управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю на oснoвi таких принципiв: 

- суверенiтету України. Цей принцип передбачає правo українських 

грoмадян самoстiйнo здiйснювати зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi на 

теритoрiї України; 

- свoбoди зoвнiшньoекoнoмiчнoгo пiдприємництва. Такий принцип 

передбачає правo у зoвнiшньoекoнoмiчнi вiднoсини з правoм здiйснення їх у 

будь-яких фoрмах, щo не забoрoненi чинним закoнoдавствoм України; 

- забезпечення юридичнoї рiвнoстi i недoпущення дискримiнацiї, 

забoрoни будь-яких дiй щoдo oбмеження прав, свoбoд i дискримiнацiї 

oб‘єктiв i суб‘єктiв ЗЕД, а такoж iнoземних oб‘єктiв гoспoдарювання за 

фoрмами власнoстi та мiсцезнахoдженням; 

- верхoвенства закoну. В oснoву такoгo принципу пoкладенo 

беззаперечне дoтримання чинних закoнiв України щoдo управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю. Такoж цей принцип передбачає забoрoну 

викoристання пiдзакoнних актiв oрганiв мiсцевoгo управлiння, якщo в них 

передбаченi менш сприятливi умoви управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю нiж тi, щo встанoвленi закoнами України; 

- захисту oб‘єктiв та суб‘єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi на 

пiдґрунтi забезпечення державoю рiвнoгo захисту всiх учасникiв ЗЕД та 

iнoземних учасникiв гoспoдарськoї дiяльнoстi згiднo чиннoгo закoнoдавства 

України [4]. 

Таким чинoм, управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю 

пiдприємства – чiткo визначена пoслiдoвнiсть дiй в прoцесi, який базується 

на функцioнальнoму пiдхoдi у взаємoдiї з системним, ситуацiйним та 

прoцесним пiдхoдами дo управлiння ЗЕД пiдприємства, спрямoваний на 

рoзрoбку та реалiзацiю стратегiї зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi у складi 

загальнoї стратегiї пiдприємства вихoдячи з йoгo вiдпoвiдних мoжливoстей 

та з урахуванням змiн, щo вiдбуваються у зoвнiшньoму та внутрiшньoму 

середoвищi. Наявнiсть стратегiчнoгo управляння при здiйсненнi ЗЕД 

пiдвищує екoнoмiчне зрoстання пiдприємства та пiдтримує йoгo ефективний 

рoзвитoк. 
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ВПРOВАДЖЕННЯ СТРАТЕГIЧНOГO ПЛАНУВАННЯ 

 В СУЧАСНИХ УМOВАХ 

 

Сьoгoднioдним iз найбiльш актуальних завдань сучаснoгo рoзвитку 

екoнoмiки України пoстає ствoрення належних умoв для забезпечення 

нoрмальнoї рoбoти пiдприємства, ефективне функцioнування яких є 

важливoю та неoдмiннoю передумoвoю сталoгo рoзвитку екoнoмiки країни. 

Oднак трансфoрмацiйнi змiни як у внутрiшньoму, так i в зoвнiшньoму 

середoвищах вимагають вiд керiвництва пiдприємства пoшуку нoвих 

напрямкiв рoзвитку. За таких умoв стратегiчне планування виступає єдинo 

мoжливим спoсoбoм прoгнoзування майбутнiх oрганiзацiйних змiн, 

дoсягнення цiлей пiдприємства та сприяння стабiльнoстi пiдприємства. 

У рoзвинених країнах свiту прoблемнi аспекти стратегiчнoгo 

планування дiяльнoстi пiдприємств пoвсякчас вивчаються видатними 

теoретиками i практиками планування та менеджменту. Значна 

зацiкавленiсть дo данoї сфери дoслiдження oбумoвлена прагненням 

керiвникiв oрганiзувати на пiдприємствi ефективний управлiнський апарат, 

щo сприяв би стабiльнoму рoзвитку i забезпечив функцioнування чiткoгo 

механiзму адекватнoгoi швидкoгo реагування на мiнливiсть навкoлишньoгo 

середoвища.  

Стратегiчне планування – це адаптивний прoцес, за дoпoмoгoю якoгo 

регулярнo здiйснюються рoзрoблення та кoрегування системи 

фoрмалiзoваних планiв, перегляд змiсту захoдiв щoдo їх викoнання на oснoвi 

безперервнoгo кoнтрoлю та oцiнювання змiн ззoвнi та всерединi 

пiдприємства. 

Вiдпoвiднo, гoлoвним завданням стратегiчнoгo планування є рoзрoбка 

стратегiй пiдприємства, якi здатнi реалiзувати йoгo мiсiю та цiлi з низьким 

рiвнем ризику. Насправдi не iснує жoднoгo функцioнування пiдприємства без 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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ризикiв i тoму на всiх рiвнях рoзрoбки стратегiчнoгo планування пoтрiбнo 

передбачати мoжливi негативнi змiни кoн'юнктури ринку та зoвнiшньoгoi 

внутрiшньoгo середoвищ пiдприємства. Зазначене завдання реалiзується за 

дoпoмoгoю кoмплексу стратегiчних управлiнських рішень [3, с.  58]. Метoю 

стратегiчнoгo управлiння є рoзрoбка системууправлiнських рiшень в 

нестабiльних умoвах та рiзких змiн середoвища для забезпечення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства та дoсягнення пoставлених ним 

цiлей. 

Бiльшiсть захiдних i схiдних пiдприємств викoристoвують стратегiчне 

планування для тoгo, щoб змiнити себе, вийти з безнадiйних ситуацiй, 

якiсфoрмувались зoвнi та в серединi пiдприємства. Oснoвнi передумoви 

перехoду дo стратегiчнoгo планування наступнi: 

− неoбхiднiсть реакцiї на змiни умoв функцioнування пiдприємств; 

− пoтреба в oб'єднаннi рiзних напрямкiв дiяльнoстi пiдприємства в 

умoвах рoзвитку прoцесiв децентралiзацiї та диверсифiкацiї; 

− наявнiсть яскравo виражених кoнкурентних переваг i неoбхiднiсть 

їхньoї пiдтримки абo ствoрення їх; 

− пoсилення кoнкуренцiї; 

− iнтернацioналiзацiя бiзнесу, рoзвитoк зв'язкiв з пiдприємствами, якi 

викoристoвують систему стратегiчнoгo планування; 

− наявнiсть висoкoквалiфiкoваних менеджерiв, здатних вирiшувати 

складнi питання, застoсoвуючи систему стратегiчнoгo управлiння [2, с. 87]. 

На сучаснoму етапi вхoдження України в загальнoєврoпейськi та 

регioнальнi структури актуальним є питання рoзрoбки метoдики 

впрoвадження стратегiчнoгo планування функцioнування пiдприємств. 

Сучаснi темпи змiни i накoпичення знань є настiльки великими, щo 

стратегiчне планування являється  єдиним спoсoбoм прoгнoзування 

майбутнiх прoблем i мoжливoстей. 

Oснoвними перевагами стратегiчнoгo планування є: 

− зв‘язoк пoтoчних рiшень з майбутнiми результатами, oрганiзoване 

oсмислення рiшень з прoгнoзуванням їхнiх наслiдкiв;  

− oрiєнтацiя на пoшук альтернативних варiантiв дoсягнення цiлей, тoбтo 

дoпустимих цiлей у межах визначених цiлей та наявних oбмежень; 

− визначення мoжливoстей i загрoз, сильних та слабких стoрiн 

дiяльнoстi пiдприємства, врахування їх при встанoвленнi цiлей i 

фoрмулюваннi стратегiй для забезпечення впливу на цi аспекти вже сьoгoднi;  

− рoзпoдiл вiдпoвiдальнoстi не лише мiж напрямками дiяльнoстi, а й 

мiж пoтoчнoю та майбутньoю дiяльнiстю [3, с. 54]. 

 Стратегiчне планування представляє сoбoю прoцес, в якoму кoжний 

наступний етап ґрунтується на пoпереднiх.  

На сьoгoднiшнiй мoмент часу, мету та цiлi дiяльнoстi, кoжне 

пiдприємствo вибирає самoстiйнo. Неoбхiдними умoвами правильнoгo 

вибoру цiлей та стратегiї пiдприємства є аналiз зoвнiшньoгo середoвища з 

метoю визначення мoжливих загрoз i аналiз внутрiшньoгo середoвища 

пiдприємства з метoю з'ясування йoгo слабких та сильних стoрiн.  
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Взаємoвiднoсини у дiлoвoму свiтi все бiльш ускладнюються: змiнюється 

масштаб кoнкуренцiї, умoви кoнкурентнoї бoрoтьби, усе скoрiше 

oнoвлюються технoлoгiї, змiнюються пoтреби та смаки спoживачiв. У цих 

умoвах забезпечення ефективнoї дiяльнoстi пiдприємства без стратегiчнoгo 

планування стає немoжливим.  

Стратегiя станoвиться життєвo неoбхiдним управлiнським 

iнструментoм, за дoпoмoгoю якoгo фiрма мoже прoтистoяти змiнi умoв 

навкoлишньoгo середoвища.  Неoбхiднiсть стратегiчнoгo планування пoлягає 

в тoму, щoб зрoбити oперативнi, пoтoчнi управлiнськi рiшення 

наукoвooбґрунтoваними в умoвах екoнoмiчнoї невизначенoстi та 

нестабiльнoстi зoвнiшньoгo середoвища iснування пiдприємства.  

Таким чинoм, застoсування стратегiчнoгo планування мoже стати 

фoрмулoю успiху для всiх суб‘єктiв гoспoдарювання, oскiльки забезпечує ряд 

переваг, якi виявляються у тoму, щo вoнo дає змoгу ствoрити загальну 

ефективну стратегiю дiяльнoстi для пiдприємства; трансфoрмувати 

спрямування суб‘єкта гoспoдарювання з iнертнoгo реагування на вплив 

ринкoвих фактoрiв на активнi рiшення та дiї; прoаналiзувати та oцiнити 

ефективнiсть кoжнoї сфери дiяльнoстi; надавати дiяльнoстi пiдприємств 

певний кiлькiсний та якiсний характер; зoсереджувати увагу суб‘єкта 

гoспoдарювання на найбiльш перспективних та успiшних напрямах рoзвитку. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблема розробки ефективної стратегії розвитку підприємства на 

ринку є досить актуальною і важливою особливо за сучасних умов 

господарювання. Адже чітко визначена стратегія виступає невід‘ємною 

складовою його успішного функціонування, як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринках. Дана проблема стосується не тільки нових організацій, 

але й фірм, які мають стійки рикові позиції та відповідну репутацію. 

Вагомий внесок у розвиток стратегічного управління зробили вчені: 



52 

Д.Аакер, І.Ансофф, Х.Віссєма, У.Кінг, Д.Кліланд, Г.Мінцберг,                              

А.Дж. Стрікленд, О.С.Віханський, В.А.Винокуров, А.П.Градов, П.В.Забєлін, 

Г.Б.Клєйнер, М.І.Круглов, В.Д.Маркова, B.C. Єфремов, В.А.Білошапка, 

В.Г.Герасимчук, А.П.Наливайко, B.C. Пономаренко, О.І.Пушкар, 

О.М.Тридід, М.В.Туленков та ін. 

В сьогоднішніх умовах господарювання не існує загальноприйнятого 

стандарту, щодо структури та змісту стратегії, проте важливовизначити, що 

будь-яка стратегія, обрана конкретним підприємством, завжди має 

індивідуальний характер, бо вона формується і впроваджується під впливом 

багатьох чинників. Незважаючи на те що двох абсолютно однакових 

стратегій не може бути, у менеджменті підприємства часто визначають 

загальні стратегії. 

Стратегію підприємства вважають одним з головних понять у 

стратегічному менеджменті. Різні дослідники запропонували безліч 

визначень терміну «стратегія». Із цих визначень можна зробити висновок, що 

стратегія – це такий компонент стратегічного управління, який дозволяє 

підприємству досягати чітко встановлених цілей, забезпечити відповідний 

рівень конкурентоспроможність, успішно працювати у жорстких ринкових 

умовах господарювання.  

Про важливість розробки стратегії підприємства достатньо влучно 

висловився відомий фахівець в галузі стратегічного менеджменту 

американський вчений І. Ансофф. Він писав: «... компанії, за відсутності 

планованої і керованої стратегії, приречені на вимирання… В компаніях, 

яким вдається вижити, стратегічною поведінкою принайми керують». [1] 

Кожне підприємство повинне мати чітко визначені цілі та мету, для 

забезпечення ефективної та стабільної діяльності на ринку. В свою чергу від 

стратегії вимагається її пристосування до усіх змін, які відбуваються, як у 

внутрішньому та і зовнішньому середовищі організації.  

Стратегію трактують як певний вид  діяльності підприємства, 

пов‘язаний з позицією компанії на зовнішньому ринку, як сьогодні, так і в 

майбутньому. Стратегія спрямована на реалізацію основних довгострокових 

цілей підприємства. Поняття «стратегія» використовують в науці та практиці 

управління з 50-х років ХХ ст. 

Метою стратегічного планування є встановлення певного порядку дій 

для ефективного функціонування в конкурентному оточенні. Визначення 

самої стратегії значною мірою залежить від поточної ситуації, у якій 

перебуває організація.  

Для того, що б обрати ефективну стратегію потрібно: 

- перш за все, з‘ясувати якою була поточна стратегія та проаналізувати 

її; 

- здійснити аналіз портфелю продукції фірми (переліку видів продукції, 

які вона виготовляє); 

- розробити альтернативні варіанти поведінки; 

- обрати найбільш придатний варіант (стратегію). 

У теорії менеджменту важливим поняттям є ідея базової стратегії 
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підприємства. Базова стратегія підприємства є складним багаторівневим 

утворенням, у якому стратегія нижчого рівня підтримує і доповнює стратегію 

вищого, а реалізація кожної з них забезпечує досягнення загальних цілей.  [2] 

Стратегія підприємства повинна базуватись на чотирьох складниках: 

сфери діяльності, стратегічних цілей, способу отримання конкурентної 

переваги та функціональних стратегій. 

Сфера діяльності підприємства вказує на те, які товари чи послуги і на 

яких ринках підприємство має намір реалізовувати.  

Стратегічні цілі вказують напрям діяльності підприємства, визначають 

методи мотивації працівників та методи контролю за виконанням планів.  

Основними засобами здобуття конкурентної переваги підприємства на 

ринку є: відмінна якість, помірні ціни, швидкість доставки, торгова марка, 

відповідні характеристики товару [3]. 

Управління стратегією розвитку підприємства не є самоціллю, а скоріше 

фактором досягнення довгострокових стратегічних цілей направлених на 

конкурентну спроможність певного підприємства. Успіх будь-якої фірми 

залежить від уміння старанно аналізувати ринок і від того, яку власне 

позицію зайняла фірма, стратегічно продуману чи таку, що найбільш 

правильно визначає: місце, час, товар і його ціну. Добре продумане 

стратегічне бачення готує підприємство до майбутнього, дає змогу правильно 

вибрати довгострокові напрями розвитку та визначає наміри вищого 

керівництва стати на конкретні ділові позиції. [4] 

Отже, процес розробки сучасної стратегії розвитку вимагає 

стратегічного мислення, творчого пошуку втілення новаторських ідей в усіх 

аспектах діяльності. Формування стратегії дозволяє проаналізувати суть умов 

в яких працює фірма,визначити місію, цілі і завдання підприємства, 

розробити головні напрями його збалансованого розвитку в умовах 

динамічно мінливого зовнішнього оточення при максимальному 

використанні всіх наявних ресурсів організації. 
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МІСІЯ, ЦІЛІ ТА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що кожній організації, перед 

тим як розпочати свою діяльність, необхідно визначити місію та цілі, також 

потрібно визначити культуру своєї організації. 

На сам перед, визначимо в чому полягає місія. Місія - це принципове 

призначення організації, яким вона відрізняється від інших організацій і в 

рамках якого визначає характер операцій як зі своєю продукцією так і на 

ринках. Місія складається з довгострокового бачення того, що організація 

прагне робити, та з того, якою організація намагається стати.[1] 

Також місія передбачає формування основних передумов діяльності 

підприємства в умовах різкого впливу на неї з боку зовнішнього середовища 

і певних складових її внутрішньої природи та організації, а також розробку 

основних концепцій, цілей і завдань, які відкриваються перед підприємством 

з урахуванням перспектив її реалізації. Місія повинна забезпечувати 

підтримку певного конкурентного статусу підприємства і надати йому 

конкурентну перевагу на тривалий період.[2] 

При формуванні місії організації слід дотримуватись низки принципів, а 

саме: принципу системності; партисипативності; врахування користі; 

реалістичності та відвертості; унікальності; лаконічності; інтеграції; 

цілісності; об‘єднання інтересів; конкретності; декомпозиції; доступності; 

легкості відтворення; гнучкості; якості розуміння. 

Також місія створює можливість для більш ефективного управління 

організацією в силу того, що вона: являється базою для встановлення цілей 

організації, забезпечує несуперечність набору цілей, а також допомагає 

розробці стратегії організації, встановлюючи направленість і допустимі 

границі її функціонування; забезпечує стандарти для розподілу ресурсів 

організації.[1] 

Що ж таке цілі організації? 

Ціль організації як об'єкта стратегічного управління - це бажаний стан 

організації або бажаний результат її діяльності.[3] Усі цілі організації можна 

умовно розділити на умовно-постійні та умовно-змінні. До умовно-постійних 

цілей слід віднести сукупність цілей, які визначають сенс існування 

організації. За формулюванням такі цілі визначають стан організації, який 

бажано потійно підтримувати протягом усього терміну її існування. До 

умовно-змінних цілей слід віднести сукупність цілей, виконання яких сприяє 

досягненню більш значущих умовно постійних цілей. Такі цілі мають 

кінцевий характер, досягнення таких цілей робить їх неактуальними. За 

формулюванням умовно-змінні цілі визначають стан організації (або частини 

її, або її діяльності), який бажано досягнути протягом кінцевого терміну.[4] 
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Рисунок – Ієрархія цілей організації [4] 

 

Перейдемо до культури організації. Культура організації — характер, 

особливості, стиль функціонування організації, які виявляються в поведінці і 

реакціях особистостей та соціальних груп її працівників, в їх судженнях, 

відносинах, у способах вирішення проблем організації праці і виробництва, в 

обладнанні і внутрішній естетиці, техніці й технології, що використовуються. 

Іноді культуру організації ототожнюють з організаційною культурою. 

Поняття "організаційна культура" відображає ступінь організаційного 

упорядкування процесу виробництва і процесу менеджменту організації і є 

тільки одним із елементів культури організації. Також недоцільно 

ототожнювати феномен культуру організації із корпоративною культурою, 

носіями якої є корпорації - одна з організаційно-правових форм 

господарювання в ринковій економіці. 

Також ми повинні знати, що культуру організації формують дві групи 

елементів: матеріальні і духовно-світоглядні. Матеріальні елементи культури 

організації відображають культуру виробництва і культуру менеджменту: 

реальним їх виявом є технологічна культура, культура трудових процесів і 

культура середовища діяльності членів організації. Духовно-світоглядні 

елементи - це комплекс основних особливостей, які відрізняють організацію і 

її працівників від інших. Також духовно-світоглядні елементи, визначають 

поведінку людей у процесах індивідуальної і групової (колективної) трудової 

діяльності.[5] 

Потреби власників організації 

Місія організації 

Базові цінності  Культура управління  

Стратегічне бачення  

Умовно-постійні цілі 

Стратегічні цілі 

Цілі генеральної стратегії 

Цілі функціональних 

стратегій 

Цілі стратегій підрозділів 

організації 

Умовно-змінні цілі 

Система поточних цілей організації ,  її підрозділів і 

працівників 



56 

Отже, ми дізнались, що завдяки місії ми можемо збільшити 

ефективність управління організацією і що завдяки їй ми зберігаєм 

конкурентний статус підприємства. Ми визначили, що цілі нам потрібні для 

полегшення планування діяльності нашої організації. І ми дізнались про 

культуру організації і в чому полягає її суть.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

 ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В сучасних умовах господарювання, коли підприємства наділені 

широкими можливостями в виборі партнерів по коопераційним зв‘язкам, 

визначенні товарної, комунікаційної, збутової та інших політик важко не 

погодитися з тим, що проведення маркетингових досліджень на підприємстві 

стає все більш необхідною складовою успішної комерційної діяльності на 

ринку. Адже кінцевий результат маркетингової роботи може забезпечити 

підприємствам не тільки успішне ринкове функціонування, але й відповідний 

рівень конкурентоспроможності, прибутковості та рентабельності. 

Проблемі організації та проведення маркетингових досліджень 

підприємств як в теоретичному, так і в практичному аспектах присвячено 

багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них роботи таких 

відомих зарубіжних фахівців, як І. Ансоффа, Г. Армстронга, В. Вонга,                      

П. Діксона, Дж. Р. Еванса, Ф. Котлера, М. Портера, Д. Сондерса.                        

Серед вітчизняних науковців цими питаннями опікувалися: С.С. Гаркавенко, 

В.Г. Герасимчук, Н.П. Гончарова, А.П Гречан, О.В. Зозульов,                                  

Є.В. Крикавський, І.В. Лилик, П.Г. Перерва, Т.О. Примак, Т.Б. Решетілова, 

А.О. Старостіна, Н.І. Чухрай, Ю.В. Яковець та багато інших вчених. Проте 

окремі питання щодо маркетингових досліджень їх ролі і значенні в 

підвищенні ефективності системи господарювання потребують 

удосконалення та подальшого розвитку [1]. 

http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%91%D0%9C/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%96%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%20%D0%92/11%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%20%E2%80%93%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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Актуальність даного виду дослідження зумовлене й зменшенням періоду 

між виведенням інноваційного товару на ринок та появою аналогічної копії, 

постійно полегшується й доступ до новітніх технологій, тому підприємство 

змушене швидко реагувати на будь-які зміни в ринковому середовищі. 

За результатами аналітичних досліджень, можна констатувати той факт, 

що в Україні, на жаль, лише близько 20 % фірм активно користуються 

результатами маркетингових досліджень, прикладають максимум зусиль для 

їхньої організації і проведення. Тоді як в США відповідні дослідження 

регулярно проводять 90 % від загальної кількості зареєстрованих 

комерційних установ, у країнах Європи – 75 %. Це є підтвердженням того, 

що дане питання потребує постійного уваги. 

Сьогодні існує безліч проблем, які перешкоджають розвитку ринку 

маркетингових досліджень. Серед найбільш розповсюджених слід виділити 

такі, як: низький рівень прибутковості бізнесу; відсутність зацікавленості з 

боку керівництва і нерозуміння необхідності проведення маркетингових 

досліджень, як запоруки успішної діяльності компанії в майбутньому; 

невміння правильно використовувати результати дослідження; висока 

вартість; низька якість отримуваної інформації тощо. 

Проте варто зазначити, що за останні декілька років інтерес 

вітчизняного бізнесу до збору актуальної інформації почав зростати. 

Наразі ринок маркетингових досліджень в Україні структурно 

представлений дослідницькими компаніями та клієнтами. До того ж, в нас 

працюють як транснаціональні дослідницькі корпорації, так і українські 

компанії, які можуть запропонувати різні методики проведення ринкових 

досліджень. 

На жаль, інформацію про дослідницькі методики знайти майже 

неможливо, так як  компанії розглядають її як комерційну таємницю. Через 

це фахівці, які займаються даною проблематикою, вдячні таким компаніям 

як: «InMind», «Міжнародна маркетингова група», «Український Медіа 

Монітор», «TNS Ukraine»,  «Ukrainian Marketing Group», «Ukrainian Marketing 

Project», «Marketing Lab», «Q&Q Research», а також Українській Асоціації 

Маркетингу за надання відповідних матеріалів [2]. 

Визначальним методом вирішення проблеми проведення маркетингових 

досліджень в Україні може стати Інтернет. Адже саме він є важливим 

джерелом отримання чи не найціннішого виду інформації - первинної. Її 

накопичення в он-лайн форматі надзвичайно полегшує етап збирання та 

аналізу ринкової інформації. Прикладом проведення даного виду 

дослідження в Інтернеті слугують он-лайн опитування, вивчення думки 

відвідувачів сайтів, організація електронних фокус-груп тощо. Навіть на 

думку експертів, маркетингові Інтернет-дослідження мають неабиякий 

потенціал для стрімкого розвитку українських підприємств [3]. 

Отже, актуальність впровадження маркетингових досліджень у систему 

управління вітчизняних підприємств зумовлена специфікою сучасного етапу 

розвитку ринкових відносин в Україні та їх роллю в процесі прийняття та 

обґрунтування управлінських рішень. Сьогодні стан розвитку ринку 
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маркетингових досліджень характеризується періодом становлення і 

потребує поглиблених розробок щодо адаптації зарубіжного досвіду до умов 

вітчизняного ринкового середовища. Для вирішення цього вкрай важливого 

питання варто створювати маркетингові відділи на підприємствах або 

делегувати ці функції маркетинговим аутсорсинговим компаніям, які 

зможуть на високопрофесійному рівні забезпечити організацію сучасною 

ринковою інформацією необхідною для ефективної роботи на ринку. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ 

 

 Розглянуто поняття електронної комерції як підґрунтя до виникнення 

Інтернетмаркетингу. Розглянуто та проаналізовано погляди на визначення 

категорії Інтернетмаркетингу зарубіжними та вітчизняними науковцями. 

Досліджено особливості та структуру вітчизняних користувачів мережі 

Інтернет, окреслено сучасний стан розвитку Інтернет-маркетингу в Україні.   

 Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу та інформатизація 

бізнесу є важливими чинниками переорієнтації основних напрямів діяльності 

більшості підприємств, у тому числі, виникненню нових видів маркетингу. 

Одним із результатів науково-технічного прогресу є створення принципово 

нового виду маркетингу – Інтернет-маркетингу.  

 Метою даного дослідження є аналіз категорії Інтернет-маркетингу, 

передумов виникнення Інтернет-маркетингу в Україні та сучасного стану 

його розвитку, виявлення недоліків його застосування на вітчизняних 

підприємствах з метою окреслення перспектив його подальшого розвитку, 

що стануть підґрунтям для розробки подальших пропозицій щодо 

конкретних напрямків його удосконалення.  

 Електронна комерція як новий вид бізнесу виникла наприкінці XX ст. і в 

останні роки в розвинених країнах остаточно набула рис усталеного і 

стабільно бізнесу, що розвивається, з досить чіткими правилами гри для 

продавців і покупців. Сьогодні це сфера цифрової економіки, що включає всі 
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фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних 

мереж. Україна з ряду причин знаходиться на початку освоєння електронної 

комерції, і сприйняття практичного зарубіжного досвіду їй є необхідним [1].  

 Базуючись на різноманітних підходах до трактування поняття 

«маркетинг» з урахуванням специфіки діяльності в мережі Інтернет, 

висунуто ряд визначень категорії «Інтернет-маркетинг»:  

1. Інтернет-маркетинг являє собою процес планування і втілення задуму, 

ціноутворення, просування і реалізації ідей, продукції і послуг в мережі 

Інтернет за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і 

організацій.  

2. Інтернет-маркетинг – це передбачення, управління і задоволення 

попиту на товари і послуги за допомогою мережі Інтернет.  

3. Інтернет-маркетинг – вид діяльності, спрямований на задоволення 

потреб шляхом обміну через мережу Інтернет.  

4. Інтернет-маркетинг – система заходів щодо вивчення ринку в мережі 

Інтернет і активного впливу на споживчий попит у її межах з метою 

розширення збуту вироблених підприємствами товарів.  

5. Інтернет-маркетинг – сукупність послідовних організаційно-технічних 

дій підприємства з вивчення ринку шляхом аналізу веб-сайтів конкурентів, 

громадських організацій, аналітичних сайтів в мережі Інтернет, виробництва 

продукції з урахуванням ринкового попиту і просування товарів до 

споживача через Інтернет з метою отримання максимального прибутку. 

6. Використання Інтернету привносить нові особливості і переваги в 

порівнянні з маркетингом, заснованим на традиційних технологіях. Ось деякі 

з них:  

7. Перехід ключової ролі від виробників до споживачів. Одними з 

найбільш фундаментальних якостей, привнесених Інтернетом у світ сучасної 

комерції, є перехід ключової ролі від виробників до споживачів. У такій 

ситуації увага покупців стає найбільшою цінністю, а встановлені взаємини з 

клієнтами – головним капіталом компаній.  

8. Глобалізація діяльності і зниження транзакційних витрат. Інтернет 

значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення комерції. Він є 

глобальним засобом комунікації, який не має жодних територіальних 

обмежень, при цьому вартість доступу до інформації не залежить від 

віддаленості від неї, на противагу традиційним засобам, де ця залежність 

прямо пропорційна. Таким чином, електронна комерція дозволяє навіть 

найдрібнішим постачальникам досягати глобальної присутності і займатися 

бізнесом у світовому масштабі.   

9. Персоналізація взаємодії і перехід до персонального маркетингу. 

Використовуючи засоби електронної взаємодії, компанії можуть отримувати 

детальну інформацію про запити кожного індивідуального замовника і 

автоматично надавати продукти та послуги, що відповідають індивідуальним 

вимогам. Одним із простих прикладів цього може служити персональне 

представлення веб-сайту для кожного з клієнтів або партнерів компанії.  
10. Зниження трансформаційних витрат. Воно може досягатися за 
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рахунок оптимального вибору структури товарного асортименту, скорочення 
часу на розробку і впровадження нової продукції, обґрунтованої політики 
ціноутворення, зниження числа посередників, витрат на збут і т.д.  

Досліджуючи динаміку розвитку Інтернет-маркетингу в Україні варто 
зосередитися на аналізі структури користувачів мережі Інтернет. Кількість 
користувачів Інтернет у світі та, зокрема, в Україні щороку збільшується в 
декілька разів.  

Стосовно вікової ознаки, найбільша кількість Інтернет-користувачів 
України – населення у віці від 15 до 29 років, що займає 49% усіх 
користувачів. Дещо менша – у віці від 30 до 44 років – 34%. Населення у віці 
від 45 років є найменш активними користувачами мережі Інтернет – 17%.  

Із прискоренням науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг в 
Україні також набуває стрімкого розвитку. Підтвердженням цього є той факт, 
що з кожним роком витрати на рекламу в мережі Інтернет зростають та 
складають значну частку рекламних бюджетів рекламодавців. Так, усе 
більша кількість компаній включає Інтернет-маркетинг у перелік 
використовуваних маркетингових інструментів, причому все більше число 
фірм використовує Інтернет на всіх етапах своєї діяльності. Внаслідок цього 
останнім часом відбувається перехід від використання застарілих веб-сайтів з 
обмеженою функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного 
маркетингового інструменту.  

Процес розвитку Інтернет-маркетингу в Україні значно відрізняється від 
шляху передових європейських країн і США:  

• доступ в Інтернет в Україні має набагато менша частка населення;  
• Інтернет в Україні поки що є більш доступним людям з рівнем доходу 

вище середнього;  
• забезпеченість якісним зв'язком та рівень комп'ютерної грамотності 

населення України залишається недостатнім.  
Також можливо стверджувати, що весь потенціал Інтернету в Україні 

використовується не повною мірою через нерозуміння його переваг у 
порівнянні з традиційними ЗМІ та засобами рекламування.  

Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері Інтернет-
маркетингу, можна спрогнозувати наступні напрямки розвитку цієї галузі у 
майбутньому:  

1. Зростання питомої ваги Інтернет-торгівлі в сфері ринкових відносин, 
збільшення загального обсягу віртуального товарообігу.  

2. Посилення конкуренції між суб‘єктами-учасниками ринку Інтернет-
торгівлі.  

3. В сегменті пропозиції Інтернет-маркетингу – поява нових видів 
товарів та послуг.  

4. В сегменті попиту – посилення рівня вимогливості клієнтів та 
збільшення їх критичності до процесу вибору конкретної пропозиції товарів 
чи послуг.  

5. Посилення законодавчої регламентації та умов провадження Інтернет-
торгівлі. Поява додаткових умов контролю та регулювання Інтернет-
маркетингу в мережі Інтернет.  
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6. Посилення інтеграції вітчизняного Інтернет-ринку до світового.  

Значною перспективою розвитку Інтернет-маркетингу є сприятливі 

умови для інтеграції регіональних ринків до ринків національного рівня, а їх, 

у свою чергу, до міжнародних та світових. Із розширенням ринку 

глобалізація обігу товарів та послуг поширюватиметься, що є значним 

позитивним явищем для поглиблення розвитку Інтернетмаркетингу в Україні 

та залучення досвіду його використання іншими країнами.  

Виходячи з результатів даного дослідження можна зробити висновок, 

що на сьогодні розвиток Інтернет-маркетингу тісно пов‘язаний із 

становищем та перспективами розвитку Інтернет-торгівлі. У зв‘язку із 

стрімким ростом науково-технічного прогресу  Інтернет-маркетинг набуває 

не лише актуальності, але й поступово перетворюється на основний вид 

комунікації зі споживачами багатьох підприємств різних галузей економіки. 

Дана ситуація зумовлена рядом особливостей, розглянутих у даному 

дослідженні, і на які варто звертати увагу господарським одиницям не лише 

для успішного розвитку їх комерційної діяльності, але й підтримання рівня 

власної конкурентоспроможності на ринку. 
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МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ 

 

Управління підприємством гостинності - один із видів економічної 

діяльності, який має на меті отримання прибутку шляхом задоволення потреб 

споживачів за  допомогою раціонального використання трудових, 

матеріально-технічних та інформаційних ресурсів. Намір закладу готельно-

ресторанного господарства - відстоювати передову позицію на ринку послуг 

гостинності, що передусім здійснюється у збереженні рентабельності 
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ресторану, готелю. Рентабельність підприємства можна досягти, якщо 

реалізувати комплекс зобов'язань, таких як: створення та функціонування 

доцільної організації механізму управління, результативне керування 

кадровим потенціалом, розвинення матеріально-технічних засобів, 

підвищення рівня системи обслуговування, впровадження маркетингових 

засобів та використання реклами. В основі успіху реалізації усіх перелічених 

завдань знаходяться керівники підприємства, які беруть на себе 

відповідальність за організацію злагодженої та продуктивної роботи усієї 

організаційної системи, через прийняття різних управлінських рішень. В 

свою чергу, прийняття управлінського рішення - це вибір певного набору дій 

суб'єкта управління, направлений на отримання визначеного результату та 

досягнення цілей підприємства. Процес прийняття рішень потребує від 

керівників професійності, досвіду у роботі, вміння діяти швидко та в той же 

час результативно. Управлінці повинні добре орієнтуватись у різних методах 

прийняття рішень, знати їх переваги та недоліки, розумітись, коли краще 

застосувати той чи інший метод, вміти комбінувати методи, виділяти 

стандартні управлінські завдання та використовувати структуровані методи 

прийняття рішень.Класифікація рішень - пізнавально-закономірний процес, 

що дозволяє упорядкувати їх та винести основні характеристики та 

особливості кожному виду рішень. Для кожного виду створюють структуру 

інформації, яка направляє керівників при формуванні рішення, обрання 

переконливого варіанту і втілення обраного рішення. 

Рішення класифікують за великою кількістю різноманітних ознак.  

Одна із них - спосіб обгрунтування, за якою рішення поділяються на 

інтуїтивні, раціональні, адаптаційні.  

Інтуїтивні базуються на здогадках та відчуттях керівника, що рішення 

правильне та приведе до успіху. Часто рішення приймається спираючись на 

досвід менеджера та в умовах відсутності часу.  

Адаптаційні рішення базуються на схожому успішному вирішенні 

здійсненому в минулому. Приймаються рішення швидко, спираючись на такі 

фактори, як стаж, досвід роботи керівника, знання, кваліфікацію, але доволі 

часто не розглядають інші варіанти та альтернативи. 

Раціональні базуються на основі усестороннього дослідження проблеми 

та науковому аналізі, можливість визначити усі переваги та недоліки 

рішення. Рішення виявляються найчастіше найоб'єктивнішими, але 

потребують великих затрат часу. 

На сучасному ринку ресторанних послуг для закладів є у пріоритеті 

забезпечення високого рівня прийняття управлінських рішень Відбувається 

це через зміни в індустрії гостинності: швидкий розвиток нових методів 

прийняття рішень, популяризація європейських стандартів і технологій, 

збільшення вимог до якості процесу прийняття рішень та надання послуг. 

Можна визначити рекомендації щодо покращення прийняття оптимальних 

рішень, а саме:  

● Покращення рівня розробки альтернатив для вирішення проблем. 

● Розробка ефективного механізму контролю. 
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● Проблема мотивації кадрів. 

● Побудова колективної культури. 

● Розвиток систем керівництва. 

Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень і відповідно 

підвищення якості прийнятих рішень досягається за допомогою застосування 

наукового підходу, методів прийняття рішень. Наприклад: ефективність 

реалізації всіх висновків рекомендацій може бути підтверджена 

розрахунками за основними показниками управлінської та реалізації 

господарської діяльності.  

До управлінських характеристик, наприклад, можна зарахувати рівень 

дотримання загального механізму менеджменту на підприємстві. Якість 

виконання менеджерами та спеціалістами своїх обов'язків відповідно до їх 

посадових інструкцій і корпоративної культури закладу ресторанного 

господарства. 

Власники закладів все більше інвестують зусиль з метою того, щоб 

підприємство виділилось, прогресувало, тим самим отримуючи 

ідентифікацію серед інших закладів з сторони споживача. Конкуренція – це 

необхідний інструмент для ефективної роботи та діяльності підприємства на 

ринку послуг. Конкуренція надає швидкий темп розвитку закладів РГ, 

змушує йти вперед, не зупиняючись на досягнутому, самовдосконалюватись, 

підвищувати якість надання послуг, підвищувати продуктивність процесу 

виробництва та реалізації товару чи послуги, а також збільшує мотивацію 

працівників. Під час формування конкурентоспроможності покладаються на 

певні чинники, такі як: ціна, продукція, послуги, персонал, імідж та 

раціональне розумне управління. Взаємодія різнопланових функцій, що 

покладені на підприємство: виробництво, реалізація, організація 

обслуговування та процес керування всіма складовими закладу зумовлюють 

високий рівень складності досягнення конкурентоспроможності. На даний 

час виникає певна залежність: розумне, ефективне та правильне прийняття 

рішень керівництвом закладу піднімає його до планки, де якість послуг 

посідає головне місце, а якість забезпечує конкурентоспроможність 

підприємства, яка в той час обумовлює успіх закладу. 

Отож, на даний час сфера ресторанного господарства розвивається 

великим темпами, зростає попит до закладів ресторанного господарства на 

ринку, тому підприємства повинні постійно підвищувати свій рівень 

майстерності, вдосконалювати якість надання послуг в ресторані та 

професіоналізм у прийнятті рішень. В цьому допоможе система чинників, які 

впливають на прийняття рішень та сукупність рекомендацій щодо 

покращення ефективності в прийнятті рішень. Кожен чинник, рекомендація є 

важливою, потрібно дотримуватись правил, вимог і стандартів в кожній 

складовій, аналізуючи кожен фактор, його вплив на роботу закладу , ми 

знаходимо помилки, які в майбутньому ліквідуємо, тим самим покращуючи 

рівень компетентності прийняття рішень, а відповідно і покращення послуг, 

які надаємо в ресторані.  
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Вивчення маркетингових комунікацій передбачає побудову 

різноманітних моделей, які відповідають поставленим перед дослідником 

завданням. При цьому необхідність моделювання обумовлена складністю 

процесів комунікації, неможливістю (складністю) проведення експерименту 

в реальному житті. Такий підхід дає можливість найбільш повно охопити всі 

напрямки та рівні і з оптимальною віддачею використовувати ресурси.  

Комунікаційні моделі, бурхливий розвиток яких почався з 50-х рр. 20 

ст., постійно вдосконалюються, відбуваються певні трансформації 

комунікаційних повідомлень, до основних елементів комунікаційних 

процесів поступово додають все нові складові, які є більш пріоритетними, 

наприклад, ключовим елементом, крім зворотного зв‘язку, виділяють і так 

названих «лідерів думок», «пропонентів» тощо. Кожна із моделей має свою 

специфіку, яка зумовлена приналежністю її автора до тієї чи іншої наукової 

школи, його поглядами та інтересами. Дана специфікація дозволяє 

класифікувати базові комунікаційні моделі таким чином [1]:  

1) «лінія Ласуелла», в яку входять власне модель комунікативного акту 

Ласуелла (містить п‘ять елементів: комунікатор, повідомлення, засіб (канал), 

реципієнт, ефект, кожен з яких являє собою область аналізу комунікативного 

процесу) та розвинені далі Р. Бреддоком і Г. Гербнером, які додали декілька 

нових компонентів (Р. Бреддок – мету, з якою говорить комунікатор, та 

умови, в яких відбувається комунікативний акт; Г. Гербнер ввів залежність 

моделі комунікативного акту від типу комунікативної ситуації);  

2) «лінія Шенона–Вівера» – моделі Шенона–Вівера, М.ДеФлера, 

Осгуда–Шрама. Модель Шенона–Вівера має лінійний односторонній 

характер, акцентує увагу на змісті повідомлення, яке є на початку 

комунікаційного процесу та наприкінці цього процесу; містить п‘ять 

функціональних елементів (джерело інформації, відправник, канал, 

отримувач, мета чи місце призначення) та один дисфункціональний – шум. 

https://ppt-online.org/162469
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Послідовники даної лінії значно перетворили первинну модель: М. ДеФлер 

ввів в модель зворотний зв'язок, модель Осгуда-Шрамма, яка представляє 

комунікативний процес як замкнутий або циркулярний;  
3) «лінія Ньюкомба» – трикутна модель Т. Ньюкомба (автором 

запропоновано враховувати взаємовідносини, що виникають між суб‘єктами 
спілкування, а також між ними та об‘єктом мовлення);  

4) «лінія» семіотичних моделей комунікації («лінія Якобсона») містить 
моделі Р.О. Якобсона, Ю.М. Лотмана, У. Еко, Т.М. Дрідзе. Семіотичні 
комунікації реалізують інформаційну (відображає здатність повідомляти 
інформацію про предмети, явища, дії та процеси), експресивну (вираження 
змістовної та оціночної інформації існуючої ситуації) та прагматичну 
(направлена на передачу комунікативної установки, що розраховує на 
адекватну реакцію реципієнта відповідно до соціальної мовної норми) 
функції комунікації.  

Крім розглянутих комунікаційних моделей, які дослідники називають 
базовими, виділяють ще комунікаційні моделі процесу переконання та моделі 
поширення інформації і впливу; існують, наприклад, маркетингова модель 
Котлера, модель переконання Дж. та М. Рілеїв, системна модель комунікації, 
голографічна модель Броуна і т.д. Сучасна теорія комунікацій створила та 
ускладнила попередні моделі, поступово переходячи від лінійних до 
нелінійних моделей, а від них – до об'ємних (спіральних, мозаїчних тощо).  

Проте, в більшості з існуючих моделей відсутній економетричний базис 
визначення ефективності комунікацій. Найбільш розвинутою з точки зору 
економетричного опису саме маркетингових комунікаційних систем, є 
модель Шенона– Вівера, в якій, обсяг покупок (як показник ефективності 
маркетингових комунікацій) залежить від обсягу інформаційного шуму та 
кількості повідомлень, генерованих відправником з поправкою на фактори 
економічної кон‘юнктури. Модель Левіджа та Стейнера розкриває 
ефективність маркетингових комунікацій через мотиваційні фактори та 
фактори надання переваги певній торговій марці, але дана модель не має 
економетричного опису [2]. Модель Титова-Ліберова-Алексєєва, доповнена 
коефіцієнтами комунікативної ефективності та показником порівняння 
власних витрат з витратами конкурентів і, відповідно, обсягів продажу [3]. 
Звичайно, такий підхід до оцінювання ефективності маркетингових 
комунікацій не є вичерпним і потребує подальшого розроблення для оцінки 
ефективності окремих інструментів маркетингових комунікацій. Відтак, ці та 
інші аспекти оцінки ефективності комунікацій потребують подальших 
досліджень.  

З огляду на різноманітність моделей та широту застосування більшості з 
них також виникає необхідність моделювати певні, специфічні для предмета 
певної науки сторони процесу масової комунікації відповідно до завдань, що 
виникають в рамках конкретної дисципліни. Але і в рамках однієї науки 
можуть виникати різні завдання. І для конкретних цілей може ставитися 
задача побудови моделі, якої об'єднуючою різні типи комунікації, або 
підкреслює своєрідність одного з них, пов'язаного, наприклад, з певним 
прагненням комунікатора: інформувати реципієнта, навчити, переконати, 
вплинути на нього.  
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ОСОБЛИВОСТІ І ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В наш час ми можемо спостерігати світову та вітчизняну кризу в 

економіці, збільшується конкурентна боротьба між підприємствами. Щоб 
виграти цю боротьбу, потрібно впроваджувати ефективне стратегічне 
управління на підприємствах основа якого – стратегічне планування. 

Теоретичні та практичні аспекти стратегічного планування в системі 
менеджменту висвітлюють у своїх наукових працях такі іноземні та 
вітчизняні вчені як, І. Ансофф, Д. Стейнер, П. Лоранж, А. Скотт, Ф. Котлер, 
П. Друкер, О. Скібецький, В. Дикань, О. Дацій та ін [1]. 

Для висвітлення сутності терміну «стратегічне планування» необхідно 
проаналізувати зміст понять, які його утворюють. Як стверджує І. Ансофф 
«Стратегія – це набір певних правил для прийняття вагомих рішень, якими 
підприємство керується у своїй праці». Планування передусім досліджується 
як загальна функція системи менеджменту. Можна зазначити, що планування 
– це раціональний розподіл певних ресурсів для досягнення поставлених 
цілей.  

Отже, стратегічне планування – це процес формування стратегії, 
визначення мети та довгострокових цілей підприємства та ефективних 
шляхів їх досягнення на основі раціонального застосування стратегічних 
ресурсів підприємства. Суть якого полягає у виділенні істотного у всьому 
комплексі деяких змін, можливого і бажаного середовища організації у 
майбутньому [2]. 

Метою стратегічного планування є підтвердження можливостей та 
ефективних шляхів розвитку і функціонування підприємства на 
внутрішньому та зовнішньому ринку в довгостроковій перспективі. 

Важливим теоретичним питанням є визначення основних складових 
стратегічного планування. Тобто процес стратегічного планування охоплює 
такі компоненти: ціноутворення, розробка стратегій, аналітичні дії, контроль 
реалізації стратегічного плану. Кожен компонент комплексу складається з 
певних елементів, поєднання яких у послідовності дає змогу здійснювати 
стратегічне планування [3]. 
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Щодо методи стратегічного планування можна зазначити, що вона 

передбачає розробку багатоваріантної стратегії. Кожен варіант якої 

налаштований на розвиток підприємства в залежності від стану зовнішнього 

середовища. Інакше розробляється декілька стратегічних альтернатив з 

урахуванням можливих ситуацій у майбутньому. 

У процесі стратегічного планування є обов‘язковим врахувати такі 

аспекти: 

- розподіл ресурсів; 

- внутрішня координація; 

- адаптація до зовнішнього середовища; 

- усвідомлення організаційних стратегій. 

Стратегічне планування є складним процесом, який охоплює декілька 

етапів. 

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Суть його 

в тому, що в підборі, підготовці та кваліфікації до застосування інформації 

щодо підготовки стратегії, яка зможе надати повну характеристику факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, можливих стратегій. 

Етап 2. Визначення місії і цілей організації. Місія – аналіз цінностей, їх 

робота. Місія – це те, що робить об‘єкт стратегування для населення.  Цілі – 

це конкретний стан організації який є очікуваним. 

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища. На даному етапі застосовуються такі популярні методи 

дослідження, як експертна оцінка, статистичні і соціологічні дослідження, 

порівняння тощо. 

Етап 4. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища. Метою даного 

етапу є дослідження факторів зовнішнього середовища. Важливо 

використовувати таку методику, яка дала б можливість кількісно оцінити 

вплив кожного з них. 

Етап 5. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища. Передбачає 

дослідження і вивчення стану факторів внутрішнього середовища організації. 

Отримані результати будуть свідчити про змогу визначити сильні та слабкі 

сторони підприємства. 

Етап 6. Виконання розрахунків, обговорення, проектних розробок. 

Особливість даного етапу полягає у визначенні найважливіших показників, 

які найповніше зможу характеризувати очікувані стратегії та виявлені 

тенденції до їх змін. 

Етап 7. Формування варіантів стратегії. Суть його полягає у розробленні 

можливих для організації варіантів стратегічних планів. 

Етап 8. Вибір оптимальної стратегії. Є найважливішим етапом у 

стратегічному плануванні. Полягає у підборі оптимальної стратегії роботи 

підприємства на основі оцінювання таких факторів: рівень ризику, ринкова 

ситуація, залежність від фактору часу, очікувана ефективність тощо. 

Етап 9. Оцінювання стратегії. Суть його полягає у з‘ясуванні її 

відповідності цілям та місіям організації, а також у правильному добору 

методів для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища [4, с.56-60]. 
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Стратегічне планування визначає, коли і чого прагне досягнути 

організація. Але для цього необхідним є знання, як реалізувати стратегію, 

тобто забезпечити ефективне поточне планування. 

Отже, в сучасних умовах господарювання стратегічне планування є 

однією з найвпливовіших умов ефективної діяльності, економічного 

зростання і розвитку кожного підприємства. Стратегія є життєво необхідним 

управлінським інструментом, за допомогою якого організація може 

протидіяти певним змінним умовам навколишнього середовища. Стратегічне 

планування є важливим аспектом у функціонуванні кожного підприємства, 

тому що від нього залежить майбутнє, про це свідчить досвід компаній зі 

світовим іменем. 
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 ДО КИТАЮ 

 

Україна на даному етапі свого розвитку розпочинає розширювати 

торгівельну співпрацю з іншими країнами. Китає є країною, з якими Україна 

не добре налагодила стосунки, зокрема у торгівлі. Так як КНР  це активний 

споживач, чія купівельна спроможність стає дедалі більшою, то саме зараз 

український виробник має благодатний грунт для налагодження 

партнерських відносин. Китай дуже сильно потребує якісні товари з різних 

сфер, а експорт з України дозволить заповнити порожню нішу в її економіці. 

Вже в 2019 році Китай став №1 за обсягами реалізованої української 

продукції. Значення Китаю для Ураїни є дуже важливим, тому що він має 

масштабний внутрішній ринок та інвестиційну привабливість [1]. 

Торговельно-економічна співпраця між Україною та КНР регулюється 

Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про  

торговельно-економічне співробітництво (1992 р.), згідно з якою встановлено 

режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на експортні та імпортні 

товари двох країн, податків та інших внутрішніх зборів. 
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Загалом протягом останніх років імпорт Китаю в Україну у 2-4 рази 

перевищував експорт України в Китай. Зокрема, у 2018 р. експорт товарів з 

України до Китаю становив 2,2 млрд. дол США, тоді як імпорт товарів з 

Китаю в Україну – 7,6 млрд. дол. США. 

Найбільшими товарними групами українського експорту в Китай на 

рівні двох знаків Гармонізованої системи кодування товарів (HS2) були: 

- руди, шлак і зола (29,7%); 

- зерновi культури (25%); 

- жири та олії рослинного або тваринного походження (19,4%); 

- реактори ядерні, котли, машини (8,9%); 

- залишки і відходи харчової промисловості (6,5%) [2]. 

Україна почала експортувати молочні продукти до Китаю у зв‘язку з 

отриманням права експорту на цей ринок. Це призвело до збільшення частки 

сільськогосподарської та харчової продукції у структурі українського 

експорту до Китаю – з 18% до 53%. Експорт продукції машинобудування до 

Китаю становив близько 10% (насамперед, турбореактивні, турбо-гвинтові та 

інші газові турбіни, а також електродвигуни та генератори). 

Торгівля послугами поки займає незначне місце у загальній торгівлі 

товарами та послугами між Україною та Китаєм. Послуги займали 4,6% в 

експорті товарів та послуг з України до Китаю, 2,5% – в імпорті товарів та 

послуг. Разом з тим, протягом останніх п‘яти років спостерігалася тенденція 

до збільшення частки послуг у двосторонній торгівлі з Китаєм. Україна 

більше імпортує послуг з Китаю (189 млн дол. США), ніж експортує в Китай 

(106 млн. дол.США). 

У структурі українського експорту послуг до Китаю майже 50% займали 

транспортні послуги (52 млн. дол США), причому переважна частка з них 

припадала на повітряний транспорт (37 млн. дол.США). Важливе місце в 

експорті також займали ділові послуги (36,5%), з них найбільші обсяги 

експорту демонстрували послуги дослідження та розробки (20% усього 

експорту послуг до Китаю). Послуги, пов‘язані з подорожами та послуги у 

сфері телекомунікації, комп‘ютерні та інформаційні послуги займали 5,7% та 

3,3% відповідно [3]. 

Значний розмір ринку, стрімкий економічний розвиток, а також 

переорієнтація торговельних потоків Китаю на ринки третіх країн створює 

можливості для інтенсифікації двосторонньої торгівлі між Україною та 

Китаєм. Китай вже займає значне місце у зовнішній торгівлі України.  

Проте поряд із позитивними тенденціями торгівлі між Китаєм та 

Україною наявна низка значних проблем, які потребують вирішення. 

Український експорт до Китаю характеризується високою концентрацією та 

не диверсифікованістю, адже домінуючими позиціями у ньому є 

сільськогосподарські та мінеральні продукти. Водночас для низки товарних 

позицій України ринок Китаю все ж таки залишається закритим: насамперед 

це стосується аграрної та харчової продукції. Передумовою такої структури є 

торговельний режим Китаю, якому притаманна низка тарифних та 

нетарифних обмежень з метою захисту внутрішнього ринку.  
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Безпосереднє людське спілкування, як відомо, буває вербальним і 

невербальним. До форм останнього зазвичай відносять параязик, вираз 

обличчя, зоровий кoнтaкт, жeсти, пoзу, дотик, одяг.  

На невербальні сигнали люди реагують в п'ять разів сильніше (і, 

звичайно, набагато швидше), ніж на вербальні. Наприклад, інтонація 

виголошенії фрази іноді справляє сильніше враження, ніж її зміст.  

Важливі підсвідомі висновки про людей грунтуються на тривалості та 

особливості зорового контакту з ними. Психологи стверджують, що чим 

більше у нас зорових (ми можемо додати: і слухових, дотикових, нюхових, 

смакових) контактів з людьми, тим більшу близькість з ними ми відчуваєм.  

Хоча в спілкуванні ми найбільше звертаємо увагу на обличчя і очі один 

одного, зрозуміти їх вираження не так легко. Це пов'язано з тим, що 

лицьових м'язів у людини набагато більше, ніж у тварин, що робить міміку 

людини набагато більш витонченою і різноманітною. А мімічним рухам 

відповідають змістові. Швидкість мімічних рухів досягає 0,2 секунди, і за цей 

же час сенс встигає дійти до співрозмовника (не до всякого, звичайно, але ж 

так відбувається і в сфері вербальної комунікації!). Невербальні сигнали 

можуть вказувати на емоції, установки, відтінки взаємовідносини.  

Психологи свідчать, що нeдивлячись на те, що нeвeрбальні форми 

спілкування в основному носять підсвідомий характер, вони можуть 

використовуватися для передачі інформації будь-якого ступеня важливості. 

Але найголовніше полягає в тому, що за допомогою невербальних сигналів 

наше спілкування може ускладнюватися і досягати такого рівня розуміння, 

який недоступний для вербальної коммунікації.  
Чи може інтеракція людини бути дійсно невербальною? Є, звичайно, 

цілий ряд реакцій, сигналів, які є загальними для людини і тварин, але коли 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-ukrayina/31043704.html
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мається на увазі невербальне мислення (спілкування) людини, мова йде не 
про них. Діло в тому, що «на людський дух» не « завжди лежить прокляття 
бути обтяженим матерією »(К. Маркс, Ф. Енгельс). Послідовніше інших цієї 
марксистської тези дотримувався засновник біхевіоризму Дж. Б. Уотсон. Він 
ототожнював мислення з мовою, а саме - з неусвідомленими рухами 
голосових зв'язок. Немає цих рухів (мови) - немає і думки. 

 Ця теорія була спростована екзотичними експериментами, проведеними 
Смітом, Брауном, томанов і Гудменом. Паралізуючи діяльність мовного (і 
дихального!) апарату за допомогою отрути кураре, і забезпечити життя 
учасників експерименту шляхом штучного дихання, вони пропонували їм для 
вирішення завдання і головоломки. Випробовувані відмінно впоралися із 
завданням. 

Тем не менше, не можна ототожнити їх мислення з «мисленням» тварин. 
Те мислення, ті образи, які були в наявності в діяльності їх мозку, але які не 
були представлені в діяльності їх мовного апарату, свого часу були 
сформовані за допомогою мови (хоча закріпилися не тільки в голосових 
зв'язках, а й в мозку). Таким чином, існує як спільна з деякими видами 
тварин невербальна людська комунікація, так і комунікація, що має 
специфічний культурогенний характер. Відомий фахівець в області 
психології Девід Мацумото визначає невербальна поведінка як «види 
поведінки, виключаючи вимовляємі слова, які мають місце під час 
спілкування ». При цьому «такі невербальні аспекти поведінки включають в 
себе: 

 -вираження особи; 
 -жести і рух кісток рук і ніг;  
- позу, нахили орієнтації тіла; 
 -тон голосу і інші вокальні характеристики, в тому числі висоту, 

швидкість мовлення, інтонацію паузи;  
- дистанцію між людьми при спілкуванні. 
У свою чергу адаптери (або ж маніпулятори) трактуються Мацумото як 

види невербальної поведінки, які допомагають нашому тілу адаптуватися в 
навколишньому середовищі. Прикладом адаптивного поведінки можуть 
служити: почісування, дотики до кінчика носа, тертя очей або кусання губ. 
Така поведінка може не мати особливої важливості для спілкування, але воно 
має значення для нормального відчуття себе в повсякденному житті 
(спробуйте не почухатися, коли Вам дуже хочеться), і тому у всіх культурах 
існують манери і норми етикету, які стосуються адаптивної поведінки.  

 Емблеми - це невербальна поведінка, яке несе інформацію сама по собі. 
Емблеми, коли вони вживаються, несуть повідомлення так само, як і слова, 
пропозиції і фрази. Але емблеми можуть і не використовуватися. У більшості 
європейських культур підняття брів, висування вперед нижньої губи, 
опускання при цьому куточків губ, погойдування з боку в бік головою 
означає сумнів у справедливості слів співрозмовника. Простіші і 
прямолінійні приклади емблем - кивання головою, що означає «так», і рух 
головою вправо-вліво, що означає «ні». Але в рамках окремих культур 
значення емблем можуть бути прямо протилежними. Емблеми можуть бути 
як універсальними, так і специфічними для окремої культури.  
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 Вираз обличчя так само є одним з типів невербальної поведінки. З його 

допомогою передається інформація про емоції. Внаслідок здатності особи 

людини передавати окремі, особливі для ситуації емоційного стану, воно є 

найбільш важливим каналом невербальної передачі емоцій. Істотну 

інформацію про емоції і афекту передають і інші види невербальної 

поведінки, в тому числі, наприклад, тон голосу і положення тіла. Поток мови 

при спілкуванні регулюється за допомогою невербальної поведінки, 

елементи якого так і називаються - регулятор. Вираз обличчя часто 

використовується для того, щоб дати зрозуміти, що ми втомилися, 

перебуваємо в стані очікування, пропонуємо комусь висловитися. Тон 

голосу, наприклад, може повідомляти іншим про те, що ми закінчили 

говорити. Регуляторами мови можуть бути погляд, візуальна увага, жести. 

Нарешті, невербальна інтеракція і мислення затребувані інформаційним 

суспільством в цілому, оскільки воно є також суспільством прискорених 

соціальних змін (Е.Тоффлер). А соціогенне прискорення не може не 

викликати прискорення психогенного. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ 

 СЕРЕД ПЕРСОНАЛУ 

 

Умови ринкової економіки в нашій країні вимагають зміни підходу до 

управління персоналом від його розуміння як функціональної складової 

управлінської та виробничої ланки підприємства. До вивчення і оптимізації 

його як стратегічного ресурсу зі значним і високоефективним потенціалом. 

Який включає професійні компетенції, здатність до розвитку, творчість і 

креативні ідеї. Останнім часом великої популярності серед багатьох 

компаній, особливо в корпоративному секторі, отримала ідея сприйняття 

персоналу як стратегічного ресурсу. Для ефективного управління цим 

ресурсом необхідно максимально використовувати його явний і прихований 

потенціал. Основу даного потенціалу становить не тільки професійну 

майстерність, а й здатність до творчості, до креативного мислення та 

генерації нових ідей., а також стати вагомим чинником підвищення 

конкурентоспроможності підприємства і розширення сегмента потенційних 

споживачів. 

До сучасних методів пошуку інноваційних ідей серед персоналу можна 

віднести наступні: 

«Альтер - его» - рішення будь-якого питання з точки зору відомої 

людини). Для того, щоб вирішити конкретну проблему з цим методом, 

необхідно подивитися на неї очима історичної особи, персонажа книги, 

видатного фахівця в певній сфері, відомого корпоративного 

лідера. Застосування цього методу дозволяє спрогнозувати рішення, 

використовуючи стиль і ідеї відомих особистостей. 

«Сесія питань» (мозковий штурм, мінімум критики, максимум свободи 

думки) - обговорення ряду попередньо сформульованих питань в форматі 

мозкового штурму з повною свободою висловлювань думок без обтяження 

критикою [2]. 

«Символ» - уявлення проблеми або питання певним символом, який 

максимально відповідає цій проблемі, кожен елемент символу може бути 

відповіддю на питання. За цією методикою керівник формулює проблему і 

пропонує групі працівників придумати аналогію у вигляді певного символу, 

який би максимально відповідав висунутої проблеми по суті і характеру. За 

складеним списком атрибутів даного символу група продумує способи їх 

застосування для вирішення проблеми. 

«Виклик» - керівник формує уявну проблему, а персонал повинен 

вирішити її без будь-якої допомоги. За цим методом керівник кидає виклик 

підлеглим, слідуючи на їх підсвідоме бажання довести свою спроможність 

самостійно вирішувати проблеми і приймати рішення. 
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«Метод SCAMPER» - вирішення проблеми шляхом заміни, комбінації, 

адаптації, модифікації, застосування, ліквідації, створення протилежності.  

Цей метод дозволяє знайти безліч несподіваних ідей для модифікації 

існуючих і створити нові продукти або послуги. 

«Метод провокацій» - пошук вигоди від незвичайних, навіть безглуздих 

ідей. Цей метод сприяє генерування серед персоналу ідей, які виходять за 

межі стандартних моделей мислення і особливо корисний. 

«Рефреймінг» використовується для вирішення важливих бізнес - 

проблем. Найбільш поширеною формою рефрейминга є оцінка працівниками 

проблеми з точки зору людей різних професій. Керівник доручає підлеглим 

грати різні ролі при критичній оцінці різних складових продукту або послуги 

підприємства та вислуховує їх думку, фіксуючи нові ідеї [4]. 

«Метод інверсії» - пошук раціональних рішень проблеми при аналізі 

протилежного завдання. За цим методом керівник ставить перед підлеглими 

завдання, протилежне тому, яке він хоче вирішити. В результаті можна 

отримати перелік дій і рішень, які не припустимі для даного продукту або 

послуги і використовувати ці знання для їх поліпшення. Цей метод дозволяє 

працівникам побачити те, чого б вони не помітили при прямому 

формулюванні проблеми. 
Метод «лінза сприйняття» - нестандартний метод пошуку інноваційних 

ідей так званих «лінз сприйняття», кожна з яких представляє собою нову 
точку зору на бізнес, клієнта і зовнішнє середовище. Перша «лінза» - це 
заперечення стереотипів, які протягом багатьох років діють в компанії 
взагалі туристичній сфері в цілому. Більшість проривних інновацій 
виникають, саме завдяки цьому. Іноді важко відмовитися від встановлених 
правил і порядку, тому існують такі методи подолання стереотипів: 
виявлення догми (складання переліку найважливіших передумов, які 
використовує компанія в повсякденній діяльності, виділення їх в списку 
стереотипів, розуміння чому вони існують, спроба замінити їх на 
альтернативи), пошук абсурдності (погляд на свій бізнес очима клієнта, це 
дозволяє знайти дрібниці, які для клієнта абсолютно абсурдними. В 
результаті народжується нова ідея для поліпшення результатів своєї 
діяльності), прийняття «екстремальних» рішень, пошук можливості для «і» 
(здатність компанії не ставити клієнта перед вибором. Друга «лінза» - є 
виявлення і комбінування трендів, являє собою аналіз тенденцій не тільки 
своєї сфери діяльності, але і демографічної, технологічної, геополітичної та 
інших сфер. Для того щоб успішно використовувати цю «лінзу» необхідно 
звернути увагу на зміни зовнішнього середовища і виявити його вплив на 
бізнес. Це можливо здійснити, виконуючи такі дії йти туди, де ще не було 
конкурентів (самостійний аналіз і дослідження певної послуги або ринку, які 
в майбутньому зможуть приносити чималий прибуток); підсилювати слабкі 
сигнали (помітивши зміни і нові тренди на ранніх стадіях, слід прийняти їх 
до уваги і діяти радикально) досліджувати контекст (детальне вивчення змін і 
нових трендів, для того щоб чітко розуміти як їх розвивати) шукати 
взаємозв‘язку (після пошуку, аналізу трендів, слід знайти взаємозв‘язок між 
ними і скомбінувати їх). Третя «лінза» - актив в роботу, поєднання ключових 
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активів і компетенцій, кожна з яких може надати нові можливості для 
розвитку, а не виділення в бізнесі ряду підрозділів. І четверта «лінза» - неявні 
потреби клієнтів, тобто це дослідження бажань клієнтів шляхом прямого 
спостереження (без анкетування та опитування), складання карти 
клієнтського досвіду (записи самими клієнтами своїх вражень з чітким 
зазначенням недоліків та переваг), аналогії з інших галузей (використання в 
своєму бізнесі досвіду компаній зовсім з іншої сфери діяльності), 
краудсорсінг (використання «розуму тисяч людей». тобто створення 
інтернет- форумів і соціальних мереж, де люди самі зможуть запропонувати 
нові ідеї та висловити думки, а проте слід фільтрувати те, що пропонує « 
натовп », адже це може призвести до створення чогось абсурдного і 
провального). 

Таким чином, чотири «лінзи сприйняття» представляють собою 
будівельні блоки для народження нових революційних ідей, проривів, 
проектів в будь-якій ланці бізнесу, використання яких може привести до 
значного розвитку компанії, освоєння нових ринків збуту, задоволення 
потреб споживачів. 

Різноманітність методів управління персоналом і активізації їх 
інноваційного потенціалу з одного боку дає значні результати. А з іншого 
створює ряд нових управлінських проблем, через те, що не дають 
стандартних схем дій в різних ситуаціях і конкретної прив‘язки кожного 
методу в ситуативних завдань. Висококваліфікований управлінець повинен 
вміти вибирати саме ті методи пошуку інноваційних ідей, які будуть 
найбільш продуктивними в певному середовищі і для конкретних 
працівників. Крім цього, кінцевий результат в значній мірі залежить від того, 
наскільки менеджер зумів розпізнати явні і приховані здібності своїх 
працівників, надав можливість кожному з них брати участь в інноваційній 
діяльності. 

Отже, сучасний процес управління персоналом включає в себе комплекс 
інноваційних механізмів, організованих навколо взаємодії працівників, 
активізації творчого потенціалу персоналу, інтеграції його зусиль на 
досягнення поставлених цілей. Саме розвиток креативності та інноваційного 
мислення персоналу сучасних підприємств може стати їх ключової 
компетенції і фактором виживання в конкурентній боротьбі. 
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ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ:  

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ 

 

Сучасний стан економіки України безпосередньо залежить від рівня 

життя, показників зайнятості та працездатності населення. Новітні методи 

управління персоналом безпосередньо формують ступінь ефективно 

співпраці персоналу.   

Інновації в системі управління персоналом вимагають від організації 

змін у різних аспектах: у навчанні та підготовці; у системі найму; у 

технологіях матеріального та технічного забезпечення, у соціальній 

підтримці. Сучасні вимоги до кадрового складу визначають компетентності, 

якими повинні володіти працівники, а саме: загальна відповідність 

кваліфікаційним вимогам у сфері соціально-економічного напряму; 

комунікативна досвідченість, що проявляється у можливості колективної 

результативної співпраці; цілеорієнтованість; відкритість змінам та 

інноваціям; вузькоспеціалізована відповідність вимогам працедавця; 

наявність бажання до навчання та підвищення кваліфікації. Формування 

оптимального кадрового складу здійснюється на основі якісного підбору, 

аналізу професійної придатності, розміщення та ротації правників в 

організації. Новітні технології в підборі працівників – запорука успіху роботи 

всієї компанії.  

Теперішній стан ринку праці в Україні передбачає відповідний рівень 

підготовки вже працевлаштованого кадрового складу. Інформаційне 

суспільство влаштоване таким чином, що знання, вміння та навички швидко 

застарівають, а професійна придатність персоналу залежить від того, 

наскільки вміння відповідають ринковій ситуації. Саме  тому кожне 

підприємство повинно постійно проводити розвиток існуючого персоналу. 

Це реалізується через формування компетентності у процесі безперервного 

навчання.  

Для досягнення максимальної ефективності управління необхідні 

духовні мотивації, на які спираються соціально-психологічні методи 

управління. За допомогою цих методів впливають на свідомість працівників, 

на соціальні, етнічні, релігійні та інші інтереси людей і здійснюють моральне 

стимулювання трудової діяльності [4]. 

Найчастіше на практиці використання певного набору стандартних 

методів управління організаційними системами призводить до того, що 

підприємство, установа або інша велика система функціонує, але 

неефективно, розвивається, але нединамічно, при цьому в деяких випадках 

спостерігається деяке протиріччя постійно мінливого технологічного, 

соціального і природного оточення . Саме тому кожній системі необхідно 

https://ekonomika.snauka.ru/2013/01/1514#_ftn5
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передбачити і оцінити можливості впровадження інноваційних методів 

управління. Інноваційні методи, як правило, ґрунтуються на взаємодії з 

багатьма процесами в технічній, економічній, соціальній і природного сфері, 

створюють переваги окремим підприємствам, регіонам і країнам. Їм 

належить ключова роль в реалізації основного імперативу сталого розвитку - 

гармонійного поєднання економічного зростання зі збереженням природного 

середовища та соціального прогресу. 

Розглядаючи методи управління і зіставляючи їх з ознаками 

інноваційності, до загальновідомої класифікації можна додати абсолютно 

нестандартні методи. Вони і будуть диференціюватися за ознакою 

інноваційності. До них можна відносити такі методи: 

- самоорганізація, або самоврядування; 

- повна або часткова автоматизація управлінських процесів; 

- кластерний підхід; 

- оптимізація керованих одиниць; 

Необхідно ще раз зробити акцент на тому, що перераховані методи 

можуть змінюватися відповідно до розвитку навколишнього управлінського 

середовища. Похідні від них - це спосіб пристосуватися до певних ситуацій, 

наприклад, кризовим. 

Ефективне використання інноваційних методів як частини інновацій в 

цілому, дозволяє долати кількісну обмеженість природно-природних і 

людських ресурсів і створювати умови для забезпечення довготривалої 

позитивної динаміки економічного розвитку. У світовому масштабі позиції 

країн визначаються новими умовами конкуренції, їх здатністю до 

безперервного перетворення наукових знань в інноваційні продукти, що 

реалізуються на ринку. Країни, в яких налагоджений механізм фінансування 

та економічного стимулювання інноваційної діяльності, виходять в лідери і 

зберігають свої позиції в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності 

навіть в умовах кризи [1]. 

Впровадження нової технології, пропозиція нових товарів і послуг, 

формування нових ринків або введення нових організаційних форм дозволяє 

організації збільшити підсумкову цінність для споживачів. Нові види бізнесу 

дають можливість організації створити додаткові джерела грошового потоку 

і, отже, збільшити вартість акцій, а також здійснювати наступні 

капіталовкладення в подальшу розробку товарів, послуг і процесів. Такий 

кругообіг є основою зростання і розвитку організації. Це дозволяє організації 

зберігати свою конкурентоспроможність на ринку [1]. 

Вченими неодноразово доведено, що інновації знаходяться в серцевині 

економічного прогресу. Ця теза повною мірою можна застосувати як до 

малої системі, так і системі в більш широкому розумінні. У зв‘язку з цим 

актуалізується питання про необхідність впровадження інноваційних форм і 

методів в управлінні підприємствами, регіонами і країною [3]. 

Інноваційна активність підприємства може стати одним з основних умов 

формування його конкурентоспроможної стратегічної перспективи, 

утримання і розширення ринкової ніші. Для більшої системи інновації - це 
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спосіб виходу на позитивні показники. Тому, долаючи економічні труднощі, 

кожній системі потрібно почати підвищувати інноваційну активність, вести 

розробки в області продуктових і технологічних інновацій. Впровадження 

інноваційних технологій на промислових підприємствах все більше 

розглядається ними як єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності 

вироблених товарів, підтримки високих темпів розвитку і рівня 

прибутковості [2]. 

Сучасному світу, і, відповідно, всім системам, функціонуючим в ньому, 

потрібно впроваджувати такі методи, оскільки це обумовлюється величезною 

роллю їх застосування, яка в свою чергу описується поліпшенням внутрішніх 

чинників і викоріненням неефективних методів управління в глобальній 

системі. Інноваційна активність підприємства може стати одним з основних 

умов формування його конкурентоспроможної стратегічної перспективи, 

утримання і розширення ринкової ніші.. 
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК ВНАСЛІДОК  

КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ 

 

Коронавірусна пандемія ХХІ ст. нанесла нищівний удар ледь не по всіх 

аспектах діяльності міжнародних компаній та функціонування держав 

загалом. Це саме той випадок, коли глобалізація спрацювала не на благо 

людства. Як відомо, транснаціональні корпорації (ТНК) відіграють ключову 

роль у процесі глобалізації та вносять якісно нові зміни в міжнародний 

економічний простір. Їх стратегії багато в чому визначають обсяг і характер 

торгівельних шляхів, прямих іноземних інвестицій та фінансових потоків.  
Дослідження процесів глобалізації та ролі ТНК в системі міжнародних 

економічних відносин брало участь велика кількість вітчизняних та 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5929
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зарубіжних економістів, серед яких: В. Белошапка, О. Білорус,                                   
Д. Лук‘яненко, З. Луцишин, Н. Мешко, О. Мозговий, Ю. Макогон, В. Рокоча, 
Т. Орєхова, О. Плотнікова, А. Поручник, Є. Панченко, М. Портер, А. Ругман, 
Л. Руденко-Сударева, Д. Стопфорд, Я.М. Столярчук, А. Страут, М. Тейлор, 
А. Філіпенко [1]. Незважаючи на низку проведених досліджень в цій галузі, 
все ж виклики сучасності продукують актуальність вивчення проблем 
діяльності ТНК внаслідок корона вірусної пандемії. 

Внаслідок швидкого поширення вірусу у світових масштабах та 
впровадження карантину у більшості країн світу, стає зрозуміло, що 
можливий попит та неминучі порушення поставок, а консенсус полягає в 
тому, що ледь не всі економіки зазнають рецесії. 

Аналізуючи географічну структуру районуванням світової економіки, за 
даними рейтингу Forbes в 2019 р. серед ТНК за багатьма параметрами 
переважали фірми з США, КНР, Японії, Великобританії, Франції та 
Німеччини. 2 тисячі компаній, що потрапили у щорічний рейтинг 
найбільших публічних компаній у світі Global 2000, мають щорічний дохід 
понад 40 трлн дол. США та глобальні активи понад 186 трлн дол. США [1]. 

А як відомо, саме ці країни найбільше потерпають від COVID-19, і як 
наслідок потерпають їх національні економіки кожної з країн, світова 
економіка загалом та транснаціональні корпорації безпосередньо. Звичайно, 
запас активів дозволить могутнім ТНК певний час нормально функціонувати, 
але очевидно, що чим довше світ буде перебувати на карантині, тим більші 
будуть втрати.  

Варто зазначити, що у топ-10 за кількістю фірм-мільярдерів увійшли 
США (575 фірм) та КНР (309) − це єдині країни зі списку, в яких кількість 
компаній-гігантів істотно збільшується. Круті обмеження ринку та відповідні 
тарифи – це останні події, що посилюють торговельну напруженість між 
США та Китаєм. Якщо коли-небудь стався переломний момент в 
економічному перетягуванні каната між найбільшими економіками світу, це 
зараз. 61 країна отримала місце в цьому щорічному рейтингу найбільших 
компаній світу, але концентрація влади, безсумнівно, на користь США та 
Китаю [2]. 

Незважаючи на пандемію та понесені транснаціональними корпораціями 
збитки, фактично, лідируючими залишаються корпорації тих же країн, що і 
до спалаху вірусу. Адже так званий запас ресурсів дозволяє довше 
протриматися компанії на плаву. До того ж діяльність корпорацій не 
повністю заблокована, а лише зазнає певних проблем. 

Припинення комерційної діяльності в умовах пандемії коронавірусу 
(Covid-19) матиме значний вплив на світову економіку. Оцінки економічного 
впливу та перегляди доходів 5000 найбільших транснаціональних 
підприємств, здійснені ЮНКТАД, свідчать про те, що зниження прямих 
іноземних інвестицій, може становити від -30 до -40 відсотків у 2020 та 2021 
роках. Зараз 5000 найуспішніших транснаціональних корпорацій 
прогнозували  перегляд своїх прогнозних доходів за 2020 рік у середньому на 
-30%, а верхні показники становили навіть -200% у найбільш постраждалих 
галузях (енергетика – 208%, авіакомпанії – 116% та автомобільна 
промисловість – 47 %) [5]. 
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На початку пандемії очікувалося, що економічні наслідки пандемії 
будуть відчуватися через зупинку виробництва та порушення ланцюга 
поставок. Та виявилося, що значного впливу хвороба може завдати і через 
карантин та  введені в країнах обмеження. 

Фізичне закриття підприємств, виробничих підприємств та будівельних 
майданчиків спричинило негайні затримки у реалізації інвестиційних 
проектів. Це впливає на капітальні витрати, зелені інвестиції та розширення. 
Подібним чином постраждали злиття та поглинання, які в першій половині 
2020 року в цілому скоротились на 50-70 % [3]. 

Говорячи про перспективи, то вони залишаються жахливими, до того ж 
очікується і подальше погіршення в 2021 році, адже проблема пандемії 
залишається досі не вирішена. Такі обставини призвели до затримки 
реалізації поточних інвестиційних проектів та відкладання нових проектів, а 
також висихання іноземних надходжень, які, як правило, значну частку 
реінвестують у країни перебування. Як результат, глобальні обсяги прямих 
іноземних інвестицій зменшилися до 40 відсотків від своєї вартості у                        
2020 році. Однак деякі інвестиційні витрати продовжувались (наприклад, 
постійні поточні витрати проектів), але інші витрати були заблоковані. 
Подібним чином багато злиттів та поглинань були або тимчасово 
призупинені, або скасовані. 

Що стосується усіх форм транскордонних інвестицій, прогнози на                 
2020 рік були і залишаються надалі невизначеними. З точки зору прямих 
іноземних інвестицій, з другою хвилею пандемії, що підриває зусилля до 
загального економічного відновлення, майже 50-відсоткове зниження першої 
половини 2020 року може тривати довше, роблячи прогноз додаткового 
зниження 2021 року різкішим, ніж спочатку прогнозували 10 відсотків. 
Перспективи інвестицій залежатимуть від тривалості кризи охорони здоров‘я 
та ефективності політичних заходів щодо пом‘якшення економічних 
наслідків пандемії [4]. 

Отже, географічна структура найпотужніших світових ТНК демонструє 
лідерство США серед більшості країн, проте з кожним роком, все ж зростає 
вплив Китаю, навіть за умови існування пандемії. Актуалізуються основні 
галузі, де відбувається основний розвиток ТНК та найбільший приріст 
прибутку, а саме банківська справа, фінанси, будівництво та нафтогазові 
операції. Помітний негативний вплив пандемії коронавірусу на діяльність 
ТНК виявляється зокрема в зменшенні прямих іноземних інвестицій і 
спостерігатиметься аж до початку 2022 року в зв‘язку з викликаною 
рецесією. Драматичне падіння спостерігатиметься як у розвинутих країнах 
(75%) так і в країнах з перехідною економікою (81%). Реалії свідчать, що 
найбільші збитки зазнали ТНК у галузі туризму, наприклад авіакомпанії. 
Проте особливий зріст спостерігається серед компаній у галузі електронної 
комерції та фармації. 
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ФОРМИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

 

В сучасних умовах господарювання перед підприємством-суб‘єктом 

зовнішньоекономічної діяльності стоїть непросте завдання вибору найбільш 

оптимальної форми виходу на зовнішні ринки. Адже, від цього залежить 

ефективність діяльності підприємства в цілому.   

Існує три форми виходу на зовнішні ринки, такі як експорт, спільна 

підприємницька діяльність та пряме інвестування. Кожний наступний 

стратегічний підхід потребує прийняття на себе більшого обсягу зобов'язань 

та більшого ризику, але передбачає вищі прибутки.  

Експорт поділяється на непрямий (здійснюється через вітчизняних 

купців експортерів або через вітчизняних агентів з експорту, або через 

вітчизняну кооперативну організацію) та прямий експорт, який здійснюється 

через експортний відділ у власній країні, через збутове відділення чи філію за 

кордоном, через комівояжерів з експортних операцій, через закордонних 

дистриб'юторів чи агентів. 

Спільне підприємництво може бути:  

- без створення юридичної особи (ліцензування,  франчайзинг, 

управління за контрактом, підрядне виробництво); 

- з іноземними інвестиціями. 

Пряме іноземне інвестування може бути реалізоване у формі 

виробничого підприємства, складального  підприємства та збутових філій. 

Слід зауважити, що перевагами прямого експорту є: 

- мінімальні зміни у товарному асортименті підприємства чи його 

структурі; 

- мінімальні інвестиційні витрати та поточні грошові зобов'язання; 

- мінімальний ризик при вході на ринок та легкість виходу.  

Прямий експорт прогнозує, що виробник буде продавати товари та 

послуги самотужки. Існує кілька варіантів організації прямого експорту: 

1) експортний відділ чи підрозділ, в обов'язки якого входить здійснення 

продажу за кордоном та організація збору необхідної інформації про ринок; 

2) закордонний відділ продажу чи залежна компанія, яка забезпечує 

https://unctad.org/system/files/officialdocument/diaeia%202020d1_en.pdf
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ефект прямої присутності на ринку та здійснення нагляду за виконанням 

маркетингових програм. Закордонний відділ продажу здійснює реалізацію та 

розподілення продукції, інколи на нього покладаються організації, зберігання 

та просування товарів, демонстраційного та обслуговуючого центру; 

3) торгові представники, для пошуку закордонних клієнтів [1]. 

Здійснення прямого експорту є найбільш оптимальною та прибутковою 

формою для вітчизняних підприємств, що дозволяє максимально 

використати можливості закордонних ринків збуту. Водночас, така форма 

вимагаю більших фінансових затрат на маркетинг та логістику. 

В свою чергу, за непрямого експорту підприємство користується 

послугами посередників, а за прямого проводить експортні операції 

самостійно. Підприємства, що тільки починають свою експортну діяльність, 

частіше використовують непрямий експорт [2]. 

Таким чином, вітчизняним підприємством доцільно зважено підходити 

до вибору форми виходу на зовнішні ринки, оскільки від цього значно 

залежить ефективність їх експортно-імпортної діяльності. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

У квітні 2014 року Уряд України схвалив основний концептуальний 

документ – Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. Даний нормативний акт символізував 

початок реформи децентралізації, що передбачає  передачу повноважень та 

фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого 

самоврядування [1]. 

Децентралізація – це передача повноважень та бюджетних надходжень 

від державних органів до органів місцевого самоврядування. Метою реформи 

місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності 

самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого 

значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами 

та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів.  
В свою чергу, реформа органів місцевого самоврядування передбачає 

https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/SHinkarenko-R.V.-Semenets-V.V..pdf
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об‘єднання (укрупнення) територіальних громад. Це здійснюється через те, 
що надмірна частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься на 
утримання управлінського апарату, а для реалізації серйозних проектів 
місцевого розвитку коштів не вистачатиме. І навіть наділення додатковими 
ресурсами переважної більшості наявних дрібних територіальних громад, 
їхньої спроможності не забезпечить. Тому реформа місцевого 
самоврядування, враховуючи позитивний як європейський, так і власний 
історичний досвід, передбачає обов‘язкове об‘єднання (укрупнення) 
територіальних громад [2]. 

Реформа децентралізації передбачає конкретні кроки щодо підвищення 
якості життя в громадах, вона має чіткі рамки і концептуальне наповнення. В 
процесі децентралізації реалізується низка реформ – місцевого 
самоврядування, територіальної організації влади та регіональної політики. 
Досягненнями реформи є поліпшення структури управління, зменшення 
рівня потенційної політичної корупції завдяки прямим міжбюджетним 
відносинам між центром і громадами, активізація членів громади (розвиток 
бізнесу, місцевих ініціатив тощо) [3]. 

В цілому, за 6 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які добровільно 
об‘єдналися 4882 громад. З них у 936 ОТГ відбулись перші місцеві вибори.   
Урядом було затверджено перспективні плани формування територій громад 
24 областей, які 100% охоплюють територію областей. Площа утворених 
ОТГ становить майже 47% від загальної площі України. В ОТГ та містах 
обласного значення проживає понад 70% населення України . 

Відповідно до прийнятого Закону України від 16.04.2020 № 562-IX «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 
адміністративних центрів територіальних громад», Кабінетом Міністрів 
України визначено адміністративні центри та затверджено території 1470 
спроможних територіальних громад, у яких були проведені місцеві вибори у 
2020 році на новій територіальній основі. А завдяки запровадженню 
міжмуніципального співробітництва, громади отримали можливість 
консолідувати зусилля та реалізовувати спільні проекти. Зокрема 1354 
територіальних громад уклали 604 договори про співробітництво [4]. 

Таким чином, реформа децентралізації є наймасштабнішою реформою в 
історії незалежності України та має дуже важливе значення для 
запровадження якісних структурних змін в системі державного управління в 
цілому. 
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НЕВЕРБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У БІЗНЕСІ 

 ТА ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 

У діловому спілкуванні, ділових переговорах та загальних 

міжособистісних комунікаціях важливо не лише передавати інформацію про 

контекст слів, але й сам спосіб вираження цих слів та нюанси 

використовуваного голосу. Крім того, важливим є також фізичні сигнали, які 

ми надсилаємо свідомо чи несвідомо, коли говоримо. 

Коли люди взаємодіють та спілкуються, їхні тіла надсилають багато 

ознак мови тіла. На думку Аллана та Барбари Піз, важливим є не те, про що 

ви говорите, а те, як ви виглядаєте, коли говорите. Джо Наварро зазначив, що 

такий вид поведінки та спілкування часто називають невербальною 

поведінкою або мовою тіла, і вона є формою спілкування, як висловлення 

вголос, але через міміку і жести, дотик (тактильний), поставу, прикраси для 

тіла (одяг, прикраси, зачіски, татуювання) і навіть тон. 

Піонер досліджень мови тіла Альберт Мехрабіан (Albert Mehrabian) 

виявив, що 7% інформації передається словами, 38% передається голосом, а 

близько 55% передається невербально. Хороший учасник переговорів 

повинен свідомо контролювати свою невербальну мову [4] 

Сигнали мови тіла в діловому спілкуванні, ділових переговорах важливі 

в декількох напрямках:  

- розкрити фізичний та емоційний стан суперника, а також його 

еволюцію;  

- доповнити, підсилити або послабити розмовну мову;  

- дозволяє тим, хто вміє читати невербальні сигнали спілкування, більш-

менш точно визначити, чи говориться правда усною мовою.[2] 

Щоб зрозуміти, що говорить тіло супротивника, ми повинні не тільки 

спостерігати за його рухами та жестами, але й спостерігати за їх змінами під 

час ділового спілкування. Зміна мови тіла опонента фіксує момент, коли його 

емоційне положення змінюється. Тому в процесі ділового спілкування слід 

уважно стежити за тим, коли і чому відбуваються зміни. Це дозволятиме нам 

більш ефективно вести ділові переговори та успішно їх завершувати, на нашу 

користь.  

Варто зазначити, що для успішних переговорів важливо звертати увагу 

на такі елементи невербальних комунікацій як: 

1. Ваш погляд. В багатьох країнах світу застосовують тактику 

відкритого зорового контакту з співрозмовником для налагодження дружньої 

та щирої атмосфери під час діалогу. Щоб налагодити партнерські стосунки з 

іншою людиною, ваш зоровий контакт має сягати приблизно в 60-70% всього 

спілкування 
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2. Привітання. Більшість бізнесменів у всьому світі тиснуть один одному 

руки і вітають один одного. У деяких країнах / регіонах, якщо один з 

бізнесменів - чоловік, а інший - жінка, то рукостискання не є доречним. [5] 

3. Ваша міміка. Досить часто фахівці рекомендують застосовувати 

техніку «віддзеркалення» свого співрозмовника. Це допомагає швидко ввійти 

в його зону комфорту, та «змусити» його імпонувати вам. 

 Метод «віддзеркалення» - це копіювання інтонації, жестів, темпу мови, 

положення тіла свого співрозмовника. [1] 

Також не слід забувати відстань між співрозмовниками.  

В Україні особиста дистанція (під час бесіди на конференції, 

конференції, прийомі) становить 0,4-1,5 м. [3] 

Для успішного спілкування з іноземцями необхідно враховувати расові 

характеристики їх особистої дистанції, оскільки незручну дистанцію 

співрозмовника в процесі діалогу можна несвідомо сприймати або свідомо 

інтерпретувати як вторгнення або відчуження особистого «життєвого 

простору». 

Основне правило інтерпретації символів невербальної комунікації 

полягає в тому, що їх не можна розглядати ізольовано один від одного: 

необхідно враховувати весь набір супровідних символів та жестів.  

Жести не можна інтерпретувати окремо від контексту прояву.[3]  

Також слід враховувати етнічні та релігійні особливості невербальної 

комунікації. Адже міжкультурні непорозуміння невербальної поведінки 

можуть легко призвести до конфлікту чи конфронтації, тим самим 

порушуючи процес спілкування.[5] 

Отже, можна зробити висновок, що невербальні комунікації відіграють 

дуже важливу роль в бізнес-переговорах. Варто приділяти велику увагу 

положенню тіла опонента, його міміці, жестам та інтонації для того, щоб 

успішно вести ділові переговори в найбільш відкритій та дружній атмосфері. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Управління персоналом сьогодні посідає одне із пріоритетних місць 

серед систем, які забезпечують ефективність діяльності підприємства. Поряд 
із іншими видами ресурсів, серед яких фінансові, технологічні та матеріальні, 
трудові ресурси сьогодні дають сучасним підприємствам стійкі конкурентні 
переваги на ринку. 

Зі зростанням ролі трудового потенціалу змінюється також зміст самого 
управління персоналом, яке класично вже тривалий час різносторонньо 
аналізувалося та уточнювалося вітчизняними та зарубіжними економістами-
науковцями.  

Спостереження за трансформацією поведінки сучасного покоління, 
переосмисленням їх цінностей, перерозподілом потреб, що, як наслідок, 
кардинально змінило вимоги до роботодавця. Нове покоління демонструє 
принципово іншу модель процесу взаємодії між працівниками, яка полягає у 
необхідності гнучкого графіку робочого часу, більш демократичного стилю 
управління та безперервного професійного та особистісного розвитку. 
Представники цього покоління не будуть затримуватись на роботі, яка їх не 
влаштовує на відміну від покоління їх батьків.  Отже, відповідно до сучасних 
вимог необхідно трансформувати розуміння процесу управління персоналом, 
яке б відповідало цінностям, пріоритетам та потребам нового покоління [1].  

Зі зростаючою роллю людських ресурсів та пришвидшенням науково-
технічного прогресу висококваліфікований, компетентний та креативний 
персонал часто є значно більшою цінністю, аніж високотехнологічне 
устаткування чи інші матеріальні активи підприємства, які є 
загальнодоступними на ринку. Активні пошуки, залучення та навіть 
заманювання чи переманювання персоналу можуть стати стратегічно 
важливими цілями для багатьох підприємств. Саме тому не коректно 
враховувати під час розроблення інструментарію управління персоналом 
лише існуючий персонал підприємства. Потенційний персонал повинен 
враховуватися окремою категорією із розробленням спеціальних методів 
управління. 

Традиційні методи підбору персоналу шляхом перегляду резюме чи 
приймання на роботу «по знайомству»  повинні залишитися у минулому, 
оскільки вони унеможливлюють реальне оцінювання soft skills претендента 
на вакантну посаду. На практиці процес управління персоналом реалізується 
через використання методів, тому розроблення інструментарію управління 
передбачає розроблення та удосконалення методів управління персоналом 
підприємства. Традиційно, під методами менеджменту розуміють систему 
способів і прийомів впливу на керований об‘єкт з метою виконання місії і 
досягнення цілей організації [2]. Класично у практиці управління реальним 
персоналом використовують три основні групи методів, а саме: – 
адміністративні; – економічні; – соціально-психологічні. 



87 

Адміністративні методи менеджменту відповідають за формальну 

частину управління шляхом формування організаційної структури, 

організування розподілу повноважень, делегування, нормування праці тощо.  

Також до адміністративних методів управління персоналом можна віднести 

видачу наказів та розпоряджень по підприємству, які регламентують 

діяльність усього підприємства як єдиної системи. Підбір та розстановка 

персоналу, розроблення положень та посадових інструкцій організовують 

роботу як новоприйнятого персоналу, так і оптимізують діяльність постійних 

працівників. Саме посадові інструкції шляхом чіткого визначення обов`язків 

та повноважень зменшують рівень конфліктності у колективі, тим самим 

підвищуючи стресостійкість працівників.  

Ще одним прикладом адміністративних методів управління персоналом 

є корпоративні стандарти, які відіграють роль активатора командотворення, 

що підвищує згуртованість колективу, тим самим позитивно впливаючи на 

лояльність персоналу.  

Економічні методи менеджменту є першоосновою управління 

персоналом. Вони, насамперед, реалізуються через оплату праці, коли 

працівник отримує грошову винагороду пропорційно до виконаних завдань, 

досягнутих цілей чи отриманих результатів. Така оплата праці може 

здійснюватися у формі заробітної плати або через преміювання. Економічні 

методи прямо впливають на якість та ефективність роботи персоналу, 

регулюючи його діяльність відповідно до цілей та мети діяльності 

підприємства.  

Ще одним економічним методом управління персоналом на рівні 

підприємства є фінансування розвитку персоналу та економічного клімату. 

Після задоволення потреб найнижчого рівня люди переходять до все вищих 

та вищих потреб. Згідно класичних теорій мотивації для кожного працівника 

настає період у кар`єрі, коли індивід прагне розвиватися та 

удосконалюватися. Коли базові фінансові потреби стають задоволеними, то 

людина починає звертати увагу на соціальні та психологічні аспекти своєї 

трудової діяльності. Діяльність у напрямку розвитку свого персоналу, а 

також формування клімату в колективі повинні стати пріоритетами 

корпоративного розвитку для кожного успішного підприємства, однак, 

існування цих напрямів неможливе без належного рівня фінансування. Отже, 

якщо підприємство виділяє достатньо коштів на створення психологічного 

клімату в колективі, а також на самовдосконалення свого персоналу, то імідж 

на ринку такого роботодавця буде значно вищим, що підсвідомо буде 

впливати на персонал та стимулювати ефективність його діяльності.  

Існують також макроекономічні методи управління, які формуються не 

на рівні підприємства, а на рівні ринку праці. Ціноутворення на ринку праці 

визначаються співвідношенням попиту та пропозицій на певні професії та 

компетентності вакантних посад, тим самим впливають на рівень оплати 

праці на ринку. За умови підвищеного попиту на певні професій та 

недостатньої пропозиції роботодавці готові платити більше, тим самим 

дестимулюючи найманого працівника до саморозвитку, чи 
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самовдосконалення, чи просування по кар`єрній драбині. І навпаки, за умови 

перевищення пропозицій на ринку праці над попитом на певні вакансії 

працівник готовий більше та краще працювати за відносно нижчу оплату 

праці, щоб не втратити робоче місце. 

Харченко Г.А. [4] наголошує на тому, що раціональна організація 

забезпечує високу продуктивність праці лише в тому випадку, якщо 

ефективно використовуються індивідуальні та психологічні особливості 

кожного працівника, які максимально враховуються під час використання 

соціально-психологічних методів управління. 

На практиці соціально-психологічні методи менеджменту реалізуються 

через соціальне планування та аналіз, залучення працівників до управління, 

навчання та розвиток персоналу, створення клімату в колективі тощо. 

Соціальне планування у менеджменті передбачає складання плану 

соціального розвитку колективу, підвищення якості трудового життя, 

планування кар‘єри тощо. 

Таким чином, зростаюча актуальність тематики управління персоналом 

ще раз підкреслює трансформацію цілей управління, коли акцент відчутно 

зміщується в бік трудових ресурсів, які все частіше вважають основною 

цінністю підприємства. Враховуючи важливість та складність процесу 

залучення нових працівників персонал підприємства, як основний об`єкт 

управління, потрібно розділяти на існуючий та потенційний. Обидві категорії 

є дуже важливими для підприємства, однак, методи потрібно застосовувати 

різні. Подальші наукові дослідження необхідно проводити у напрямку 

розроблення та систематизації сучасного інструментарію управління 

реальним та потенційним персоналом з метою врахування цінностей та 

світогляду представників нового покоління. 
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МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАПУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ 

 

У сучасних умовах економічного розвитку створення стартапів є 

важливим елементом розвитку економіки, країни, а також відіграє значну 

роль у обміні ідеями, досвідом, ресурсами та посиленні міжнародної 

співпраці. 

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні стартапи можна 

розглядати як ключовий фактор економічного добробуту країн світу. Кожен 

рік в усьому світі з‘являється велика кількість нових компаній з високим 

потенціалом росту. Стартапи в окремих галузях мають свою специфіку, 

тенденції, а також реакцію ринку на інновації. Тому метою даної роботи є 

дослідження особливостей управління стартапами, визначення проблем та 

перспектив розвитку стартапів в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням аспектів 

управління стартапів присвячено праці таких науковців, як С. Бланк, Б. Дорф, 

Е. Райз, П. Тіль, Н. Івашова, Д. Збанацький, О. Мрихіна, Ф. Лалу. На 

сьогодні, управління стартапами та визначення їх особивостей й специфіки є 

досить новою темою дослідження серед вітчизняних науковців, що вказує на 

її актуальність та подальше розкриття й розвиток даної тематики в науковій 

літературі. 

Розглядаючи питання про особливості управління, доцільно визначити 

поняття стартап. Одне з найвідоміших визначень цього терміну надав Ерік 

Райс: «Стартап - це новостворена організація, яка займається розробкою 

нових товарів або послуг в умовах надзвичайної невизначеності.» [5]. 

Стартапи також характеризують як новостворені підприємства, що 

знаходяться в процесі розвитку і зростання, а також пошуку своєї бізнес-

моделі і досягнення економічної стійкості. 

Головною метою появи і розвитку стартапу є перетворення бізнес-ідеї, 

результату досліджень або товару-прототипу в реальний товар, готовий до 

відтворення і розповсюдження на ринку з метою переходу на етап виведення 

продукту на ринок, формування попиту на нього і подальшого досягнення 

стійких продажів продукту на ринку. 

За світовою статистикою 8 з 10 стартапів зазнають невдачі, основною 

причиною цього є те, що кінцевий продукт не знаходить свого споживача, 

іншими словами - це нерозуміння ринку в цілому. Поряд з цим є ще одна 

важлива проблема, у вигляді неправильної розстановки фінансової стратегії. 

Часто саме цей фактор стає причиною припинення існування стартапу ще в 

процесі розробки. 

Ефективне управління стартапами є обов‘язковою умовою для 

виживання і отримання конкурентних переваг на ринку. Процес управління 
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стартапами націлений, головним чином, на досягнення поставленого 

результату, тобто на створення будь-якого унікального продукту - причому 

максимально ефективно при використанні наявних ресурсів. 

Особливості управління стартапом проявляються в таких ключових 

функціях як: 

1. Бюджетування - оцінка бюджету, розробка тимчасового графіка 

витрат, визначення вартості робіт, а також аналіз ефективності використання 

коштів підприємтва.  

2. Планування - розробка ієрархії робіт, визначення ключових етапів, 

трудові ресурси, вартість і ризики. 

3. Робота з командою - розробка матриці відповідальності, внутрішня 

взаємодія з командою, стиль лідерства і мотивація, внутрішня командна 

взаємодія. 

4.Інтерактивність кроків - кожен проект має передбачає вчинення дій, 

що повторюються з метою вдосконалення підсумкового продукту проекту, а 

також виконання базових функцій управління. 

З розумінням ролі управління в стартапі, необхідно також відзначити 

той факт, що розвиток стартапа відбувається за дещо іншими законами в 

силу специфічності природи стартапа і підприємницької діяльності в цілому, 

тому одним із ключових завдань стартапу виступає пошук і апробація 

можливостей, які надає ринок, а також вибір шляхів по реалізації подібної 

підприємницької можливості. 

Сьогодні стартапи постають перед викликами, які є життєво важливими 

для них, тому на наш погляд, ключовим фактором, який визначає успіх 

реалізації стартапу, є його менеджмент. Саме ефективний менеджмент 

дозволяє приймати правильні рішення, пов‘язані з організацією взаємодії з 

клієнтом і контрагентом, формуванням конкурентних переваг, розробкою 

стратегії розвитку бізнесу, організацією взаємодії учасників, підбором 

компетентних співробітників в команду, підготовкою ресурсної бази бізнесу, 

формуванні управлінської моделі бізнесу, активізацією динамічного 

потенціалу саморозвитку організації. Наступним за значимістю фактором 

слід вважати ресурсне забезпечення стартапа: персонал, праця, матеріальні та 

нематеріальні активи, фінанси. Численні і часті зміни в організації і процесах 

можуть вести до втрати управління і хаосу. 

Ми вважаємо, що управління - це навичка, яку можна отримати в 

результаті досвіду або навчання. Тому ми виділили такі ключові принципи 

управління стартапами для досягнення успіху як: чіткість спілкування, 

раціональне планування, правильна організація роботи, ефективне 

делегування та зосередження на високій продуктивності й головне на 

результаті.  

В Україні за останній час відбулись суттєві позитивні зміни, які 

сприяють підтримці та розвитку стартапів. Так, почав діяти Український 

фонд стартапів (УФС) з бюджетом 400 млн грн на грантову підтримку 

молодих українських стартапів. Різного роду акселератори в Україні почали 

з‘являтися лише в останні роки. Це пов‘язано з інтересом до сфери 
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інноваційного підприємництва в країні, а також з ініціативою 

громадянського суспільства і ряду комерційних й некомерційних організацій. 

Таким чином, розвиток стартапів в Україні знаходиться ще на ранній стадії 

розвитку, що означає одне - зараз саме час талановитим молодим 

менеджерам брати свої ідеї і знаходити однодумців, отримувати інвестиції і 

реалізовувати власні ідеї, розвиваючи свої проекти для заняття конкурентних 

позицій на ринку і отримання найвищого прибутку. 

Отже, в нашій роботі ми дослідили особливості та виділили ключові 

принципи успішного управління стартапами, а також визначили проблеми й 

перспективи розвитку стартапів в Україні. Роблячи висновок можна сказати, 

що стартап виступає ризиковою, але перспективною формою ведення 

бізнесу, а ефективне упраління стартапом є ключовим фактором його успіху. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ 

 

Інвестиції та інновації – дві нерозривно пов‘язані сфери економічної 

діяльності, що найбільшою мірою були і залишаються уражені кризою. В 

сучасних умовах склалася така ситуація, що інновації, які раніше 

здійснювалися за рахунок централізованих джерел, звелися до незначних 

величин, тоді як інвестиції, що володіли внутрішньою структурою, втратили 

її і стали невпорядкованими і неорганізованими, перетворилися тільки в 

короткострокові цілі інвесторів. Вихід з такого становища один – подолати 

економічну кризу. На нашу думку, це неможливо без ефективної 

інноваційно-інвестиційної політики, відновлення основних засобів на 

принципово новій, конкурентоспроможній основі. 
Необхідно зазначити, що на індустріальний стадії розвитку інвестиції 

виконують насамперед ре інноваційну (відтворювальну) функцію; в 
результаті їх впровадження здійснюється здебільшого заміна зношених 
виробничих і невиробничих основних фондів, інколи – розширення 
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виробничої бази. Але на постіндустріальній стадії розвитку інвестиції мають 
нести не лише матеріально-речове, а й інтелектуальне та інноваційне 
«навантаження», тобто, всі інвестиції мають бути інноваційної 
орієнтованості.  

Актуальність поданої проблематики підтверджується численними 
дослідженнями, що мали місце не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. 
До найбільш відомих зарубіжних дослідників можна віднести: К. Маркса, 
Дж. Кейнса, С. Фішера, Л. Гітмана, Я. Ван Дейна та інших. Також цим 
питанням займались вітчизняні науковці, зокрема: В. М. Геєць, Л. М. Борщ, 
Т. Й. Товт, О. Є. Кузьмін, А. С. Попович та інші.  

Разом з тим суперечливими залишаються теоретичні та прикладні 
аспекти функціонування інвестиційно-інноваційного механізму 
підприємства. При цьому, дослідники висловлюють різні погляди щодо 
визначення сутності категорій цього механізму – інвестиції та інновації. 
Взаємозв‘язок та взаємна обумовленість складових такого механізму, а також 
його функціонування в умовах невизначеності залишається актуальною 
проблемою на теренах науки та практики. 

Метою даного дослідження є визнання сутності інвестиційно-
інноваційного процесу та його базових категорій; створення найбільш 
точного їх визначення і ефективного механізму забезпечення даного процесу.  

Прийнято вважати, що інвестування насамперед здійснюється внаслідок 
позитивних тенденцій науково-технічного прогресу, що дає змогу здешевити 
основний капітал і зменшити його витрати на одиницю продукції. Так, 
модель теорії інвестиційного процесу К. Маркса включає категорію, тотожну 
за змістом, до інноваційної діяльності, яку він передбачив задовго до того, як 
вона стала актуальною. Він зробив висновок, що інноваційної діяльності, яку 
передбачив задовго до того як вона стала актуальною. Так, поняття 
інвестицій характеризуються з точки зору довгострокових вкладень. Це 
питання є дискусійним, оскільки термін залежить від строку проекту і 
обирається індивідуально кожним інвестором.  

Також, неоднорідність наведених підходів заклечається у визначенні 
основної мети інвестицій – отримання доходу. Основна проблема полягає в 
тому, що не тільки прибутковість інвестиційного проекту є важливим 
фактором і метою вкладення коштів; метою інвестицій може бути 
забезпечення соціального, екологічного, культурного, інноваційного та 
інших ефектів. Необхідно зауважити, що деякі автори розглядають інвестиції 
або як сукупність реалізованих витрат, або як вкладення капіталу. Такому 
визначенню притаманна статичність  характеристики об‘єкта аналізу, яка 
полягає в тому, що виділяється який-небудь один з елементів інвестицій 
(витрати або ресурси) і віддається пріоритет окремої стадії руху інвестицій: 
виробничої (проміжної) або грошової (початкової). Однак інвестиції слід 
розглядати не в статиці, а в динаміці, як цілісний процес, в ході якого 
відбувається послідовна зміна форм вартості і реалізується динамічна зв'язок 
елементів інвестицій. Крім того, в ряді визначень поняття «інвестиції» в 
якості ресурсів виступають тільки грошові кошти. Однак капітал може 
вкладатися і в інших формах, таких як нематеріальні активи, рухоме і 
нерухоме майно, різні фінансові інструменти і т.д. 
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Впровадження інновацій на підприємствах характеризується 
нерівномірністю та великими часовими лагами. Більшість з них усвідомлює 
необхідність інноваційної політики, але успішному її здійсненню заважають 
різного роду перешкоди, зокрема фінансові. Незважаючи на щорічне 
збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності в Україні, коштів 
що виділяються на зазначені цілі, не вистачає.  

В останні роки урядом прийнято багато постанов та рішень, державних 
програм, спрямованих на підвищення інноваційної результативності 
підприємств, однак більшість з них не вдалося реалізувати в повному обсязі в 
реальній економіці. В цих умовах виникають економічні суперечності між 
інтересами держави та підприємствами, орієнтованими на інноваційний шлях 
розвитку, розв‘язання яких потребує ґрунтовних досліджень. 

Таким чином, спираючись на отримання результати, можемо зробити 
висновок, що запровадження інвестиційно-інноваційного процесу є 
необхідним і ефективним інструментом в підприємницькій діяльності, 
оскільки стимулює розвиток фірм, і в наслідок – цього досягається бажаний 
економічний (або ж соціальний) ефект. Цей процес, як правило, охоплює дві 
складні категорії: інвестиції та інновації. Саме їх безпосередня взаємодія у 
підприємництві дає змогу активно розширювати виробництво, збільшувати 
прибуток оновлювати основні засоби тощо.  

В результаті проведення даного дослідження було запропоновано 
уточнені визначення даних категорій, що, в свою чергу, дасть змогу звузити 
коло дискусій щодо поданої проблеми і забезпечить можливість вченим 
переорієнтувати увагу на пошук ефективних інструментів управління 
інвестиційно-інноваційним процесом. 

Отже, сучасна інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств 
представлена лише на початковому етапі свого розвитку, потребує 
збільшення державної участі як фінансового, так і організаційного характеру. 
Напрями розширення фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств мають бути максимально диверсифікованими як з погляду 
механізмів реалізації, так і з позицій пошуку відповідних джерел ресурсів. З 
огляду на це важливим є визначення умов та обмежень, які впливають на 
вибір джерел фінансування інноваційної діяльності, що може бути 
предметом подальших досліджень: 

1. Реформувати національні науково-технологічні програми, які повинні 
включати пріоритети України довгострокового періоду; 

2. Доповнити та змінити систему кредитної політики відповідно 
вимогам часу, тобто забезпечити інституціональні інновації; 

3. Забезпечити максимальне використання накопиченого економічного 
потенціалу 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

В ринкових умовах ефективно побудована система управління 
персоналом має вирішальний вплив на якість людських ресурсів та сприяє 
майбутньому успіху будь-якої організації. Саме від кваліфікації та досвіду 
персоналу, соціально-психологічного клімату в колективі, винахідливості 
окремих співробітників залежить якість продукції або послуг, ефективність 
прийнятих управлінських рішень, а отже, кінцеві результати діяльності 
підприємства.  

Досконале реформування організацій можливо тільки у визнанні того, 
що в умовах ринкової економіки персонал організації, що має доступ до 
інформації і наділений високою культурою, розглядається не як один з 
економічних елементів підприємства, а є ключовим та головним капіталом, 
ефективне використання якого стає центральною ланкою топ-менеджменту 
будь-якого підприємства. 

Проблема формування ефективної системи управління персоналом 
виступає об‘єктом дослідження багатьох зарубіжних вчених, зокрема:                   
Б. Альстренда, Д. Кемпбела, Г. Мінцберга, Б. Х'юстона, К. Мітчела,                         
Д. Нортона та ін. Серед вітчизняних фахівців, які досліджували дане питання, 
можна виділити таких, як: О.С. Віханського, В.С. Єфремова, В.Б. Акулова, 
А.В. Козлова, А.І. Наумова, М.Н. Рудакова, Л.А. Соколова, С.А. Попова [1]. 

Найбільшу актуальність система управління персоналом отримує в 
умовах процесного управління. Даний підхід представляє процес розробки 
системи управління персоналом у вигляді складової бізнес-процесу в 
прив‘язці до стратегічної мети і бізнес-стратегії організації. Перехід від 
функціонального принципу системи управління персоналом до процесного 
дозволяє забезпечити високоефективна взаємодія всіх учасників  

бізнес-процесу, своєчасно забезпечити підприємство якісними 
людськими ресурсами використовуючи при цьому метод реінжинірингу, як 
засіб ефективного удосконалення структури управління.   

При застосування процесного підходу управління персоналом набуває 
інший зміст, а саме змінюється: 

- вимоги до персоналу, зокрема, кожен співробітник, виступаючи 
виконавцем або власником процесу, відповідає не тільки за функції, а за 
якість процесу в цілому, встановлює і підтримує горизонтальні і вертикальні 
зв‘язки з іншими учасниками, сприяє задоволенню попиту споживачів 
результатів процесу; 

- діяльність з управління персоналом, яка представлена у вигляді 
процесу, що передбачає виділення і керування такими складовими, як 
«входи», «виходи», «ресурси», «постачальники», «споживачі» та ін.; 
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- статус і зв‘язки управління персоналом з іншими процесами, 
обов‘язкове включення його в єдину систему процесів організації; 

- зміст та нормативно-методичне забезпечення технологій управління 
персоналом, зокрема, доповнюються критерії, методи та суб‘єкти оцінки, 
відбору, адаптації персоналу, коригується склад показників аудиту 
субпроцесів управління персоналом тощо [2]. 

Система управління персоналом як складова бізнес-процесу управління 
підприємством не може бути локалізована в межах одного підрозділу, є 
наскрізною, проходячи через всю організацію. Її завдання виконують як 
фахівці відповідного підрозділу, так і фахівці, керівники інших структурних 
підрозділів. 

До основних переваг процесного підходу, що виявляються 
безпосередньо в управлінні персоналом, належать: стандартизація діяльності 
з управління персоналом, регламентація змісту і послідовності виконання 
робіт у межах системи управління персоналом як складової бізнес-процесу 
управління підприємством, чіткість взаємозв‘язків служби персоналу з 
іншими підрозділами;  відповідальність «власника» і кожного виконавця за 
реалізацією процесу управління персоналом, що збільшує його ефективність; 
скорочення кількості рівнів прийняття рішень з управління персоналом як 
бізнес-процесу управління підприємством та інших процесів; підвищення 
якісних результатів діяльності співробітників, для яких стає важливим 
результат діяльності паралельних структурних одиниць, що формує 
відповідальність перед колегами. 

З впровадженням процесного підходу до управління персоналом 
організація отримує такі можливості: оптимізацію системи управління 
персоналом, забезпечення її прозорості для керівництва і гнучкості 
реагування на зміни зовнішнього середовища; забезпечення впевненості 
керівництва організації, в тому, що існуюча система управління персоналом 
націлена на постійне підвищення ефективності та максимальне врахування 
інтересів зацікавлених сторін; забезпечення конкурентних переваг на ринку 
праці; гарантування чіткого порядку і відповідальності за розробку, 
узгодження, затвердження та ведення документації по управлінню 
персоналом [3]. 

У розробці стратегії управління персоналом» визначальними факторами 
мають бути: 

- стратегічні цілі організації, на досягнення яких орієнтована бізнес-
стратегія; 

- ресурси, якими реально володіє організація для реалізації поставлених 
цілей. 

На підставі вищенаведеного можна зазначити, що для українських 
підприємств раціональним підходом до побудови ефективної системи 
управління персоналом підприємства повинен стати саме інжиніринг бізнес-
процесів управління трудовими ресурсами, що дасть змогу зменшити 
витрати у сфері управління персоналом за рахунок підвищення мотиваційної 
складової і в цілому сприятиме підтримці стану економічної стабільності 
організації на ринку. 
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УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання вирішальним чинником 

конкурентоспроможності господарюючого суб‘єкта виступає масштаб та 

якість рівня інвестиційної діяльності. Саме рівень розвитку і динамізм 

інвестиційно-інноваційних процесів формують стратегічну основу сталого 

економічного зростання. 

Теорія інвестицій пройшла складний шлях від відображення відповідних 

аспектів економічної діяльності на рівні підприємства до аналізу цієї 

складової діяльності різних суб‘єктів економіки як взаємопов‘язаних 

елементів складної системи [1].  

Проблеми інвестиційної привабливості підприємств досліджувались 

багатьма відомими вітчизняними і зарубіжними вченими-економістами. 

Особливої уваги заслуговують праці О. М. Антіпова, І. А. Бланка,                             

Н. Ю. Брюховецької, Л. С. Валірунової, В. М. Гончарова, С. О. Іщук,                      

Я. Д. Качмарика, Г. В. Козаченка, О. І. Крилової, Т. В. Кулініч,                                

О. М. Ляшенка, П. М. Майданевича, Ю. П. Макаренко,                                                

Р. М. Скриньковського, М. М. Туріянської та ін. В той же час, незважаючи на 

значну розробленість даної наукової проблематики, питання забезпечення 

інвестиційної привабливості підприємств залишаються мало вивченими, а 

тому потребують подальшого розгляду [2]. 

Сьогодні підприємства, які володіють вільними грошовими коштами, 

можуть розпоряджатись ними 3 способами: 
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Рисунок 1 – Форми фінансових інвестицій 

 
Попит на цінні папери показує які галузі є перспективними і 

заслуговують на вкладення і які, навпаки, зупинились розвиватись і 
витрачати свої ресурси на них неперспективно.  

Перевагами участі у статутному фонді інших підприємств є не тільки 
отримання прибутку, але й участь в управлінні підприємствами, що 
допомагає використовувати їх можливості для підвищення ефективності 
діяльності на власному підприємстві. 

Депозитний сертифікат – цінний папір, емітований банком, мета якого 
залучення готівкових коштів [5]. 

Загалом інвестиційний портфель, як економічна категорія, являє собою 
набір реальних та фінансових інвестицій, тобто різних вкладень у 
різноманітні цінні папери. Інвестиційний портфель може складатися з цінних 
паперів одного типу чи різних інвестиційних цінностей. Портфельне 
інвестування – це придбання основних фондів, цінних паперів, 
корпоративних прав та нематеріальних активів для отримання доходу. 
Важливо відзначити, що інвестор, який займається формуванням 
інвестиційного портфеля, не бере участі в управлінні підприємством, акції чи 
цінні папери яких він придбав. 

Інвестиції не можуть існувати без ризиків. Інвестиційні ризики можуть 
бути високими у тому випадку, якщо інвестор купує акції 1-2 компаній, тому 
для зниження ризику інвестор формує інвестиційний портфель, який 
складається з акцій багатьох різноманітних компаній з різними ступенями 
ризику та прибутковості. 

Основна ціль інвестиційного портфеля – це забезпечити реалізацію 
сформованої інвестиційної політики підприємства за допомогою підбору 
найефективніших та найбільш надійних вкладень. 
        Інвестиційний портфель формується для досягнення певної цілі і 
залежно від цього поділяється на: 
        - портфель доходу (спрямований на максимізацію рівня інвестиційного 
прибутку в поточному періоді); 
        - портфель зростання (спрямований на максимізацію темпів приросту 
інвестованого капіталу в майбутній довгостроковій перспективі). 
Можливість формування даного виду портфеля можуть дозволити тільки 
фінансово стійкі підприємства[3]. 
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Якщо ми говоримо про інвесторів, які являються юридичними особами, 
то створення портфеля інвестицій залежить від цілей і завдань які ставить 
перед собою підприємство. 
        Відповідно класифікації інвесторів, інвестиційні портфелі бувають: 
        - консервативні, які складаються з державних цінних паперів; 
        - помірні, які складаються як із високоприбуткових паперів з 
пропорційно високим ступенем ризику, так і з низько дохідних та надійних; 
        - агресивні, які складаються з високоприбуткових та високоризикованих 
цінних паперів. 
        При формуванні портфеля інвестицій необхідно: 
        - вибрати оптимальний та підходящий тип портфеля; 
        - визначити необхідне та прийнятне співвідношення ризику і дохідності; 
        - визначитись із складом портфеля на початковому етапі; 
        - визначитись із схемою управління портфелем. 

При формуванні оптимального інвестиційного портфеля інвестор 
повинен керуватись наступними принципами: 
        - доходності; 
        - безпеки вкладень; 
        - зростання вкладень; 
        - ліквідності. 

Проте, слід пам‘ятати, що неможливо володіти усіма перерахованими 
вище властивостями одночасно. Тому вибір того чи іншого виду цінних 
паперів в першу чергу залежить від цілей інвестора [2]. 

Володіння грішми завжди передбачає ефективне їхнє застосування, щоб 
вони приносили прибуток. Гроші мають приносити гроші, в іншому випадку 
вони знецінюются. 
        Для того, щоб управління фінансами було високоефективним, цю справу 
доручають професіоналам - інвестиційним менеджерам. Їхнє завдання – 
управління інвестиційними процесами та рухом грошових коштів, аналіз 
можливих напрямів та об‘єктів для вкладення, прийняття ефективних  рішень 
та вибір найбільш оптимальних варіантів з урахуванням  можливих ризиків і 
передбачуваною прибутковості з метою отримання стабільного доходу [4]. 

Отже, інвестиційний менеджер повинен бути кваліфікованим у своїй 
сфері, знати теорію інвестиційного менеджменту, мікро- та макроекономіку, 
математичне моделювання, основні нормативні та законодавчі акти. Він 
повинен вміти організовувати збір необхідної  інформації, вміти аналізувати 
її та на цій основі складати бізнес-план. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Ефективність будь-якої організації визначається багатьма факторами. 

Одним із головних є, безумовно якість менеджменту підприємства та 

стратегічне мислення персоналу. Для того, щоб організація була успішною та 

досягала найкращих результатів, необхідна якісна реалізація всіх принципів, 

правил та навиків у формуванні стратегії управління, найновітніших 

технологій менеджменту, а також  застосування необхідних стилів та методів 

керування туристичною фірмою, зважаючи на складові елементи процесу 

управління та умови функціонування фірми на ринку туристичних послуг.   

Також, сьогодні зростає інформаційне навантаження управління, що 

нерідко призводить до випадання з поля зору важливих тенденцій. За таких 

обставин необхідна більш оперативна та гнучка, пристосована до ринкових 

умов і надійна система прийняття рішень. Яка б стала фундаментом 

оновленого менеджменту  і дала змогу керівнику підприємства приймати 

раціональні управлінські рішення. Для створення ефективної системи 

управління функціонуванням організації сьогодні вже недостатньо тільки 

здорового глузду, інтуїції й досвіду керівників, необхідне залучення засобів 

аналізу та комп‘ютеризації процесів управління.Велика частина компаній 

перебудовує свої системи управління з традиційної виробничої або ринкової 

на технологічну орієнтацію. На сьогоднішній день ця технологія є ключем до 

успіху на будь-якому ринку, що з нетерпінням чекає продукцію з новими 

характеристиками. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає 

стратегічне управління технологічним розвитком -  технологічний 

менеджмент. 

Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх – проблема 

міжнародна, пов'язана з глобалізацією світової економіки. Головну роль тут 

виконує розвиток засобів комунікації, що дозволили компаніям на 

модернізованому рівні координувати роботу своїх вилучених підрозділів, 

зв'язувати їх з покупцями і постачальниками. Не менше значення має 

глобальна масова культура споживання і розваг, керована засобами 

комунікації[1]. 
Будь-яка подія в історії людства, організації або держави - це ланцюг 

https://newpresnya.ru/uk/investicionnyi-menedzher-vsegda-v-denezhnom-potoke-investicionnyi-menedzhment-chto-investicionnyi-men/
https://newpresnya.ru/uk/investicionnyi-menedzher-vsegda-v-denezhnom-potoke-investicionnyi-menedzhment-chto-investicionnyi-men/
https://osvita.ua/vnz/reports/management/14471/
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послідовних дій зaлyчениx в дaний прoцeс людeй. Все, що відбувається, має 
свої передумови для прояву прихованих в кожному соціальному інституті 
механізмів евoлюцiї або руйнувaння. Отже, будь-яка організація в своєму 
потенціалі мaє тeндeнцiї як дo рoзвитку, тaк і дo рoзпaду [2]. 

Першочергове завдання менеджменту полягає в створенні організаційної 
культури та творчого інноваційного клімату, які стимулюють робітників на 
нововведення. Начальство покликане стати ініціаторам в області реалізації 
організаційних та технологічних змін. 

Можна вважати, найважливішим фактором успіху, стає теоретичне і 
практичне навчання керівників нового типу: компетентних у широкому колі 
економічних, соціальних і технологічних питань, з високим почуттям 
відповідальності за результати діяльності підприємства. 

Проблема підготовки керівників, які забезпечують технологічно 
орієнтований менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки 
в тому, що ця проблема стала міжнародною. Пошук нових результатів 
досліджень і розробок, використання яких може дoдaти продукції, яка 
випускається, хороші характеристики, прагнення до максимального 
скoрoчення циклy її створення i просування на ринок викликають 
нeoбхідність у міжнарoдних кoмaндaх фaхiвцiв [3]. 

Світ стає єдиним ринком знань та технологій. Їхня цінність полягає в 
тому, що на основі науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів 
комерціалізації, які повинні проводити фахівці різних країн по єдиних 
методиках і на одній мові, щоб мати значні результати і розуміти один 
одного. Таке розуміння робить легшим залучення допоміжних методів у 
науку та інновації, а також включення фахівців з комерціалізації технологій у 
подальше управління інвестиціями. 

Нинішні технології здійснення менеджменту базуються на науковій 
основі. Технологія менеджменту - це один з його виявлень, така організація 
діяльності, при якій практичному впровадженню конкретних заходів передує 
чіткий науковий аналіз трудових процесів та умов їх виконання, а самі 
практичні заходи базуються на досягненнях сучасної науки і передової 
практики. 

У іноземних країнах накопичений значний досвід управління в області 
промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок 
безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збільшується за 
рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній 
організації економічних і соціальних процесів. 

В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і 
практичному освоєнні менеджменту.Завданням менеджменту як науки є 
розробка, експериментальна перевірка і застосування на практиці наукових 
підходів, принципів і методів, що забезпечують стійку, надійну, 
перспективну і ефективну роботу колективу (індивідуума) шляхом випуску 
конкурентноздатного товару. 

Тим часом кінцевою метою менеджменту як практики ефективного 
управління є забезпечення прибутковості підприємства шляхом раціональної 
організації виробничого (торгового) процесу, включаючи управління 
виробництвом (комерцією) і розвиток техніко-технологічної бази. 
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Успішне становлення ринкових відносин в Україні багато в чому 

визначається формуванням нинішніх управлінських відносин, підвищенням 

керованості економіки. Саме менеджмент, управління забезпечує зв'язаність, 

консолідацію економічних процесів в організації. 

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 

допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов‘язаних 

з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 

асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку 

маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 

своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів. 

Щоб досягти успіху в туристському бізнесі необхідні знання 

міжнародних правових норм і правил, практики туристського менеджменту  

та маркетингу, перш за все, потрібно професійна, заснована на потребах 

споживача туристських послуг організація виробництва й реалізації 

туристичного продукту, тобто, потрібна повна та всебічна поінформованість 

виробника туристських послуг щодо всього того, що стосується клієнта, як 

споживача цих самих послуг. 

Внутрішніми чинниками є: низький рівень розвитку туристичної 

інфраструктури, тобто засобів розміщення, закладів харчування та розваг; 

неякісні транзитні шляхи; низький рівень виробничої культури та 

недостатній рівень договірної дисципліни; ворожість українців до іноземців, 

яка давно стала нормою; демографічні проблеми, безробіття, правовий 

нігілізм, що свідчить про недостатній рівень адаптації нашого суспільства до 

світового науково-технічного прогресу. Дослідження цих факторів у їхньому 

взаємозв‘язку дозволяє прийняти такі управлінські рішення, які б сприяли 

підвищенню ефективності діяльності підприємства. 

Таким чином, зважаючи на все вищесказане, починаючи з аналізу 

середовища, формулювання правильних, чітких та логічних цілей, 

застосування відповідної системи мотивації, можна зробити висновок, що 

вдосконалення в такому ракурсі призведе до поліпшення соціально-

психологічного клімату в колективі, спрощеної процедури формулювання 

цілей та зростання ефективності стратегії менеджменту в цілому за рахунок 

запровадження вищеназваних інструментів управління.    
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ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ЛІДЕРА – ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

 
До лідера пред‘являються особливі вимоги, у тому числі до його 

особистим якостям. Лідер несе відповідальність за результати діяльності 
організації в найскладніших і несприятливих управлінських ситуаціях. 
Делегуючи повноваження і ресурси, необхідні для вирішення тієї чи іншої 
проблеми, лідер не делегує відповідальність за результат, який буде 
отриманий. Помилки лідера обходяться дорожче, аніж помилки тих, хто за 
ним слідує і виконує його розпорядження. 

Але для того щоб прояв необхідних лідерських якостей стало можливим, 
управлінець повинен досконало володіти технологіями лідерства, в значній 
мірі сприяють вирішенню завдань і проблем, що виникають при управлінні 
організацією. 

У процесі вивчення проблеми лідерства вчені запропонували багато 
різних визначень цього поняття. У своїх визначеннях лідерства чимало 
авторів намагалося чітко сформулювати той особливий компонент, що його 
вносить сам лідер. Так, Р.Л. Дафт (Richard L. Daft) трактує лідерство як 
взаємовідносини між лідером і членами групи, які чинять вплив один на 
одного і спільно прагнуть реальних змін і досягнення результатів, що 
відбивають загальну мету. Дж. Террі (J. Terry) вважає, що лідерство - це 
вплив на групи людей, який спонукає їх до досягнення спільної мети.                         
Р. Танненбаум (Robert Tannenbaum), І. Вешлер (I. Weschler) і Ф. Масарик                 
(F. Masaryk) визначають лідерство як міжособистісну взаємодію, яка 
виявляється в конкретній ситуації на основі комунікативного процесу і 
спрямована на досягнення мети6 . Американський вчений Б. Балдер                          
(B. Balder) висловлює думку, що лідерство - це «ярлик», який наклеюють на 
поведінку інших людей. Тут потрібна віра в те, що якість, котра визначається 
як лідерство, спричинює певну поведінку.[1] 

Лідерство - це тип управлінської взаємодії, який ґрунтується на більш 
ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел влади і 
спрямований на спонукання людей до досягнення загальних цілей. 

Лідер - особа, що має загальне визнання групи, до якої прислухаються і 
яка здатна вести за собою людей.[2] 

Вплив лідера має, як правило, два джерела: 
- особистий авторитет (члени групи визнають лідера завдяки його 

положенню, досвіду, майстерності, освіті тощо); 
- харизматичні властивості (людяність, ввічливість, моральність тощо). 
Лідер отримує владу від послідовників і для її підтримки він повинен 

надавати їм можливість задовольняти свої потреби. У відповідь послідовники 
задовольняють потребу лідера у владі над ними і надають йому необхідну 
підтримку. 
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Ідеальним варіантом вважається поєднання формального і 
неформального лідерства, тобто офіційний керівник визнається членами 
групи і як лідер. У цьому випадку його формальні права доповнюються 
можливістю неформального впливу на групу. У тих випадках, коли керівник 
і лідер не збігаються в одній особі можуть виникати незадоволеність роботою 
та збільшення конфліктності. 

Відомо багато якостей, властивих визнаному лідерові і всі вони дуже 
різні.  

Далекоглядність. Лідерові потрібно вміти визначати цілі і пояснювати їх 
зміст іншим. 

Розважливість. Цю якість важко визначити або виміряти, але вона 
безсумнівно, властива лише визнаному лідерові. 

Уміння об'єктивно оцінити якості своїх підлеглих і зробити все, щоб 
вони могли в повній мірі застосувати їх у спільній справі. 

Енергійність. Управління виснажує фізично, розумово і душевно, не в 
останню чергу тому, що лідер цілком перебуває під владою своїх ідей. 
Витривалість - запорука успішного керівництва. 

Рішучість. Оскільки лідер прокладає нові шляхи в бізнесі і приймає на 
себе весь можливий ризик, то саме він частіше, ніж хто інший, зазнає поразки 
у своїх починаннях. Тому важливо вміти встати після поразки, а кожну 
невдачу розглядати як частину навчання. 

Послідовність. Це своєрідний показник, що визначає успішного лідера. 
Уміння керувати багато в чому залежить від передбачуваності методів 
управління, поглядів і манери ухвалення рішення. Ті, кому успіх закрутив 
голову, забувають про це - і відносини лідера з колегами ускладняються його 
мінливістю й непослідовністю, особливо при високих темпах росту 
організації.  

Справедливість. Поняття гарних відносин з людьми, можна трактувати 
по-різному. Але варто підкреслити, що справедливість і послідовність 
взаємозалежні: наприклад, якщо лідер очікує від підлеглих віддачі в роботі, 
що гарантує їм місце у фірмі, то набагато важливіше, щоб це правило 
стосувалося усіх без винятку. Справедливість, з якою лідер вирішує подібні 
питання, має величезний вплив на моральний клімат у компанії. 

Безжалісність. При необхідності лідерові доводиться діяти безжалісно. 
Цілі організації вище за все, і рішучість, з якою діє лідер, є гарним 
показником здоров'я фірми. Безжалісність - це не обов'язково жорстокість 
або нечутливість. Моральні та етичні принципи лідера становлять важливу 
частину його впливу на організацію, і якщо більшість співробітників вважає 
ці принципи розумними, будь-які дії лідера будуть сприйнятті ними у 
сприятливому світлі. 

Самопізнання. Багато лідерів настільки ексцентричні та егоїстичні, що 
іноді нагадують скоріше політика або революціонера, але це може убити 
найкращі наміри лідера домогтися довіри своїх співробітників. Тому для 
лідера надзвичайно важливі такі риси, як уміння зрозуміти причини того, що 
він робить, оцінити свої переваги та недоліки, робити висновки як з успіхів 
так і з невдач. 
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Особисті здібності. Лідер повинен уміти говорити і слухати. Йому варто 

навчитися встановлювати і підтримувати коефіцієнт корисної дії 

співробітників. Лідерові потрібно знати мотиви людей, знати як заохочувати 

і як при необхідності зробити їм зауваження. І, нарешті - але не в останню 

чергу - він повинен відчувати, коли втручатися а коли краще залишитися 

осторонь, іншим словом, уміти передавати іншим частину своїх 

повноважень.[3] 

Отже, управлінську майстерність і мистецтво виходячи з потенціалу, 

яким володіє управлінець в сформованій управлінської ситуації, його 

особисті лідерські якості - необхідна умова реалізації прийнятого лідером 

управлінського рішення. Тільки здатність реалізувати весь управлінський 

цикл, починаючи від постановки мети, пошуку ідеї та шляхів її досягнення та 

завершуючи досягненням поставленої мети, роблять лідера лідером. 
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ПРOЦЕС УПРАВЛIННЯ ФIНАНСOВИМИ РИЗИКАМИ 

 

В умoвах ринкoвoї екoнoмiки теoретичнi i практичнi дoслiдження в 

галузi управлiння фiнансoвими ризиками набувають oсoбливoгo значення з 

oгляду як на зрoстаючу рoль фiнансoвoгo сектoру в екoнoмiцi сучаснoгo 

суспiльства, так i на те, щo гoспoдарськi суб‘єкти у свoїй дiяльнoстi дедалi 

частiше вiдчувають негативнi впливи ризикiв i непевнoстi, на щo звертають 

увагу як закoрдoннi, так i вiтчизнянi фахiвцi. Oсoбливiсть прoяву фiнансoвих 

ризикiв вбачається у тoму, щo вoни передусiм привoдять дo втрат майбутнiх 

прибуткiв та зменшення реальнoї вартoстi активiв суб‘єктiв гoспoдарювання. 

Дoслiдженням наслiдкiв фiнансoвих ризикiв та метoдiв управлiння ними 

присвяченi працi вiтчизняних вчених-екoнoмiстiв: Ю. Баляснoї, М. Диби,                        

O. Жихoра, O. Землячoвoї, Н. Кoрж, Л. Савoчки та iн.Зoкрема, Л. Савoчка 

рoзглядає класифiкацiю фiнансoвих ризикiв та метoди їх зниження, а                              

Ю. Балясна – метoди їх нейтралiзацiї на пiдприємствi. Прoте в умoвах 

ринкoвoї екoнoмiки система управлiння фiнансoвими прoцесами та ризиками 

на пiдприємствi пoтребує пoдальшoгo дoслiдження та вдoскoналення. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв прoцесу 

управлiння фiнансoвими ризиками. 

Ризик – це усвiдoмлена мoжливiсть небезпеки виникнення 

https://pidru4niki.com/17370921/menedzhment/liderstvo
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непередбачених втрат oчiкуванoгo прибутку, майна, грoшей через випадкoвi 

змiни умoв екoнoмiчнoї дiяльнoстi, несприятливi oбставини. Причини 

виникнення фiнансoвих ризикiв рiзнoманiтнi й мoжуть виникати спoнтаннo в 

прoцесi дiяльнoстi пiдприємства та пoдiляють на зoвнiшнi та внутрiшнi. Дo 

oснoвних зoвнiшнiх причин фoрмування фiнансoвих ризикiв мoжна вiднести 

такi: слабка i нестабiльна екoнoмiка країни; екoнoмiчна криза; iнфляцiя; 

пiдвищення рiвня кoнкурентнoї бoрoтьби; зниження цiн на свiтoвoму ринку; 

пoлiтичнi чинники тoщo. Усi цi причини мають зoвнiшнє, щoдo 

пiдприємства, пoхoдження i тoму, їх пiдприємствo кoнтрoлювати не мoже. 

Дo внутрiшнiх причин фoрмування фiнансoвих ризикiв мoжна вiднести: 

пiдвищення витрат на пiдприємствi, незадoвiльну фiнансoву пoлiтику 

пiдприємства та iн. [4]. 

Фiнансoвий ризик є результатoм вибoру йoгo власниками абo 

менеджерами альтернативнoгo фiнансoвoгo рiшення, спрямoванoгo на 

дoсягнення бажанoгo цiльoвoгo результату фiнансoвoї дiяльнoстi при 

вiрoгiднoстi настання екoнoмiчнoгo збитку (фiнансoвих втрат) через 

невизначенiсть умoв йoгo реалiзацiї [1]. 

Гoлoвнoю метoю управлiння фiнансoвими ризиками є забезпечення 

фiнансoвoї безпеки пiдприємства в прoцесi йoгo рoзвитку i запoбiгання 

мoжливoму зниженню йoгo ринкoвoї вартoстi. 

Прoцес управлiння фiнансoвими ризиками включає ширoкий спектр дiй, 

який у систематизoванoму виглядi мoже бути представлений як 

пoслiдoвнiсть наступних етапiв: 

1. Iдентифiкацiя, як усвiдoмлення ризику, встанoвлення причин йoгo 

виникнення;  

2. Квантифiкацiя як вимiрювання, аналiз та oцiнка ризику;  

3. Мiнiмiзацiя як зниження чи oбмеження ризикiв за дoпoмoгoю 

вiдпoвiдних метoдiв управлiння; 

4. Мoнiтoринг як здiйснення пoстiйнoгo кoнтрoлю за рiвнем ризику [2]. 

Iдентифiкацiя ризику пoлягає в устанoвленнi перелiку oснoвних видiв 

ризику, щo притаманнi саме цьoму пiдприємству. На цьoму етапi фoрмується 

перелiк мoжливих внутрiшнiх (несистематичних) ризикiв у рoзрiзi видiв 

дiяльнoстi пiдприємства, рiвень виникнення яких пoв‘язаний з oрганiзацiєю 

управлiння саме на данoму пiдприємствi (низька квалiфiкацiя працiвникiв, 

вiдсутнiсть практичнoгo дoсвiду тoщo). Далi, визначається перелiк зoвнiшнiх 

(систематичних) ризикiв, щo пoв‘язанi не тiльки з дiяльнiстю кoнкретнoгo 

пiдприємства, але й з екoнoмiчним рoзвиткoм держави (наприклад, 

iнфляцiйний ризик, пoдаткoвий ризик, прoцентний ризик). Заключнoю 

стадiєю є утвoрення загальнoгo пoртфелю ризикiв, якi пoв'язанi з дiяльнiстю 

пiдприємства (мoжливi зoвнiшнi i внутрiшнi ризики).  

Складнiсть практичнoї реалiзацiї першoгo етапу прoцесу управлiння 

ризиками залежить, насамперед, вiд джерела виникнення та характеристики 

ризику.  

Iдентифiкувати ризик i прoаналiзувати йoгo на якiснoму рiвнi неoбхiднo, 

але недoстатньo. Важливo вимiряти величину ризику, тoбтo прoвести йoгo 
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квантифiкацiю. Ступiнь ризику екoнoмiчних рiшень oцiнюється oчiкуваними 

втратами, щo є наслiдками данoгo рiшення, тoму системи oцiнки ризику, якi 

фoрмалiзують прoцес вимiрювання та рoзрахункiв, мають визначати три 

oснoвнi кoмпoненти ризику: величину (суму мoжливих втрат); ймoвiрнiсть 

настання негативнoї пoдiї; тривалiсть перioду впливу ризику. 

Другий етап прoцесу управлiння, квантифiкацiя, завершується 

пoрiвняльним аналiзoм реальнoгo та дoпустимoгo рiвнiв ризикiв. Зрoзумiлo, 

щo жoден суб'єкт гoспoдарськoї дiяльнoстi не в змoзi уникнути всiх ризикiв, 

тoму виправданий абo дoпустимий ризик рoзглядається як неoбхiдна 

складoва стратегiї i тактики управлiння.  

Система механiзмiв нейтралiзацiї фiнансoвих ризикiв передбачає 

викoристання наступних метoдiв:  

1. Уникнення ризику. Цей метoд пoлягає в рoзрoбцi таких захoдiв 

внутрiшньoгo характеру, якi пoвнiстю виключають кoнкретний вид 

фiнансoвoгo ризику.  

2. Лiмiтацiя кoнцентрацiї ризику. Механiзм лiмiтацiї кoнцентрацiї 

фiнансoвих ризикiв викoристoвується звичайнo у тих видах, якi вихoдять за 

межi дoпустимoгo рiвня, тoбтo за фiнансoвими oперацiями, щo здiйснюються 

в зoнi критичнoгo абo катастрoфiчнoгo ризику. Реалiзується шляхoм 

встанoвлення на пiдприємствi вiдпoвiдних внутрiшнiх фiнансoвих 

нoрмативiв у прoцесi рoзрoбки пoлiтики здiйснення рiзних аспектiв 

фiнансoвoї дiяльнoстi. 

3. Хеджування фiнансoвих ризикiв, яке шляхoм здiйснення вiдпoвiдних 

oперацiй з пoхiдними цiнними паперами є висoкoефективним механiзмoм 

зменшення мoжливих фiнансoвих втрат при настаннi ризикoвoгo випадку. 

Прoте вoнo вимагає певних витрат на виплату кoмiсiйнoї винагoрoди 

брoкерам, премiй пo oпцioнах i т.п.  

4. Диверсифiкацiя. Механiзм диверсифiкацiї викoристoвується, перш за 

все, для нейтралiзацiї негативних фiнансoвих наслiдкiв несистематичних 

(специфiчних) видiв ризикiв. Разoм з тим, вiн дoзвoляє мiнiмiзувати певнoю 

мiрoю i oкремi види систематичних (специфiчних) ризикiв – валютнoгo, 

прoцентнoгo i деяких iнших. Принцип дiї механiзму заснoваний на рoздiленнi 

ризикiв, перешкoджаючи їхнiй кoнцентрацiї. 

5. Рoзпoдiл ризикiв. Механiзм цьoгo напряму нейтралiзацiї фiнансoвих 

ризикiв заснoваний на часткoвoму їх трансфертi (передачi) партнерам пo 

oкремих фiнансoвих oперацiях. При цьoму гoспoдарським партнерам 

передається та частина фiнансoвих ризикiв пiдприємства, пo якiй вoни мають 

бiльше нагoди нейтралiзацiї їх негативних наслiдкiв i мають в свoєму 

рoзпoрядженнi ефективнiшi спoсoби внутрiшньoгo страхoвoгo захисту. 

6. Самoстрахування (внутрiшнє страхування). Механiзм цьoгo напряму 

нейтралiзацiї фiнансoвих ризикiв заснoваний на резервуваннi пiдприємствoм 

частини фiнансoвих ресурсiв, щo дoзвoляє пoдoлати негативнi фiнансoвi 

наслiдки за тими фiнансoвими oперацiями, якi не пoв'язанi з дiями 

кoнтрагентiв.  

7. Страхування фiнансoвих ризикiв. У прoцесi страхування пiдприємству 
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забезпечується страхoвий захист за всiма oснoвними видами йoгo фiнансoвих 

ризикiв – як систематичними, так i несистематичними. При цьoму oбсяг 

вiдшкoдування негативних наслiдкiв фiнансoвих ризикiв страхoвиками не 

oбмежується: вiн визначається реальнoю вартiстю oб'єкту страхування 

(рoзмiрoм страхoвoї йoгo oцiнки), страхoвoї суми i рoзмiрoм страхoвoї премiї 

[3]. 

Таким чинoм, в сучасних ринкoвих умoвах ризик – це неoдмiнний 

атрибут дiяльнoстi пiдприємства. Управлiння ризиками включає аналiз 

мoжливих варiантiв, якi характернi при рiзнiй кiлькiснiй oцiнцi ризику i 

мoжливих варiацiй йoгo видiв та iдентифiкацiю мoжливих фактoрiв щo 

впливають на загальний рiвень фiнансoвoгo ризику, а такoж ранжування їх за 

важливiстю. Такий пiдхiд забезпечує свoєчасне реагування на ризикoвi 

фактoри та дoзвoляє oперативнo кoрегувати стратегiєю ведення бiзнесу. 
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СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Важливо зазначити, що будь-який комунікаційний вплив - це 

психологічний вплив зовнішніх факторів щодо реципієнта, і якщо він не буде 

прийнятий реципієнтом, це призведе до появи психологічних регуляторів 

конкретної діяльності людини. Це може бути зовнішня діяльність або 

внутрішня діяльність [1]. 

Результатом може бути зміна тяжкості, спрямованості та значення 

суб‘єктів у різних формах діяльності. Психологічний вплив можна 

розглядати як процес, який призводить до зміни психологічних основ 

конкретної діяльності. 

Існують: економічні, адміністративні, правові та психосоціальні методи 

управління, які по-різному та ефективно впливають на працівників. 

Варто зазначити, що саме комунікаційні методики впливу на 

співробітників бувають найбільш ефективними в бажанні досягти цілей. Ці 
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методи базуються на законах соціології та психології. До соціально-

психологічних методів належать: психологічний вплив на працівників 

(формування колективу, створення нормальної психологічної атмосфери в 

колективі), моральна мотивація та розвиток ініціативи та відповідальності 

працівників [4]. 

За допомогою соціологічних методів можна оцінити становище та мету 

працівників у колективі, визначити неформальних лідерів та надати їм 

підтримку, використовувати мотивацію працівників для досягнення цілей та 

налагодити ефективну комунікацію в компанії [2]. 

До соціологічних методів належать: соціологічне дослідження, оцінка 

якості особистості, партнерство, конкуренція та управління конфліктами.  

Психологічні методи можуть зосередити внутрішній потенціал 

працівників на вирішенні конкретних завдань компанії. 

Як психологічний спосіб вплинути на працівників можна розглянути 

залучення, мотивацію, переконання, наслідування, примус та похвалу [2]. 

Також варто приділити увагу, такій комунікативній методиці впливу, що 

доволі часто використовується сьогодні, як «маніпуляція». В Оксфордському 

словнику англійської мови маніпуляція в загальному розумінні визначається 

як поведінка об'єкта з певним наміром. Наочно словник визначає маніпуляції 

як "акт впливу" [3]. 

Дослідники, які описують це явище, стверджують, що існують 

різноманітні методи і засоби інформаційно-психологічного впливу на 

людину, які дозволяють зробити її слухняною, керованою тими, хто володіє 

спеціальними засобами і технологією зміни людської психіки. 

Дослідження комунікативних моделей маніпуляцій особистістю, 

соціальними групами, суспільною свідомістю у контексті проблематики 

інформаційно-психологічної безпеки особистості у прямій постановці і як 

чинника основної небезпеки в сучасному суспільстві не розглядалися, хоча 

багатьма дослідниками відзначався негативний вплив маніпуляцій на 

особистість. 

У сучасному світі неможливо уявити будь-які акти взаємодії людей без 

новітніх технологій. Сьогодні в кожному підприємстві  є  все: розпочинаючи 

від вай-фаю, і закінчуючи приватними програмними забезпеченнями. Тому, 

варто відзначити, що технології сьогодні також відіграють важливу роль в 

методах комунікаційного впливу на підприємстві.  

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, як 

правило, вимагає від компаній значних витрат на розробку, впровадження та 

подальшу роботу. Тому багато підприємств або використовують мінімальну 

кількість таких, або не використовують взагалі. Але, слід звернути увагу на 

те, які позитивні результати надають дані технології.  

Інформаційно-комунікаційні технології автоматично змінюють 

організаційну структуру корпоративного управління, ієрархічну структуру 

прийняття рішень, зменшують витрати на отримання інформації та 

розширюють можливості її використання. 
Також варто зазначити, що ІКТ змінюють саму структуру, форму та 
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принципи в спілкуванні колективу. Сьогодні вже не обов‘язково сидіти в 
офісі, та очно розглядати важливі питання. Такі програми як Skype або Zoom 
надають можливість збирати конференції, бізнес-зустрічі та ділові 
переговори з будь-якого місця. Це надає більшу кількість особистого 
простору кожному працівнику, та можливість бути на зв‘язку в будь-який 
момент, що має позитивну динаміку на ефективності роботи кожного, а отже, 
покращення роботи підприємства.  

Отже, варто зазначити, що сьогодні існує безліч комунікаційних методів 
впливу на підприємстві. Від подяки, то маніпуляцій колегами. Також 
важливу нішу займають сучасні технології, без яких важко уявити успішне 
підприємство та які внесли великі зміни в форму комунікацій в колективі та 
бізнесі в цілому.  
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ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА 

 
Менеджер є центральною фігурою апарату управління, від його 

діяльності залежить праця усього персоналу на підприємстві. Менеджер – це 
людина яка наділена широкими повноваженнями, але водночас несе 
відповідальність за результати роботи підприємства. 

У даній роботі ми розглянемо планування особистої роботи менеджера її 
роль та значення для підприємства. 

Планування – це процес визначення того, що підприємство має виконати 
протягом строку роботи. Планування це одна із найважливіших завдань, і це 
завдання виконує менеджер. Але перш ніж планувати роботу підприємства 
кожен кваліфікований менеджер повинен вибрати особисті цілі, які будуть 
безпосередньо впливати на результати діяльності підприємства. Ціль – це те, 
чого хочуть досягнути, вона визначає кінцевий результат. Це не те, що ми 
робимо, а те, заради чого ми це робимо. 

Отже, процес планування праці керівника повинен починатися із вибору 
особистих цілей. 
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Цілі менеджера повинні відповідати таким вимогам [1]: 

 Конкретність ти вимірюваність цілей. 

 Цілі менеджера повинні бути досяжними. Цілі не мають бути 

легкими, але вони не можуть бути нереалістичними, такими що виходять за 

можливості менеджера. 

 Цілі повинні мати конкретний часовий горизонт. Вони мають 

досягатися в визначені терміни. 

 Суперечливість цілей. Тобто цілі мають бути узгоджені між собою. 

 Після встановлення цілей починається планування праці менеджера. 

Організація особистої праці менеджера пов‘язана із організацією всіх 

процесів управління, що істотно впливає на результати діяльності 

підприємства. Внаслідок перевищення обсягу функцій, покладених на 

керівників, над їхніми можливостями реалізувати ці функції, менеджерам 

доводиться про першочерговість справ. У цьому випадку щоб прийняти 

рішення потрібно визначити пріорітетність.  

Визначити пріорітетність – це означає прийняти рішення про те, яким із 

завдань слід надати першочергове, а яким другорядне значення. Це дає змогу 

менеджеру працювати над важливими і першочерговими завданнями, і 

вилучити завдання, які можуть виконати інші працівники[2]. 

У плануванні роботи менеджера дуже важливим пунктом є правильне 

використання робочого часу. На виконання кожної справи відводиться 

певний час, тому менеджер повинен правильно його використовувати і 

планувати. Брак часу на виконання поставлених завдань призводить до 

штучного подовження робочого дня, через нераціональне його використання. 

Час – це один із ресурсів, який не відновлюється, а навіть непередбачена 

телефонна розмова може призвести до суттєвих втрат часу на виконання 

запланованої роботи. Іноді через неправильну організацію праці робочий 

день менеджера триває 10, 12 і навіть 13 годин. У цьому випадку у 

менеджера не вистачає часу на свій розвиток, на спорт, відпочинок. Тому 

неправильна організація праці відбивається не тільки на результатах роботи 

підприємства а і на повсякденному житті менеджера[3].  

Слід розуміти що керівник не може виконати всю заплановану роботу 

самостійно, із цього випливає ще одна важлива функція менеджера як 

керівника підприємства, а саме - «делегування повноважень». Делегування – 

це передавання підлеглому виконання завдань. Керівник передає підлеглому 

завдання і водночас із цим компетенцію і функціональну відповідальність. 

Тобто із завданням підлеглому передаються повноваження для виконання 

завдання і відповідальність перед керівником. Але керівник не перекладає 

відповідальність за виконання завдання на підлеглого, бо в такому разі він 

перестає бути керівником. Таким чином керівник в будь-якому випадку є 

відповідальним за виконання делегованого завдання. А у свою чергу 

працівники яким делегували завдання є відповідальними перед керівником. 

Планування роботи менеджера має бути як довгостроковим так і 

оперативним. Починати потрібно із довгострокового плану. Для цього 
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складається перелік найважливіших робіт року, кварталу, місяця і 

встановлюється термін початку виконання роботи і її закінчення. Це роботи 

які повторюються із року в рік. Також менеджери практикують складання 

графіки на один день чи тиждень. Ці графіки дисциплінують самого 

керівника і його підлеглих. 

Менеджер повинен враховувати час на підвищення кваліфікації і 

виконання громадських доручень. Робочий план має включати роботу з 

документами, участь у зборах, проведення нарад.  

Отже розробка плану особистої роботи менеджера дає змогу не тільки 

знайти час для себе, і розпланувати свій робочий день, але і нормалізувати 

роботу усього підприємства, забезпечити почерговість виконання завдань, 

виділити час для творчої роботи і підвищення кваліфікації. Тому що від 

менеджера залежить уся робота підприємства і кожний крок, кожне вчасно 

виконане завдання менеджера відбивається на результатах діяльность 

організації. 
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РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ.  

СКЛАДОВІ ЙОГО УСПІШНОГО  ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Менеджмент — основа економічного і соціального розвитку. 

Особливістю сучасного менеджменту перш за все є те, що однією з 

головних функцій є підприємницька. Підприємництво перетворюється в 

основу менеджменту. Важливе призначенне сучасного менеджменту – це 

зробити роботу цілої системи управління продуктивною. Перехід до нових 

технологій вимагає значних витрат, пов'язаних з реінтеграцією знань, 

перепідготовкою співробітників і створенням сучасних, ефективних моделей 

управління в менеджменті. 

Загальна характеристика сучасних моделей менеджменту: 

 "управління за результатами", активізація людського фактора; 

 застосування "м'яких засобів впливу" на людей; 

 діяльність менеджера універсальна;  

 колективна праця команди, яку очолює лідер, який пробуджує  творчу 

активність колег. 
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Підприємство постійно знаходиться в пошуку своєї моделі управління. 

Це постійний процес. Пошук нового, що являє собою фактичне керівництво 

для ефективного менеджменту в розвинутих країнах сьогодні. 

Сучасні менеджери мають бути дослідниками своїх компаній для 

ефективного управління підприємницькою діяльністю, що постійно 

змінюється й оновлюється, проте є сталим на основі принципів менеджменту. 

Реалізація цих принципів є фактором науковості і ефективності  

управління на всіх його рівнях. 

Сучасні принципи менеджменту: 

 комбінація  компетентності і універсалізації в управлінні  

 витримка  до зовнішнього факторів  

 економічність управління. 

 ефективність управління; 

 фундаментальність системи  

Приведені правила  управління доречні для будь-якої підсистеми.  

Також кожна ланка однієї системи повинна функціонувати на певних 

засадах управління, що слугують забезпеченню високої ефективності 

діяльності підприємства. Завдяки правильному вибору методу управління 

гарантується чітка організація процесу управління і усієї виробничо-

економічної діяльності.  

У менеджменті  вдало застосовуються наступні методи управління: 

адміністративні, економічні, соціально-психологічні, комерційні, правові, 

дослідницькі. 

Комплекс застосування методів управління повинен забезпечити: 

 організованість; 

 цілеспрямованість персоналу; 

 чіткість і злагодженість праці; 

 гнучкість, дисциплінованість і ініціативність; 

 швидкість і своєчасність рішень . 

Але одним із найважливіших факторів розвитку підприємства і в 

менеджменту в цілому  є вдало підібрана стратегія щодо подальших дій, яка 

гармонізує діяльність організації, робить її більш підготовленою до раптових 

змін. І узагальнюючи наведені визначення, можна зазначити ,що 

фундаментом успішного управління є стратегічний менеджмент – це певне 

управління організацією, яке покладається на потенціал людини  як на  

основу організації, направляє виробничу діяльність на потреби споживачів, 

ефективно реагує та проводить вчасні зміни в організації, що відповідають 

зовнішньому середовищу і дозволяють досягти конкурентоспроможності , 

що в цілому надає можливість підприємству функціонувати в довгостроковій 

перспективі, ідучи при цьому до певної мети. 

Стратегічний менеджмент передбачає: 

 оцінка та стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників по 

мірі досягнення стратегічних цілей; 

 виділення ресурсів організації під стратегічні цілі; 

 створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю;             
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 визначення головних ринкових позицій на перспективу залежно від 
пріоритетності цілей. 

Суть теорії стратегічного менеджменту полягає у використанні 
концепції "від майбутнього до сучасного", а не "від минулого до 
майбутнього". 

Важливим кроком у розвитку, який допоможе вивести управління на 
новий сучасний рівень є застосування інноваційного менеджменту . 

Інноваційний менеджмент – одна з складових стратегічного управління, 
реалізованого на вищому рівні компанії. Його ціллю є виявлення основних 
напрямів  науково-технічної і виробничої діяльності підприємства в таких 
аспектах : 

 створення і застосування нових технологій  (інноваційна діяльність);  
 модернізація й оновлення технологій , що використовуються; 
 майбутній розвиток просування  нетрадиційних технологій;  
 відмова від неефективних засобів розвитку підприємства. 
Проблема дослідження менеджменту  в сучасних умовах є найбільш 

актуальною і суперечливою. Засоби управління не є незмінними, раз і 
назавжди сформованими. Вони постійно модифікуються і поглиблюються. 
Процес  поглиблення кожного з розглянутих методів управління, принципів 
на яких формується менеджмент і усіх ключових засобів розвитку 
підприємства відбувається не тільки під впливом внутрішніх факторів і 
правил їхнього удосконалювання, але і під впливом вимог і потреб прогресу 
сучасного світу. 

Список використаних джерел: 
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УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 
Важливість прийняття правильних рішень керівником впливає не тільки 

на певне підприємство, але й на усю державу. Діяльність підприємства 
напряму залежить від працівників, а також від керівника, який приймає 
рішення. Управлінську діяльність неможливо уявити без вміння розв‘язувати 
нестандартні завдання та проблеми. Такі рішення приймається для 
цілеспрямованого впливу на колектив, який забезпечує отримання 
відповідних результатів для досягнення визначеної мети. Здатність і уміння 
правильно ухвалювати рішення призведуть до процвітання підприємства.  

https://sites.google.com/site/inftekhnologu%20navchanni/pro-avtora/sucasnij-menedzment
https://sites.google.com/site/inftekhnologu%20navchanni/pro-avtora/sucasnij-menedzment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika%20/strategichniy_menedzhment
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/%20management/14682/
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На сьогоднішній час неможливо уявити продуктивну працю та розвиток 

підприємства, установи, організації без керівництва. Завдяки керівнику, 

працівники виконують роботу та зосереджені на виконанні поставленого 

завдання, а не на боротьбі за місце головного у певному колективі. Особа, яка 

виконує головні функції в організації є вкрай важливою, оскільки без цієї 

людини не буде стабільності та процвітання. Отож, керівником вважають 

працівника, який очолює певне підприємство, має необхідні повноваження 

для прийняття рішень і несе відповідальність за свої вчинки та результати 

роботи окремого колективу. Саме керівники організовують підготовку 

управлінських рішень, приймають їх, а також контролюють їхнє виконання. 

Можна впевнено сказати, що праця керівника є найскладнішою і 

найвідповідальнішою у системі управління підприємством . 

При вирішенні певної ситуації на підприємстві, владнанні 

неприємностей чи створенні чогось нового, керівник повинен прийняти 

рішення. Насамперед, управлінське рішення – це результат вибору суб‘єктом 

управління альтернативи, спрямованої на розв‘язання певної проблеми. 

Основною метою такого рішення є забезпечення впливу на об‘єкт управління 

для досягнення конкретних цілей організації. Доречно зазначити, що 

управлінське рішення є результатом діяльності працівників і продуктом їх 

психічних процесів.  

Варто згадати управлінські рішення на державному рівні. Вони є вкрай 

важливими, оскільки впливають на функціонування певного державного 

органу, державну політику, а також добробут громадян . 

Загалом, управлінські рішення  розглядаються у трьох аспектах:  

1) вид діяльності, яка відбувається в керуючій системі й пов‘язана з 

підготовкою, знаходженням, вибором та прийняттям певних варіантів дій;  

2) варіант впливу керуючої системи на керовану; 

3) організаційно-практична діяльність керівника у керованій системі. 

Керівні рішення виконують чотири основні функції: 

1. Забезпечувальна – визначає шляхи, способи, ресурси та засоби, які є 

необхідними для якісного виконання завдань, які були покладені на 

колектив; 

2. Скеровуюча – розробляється згідно зі стратегіями розвитку та з  

урахуванням перспектив;  

3. Координуюча – визначає роль кожного працівника та  вирішує їх дії з 

метою досягнення намічених цілей; 

4. Мобілізуюча – забезпечує активізацію певних осіб для досягнення 

намічених цілей . 

Необхідно зазначити, що управлінські рішення мають також певні 

особливості, а саме: 

1. Цілі – керівник приймає рішення, виходячи не з власних потреб, а з 

метою вирішення проблем конкретного підприємства. При прогнозування 

майбутнього результату приймають цілі; –  

2. Наслідки – керівник повинен враховувати, що через його рішення 

підприємство може отримати не лише позитивні наслідки, але й неприємні; 



115 

3. Поділ праці – після з'ясування  проблеми і прийняття керівником 

рішень відбувається певний поділ праці між працівниками: одні – зайняті 

аналізом проблеми та внесенням пропозицій стосовно їх вирішення, інші – 

виконують дії, що допоможуть знищити чи зменшити проблему, яка виникла;  

4. Професіоналізм – управлінські рішення повинні прийматися особами, 

які володіють відповідними знаннями, навичками та мають певний досвід 

роботи. 

Варто вказати, що процес створення управлінських рішень охоплює 

певні етапи:  

1. Виникнення ситуації, яка потребує прийняття рішення; 

2. Збір та аналіз інформації щодо вирішення проблеми;  

3. Виявлення та оцінювання альтернатив; 

4. Підготовка та оптимізація управлінського рішення, яке приймається; 

5.Прийняття управлінського рішення; 

6. Реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів . 

Таким чином, проаналізувавши дану тему варто вказати, що 

управлінським рішенням є результат розумово-психологічної, творчої 

діяльності керівника, який впливає на майбутнє підприємства.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

В сучасних умовах і акціонери, і менеджмент компаній все більше 

стикаються з дилемою: або приймати швидкі і адекватні викликам 

інноваційного та інформаційного розвитку рішення, або продовжувати 

жорстко дотримуватися раніше написаних правил корпоративного 

управління, коли кожен крок і дію вимагає дотримання досить 

бюрократизованої процедури.  

Розвиток корпоративного управління досліджували зарубіжні науковці: 

Миловидов В., Dodo A., Libert B. тощо. 
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Як показує досвід, бюрократизація системи "корпоративного управління 

1.0" не тільки не захищає від ризиків, від поганого менеджменту, від 

фінансових проблем, але при цьому ще й штовхає менеджмент на так звані 

"інкрементальні" (incremental) інновації, тобто покрокові, розтягнуті в часі 

зміни, які в кінцевому рахунку обертаються для компанії і її акціонерів 

неефективними витратами і технологічним відставанням від інноваційних 

лідерів. Залишатися в парадигмі "корпоративного управління 1.0 "сьогодні 

фактично означає програш в конкурентній боротьбі за ринки та інвестиції. У 

новій парадигмі "корпоративного управління 2.0 "необхідний акцент на 

накопичення нематеріальних активів, розвиток мережевих форматів 

економічної діяльності, формування корпоративної інформації, що дозволяє 

не тільки відзвітувати, скільки акцентувати увагу на майбутній розвиток, на 

перспективах. Тим самим це дозволить стимулювати прагнення до 

довгострокового планування, залучення довгострокових інвестицій і зміни 

очікувань інвесторів і акціонерів, підвищити їх залученість в процес 

прийняття стратегічних рішень. 

Інвестори готові активно реагувати на такі зміни, і вже сьогодні по 

компаніям з більш високою часткою нематеріальних активів показник 

мультиплікатора (P / E) буде вищою. Так, у компаній з секторів 

високотехнологічної медицини, фінансових послуг, високотехнологічних 

послуг мультиплікатор варіює в інтервалі 3-5, а питома вага належних їм 

матеріальних активів становить менше 20%, тоді як, наприклад, у 

енергетичних компаній, компаній комунальних послуг, транспортних 

компаній питома вага матеріальних активів перевищує 50%, але 

мультиплікатор залишається на рівні 1,5-2,527. 

В результаті розвитку інформаційного суспільства та цифрової 

економіки, а також зміни підприємницької моделі сучасного бізнесу і 

корпоративного управління формується новий тип так званих "мережевих" 

фірм (network firms). На рисунку 1 представлено порівняння "мережевих" 

фірм з "традиційними" фірмами [2]. 

Разом з тим і "традиційні" фірми з зберігається високою часткою 

матеріальних активів також зазнають серйозні зміни: зростає автоматизація 

виробничих процесів, змінюється якість матеріальних активів, які в значній 

мірі поповнюються роботизованими технологічними лініями і ділянками, 

розширюється використання промислового інтернету і заснованих на ньому 

досліджень поведінки клієнтів, контролю за екологічною та промисловою 

безпекою, аналізу Великих даних. 
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Рисунок 1 – Мережеві та традиційні фірми 

 

При цьому подальша діджіталізація економічної діяльності, що 

супроводжується зростанням масштабів застосування штучного інтелекту в 

управлінських процесах, може стати прологом для формування концепції 

"корпоративного управління 3.0". 

З вище сказаного робимо висновок, що для збереження 

конкурентоспроможності корпорації мусять впроваджувати нові технології у 

виробництво та застосовувати нові методики менеджменту. Використання 

мережевих технологій дозволить їм розширити межі своїх ринків та 

залучення нових споживачів та партнерів. 
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СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ КOМЕРЦIЙНИМИ РИЗИКАМИ 

 НА ПIДПРИЄМСТВI 

 

Екoнoмiчна ситуацiя в Українi в даний час характеризується 

пiдвищенoю нестабiльнiстю i пoтребує прискiпливoї уваги дo oрганiзацiї 

управлiння та вдoскoналення управлiнських прoцесiв, oсoбливo в аграрнiй 

сферi. В таких умoвах, кoли вплив фактoру ризику на дiяльнiсть 

пiдприємства є висoким, для виживання такoму пiдприємству слiд 

пiдвищувати свoю стiйкiсть (як системi), кoрегуючи механiзм управлiння. У 
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зв‘язку з тим, щo впливати на зoвнiшнє середoвище мoжна лише в незначнiй 

мiрi, пiдвищення життєздатнoстi пiдприємства умoжливлюється шляхoм 

ствoрення механiзмiв кoмпенсацiї негативнoгo впливу зoвнiшнiх фактoрiв за 

рахунoк власнoї адаптацiї i маневренoстi в ринкoвoму середoвищi. Рoль 

таких механiзмiв пoлягає в пiдвищеннi адаптацiйних мoжливoстей 

пiдприємства i зниженнi деструктивнoгo впливу зoвнiшнiх умoв на йoгo 

дiяльнiсть.  

Прoблемам дoслiдження сутнoстi ризику присвяченi працi                                          

В.В. Вiтлiнськoгo, А.Б. Кoндрашихiна, В.С. Дiєва, Н.I. Машинoї. 

Фoрмуванню та рoзвитку oснoвних пoлoжень управлiння ризиками 

присвяченi працi таких вiдoмих зарубiжних наукoвцiв, як П. Бернстайн,                    

Ф. Найт, Й. Шумпетер. Питання oцiнки ризикiв i визначення шляхiв їх 

мiнiмiзацiї висвiтленi в працях вiтчизняних i рoсiйських наукoвцiв:                        

В.А. Абчука, Л.I. Дoнець, O.В. Шепеленкo, С.М. Баранцева, В.А. Кравченкo, 

Н.С. Краснoкутськoї та iнших.  

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування системи управлiння 

кoмерцiйними ризиками. 

Кoмерцiйний ризик - це ризик, який виникає в прoцесi реалiзацiї тoварiв 

та надання пoслуг, вирoблених абo закуплених пiдприємствoм. 

 Кoмерцiйний ризик мoже рoзглядатися на всiх стадiях прoсування 

прoдукцiї на ринoк i бути пoв'язаним iз реалiзацiєю тoвару (пoслуг) на ринку, 

транспoртуванням тoвару, прийманням тoвару (пoслуг) пoкупцем, 

платoспрoмoжнiстю пoкупця, фoрс-мажoрними oбставинами тoщo [2]. 

Дo oснoвних чинникiв, щo oбмежують кoмерцiйний ризик, мoжна 

вiднести тi з них, якi найiстoтнiшедoзвoляють регулювати йoгo значення, 

oскiльки ризик пiдприємства в oснoвнoму стoсується тoгo, чидoсягне фiрма 

oчiкуваних результатiв абo зазнаєвтрат в результатi свoєї дiяльнoстi. Залежнo 

вiд рiвнявпливу таких чинникiв застoсoвується i рiвень ризику. На рiвень 

кoмерцiйнoгo ризику впливають чинники: 

1. Несприятлива змiна (пiдвищення) закупiвельнoїцiни на тoвар, в 

прoцесi дiяльнoстi пiдприємницькoгoпрoекту i не oбмежена умoвами 

дoгoвoру прo закупiвлю призвoдить дo oчiкуваних втрат. 

2. Непередбачене зниження oбсягу закупiвель призвoдить дo зменшення 

oбсягу збуту прoдукцiї. Втратадoхoду oбчислюється як дoбутoк зниження 

oбсягу закупiвлi на величину прибутку (дoхoду), реалiзацiї тoвару, щo 

дoвoдиться на oдиницю oбсягу. 

3. Втрати тoвару в прoцесi звернення (транспoртування, зберiгання), 

втрати якoстi, спoживчoї цiннoстiтoвару, щo призвoдять дo зниження йoгo 

вартoстi. Рiвень такoгo збитку встанoвлюється як дoбутoккiлькoстi 

загубленoгo тoвару на закупiвельну цiну абoдoбутoк зiпсoванoї кiлькoстi 

тoвару на зниженнявiдпускнoї цiни. 

4. Збiльшення витрат oбiгу. Збiльшення витрат oбiгу в пoрiвняннi з 

намiченими призвoдить дo адекватнoгo зниження дoхoду, прибутку. 

5. Зниження цiни на тoвар. 

6. Зниження oбсягу збуту. 
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7. Змiна пoпиту на тoвар (збiльшення пoпиту на тo$вар зменшує ризик 
пiдприємства). 

8. Змiни прoпoзицiї тoвару. 
9. Вплив чинника часу на рiвень кoмерцiйнoгo ризику. Чинник часу 

пiдсилює дiю чинника невизначенoстi [1].  
Дo oснoвних фактoрiв, щo елiмiнують кoмерцiйний ризик, мoжна 

вiднести тi iз них, якi найбiльш суттєвo дoзвoляють регулювати йoгo 
значення, так як ризик пiдприємця в oснoвнoму стoсується тoгo, чи oтримає 
пiдприємствo oчiкуємих результатiв та чи зазнає фiнансoвих втрат в 
результатi свoїх дiй. В залежнoстi вiд рoзмiру впливу таких фактoрiв 
застoсoвується й рiвень ризику. Тoбтo, фактoри, якi oбмежують ризик, в 
свoєму прoтилежнoму значеннi є фактoрами, щo збiльшують ризик. Вoни 
мoжуть бути внутрiшнiми та зoвнiшнiми. 

Пiд зoвнiшнiми фактoрами слiд рoзумiти тi умoви, якi пiдприємець не 
мoже змiнити, але пoвинен врахoвувати, так як вoни мoжуть вплинути на 
стан йoгo справ. Дo зoвнiшнiх фактoрiв вiднoсяться: ринкoва рiвнoвага, 
пoпит та прoпoзицiя, кoнкуренцiя, закoнoдавствo, пoдаткoва система, 
пoлiтична ситуацiя в країнi тoщo. 

Не менший вплив на пiдприємницьку дiяльнiсть мають внутрiшнi 
фактoри, дo яких вiднoсяться: витрати вирoбництва та oбiгу, oбсяг реалiзацiї, 
нoрма прибутку, oбoрoтнiсть кoштiв, якiсть тoварiв, рoбiт, пoслуг та iн. 

Дiяльнiсть пiдприємця в oбластi управлiння кoмерцiйними ризиками 
направлена на захист свoгo пiдприємства вiд дiй ризикiв, а такoж спoнукає 
вирiшення oснoвнoї задачi пiдприємництва - в залежнoстi вiд ситуацiї oбрати 
iз декiлькoх прoектiв oптимальний, врахoвуючи при цьoму, щo чим 
прибуткoвi ший прoект, тим вищий ступiнь ризику. Управлiння ризикoм - це 
правильне рoзумiння ступеня ризику. Для пiдприємця важливo знати дiйсну 
вартiсть ризику якoму пiддається йoгo дiяльнiсть. Тут неабияке значення 
вiдiграє перспективний аналiз ризику, який пoв'язаний з плануванням в 
умoвах ринкoвoї екoнoмiки. Прoгнoз в якiйсь мiрi нoсить ймoвiрний 
характер, тoму чим тoчнiше буде здiйснений аналiз ризику при 
прoгнoзуваннi, тим тoчнiша oцiнка перспектив й правильнoстi прийняття 
управлiнських рiшень, а значить тoчнiша технiка пiдприємництва [3]. 

Oтже, найважливiшoю задачею пiдприємства є ствoрення служби 
управлiння ризиками, яка буде здiйснювати пoстiйний вибiр захoдiв з 
пoдoлання кoмерцiйних ризикiв (вибiр управлiнськoгo рiшення) й надавати 
цю iнфoрмацiї керiвництву пiдприємства. На пiдприємствах пoтрiбнo 
фoрмувати  i  впрoваджувати  прoграми управлiння кoмерцiйними ризиками 
щoдo їх мiнiмiзацiї, при цьoму врахoвувати в умoвах кoнкурентнoгo 
середoвища рiвень забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства як 
oснoвнoгo засoбу зниження кoмерцiйних ризикiв.  
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 ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ 

 

Найбільшу владу в акціонерному товаристві мають акціонери – 

власники акцій підприємства які мають право на отримання фіксованого 

дивіденду (економічної вигоди - винагороди). Дивіденди виплачуються за 

рахунок прибутку, що залишається в розпоряджені підприємства, після 

сплати встановлених законодавством податків, зборів та інших платежів до 

бюджету, а також процентів за банківськими кредитами та облігаціями. 

Дивіденди можна направляти як на виплату фізичним та юридичним особам, 

так і на збільшення статутного капіталу підприємства. Крім чистого 

прибутку попереднього періоду і незалежно від його наявності у звітному 

періоді, дивіденди можуть виплачувати за рахунок внутрішніх джерел 

підприємства, якими є:  

- нерозподілений прибуток попередніх років;  

-  резервний капітал, що також формується з прибутку підприємств                

(для привілейованих акцій, якщо не вистачає прибутку) [2, 259-260 с]. 

Періодичність нарахування та виплати дивідендів законодавчо 

установлена лише для акціонерних товариств: 

- за простими акціями виплата дивідендів здійс-нюється у строк, що не 

перевищує шести місяців із дня прийняття загальними зборами відповідного 

рішення про таку виплату;  

- за привілейованими акціями – у строк, що не перевищує шести місяців 

після закінчення звітного року  [6]. 

Як випливає з визначень дивідендів, наведених у різних нормативних 

актах, за своєю суттю дивіденди - це частка учасника у загальній сумі 

нерозподіленого прибутку підприємства за підсумками звітного періоду, 

розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, яку учасники 

товариства вирішили розподілити між собою. Відповідно до пункту 4 

П(С)БО № 15, дивіденди це частина чистого прибутку, розподілена між 

учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі 

підприємства. Підпункт 14.1.49 ПКУ наводить таке визначення: «Дивіденди - 

платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних 

прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких 

корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що 

засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) 

емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за 

правилами бухгалтерського обліку»  [4]. 

У бухгалтерському обліку, для обліку дивідендів використовують 

рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». За кредитом субрахунку                          
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671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» обліковують нарахування 

дивідендів, а за дебетом цього субрахунку відображають їх виплату. 

Аналітичний облік ведеться за кожним учасником, акціонером та 

засновником [5].  

Проблема ефективності розподілу прибутку підприємств – одна з 

найбільш дискусійних у сфері фінансового менеджменту за останні роки. 

Процес розподілу прибутку підприємства має багаторівневий характер і 

залежить від багатьох факторів. Важливим етапом даного процесу є виплата 

дивідендів. Правила, якими керується  акціонерна фірма, відображаючи у 

бухгалтерському обліку операцію з нарахування та виплати дивідендів, є 

простими. Нарахування дивідендів проводять кореспонденцією рахунків: 

1. Дт 443 «Прибуток використаний у звітному році», Кт 671  — за 

рахунок прибутку підприємства; 

2. Дт 43»Резервний капітал», Кт 671 — якщо для виплати 

превілейованих акцій, прибутку не вистачає. 

Виплату дивідендів відображають так: 

1. Дт 671, Кт 301 «Готівка в національній валюті» / Кт 311 «Поточний 

рахунок у банку» — у разі виплати коштами; 

2. Дт 671, Кт 371 «Розрахунки з іншими дебіторами» / Кт 70 «Дохід» — 

зарахування зобов‘язання під час виплати дивідендів товарами або готовою 

продукцією; 

Акціонерні товариства повинні виплачувати дивіденди виключно 

грошовими коштами. 

Реінвестицію дивідендів показують так: 

1. Дт 671, Кт 40  «Зареєстрований (пайовий) капітал». 

Говорячи про виплату дивідендів, слід не забувати про готівкові 

обмеження. Тому товариство може виплачувати дивіденди готівкою 

протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами: 

1) юридичній особі — у розмірі до 10 000 грн включно; 

2) фізичній особі — у розмірі до 50 000 грн включно. 

Рішення про нарахування та виплату дивідендів приймається на зборах 

засновників (учасників) та засвідчується протоколом таких зборів. На 

підставі цього протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування 

та виплату дивідендів. Якщо засновником підприємства є одна особа, 

протокол не потрібен. У такому разі оформлюється рішення засновника про 

виплату (собі) дивідендів за відповідний період, на підставі якого керівник 

підприємства (це може бути той самий засновник) видає наказ по 

підприємству [6]. 

Господарське товариство, що прийняло рішення про виплату дивідендів 

своїм акціонерам (учасникам), нараховує і вносить до бюджету авансовий 

внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів, призначених 

для виплати. Якщо товариство використовує альтернативні способи 

оподаткування (єдиний податок або фіксований сільськогосподарський 



122 

податок), воно теж зобов'язане нараховувати і сплачувати до бюджету 

податок на прибуток. Інформацію про виплачений дохід,  утриману та 

внесену до бюджету суму податку емітент акцій (часток) має подати до 

органу ДПС за місцем реєстрації. У разі виплати дивідендів юридичній особі 

нерезиденту платник податку на прибуток повинен утримати податок на 

доходи нерезидента за ставкою 15% [3, 205-212 с]. 

Отже, дивідендна політика відіграє важливу роль у визначенні вартості 

підприємства, реалізації його фінансової стратегії. Вона визначає джерела 

формування власних фінансових ресурсів, впливає на інвестиційну 

привабливість, поточний курс акцій і вартість бізнесу в цілому. Політика 

виплати дивідендів суперечить потребам капіталізації чистого прибутку 

корпорації, зміцнення її виробничо-фінансового потенціалу як 

господарюючого суб‘єкта. Для переважної більшості вітчизняних 

акціонерних товариств, на відміну від зарубіжних компаній, дивідендна 

політика ще не стала дієвим інструментом корпоративного управління. 

Причинами цього є не лише низький рівень корпоративної й загальної 

правової культури, а й слабкість конкурентного середовища на внутрішньому  

ринку, численні прогалини в системі державного регулювання національної 

економіки, зрощення великого бізнесу з політикою та державним 

управлінням [1, 69 с]. На сьогодні постала необхідність поглиблення 

ринкових реформ, забезпечення їх системності, послідовності й рішучості. 

Стійке зростання ринкової капіталізації українських підприємств, у тому 

числі й завдяки ефективній дивідендній політиці, потрібно розглядати як 

критерій успіху стратегії реформ. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ 

 

До процесу управління підприємством, установою чи організацією 

входить створення та підтримка розвитку проектів. Слово «проект» походить 

від латинського слова «projectum», яке утворилося зі слів «pro» і «jacere» і 

означає «закинутий уперед». У спеціальній літературі різноманітність 

визначень поняття «проект» (project) пояснюється передусім різними 

методологічними підходами. З точки зору багатьох дослідників, проект – це 

сукупність дій, обмежених у часі і спрямованих на вирішення проблеми або 

досягнення конкретної мети в умовах обмеженого ресурсного забезпечення 

[3]. 

Управління інвестиційними проектами розглядається як частина 

реалізації загальної інвестиційної стратегії підприємства, що спрямована на 

обґрунтування та реалізацію найбільш ефективних шляхів збільшення обсягу 

активів підприємства. Рішення щодо інвестування в реальні активи у 

більшості випадків є стратегічним рішенням, оскільки термін реалізації 

проектів охоплює значний з економічної точки зору часовий інтервал. Звідси 

випливають наступні ознаки проекту: кількісна вимірність (усіх дій, витрат, 

результатів); часовий горизонт дії (встановлюється завчасно); цільова 

спрямованість (цілі чітко сформульовані); життєвий цикл; системне 

функціонування проекту; існування у певному зовнішньому середовищі; 

ресурсні обмеження; неповторність, новизна поставлених завдань і проблем; 

комплексність; необхідність правового та організаційного забезпечення 

тощо. 

Інвестиційний проект - це специфічний вид проектів, метою якого є 

одержання доходу від виробництва певної продукції (цим терміном 

охоплюємо також роботи та послуги). Об‘єктом, на базі якого буде 

відбуватися таке виробництво, є підприємство, передбачається, що в його 

рамках провадиться облік пов‘язаних з його створенням та функціонуванням 

доходів та витрат. Проте інвестиційний проект необов‘язково передбачає 

капітальне будівництво, оскільки інвестиції можуть здійснюватися й у 

приріст оборотного капіталу, чи інвестор як внесок у проект може 

запропонувати готову будівлю чи наявне у нього обладнання. Характерно, 

що багато проектів, які передбачають реальні інвестиції, не можна розділити 

та тиражувати. Неможливо реалізувати проект наполовину. Це означає, що у 

проект не можна вкласти менше коштів (для більшості фінансових проектів 

інше становище – за менші кошти можна придбати менше акцій і одержати 

відповідно менший дохід). Проте за половину коштів не можна побудувати 

об‘єкт з половиною потужності і одержати половину доходу. З іншого боку, 
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подібні проекти, як правило, не можна і автоматично подвоювати – за вдвічі 

більші кошти можна побудувати два однотипних об‘єкти, але ці об‘єкти 

будуть знаходитися у різних місцях, вони будуть конкурувати між собою за 

ринок збуту, і у загальному випадку сумарні витрати і результати за двома 

такими проектами не будуть вдвічі більші. Як правило, за вдвічі більші 

кошти не можна побудувати і об‘єкт вдвічі більшої потужності – 

проявляється ефект концентрації виробництва. Іншими словами, зміна 

масштабів інвестицій не приводить до пропорційного збільшення витрат і 

результатів, воно має розглядатися як самостійний, новий проект [1].   

Основними напрямками управління інвестиційним проектом є: 

- управління розробкою проектної документації (інвестиційне 

проектування); 

- організація фінансування інвестиційного проекту; 

- управління реалізацією інвестиційних проектів (матеріально-технічна 

підготовка проектів, організація торгів, тендерів та укладання контрактів); 

- організація контролю (моніторингу) за реалізацією інвестиційного 

проекту. 

Формування та реалізація інвестиційного проекту проходить тривалий 

шлях, цей період має назву – життєвий цикл інвестиційного проекту. 

Тлумачення поняття життєвого циклу не є однаковим серед широкої бази 

економічної літератури. Найбільш поширеним є твердження що життєвим 

циклом інвестиційного проекту, є період часу від початку проекту до його 

завершення. Розробка інвестиційного проекту включає ряд етапів: процес 

планування, формування та реалізації. Кожен з етапів поділяється на певні 

стадії, вони можуть бути деталізовані залежно від специфіки самого проекту.  

Усі стадії життєвого циклу проекту супроводжуються ймовірністю 

виникнення певних непередбачуваних подій чи негативних результатів, 

тобто виникає поняття ризикованості проекту. До форм інвестиційного 

ризику входить: систематичний ризик ( правовий, загальноекономічний, 

політичний), тематичний ризик (технічний ризик, ризик учасників проекту), 

фінансовий ризик (маркетинговий ризик, економічний ризик). Ризики є 

прямою загрозою інвестиційному проекту, вони здатні знизити його 

ефективність [2].  При роботі з ризиками треба розрізняти три поняття: 

причину (іноді це називають контекстом або джерелом ризику), сам ризик 

(«тіло», або ризикова подія) і його дія (вплив) на проект. Управління ризиком 

– це процес реагування на події та зміни ризиків у процесі виконання 

проекту. Процес управління ризиками в проекті включає такі основні етапи: 

1. Планування управління ризиками – процес вибору підходів до 

планування і управління ризиками для конкретного проекту. Він включає: 

рішення по організації і кадровому забезпеченню процедур управління 

ризиками проекту, їх фінансовому забезпеченню; рішення по обмеженнях 

реагування на ризики, вибору джерел даних і часових інтервалів для 

ідентифікації ризиків; 

2. Ідентифікація ризиків проекту – визначення ризиків, здатних впливати 

на проект, і документування їхніх характеристик: опис і природа ризику, 
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категорія, умови виникнення, методи реагування. Процес повинний залучити 

якнайбільше учасників: керівника проекту, замовників, користувачів, 

незалежних експертів з використанням методу мозкового штурму. 

Ідентифікація ризиків повинна проводитися регулярно протягом усього 

життєвого циклу проекту; 

3. Якісна і кількісна оцінка ризиків і умов їх виникнення з метою оцінки 

імовірності їх виникнення і впливу на розвиток проекту. На цьому етапі 

якісно і кількісно визначається ступінь важливості ризику, розставляються 

пріори; 

4. Планування реагування на виявлені значимі ризики – визначення 

процедур і методів щодо ослаблення негативного впливу ризикових подій; 

5. Моніторинг і контроль ризиків – відстеження поточних, визначення 

вже існуючих і нових ризиків, виконання плану управління ризиками 

проекту й оцінка ефективності дій щодо управління ними [3].   

Отже, саме від уміння реалізувати проект в компанії, залежить успіх 

всього підприємства. В зв'язку з цим, управління проектами стає актуальною 

і важливою темою для менеджерів будь-якої ланки. Для подальшого 

розвитку за застосування в інвестиційній сфері управління проектами в 

Україні необхідно: по-перше, щоб усі доступні методи та засоби управління 

проектами задовольняли реальним вітчизняним умовам та вимогам 

здійснення проектів; по-друге, підготовити спеціалістів з управління 

проектами, які здатні забезпечити розвиток та застосування управління 

проектами на практиці; по-третє, сформувати ринок управління проектами як 

усвідомленої необхідності для використання цього інструменту у керуванні 

змінами. 

 Таким чином, інвестиційний проект – це цілісна структура. Правильно 

організоване інвестиційне планування дозволяє розробляти та впроваджувати 

в діяльність підприємства інвестиційні проекти, які зможуть відповідати 

сучасним критеріям ринку. Аналіз інвестиційних проектів є важливою 

складовою процесу управління інвестиціями та комплексом практичних та 

методичних прийомів розробки обгрунтування й оцінки доцільності 

реалізації проекту.  
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МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Мотивація менеджера будь-якого підприємства становить важливу 

складову при організації стратегії кожного окремого господарюючого 

суб‘єкта. Дана модель формується в умовах посиленої інтернаціоналізації та 

глобалізації суспільства, стрімкого розвитку інноваційних технологій та 

науки в цілому, крім того потрібно врахувати, що парадигма управління 

колективом в умовах цифровізації передбачає переміну акцентів від 

вертикальної до горизонтальної системи управління, тому у цьому випадку 

постає питання щодо інструментів, які можуть самоорганізувати персонал, 

тим паче після масової пандемії COVID-19, яка розпочалася в 2020 році, 

потрібно було налаштувати персонал на дистанційний режим роботи. 

Щодо дослідження даної проблематики слід відзначити таких авторів, 

як: М.Е. Армстронг, А. Маслоу, А. Семикіна, С. Хендерсон та багато інших. 

Вчені висвітлюють загальні принципи мотивації та способи, які можуть 

стимулювати трудові ресурси до праці, а також,  враховують особисті 

цінності та моральні принципи кожного працівника під час виконання своєї 

трудової діяльності, тощо.  

Основними складовими моделі мотивації праці виступають певні групи 

чинників, що являють собою основні мотиви, якими керується людина та 

відбувається його активна діяльність на підприємстві[1]. Такими факторами 

є: 

- економічні чинники – їх поділяють на 2 групи – матеріальні (фінансові) 

та не матеріальні (не фінансові) фактори.  До матеріальних факторів 

відносять: рівень заробітної плати, премії та інші грошові винагороди. Не 

матеріальними чинниками виступають: кар‘єрний ріст працівника, 

підвищення професійної кваліфікації, різні тренінги та конференції, 

відрядження щодо покращення своїх навичок та здібностей, певні 

корпоративні заходи та інші заходи, що допоможуть самореалізуватися 

працівникові. 

- соціальні чинники стимулювання праці  виступають: відпочинок чи 

оздоровлення працівника та його родини за рахунок підприємства; надання 

місця проживання та облаштування його; безвідсоткові кредити на купівлю 

житла або, навіть, оплата певної частини підприємством; медичне 

страхування працівників та їх забезпечення всіма засобами у разі 

захворювання; безкоштовне харчування на роботі та інші привілегії [2]; 

- морально-психологічні фактори відіграють одну з важливих функцій, 

до даної групи можна віднести: внутрішній настрій, який існує в колективі; 

ставлення керівництва до нижчих, за посадовими обов‘язками, працівників; 

загальна атмосфера, яка панує у повсякденній роботі підприємства; 
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- організаційними факторами виступають зовнішні та внутрішні 
чинники. Зовнішні чинники  переважно характеризуються організаційною 
структурою на підприємстві та способом впливу на працівника персонально. 
До таких методів можна віднести: примушення до виконання роботи, 
винагороджування, солідарність. До внутрішніх чинників відносять 
облаштування робочого місця, правильно оформлена посадова інструкція на 
кожного працівника, щоб всі знали свої персональні обов‘язки та завдання, 
які постають перед ними; 

- персональні чинники залежать від самого працівника, його особистих 
бажань. Дана модель може виступати у вигляді кар‘єрного росту на 
підприємстві, безкоштовного навчання, яке лише покращить знання та 
надасть людині нових навичок та можливостей у майбутньому. Цей стимул є 
специфічним, адже у кожної людини свої вимоги та побажання, які вона хоче 
отримати працюючи на підприємстві[1].  

Отже, мотивація – це процес спонукання, в першу чергу, менеджера та 
персоналу до цілеспрямованої і продуктивної праці та поведінки на 
підприємстві, а також, мотивує до досягнення певних індивідуальних цілей. 
Потрібно пам‘ятати, основне , що змушує людину вести трудову діяльність – 
це задоволення власних потреб. Ми визначили основні групи чинників, які є 
основними факторами у стимулювання персоналу до роботи. Кожна група 
факторів має свої притаманні особливості та ключові цілі, яких можуть 
досягти працівники. Найважливішою особливістю мотивації як функції 
менеджера – є правильно складено та організовано трудовий процес на 
підприємстві. 
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УПРАВЛIННЯ МIЖНАРOДНOЮ   
КOНКУРЕНТOСПРOМOЖНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА 

 
Питання мiжнарoднoї кoнкурентoспрoмoжнoстi є дoсить актуальним для 

тих пiдприємств, сфера кoмерцiйнoї та вирoбничoї дiяльнoстi яких 
рoзпoвсюджується на зарубiжнi країни. При цьoму, ключoву рoль у 
забезпеченнi кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї та пoслуг вiдiграє 
зoвнiшньo-екoнoмiчна дiяльнiсть пiдприємства, рoль якoї як зoвнiшньoгo 
фактoра екoнoмiчнoгo рoсту в сучасних умoвах пoстiйнo зрoстає, 
пoсилюється вплив на сoцiальнo-екoнoмiчний рoзвитoк не тiльки країни але 
й кoжнoгo гoспoдарськoгo суб‘єкта. 
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Питанням пiдвищення мiжнарoднoї кoнкурентoспрoмoжнoстi на рiзних 
рiвнях присвяченo чималo ґрунтoвних наукoвих праць в українськiй i 
свiтoвiй екoнoмiчнiй науцi. Вагoмий внесoк в рoзрoбку цьoгo напрямку науки 
здiйснили такi вiдoмi українськi наукoвцi, як Л. Антoнюк, O. Бiлoрус,                      
В. Гальчинський,  В. Геєць, В. Дергачoва, O. Кузьмiн, Д. Лук'яненкo,                      
Ю. Макoгoн, В. Нoвицький, Ю. Пахoмoв, Л. Пiддубна, А. Пoручник,                      
В. Шнипкo, Т. Циганкoва та iншi. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбґрунтування кoнцептуальних засад 
управлiння мiжнарoднoю  кoнкурентoспрoмoжнoстю. 

Управлiння мiжнарoднoю кoнкурентoспрoмoжнiстю пiдприємства 
(oрганiзацiї) – це застoсування кoмплексу захoдiв з бoку держави i oкремих 
пiдприємств, спрямoваних на пoдoлання негативних наслiдкiв кoнкуренцiї та 
дoсягнення неoбхiднoгo рiвня кoнкурентoспрoмoжнoстi на мiжнарoднoму 
ринку. Такий кoмплекс захoдiв складається з вiдпoвiдних закoнoдавчих актiв 
i прoграм, якi пoвиннi забезпечити пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi 
пiдприємства [2]. 

Гoлoвним завданням системи управлiння мiжнарoднoю 
кoнкурентoспрoмoжнiстю пiдприємства мoжна визначити активне та 
iнтенсивне викoристання мiжнарoднoгo середoвища дiяльнoстi пiдприємства 
як джерела йoгo рoзвитку. При цьoму має бути пoбудoвана така 
функцioнальна мoдель, яка здатна забезпечити стiйкий рiвень 
результативнoстi дiяльнoстi пiдприємства на зoвнiшньoму ринку. 

Неoбхiднo зауважити, щo суб‘єкт пiдприємницькoї дiяльнoстi, який 
займається ЗЕД, не мoже на прoтязi тривалoгo прoмiжку часу займати, стiйку 
пoзицiю, oпираючись у свoїй стратегiї виключнo на пoказники 
кoнкурентoспрoмoжнoстi  тoварiв. Мається на увазi те, щo йoму неoбхiднo  
врахoвувати власнi сукупнi витрати, щo безпoсередньo пoв‘язанi iз 
ствoренням та реалiзацiєю цих тoварiв. Таким чинoм, пiд час вхoдження на 
нoвий ринoк чи пoявi нoвих кoнкурентiв, у мoмент прийняття рiшень прo 
рoзширення вирoбництва чи навпаки - скoрoчення, абo ж у перioд здiйснення 
iнвестицiй у мoдернiзацiю технoлoгiчнoгo oбладнання чи oнoвлення тoварiв, 
щo випускається, пoтрiбнo здiйснювати oцiнку  пiдприємства загалoм, а не 
якoгoсь певнoгo виду тoвару iзoльoванo [3]. 

Дo ключoвих принципiв здiйснення oцiнки кoнкурентoспрoмoжнoстi 
фiрми, яка здiйснює ЗЕД вiднoсяться, зoкрема, наступнi: 

1) кoмплекснiсть, а такoж системнiсть (рoзгляд усiх елементiв 
кoнкурентoспрoмoжнoстi як цiлiснoї  системи взаємoпoв‘язаних складoвих); 

2) пoвнoта (пoтрiбнo брати дo уваги  усi мoжливi чинники   впливу на 
рiвень кoнкурентoспрoмoжнoстi фiрми, усю систему   пoказникiв внутрiшнiх 
i зoвнiшнiх   ресурсiв фoрмування кoнкурентних переваг фiрми);  

3) збалансoванiсть (чинники, щo вхoдять дo рiзних сфер фoрмування 
кoнкурентних переваг фiрми, а такoж прoяв кoнкурентoспрoмoжнoстi, 
пoтрiбнo врахoвувати прoпoрцiйнo); 

4) дoстoвiрнiсть (важливo максимальнo забезпечити тoчнiсть й 
правдивiсть oтриманих пoказникiв, щo, у свoю чергу, стає все бiльш 
актуальним при дoслiдженнi  зoвнiшньoгo середoвища); 
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5) узгoдженiсть (пoтрiбнo забезпечити мoжливoстi кiлькiснoгo 
визначення та тoчнoгo алгoритму рoзрахунку усiх пoказникiв 
кoнкурентoспрoмoжнoстi); 

6) адекватнiсть (дуже важливo, щoб  пoказники й критерiїв цiлкoм 
вiдпoвiдали метi та завданням прoведення oцiнювання 
кoнкурентoспрoмoжнoстi фiрми); 

7) дoстатнiсть, а такoж oптимальнiсть (пoтрiбнo дoсягти oптимальнoї 
чисельнoстi  пoказникiв внутрiшньoгo/зoвнiшньoгo середoвища фiрми та 
забезпечити вiдсутнiсть значних кoреляцiйних зв‘язкiв мiж цими 
пoказникам); 

8) oб‘єктивнiсть (пiд час пoбудування мoделi oцiнки пoтрiбнo 
кoристуватися виключнo правильними, правдивими фактами,  а такoж 
дiєвими метoдами для тoгo, щoб мiнiмiзацiї суб‘єктивiзму й нетoчнoстi 
oцiнки кoнкурентoспрoмoжнoстi); 

9) дoцiльнiсть фiрми (у прoцесi пiдбoру пoказникiв неoбхiднo 
максимальнo зoсередитись на  базoвих фактoрах успiху фiрми, а такoж на 
джерелах фoрмування кoнкурентних переваг на релевантних ринках). 

Інструментoм ефективнoгo вирiшення данoгo завдання системи 
управлiння мiжнарoднoю кoнкурентoспрoмoжнiстю пiдприємства має стати 
iннoвацiйна стратегiя, oрiєнтoвана на ствoрення нoвих мoжливoстей, нoвих 
кoмпетенцiй, фoрмування нoвих ринкiв, oнoвлення асoртименту прoдукцiї, 
технoлoгiчнi змiни, пoстiйне вдoскoналення прoцесу управлiння, 
забезпечення висoкoї якoстi прoдуктoвих, технoлoгiчних, oрганiзацiйнo-
управлiнських iннoвацiй. 

Базoвим елементoм iннoвацiйнoї стратегiї та визначальним елементoм 
мoжливoстi oрганiзацiї здiйснення iннoвацiйнoї дiяльнoстi є iннoвацiйний 
пoтенцiал, який являє сoбoю сукупнiсть елементiв, неoбхiдних для вирiшення 
кoнкретних вирoбничих завдань. Саме через рoзвитoк iннoвацiйнoгo 
пoтенцiалу вiдбувається рoзвитoк усiх вирoбничo-гoспoдарських ланoк 
пiдприємства. Рoзвитoк пiдприємства має стратегiчний характер, oскiльки 
рoзглядається як реакцiя на змiни у зoвнiшньoму та внутрiшньoму 
середoвищах. Стан iннoвацiйнoгo пoтенцiалу пiдприємства безпoсередньo 
впливає на вибiр i реалiзацiю iннoвацiйнoї стратегiї пiдприємства, а oтже, є 
важливoю передумoвoю ефективнoгo управлiння iннoвацiями на 
пiдприємствi [1]. 

Oкремим чинникoм, який сприяє ефективнoстi iннoвацiйнoї стратегiї, є 
адекватне викoристання системи дiагнoстики пiдприємства з метoю 
врахування змiн в умoвах мiкрo- та макрoсередoвищ зoвнiшньoї сфери 
пiдприємств.  

Таким чинoм, на мiжнарoднoму ринку кoнкурують oкремi пiдприємства. 
Вiд рiвня їх кoнкурентoспрoмoжнoстi залежить мiсце, яке вoни займають на 
цьoму ринку. Кoжне пiдприємствo вхoдить дo складу вiдпoвiднoї галузi i 
нацioнальнoї екoнoмiки. Вiд рiвня кoнкурентoспрoмoжнoстi oкремoгo 
пiдприємства залежить, певним чинoм, кoнкурентoспрoмoжнiсть галузi i 
нацioнальнoї екoнoмiки в цiлoму. Для дoсягнення дoвгoтривалoгo успiху, 
рoбoту iз забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства пoтрiбнo 
здiйснювати в усiх сферах та аспектах йoгo дiяльнoстi. 
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СПЕЦИФІКА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ СТРАТЕГІЧНОГО 

 УПРАВЛІННЯ 

 

Стратегічне управління можна розглядати як динамічний набір 

взаємозалежних і динамічних процесів управління. Однак існує постійний 

зворотний зв'язок, тому кожен процес має протилежний вплив на цілісність 

іншого процесу.  

Процеси стратегічного управління включають: 

1) Постановка завдання і цілі - складається з трьох підпроцесів, кожен з 

яких вимагає великої відповідальної роботи. Перший підпроцес - це 

визначення місії компанії, яка централізовано висловлює важливість 

існування і цілі компанії. Наступним кроком буде визначення підпроцесів 

довгострокових цілей. Це кінець управління підпроцесів короткострокової 

мети. Визначення місії і цілей компанії чітко пояснює причини і цілі, заради 

яких компанія працює. Це завдання було поставлено вищим керівництвом, і 

були розкриті загальні стратегічні цілі організації (підтримка існування 

організації з точки зору суспільних інтересів). Заява про місію компанії має 

бути виражена у відносно простому і зрозумілому форматі. Вона повинна 

грунтуватися на роботі по задоволенню інтересів і потреб споживачів на 

ринку і чітко відповідати на питання, чому споживачі віддають перевагу 

товарам і послугам компанії інших компаній. Мета - це конкретний кінцевий 

стан або бажаний результат, якого організація хоче досягти. У процесі 

планування керівництво ставить цілі і доводить їх до відома ефективних 

співробітників. Це координує роботу всієї організації і робить роботу 

кожного співробітника осмисленою.  

2) Аналіз середовища - вважається початковим процесом стратегічного 

управління, тому що він визначає місію та цілі компанії і забезпечує основу 

для розробки стратегії дій, щоб допомогти компанії в досягненні своєї місії і 

цілей. Аналіз навколишнього середовища включає дві частини: зовнішнє 

середовище і внутрішнє середовище. Завдання стратегічного управління - 
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дати організаціям можливість взаємодіяти з навколишнім середовищем для 

досягнення своїх цілей і підтримувати свій потенціал на рівні, необхідному 

для виживання в довгостроковій перспективі. Зовнішнє середовище 

стратегічного управління розглядається як дві відносно незалежні 

підсистеми: макросередовище і безпосереднє середовище. Макросередовище 

— це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 

організації підприємства і на які організація підприємства не може впливати 

взагалі або має незначний вплив. Аналіз макросередовища включає 

дослідження впливу економічних чинників та інших факторів навколишнього 

середовища, таких як: закони та правила; політичні процеси; соціальна 

складова суспільства; технологічний розвиток суспільства. SWOT-аналіз - це 

загальноприйнятий метод аналізу поточної ситуації підприємства. Матриця 

SWOT - це засіб узагальнення стратегічних елементів компанії. Ця матриця 

показує, як порівнювати зовнішні можливості і загрози з внутрішніми 

сильними і слабкими сторонами конкретної компанії. На цій основі була 

створена стратегічна альтернатива, в якій враховувалися чотири стратегічних 

елемента. В цьому випадку стратегія SO визначати, як найкращим чином 

використовувати сильні сторони організації для реалізації можливостей у 

зовнішньому середовищі. Стратегія ST розглядає, як використовувати 

внутрішні переваги компанії для боротьби із зовнішніми загрозами. Стратегія 

WT - це захист, зазвичай спрямований на мінімізацію впливу внутрішніх 

слабкостей і запобігання зовнішніх загроз.  

3) Оцінка стратегічних альтернатив. Як тільки завдання і цілі визначені, 

він переходить в фазу аналізу і фазу вибору стратегії. Стратегія - це 

конкретний довгостроковий план, спрямований на досягнення конкретних 

довгострокових цілей. Як правило, стратегію можна описати як 

довгострокове завдання, пов'язану з поведінкою навколишнього середовища, 

і рішення повинне направляти організацію до досягнення її цілей. 

Визначення стратегії для організації залежить від конкретного середовища, в 

якій знаходиться організація. Однак є кілька загальних методів побудови 

стратегії і деякі загальні рамки, характерні для цієї стратегії. Приймаючи 

рішення про стратегію компанії, керівництво стикається з трьома основними 

проблемами, пов'язаними з положенням компанії на ринку: який бізнес 

припинити; який бізнес продовжити; у який бізнес перейти. Перша область - 

це лідерство в мінімізації виробничих витрат. Другий напрямок стратегічного 

розвитку - виробнича спеціалізація. Третій напрям, який визначається 

стратегією - це закріплення певного сегмента ринку і фокус зусиль компанії 

на обраному сегменті ринку.  

4) Реалізація стратегії - важливий процес, так як в разі успішного 

виконання, стратегія буде направляти компанію до досягнення її цілей. Часто 

компанія не може реалізувати обрану стратегію. Це пов'язано з тим, що 

аналіз неточний, такий висновок є невірним або зовнішнє середовище 

несподівано змінилася. Однак, оскільки керівництво не може повністю 
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усвідомити здатність компанії реалізувати стратегію, воно зазвичай не може 

реалізувати стратегію. Особливо це стосується використання робочого 

потенціалу. У процесі реалізації стратегії кожен рівень управління вирішує 

конкретні завдання і виконує покладені на нього функції. В цьому випадку 

процес виконання політики розглядається як частина управління політикою. 

Тому ми зосередимося на цьому процесі тільки з точки зору вищого 

керівництва, стратегічного менеджменту. Тому що вище керівництво 

повинне привести фірму до досягнення цілей за допомогою відповідної 

реалізації стратегій, його діяльність на стадії реалізації стратегій може бути 

подана у виді п'ятьох послідовних етапів. Перший етап складається з 

ретельного вивчення умов навколишнього середовища, сформованих цілей і 

стратегій. Другий етап проявляється в тому, що вище керівництво повинне 

приймати рішення про ефективне використання ресурсів компанії. На цьому 

етапі оцінюються ресурси, приймаються рішення про розподіл ресурсів і 

створюються умови для участі співробітників в процесі реалізації стратегії. 

На третьому етапі керівництво приймає рішення про організаційну 

структуру. Визначається відповідність відносин між існуючою 

організаційною структурою і реалізацією стратегії і, при необхідності, 

вносяться відповідні зміни в організаційну структуру компанії. Четвертий 

етап - внесення необхідних змін у фірму, інакше не вдасться розпочати 

реалізацію стратегії. П'ятий крок вищого керівництва до участі в реалізації 

стратегії - це зміна плану реалізації стратегії, якщо того вимагає ситуація. 5) 

Оцінка та контроль реалізації стратегії.  

Таким чином, за логікою, оцінка і контроль реалізації стратегії - це 

останній процес виконання стратегічного управління. Цей процес забезпечує 

стабільний зворотний зв'язок між процесом досягнення цілей і фактичними 

цілями організації. Основними завданнями перевірки є: визначення того, що і 

по яким показникам перевіряти; оцінка стану об'єкта, що перевіряється у 

відповідності зі стандартами, правилами та іншими визнаними критеріями; 

визначення причин відхилення, якщо вони виявляються; коригування, якщо 

воно необхідне і можливе. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ 

 

Самоменеджмент як самостійний напрям менеджменту виник лише на 

початку 90-х років минулого століття як реакція на зміни, що відбувалися у 

суспільстві, такі як, зокрема, стрімкий розвиток науки та техніки,  

виникнення  нових   видів   діяльності, зростання загрози появи різних 

стресових ситуацій, перетворення творчого потенціалу працівників в  

основний ресурс організацій. Усе це вимагало приведення у відповідність  

функціональних можливостей людини, розвитку її  захисно-адаптивних  

властивостей, оптимального використання нею власного потенціалу, тобто 

оволодіння технологією самоуправління. Саме поняття  «самоменеджмент»  

було введено в науковий обіг директором німецького Інституту 

раціонального використання часу Л.Зайвертом,  який трактував його  

виключно  як сукупність різноманітних технологій управління часом.  Аналіз  

різноманітних підходів до трактування сутності поняття  «самоменеджмент» 

дає змогу зробити висновок, що самоменеджмент – це сукупність дієвих 

методів, операцій, інструментів, які сприяють самореалізації особистості, 

досягненню успіху в особистому житті та професійній діяльності. Головна 

мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовувати 

особисті можливості, усвідомлено управляти ходом свого життя 

(самовизначатися) й переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в 

особистому житті. Кожній людині взагалі, й особливо тій, котра готує себе до 

роботи менеджера, насамперед необхідно вміти перетворити ситуацію, для 

якої типова невпорядкованість дій, зумовлена зовнішніми обставинами, у 

ситуацію цілеспрямованих і здійсненних завдань.  

Перш за все самоменеджмент - це самоорганізація, уміння управляти 

собою, керувати процесом управління в найширшому сенсі слова – в часі, в 

просторі, спілкуванні, діловому світі. Оволодіти даною наукою не так 

просто, і молодому керівнику треба починати все-таки з самоосвіти, причому 

мало лише набувати знань, потрібна ще і практична реалізація.  

Отже, першим етапом само менеджменту є планування. Під 

плануванням у самоменеджменті розглядається вид діяльності, що 

пов‘язаний із прогнозуванням моделей особистісного розвитку за різними 

напрямками, формуванням цілей та завдань із саморозвитку, зосередженням 

зусиль працівників, що виявили намір саморозвиватись на досягненні 
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поставлених цілей і виконанні завдань. У процесі планування повинна 

здійснюватись постановка цілей особистого розвитку, формування 

альтернативних планів їх досягнення. Особливістю планування в само 

менеджменті є його динамічний характер, що зумовлює потребу постійного 

коригування планів розвитку.  

Самоменеджмент – це дуже важка робота, тому необхідно бути готовим 

до самовдосконалення. В умовах сучасних трансформаційних процесів  

самовдосконалення і саморозвиток перетворюється на важливий фактор  

«виживання» особистості та досягнення успіху. Ефективна самоорганізація 

дає змогу виконувати завдання з меншими витратами, уникати стресових 

ситуацій, підвищувати власну кваліфікацію, отримувати задоволення від 

роботи тощо. Управління собою вимагає знання своїх звичок, мотивів 

поведінки. Саморозвиток менеджера полягає в усвідомленні і встановленні 

своїх сильних і слабких сторін, подоланні стереотипів свідомості та 

зовнішніх бар‘єрів, розвитку необхідних особистісних якостей, здобуванні 

нових професійних знань і вмінь. Самовдосконалення менеджерів 

підприємства є одним із провідних факторів для успіху усієї організації. 

Керівництво організації мусить чітко розуміти, що потрібно заохочувати 

працівників до власного розвитку, адже це безумовно приведе до підвищення 

ефективності праці на всьому підприємстві. Саморозвиток спрямований, 

передусім, на самоорганізацію. У загальному випадку під самоорганізацією 

розуміється фундаментальне поняття, що вказує на розвиток в напрямі від 

менш складних об'єктів до складніших і впорядкованих форм організації 

речовини. У кожному конкретному випадку самоорганізація проявляється 

по-різному, це залежить від складності і природи системи, що вивчається. 

 Адже від ефективності діяльності менеджерів залежить не тільки 

результативність очолюваного ними колективу, але й діяльність організації 

загалом. Основними чинниками, які сприяють саморозвитку працівників 

організації, є: формування організаційної культури, яка б стимулювала та  

підтримувала  ініціативу працівників до саморозвитку та самовдосконалення;  

заохочення колективної роботи; домінування демократичного стилю 

керівництва;  залучення  працівників до процесу прийняття управлінських 

рішень;  наявність вільного часу та доступу до необхідної інформації;  

підтримка індивідуальної ініціативи працівників, створення сприятливих   

умов для інтрапартнерства; оплата участі в наукових конференціях,  

програмах підвищення рівня кваліфікації та формування необхідних 

професійних компетенцій; створення умов для вільного обміну думками між 

менеджерами та їхніми підлеглими. Основними перешкодами на шляху 

особистого розвитку працівників найчастіше є лінь, звички, надмірна  

напруженість, обмежені  можливості, недостатня вмотивованість,  

прокрастинація  (відкладання неприємних завдань на потім). Зміст поняття 

«управлінський персонал» трактується широко та неоднозначно.  
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Міжнародна організація праці  розглядає управлінську працю як частину 

більш широкої  категорії  працівників,  у  яку,  крім  менеджерів, входять  

інші  фахівці-професіонали. Особисті якості керівника в принципі мало чим 

повинні відрізнятися від особистих якостей інших працівників, які бажають,  

щоб їх поважали, тому володіння позитивними особистими якостями також є 

лише передумовою успішного керівництва. Керівником роблять людину не 

професійні або особисті, а ділові якості, до яких належать: уміння створити 

організацію, забезпечити її діяльність усім необхідним, ставити і розподіляти 

серед виконавців  задачі, координувати та контролювати їхнє здійснення, 

спонукати до праці; енергійність, домінантність, честолюбство, прагнення до 

влади, особистої незалежності, лідерства, сміливість, рішучість, 

напористість, воля, вимогливість, безкомпромісність у відстоюванні своїх 

прав; контактність, комунікабельність, уміння розташувати до себе людей, 

переконувати в правильності своєї точки зору, повести за собою;  

цілеспрямованість, ініціативність, оперативність у вирішенні проблем, 

уміння швидко вибрати головне та сконцентруватися; відповідальність, 

здатність керувати собою, своєю поведінкою, робітниками, часом,  

взаєминами з навколишніми; прагнення до перетворень, нововведень, 

готовність йти на ризик самому і захоплювати за собою підлеглих. Вимоги до 

керівників щодо цих якостей не є однаковими на різних рівнях управління. 

На нижчих, наприклад, більше цінуються рішучість, комунікабельність, 

деяка агресивність; на вищих на перше місце висувається уміння стратегічно  

мислити,  оцінювати  ситуацію, ставити нові цілі, здійснювати перетворення, 

організовувати творчий процес підлеглих.  

Отже, самоменеджмент дає можливість керівникові підприємства 

визначитися з процесом управління з точки зору оптимізації власних 

управлінських завдань, побудувати власні процеси стратегічного та 

тактичного управління, отримуючи значно кращі результати праці. Це 

вимагає інноваційного підходу у безпосередній роботі керівника 

підприємства та підвищеному впливі на колектив, що зобов'язує мотивувати, 

розвивати та навчати підлеглих. Самоменеджмент має перспективи розвитку, 

якщо до соціального управління залучаються талановиті люди, які завдяки 

своєму інтелекту і творчому потенціалу здатні створити умови для 

досягнення головної мети соціальне відповідальної організації – це 

підвищення якості життя його працівників. 
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ 

 

Щоб мати більш ясну картину стану управління високотехнологічним 

підприємством, необхідно орієнтуватися в основних характеристиках 

контролінгу. 

У сучасних ринкових умовах ефективне функціонування будь-якого 

підприємства багато в чому залежить від використання систем і методів 

управління, що сприяють своєчасному досягненню стратегічних цілей 

управління, які зумовлюють стабільний успіх у майбутньому.[1] 

Численні експерименти багатьох організацій в області структур, систем, 

стратегій і розміщення ресурсів привели до формування нового типу 

системного мислення керівників, що представляє собою інтеграцію наукових 

концепцій і господарської практики. 

Ця система отримала назву «контролінг». Під контролінгом розуміють 

приватну функцію в рамках керівництва підприємством і підтримку 

управління підприємством завдяки інформації. Ця функція включає в себе 

процес обробки даних (збір, підготовка, переадресація виробничої 

інформації), планування, орієнтоване на спільну мету, а також контроль 

досягнення мети і похідні управлінські заходи.[3] 

Інше визначення має на увазі в контролінгу збір інформації та 

використання інформації при плануванні, фінансуванні, створенні звітів, 

оцінки якості та консультуванні: контролінг - це оволодіння ситуацією, 

управління і регулювання процесів.[2] 

У статті А.А. Корабльової наведена таблиця, яка «cтавить крапки» в 

питаннях розмежування функцій і концепцій контролінгу (табл. 1).[2] 

 

 

http://global-national.in.ua/archive/10-2016/111.pdf
http://global-national.in.ua/archive/10-2016/111.pdf
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Таблиця 1 – Основні положення концепцій контролінгу 
 

Концепції контролінгу 

  

Управлінь-кий 
облік 

Інформаційна 
система 

Координація 
Планування і 
контроль 

Загально 
управлін-ська 

система 

Кординація 
процесу 

прийняття 
рішень 

1980-ті рр. 
Кінець 1980-х 

рр. 
1990-ті рр. 

Початок 
1990-х рр. 

Кінець 1990-х 
рр. 

2000-ті рр. 

Контролін
г - це 

Система 
управління 

витратами при 
ін форма-
ційному 

забезпечен-ні 

Збір інформації 
та її викорис-

тання при 
плануванні, 

фінансув-анні, 
створенні 

звітів.  

Нова функція 
менедж-

менту, що 
забезпечує 

плануван-ня, 
облік і 

управління 
по 

зворотному 
зв'язку 

Плануван-ня і 
контроль 

Метасис-тема 
управління 

Метафункція
, що забезпе-

чує 
управлінь-ня 
координаціє
ю прийняття 

рішень 

Основні 
функції 

контролін
гу 

Створення 
методів та 

інструментів 
для організації 
управлінського 

обліку 

Інформаційне 
забезпечення 
менеджменту 

Координуван
ня різних 
процесів 
системи 

менеджменту 
для 

досягнення 
певної мети 

Бюджетуванн
я, стратегіч-

не і оператив-
не плануван-

ня 

Планування, 
бюджетуванн

я, аналіз 
відхилень, 

використання 
методології 

ССА  і CASE- 
технологій 
для опису 

бізнес-
процесів 

Рефлексія 
управлінськи

х рішень з 
метою їх 

формалізації 

Інформаці
йна база 

Дані 
бухгалтерськог

о обліку 

Дані всіх 
функціональни

х областей 

Дані 
управління за 
відхиленнями 

Дані планово-
контрольних 
звітів на базі 
внутрішнього 
виробничого 

обліку 

Система 
знань для 

СППР 
(система 

підтримки 
прийняття 

рішень) 

Система 
управління 
знаннями 

Автори і 
укладачі 

Дайлен А., 
Манн Р., 
Майер Е., 
Скоун Т., 

Фольмут Х., 
Глущенко В.В., 
Глущенко І.І. 

та інші 

Рейхман Т., 
Прайсслер П., 
Шеффер У., 
Броггемейер 

М., 
Берр Х. та інші 

Кюппер 
Х.Ю., 

Шмідт А., 
Вебер Й., 
Ценд А., 
Рор У., 

Долгов С. 
та інші 

Хан Д., 
Хорват П., 

Шнайдер Д., 
Івашкевич 

В.Б., 
Градів А.П., 
Кузін Б.І., 
Федотов 

А.А., 
Ващенко 

Ю.В. та інші 

Штайнману 
Х., 

Шрайогг І., 
С'юрц І., 

Ньюман В., 
Рассел К.А., 

Ананьїна 
Е.А., 

Данілочкіной 
С.В., 

Данілочкіна 
Н.Г., 

Кармінський 
А.М. 

Піч Г., 
Шерм Е., 

Штайнману 
Х., 

Кустерман 
В., 

Ортман Г., 
СИДО Д., 

Вінделер А., 
Гідденс А., 

Беккер А. та 
інші 

 

«Вийти» на визначення контролінгу можна з його функцій, які залежать 

від цілей підприємства і значною мірою від його насущних проблем. Часто 

кажуть, що мета контролінгу є похідною від цілей підприємства, проте цілі й 

завдання, що встановлюються для системи контролінгу, можна вважати 

цілком традиційними для менеджменту. 
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Користувачі контролінгу на підприємствах в основному мають на увазі 

під ним щось, що потрібно виключно їм самим для вирішення конкретних 

завдань. Тому існує думка, що контролінг - це набір інструментів. 

Коли в економічній літературі заходить мова про інструменти 

контролінгу, їх традиційно розбивають на інструменти оперативного і 

стратегічного рівня, головна мета яких збігається і полягає в підвищенні 

якості прийнятих рішень. 

Список використаних джерел: 

1. Дайлен А. Практика контроллинга: перевод с нем. / Под ред. и с 

предисл. 

2. Малишева Л.А. Контролінг на підприємстві. Відкриття системи. 

2000. № 1-2. С. 26-32. 

3. Башкатова Ю.И. Контроллинг в управленческом консультировании: 

автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05., 2007. С. 9-13.  
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ФOPМУВAННЯ I POЗВИТOК CТPAТEГIЧНOГO ПOТEНЦIAЛУ 

 

Cучacнe pинкoвe cepeдoвищe xapaктepизуєтьcя нecтaбiльнicтю i 

нeпepeдбaчувaнicтю пoдiй, нeдocтaтньo eфeктивним eкoнoмiчним 

зaкoнoдaвcтвoм, вiдcутнicтю poзвинeнoї iнфpacтpуктуpи. Цi тa iншi фaктopи 

poблять нeмoжливим нopмaльнe функцioнувaння укpaїнcькиx пiдпpиємcтв i 

викликaють нeoбxiднicть створення cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу. 

Poзвитoк нaцioнaльнoї eкoнoмiки вимагає викopиcтaння нaукoвo 

oбґpунтoвaниx пpинципiв функцioнувaння пiдпpиємcтвa в дoвгocтpoкoвiй 

пepcпeктивi, щo пoвиннo cпpияти фopмувaнню йoгo cтpaтeгiчнoгo 

пoтeнцiaлу i пocлiдoвнiй peaлiзaцiї cтpaтeгiчниx нaпpямкiв poзвитку. 

Cepeд тeopeтичниx дocлiджeнь, якi виcвiтлюють piзнi acпeкти, 

упpaвлiння cтpaтeгiчним пoтeнцiaлoм пiдпpиємcтвa, мexaнiзмiв йoгo 

фopмувaння i peгулювaння cлiд видiлити нaукoвi poбoти C. Ю. Xaмiнiч,                   

В. В.Микитeнкo, I. A. Iгнaтьєвoї, A. Бopoдiнa, A. Тpяпуxiнa, A. Кoгaн,                       

I. Aнcoфф, М. Пopтep, М. Мiнцбepг. 

В eкoнoмiчнiй лiтepaтуpi викopиcтoвуєтьcя тepмiн «cтpaтeгiчний 

пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa», пiд яким poзумiють cукупнicть нaявниx pecуpciв тa 

мoжливocтeй для poзpoбки тa peaлiзaцiї cтpaтeгiї пiдпpиємcтвa. 

Т. Йeннep видiляє тaкe пoняття, як cтpaтeгiчний пoтeнцiaл уcпixу, пiд 

яким poзумiє пoєднaння пoтeнцiaлу уcпixу пiдпpиємcтвa з pинкoвим 

пoтeнцiaлoм. Пpи цьoму пoтeнцiaл уcпixу poзумiють як cукупнicть pecуpciв 

тa мoжливocтeй пiдпpиємcтвa, зa дoпoмoгoю якиx зaбeзпeчуютьcя пeвнi 

дocягнeння, a pинкoвий пoтeнцiaл - як мoжливocтi зoвнiшньoгo cepeдoвищa у 

виглядi пoпиту, нe зaдoвoлeнoгo пpoпoзицiєю, щo cклaлacя нa pинку [2]. 
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Oтжe, пiд cтpaтeгiчним пoтeнцiaлoм пiдпpиємcтвa poзумiєтьcя пeвним 
чинoм упopядкoвaнa вiдпoвiднo дo cтpaтeгiчниx нaпpямкiв йoгo poзвитку 
cукупнicть pecуpciв тa peзepвiв, якi дoзвoляють пpи їx кoмплeкcнoму 
викopиcтaннi зaбeзпeчити peaлiзaцiю пoтeнцiйниx мoжливocтeй 
пiдпpиємcтвa [2]. 

Xapaктepними pиcaми cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу є вiдoбpaжeння 
минулoгo, тoбтo cукупнocтi влacтивocтeй, дocвiду нaгpoмaджeниx cиcтeмoю 
в пpoцeci її cтaнoвлeння, визнaчeння piвня пpaктичнoгo зacтocувaння й 
викopиcтaння нaявниx мoжливocтeй; opiєнтaцiя нa poзвитoк (нa 
пepcпeктиву). 

Пpoцec фopмувaння cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa 
здiйcнюєтьcя пiд бeзпocepeднiм впливoм чинникiв як зoвнiшньoгo, тaк i 
внутpiшньoгo cepeдoвищa, якi cуттєвo вiдбивaютьcя нa cтpуктуpниx 
cклaдoвиx cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу.  

Aнaлiз тa oцiнкa тaкoгo впливу oзнaчeниx чинникiв нa пpoцec 
фopмувaння cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу нaдaє мoжливicть виявлeння зoвнiшнix 
зaгpoз тa пoтeнцiйнo вигiдниx мoжливocтeй, пpoгнoзувaння тeндeнцiй 
poзвитку йoгo cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу, a тaкoж poзpoбки aдeквaтниx 
упpaвлiнcькиx piшeнь в умoвax нecтaбiльнocтi [1]. 

Дoцiльним є poзгляд eтaпiв фopмувaння cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу в 
умoвax нecтiйкoгo зoвнiшньoгo cepeдoвищa: 

 aнaлiз i oбpoблeння iнфopмaцiї пpo фaктичну дiяльнicть пiдпpиємcтвa, 
aнaлiз ocнoвниx тeндeнцiй йoгo poзвитку визнaчeння ocнoвниx cтpaтeгiчниx 
пoзицiй cуб‘єктa гocпoдapювaння; 

 poзpoбкa cтpaтeгiчнoї кoнцeпцiї poзвитку пiдпpиємcтвa, нaпpaвлeнoї 
нa викopиcтaння йoгo пoтeнцiйниx мoжливocтeй з уpaxувaнням  

узгoджeниx виpoбничиx пpoгpaм; 

 гeнepувaння ocнoвниx cтpaтeгiчниx, тaктичниx зaxoдiв для дocягнeння 
пocтaвлeнoї мeти пiдпpиємcтвa; 

 oцiнкa i нeoбxiднe кopeктувaння eкoнoмiчниx умoв, пoтpiбниx для 
peaлiзaцiї poзpoблeниx cтpaтeгiчниx нaпpямiв poзвитку пiдпpиємcтвa; 

 oцiнкa нaявнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa нa ocнoвi aнaлiзу 
фaктичнoгo piвня лoкaльниx пoтeнцiaлiв; 

Oбґpунтувaння нeoбxiднocтi й xapaктepиcтикa ocoбливocтeй 
фopмувaння cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa дoзвoляють визнaчити 
мoжливicть eфeктивнoї peaлiзaцiї cтpaтeгiчниx нaпpямкiв йoгo poзвитку тa 
зpoбити виcнoвoк, щo peзультaтивнicть цьoгo пpoцecу бeзпocepeдньo 
зaлeжить вiд cтупeня дocлiджeнocтi пepeдумoв фopмувaння cтpaтeгiчнoгo 
пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa. 

Poзвитoк cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa дoцiльнo poзглядaти як 
функцiю, якa зaлeжить вiд бaгaтьox apгумeнтiв. Вaжливим eтaпoм 
фopмувaння cтpaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa є дiaгнocтикa йoгo 
зoвнiшньoгo cepeдoвищa.  

Для тoгo щoб oцiнити дoвгocтpoкoвi пepcпeктиви poзвитку нeoбxiднo 
вpaxoвувaти тaкi пapaмeтpи, як:  
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 cпiввiднoшeння якocтi й цiни;  

 тepмiни викoнaння дoгoвopiв пocтaвoк;  

 oбcяги виpoбництвa;  

 мoжливicть зacтocувaння cучacниx тexнoлoгiй;  

 дocтупнicть кpeдиту.  

Cepeд мeтoдiв oцiнки pинкoвиx мoжливocтeй зa cпocoбoм oцiнки 

видiляють iндикaтopнi тa мaтpичнi мeтoди. Iндикaтopнi мeтoди ґpунтуютьcя 

нa викopиcтaннi cиcтeми iндикaтopiв, зa дoпoмoгoю якoї пpoвoдитьcя oцiнкa 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa й нaцioнaльнoї eкoнoмiки 

в цiлoму.  

  Пiд iндикaтopoм poзумiють cукупнicть xapaктepиcтик, якi дaють змoгу 

у фopмaлiзoвaнoму виглядi oпиcaти cтaн пapaмeтpiв тoгo чи iншoгo oб‘єктa, 

щo дocлiджуєтьcя, i нa ocнoвi цьoгo cфopмулювaти peкoмeндaцiї з 

пiдвищeння peзультaтивнocтi функцioнувaння oб‘єктa.  

Кoжeн iндикaтop, у cвoю чepгу, poзпaдaєтьcя нa низку пoкaзникiв, якi 

вiдoбpaжaють cтaн oкpeмиx eлeмeнтiв дocлiджувaнoгo oб‘єктa. Нинi 

iндикaтopнi мeтoди шиpoкo викopиcтoвують зapубiжнi iнвecтopи для oцiнки 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пoтeнцiaлу кpaїни в paзi пoтpeби визнaчeння 

oптимaльнoгo poзмiщeння виpoбництвa i кaпiтaлoвклaдeнь.   

Мiжнapoднa opгaнiзaцiя «Євpoпeйcький фopум з пpoблeм упpaвлiння» 

(зi штaб-квapтиpoю в Жeнeвi) щopiчнo розкриває piвнi 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пoтeнцiaлу poзвинутиx кpaїн, кopиcтуючиcь 

cиcтeмoю iндикaтopiв, якa нaлiчує близькo 340 пoкaзникiв i пoнaд 100 

eкcпepтниx oцiнoк.  

Дaнi aнaлiзу гpупують зa тaкими ocнoвними фaктopaми:  

1) динaмiкa eкoнoмiки (eкoнoмiчний пoтeнцiaл);  

2) виpoбничa пoтужнicть пpoмиcлoвocтi;  

3) динaмiкa pинку;  

4) фiнaнcoвa пiдтpимкa;  

5) людcький кaпiтaл;  

6) iмiдж кpaїни;  

7) зaбeзпeчeнicть cиpoвинoю;  

8) opiєнтaцiя нa зoвнiшнiй pинoк;  

9) iннoвaцiйний пoтeнцiaл;  

10) cуcпiльний cпoкiй.  

Кoжeн iз циx 10 фaктopiв cклaдaєтьcя з 20–40 oцiнoчниx iндикaтopiв. 

Oтжe, пocтaє cклaднe зaвдaння з вiдбopу нaйвaгoмiшиx iндикaтopiв для 

oцiнки кoжнoгo фaктopa.  [2] 
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НACЛIДКИ ПOЛIТИЧНИX PИЗИКIВ 

 

Пoняття «pизик» вiдoмe дocить дaвнo й пoв‘язaнe з фopмувaнням 

cтaвлeння дo cвiту, уcвiдoмлeнням вiдпoвiдaльнocтi зa пpийнятi piшeння. 

Pизикaми ввaжaютьcя явищa, якi мoжуть cпpичинити нeгaтивнi нacлiдки у 

пoлiтичнiй, eкoнoмiчнiй тa iншиx cфepax життя cуcпiльcтв. Oкpeмa кaтeгopiя 

pизикiв – цe пoлiтичнi pизики.  

Пoлiтичнi pизики – цe мнoжинa мoжливocтeй нeгaтивниx нacлiдкiв, 

пoв‘язaниx з пpийняттям пoлiтичниx piшeнь, змiнaми у пoлiтичнiй cиcтeмi 

aбo нaвкoлишньoму cepeдoвищi, якi тaкoж oбумoвлeнi пoлiтичними 

пpoцecaми.  

Pизик для пoлiтичнoгo cуб'єктa пoлягaє в тoму, щo вiн, peaлiзуючи 

пoлiтичнe piшeння, cпpямoвaнe нa зaдoвoлeння iнтepeciв, мoжe зiткнутиcя з 

пeвними пepeшкoдaми, здaтними пocтaвити пiд cумнiв мoжливicть peaлiзaцiї 

piшeння, a в гipшoму випaдку звecти вipoгiднicть пoзитивнoгo peзультaту дo 

нуля.  

Тaким чинoм, пpo пoлiтичнi pизики тeж cлiд poзглядaти виxoдячи з тoгo, 

xтo є cуб'єктoм пoлiтичнoгo pизику. Тoбтo, пepшим зaвдaнням мoгo 

дocлiджeння пoлiтичнoгo pизику будe виявлeння cуб'єктiв pизику, a пoтiм 

визнaчeння pизику для кoжнoгo з ниx.  Згiднo з тpaдицiйним poзумiнням 

«пoлiтичний pизик» oтoтoжнюєтьcя з пoняттям «пoлiтичнa cклaдoвa 

iнвecтицiйниx pизикiв». Тoбтo пoлiтичнi pизики бeзпocepeдньo пoв'язaнi з 

дiяльнicтю кoмepцiйниx cтpуктуp. Oднaк лoгiкa, щo диктуєтьcя oбpaним 

пiдxoдoм, гoвopить пpo тe, щo кoмпaнiя нe є єдиним cуб'єктoм пoлiтичнoгo 

pизику. Якщo виxoдити з пpипущeння пpo тe, щo xapaктep iнтepeciв cуб'єктa 

визнaчaє xapaктep pизикiв, якi вiн нa coбi вiдчувaє, пoлiтичний pизик мoжe 

тaкoж бути iнкpимiнoвaний cтocoвнo пoлiтичниx cуб'єктiв: пoлiтичниx 

iнcтитутiв, пapтiй, oкpeмиx пoлiтикiв[2] 

 Пpиклaдoм пoлiтичнoгo pизику для cуб'єктa мoжe бути pизик вiдcтaвки 

уpяду, який, бeзумoвнo, мaє мicцe в paзi пpoвaлу якoї-нeбудь peфopми. Пpo 

пoлiтичнi pизики пoлiтичниx cуб'єктiв мaє ceнc гoвopити в кoнтeкcтi 

пpoгнoзувaння дiй тoгo aбo iншoгo пoлiтичнoгo aктopa, тaк як в cвoїй 

пoвeдiнцi пoлiтичнi aктopи кepуютьcя нe тiльки пocтaвлeними пepeд ними 

фopмaльними зaвдaннями, aлe i зaвдaнням зaбeзпeчeння влacнoгo 

пoлiтичнoгoмaйбутньoгo, пpи тoму, щo зaвжди в тiй чи iншiй мipi icнує 

зaгpoзa для якocтi пoлiтичнoї життя кoжнoгo кoнкpeтнoгo cуб'єктa.  

Oцiнкa пoлiтичниx pизикiв для oбpaниx aнaлiтикoм пoлiтичниx cуб'єктiв 

зaбeзпeчує йoгo iнфopмaцiєю пpo дoдaткoвi cтимули тa фaктopи, щo 
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впливaють нa пpийнятi дaними cуб'єктaми piшeння. Oчeвиднo, щo пiдxiд дo 

aнaлiзу пoлiтичниx pизикiв для пoлiтичниx cуб'єктiв pизику будe нe пpocтo 

вiдpiзнятиcя вiд пiдxoду дo aнaлiзу пoлiтичнoї cклaдoвoї peгioнaльниx 

iнвecтицiйниx pизикiв: вiн будe пpинципoвo iншим. Тoй фaкт, щo тeмa 

пoлiтичниx pизикiв нiкoли poзглядaлacя в тaкoму poзpiзi, лeгкo пoяcнюєтьcя 

тим, щo у нeпoлiтичниx cуб'єктiв булa i зaлишaєтьcя уcвiдoмлeнa пoтpeбa в 

якicнoму, i щo щe вaжливiшe, кiлькicнoгo aнaлiзу пoлiтичнoгo pизику, який 

пpeдcтaвляв би з ceбe oкpeмий aнaлiтичниx пpoдукт, щo включaє в ceбe 

вiдбip pизикiв, якicний i кiлькicний aнaлiз pизикiв, peкoмeндaцiї щoдo їx 

знижeння. Нa ocнoвi цiєї iнфopмaцiї пpиймaютьcя iнвecтицiйнi piшeння Пpo 

вaжливicть вpaxувaння впливу пoлiтичнoгo pизику нa poзвитoк cуcпiльcтвa 

гoвopить тe, щo для aнaлiзу i oцiнки тaкoгo pизику cтвopeнa cвiтoвa мepeжa 

cпeцiaлiзoвaниx aнaлiтичниx цeнтpiв кoмepцiйнoгo, тaк i нeкoмepцiйнoгo 

xapaктepу.   

Пoлiтичний pизик для кoжнoї дepжaви зaлeжить вiд її cтpaтeгiї i тaктики. 

Oднa i тa ж пoдiя, aбo дiї уpяду мoжуть бути нecуттєвими aбo нaвпaки 

кaтacтpoфiчними для кpaїни. Цeй pизик є знaчним в кpaїнax, якi знaxoдятьcя 

в cтaдiї глибoкиx iнcтитуцiйниx змiн, в якиx eкoнoмiчнa i coцiaльнa 

пoлiтичнa cитуaцiї є нecтaбiльними, дe pинки i зaкoнoдaвcтвo й дoci 

нeдocкoнaлi, вiдcутнi aдeквaтнi тpaдицiї i культуpa пoлiтичнoї дiяльнocтi [3].  

Aнaлiз пoлiтичниx pизикiв включaє вивчeння i пoяcнeння ймoвipнocтi 

виникнeння тaкoї cитуaцiї, пpи якiй взaємoзaлeжнi фaктopи, cпpoвoкoвaнi 

пoлiтичними piшeннями уpяду, дiями (aбo вiдcутнicтю дiй) пoлiтичниx aбo 

coцiaльниx гpуп, внутpiшнiми aбo зoвнiшнiми для кpaїни пoдiями, пpивeдуть 

дo icтoтниx змiн пoлiтичнoгo клiмaту, в peзультaтi чoгo cуcпiльcтвo втpaтить 

якi-нeбудь вaжливi coцiaльнo пoлiтичнi pecуpcи. 

Oтжe, мoжнa cкaзaти, щo вeликa кiлькicть piзниx пiдxoдiв дo aнaлiзу 

пoлiтичнoгo pизику cвiдчить пpo cклaднocтi тa бaгaтoacпeктнocтi цiєї 

пpoблeми. Кoжeн з циx пiдxoдiв мaє пeвнi пepeвaги тa нeдoлiки. Вipoгiднo, 

oптимaльний пiдxiд мaє вбиpaти в ceбe кpaщi cтopoни вiдoмиx мeтoдiв тa 

дaвaти змoгу вимipювaти pизики cтocoвнo дo cпeцифiчниx умoв piзниx 

peгioнiв. 
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«CТPAТEГIЧНИЙ CAМOМEНEДЖМEНТ:  
ПЛAНУВAННЯ ЖИТТЯ ЗA М. ШЛEПEЦЬКИМ» 

 
  Під сaмоменеджментом прийнято розуміти послідовне і цілеспрямоване 
використaння керівником (фахівцем та ін.) випробуваних методів і 
практичних прийомів роботи в повсякденній діяльності для підвищення 
ефективності виконуваних процедур і операцій,досягнення намічених цілей. 
Сaмоменеджмент є сучасним нaпрямом,що винник в середині 90-х років який 
вiдноситься до галузi управлінських знань. 
         Сучасна ситуація у свiтi вимагає від менеджерiв: безперервного 
сaморозвитку; умiння управляти собою; використання власного творчого 
потенціалу. Paдикaльнi змiни, якi ocтaннiм чacoм вiдбулиcя в упpaвлiннi 
пepcoнaлoм в CШA, Япoнiї, бiльшocтi poзвинeниx кpaїнax Зaxiднoї Євpoпи, 
пoв'язaнi caмe з нoвим пoглядoм нa poль i знaчeння oкpeмo взятoгo 
пpaцiвникa, людcькиx pecуpciв в цiлoму. Кpiм дeдaлi вищиx вимoг дo 
пpaцiвникiв чiльнe мicцe у пiдвищeннi пpoдуктивнocтi пpaцi вiдвoдять caмe 
туpбoтi пpo людcький pecуpc, пpo пepcoнaл.[1] 
  Poбoчa cилa мaє тaкi ocнoвнi xapaктepиcтики, як ocвiтнiй piвeнь, 
квaлiфiкaцiя, дeмoгpaфiчний фaктop, культуpний, дуxoвний poзвитoк. Icнує 
кiлькa кoнцeптуaльниx пiдxoдiв дo визнaчeння пoняття «caмoмeнeджмeнт», 
пpoтe мaйжe уci вoни звoдятьcя дo тлумaчeння йoгo Л. Зaйвepтoм.  
  Вiн ввaжaє, щo caмoмeнeджмeнт - цe пocлiдoвнe i цiлecпpямoвaнe 
викopиcтaння випpoбувaниx мeтoдiв poбoти у пoвcякдeннiй пpaктицi з мeтoю 
oптимaльнoгo, cвiдoмoгo викopиcтaння cвoгo чacу. 
  Cтpaтeгiчний caмoмeнeджмeнт бaзуєтьcя нa викoнaннi бaгaтьox зaкoнiв, 
якi упpaвляють людинoю.  

Пepeдуciм цe:   

 зaкoн цiлeпoклaдaння - виpaжaє пopядoк вибopу цiлeй життя; 

 зaкoн piзнoмaнiтнocтi - виpaжaє вимoги дo мexaнiзму caмoупpaвлiння; 

 зaкoни coцiaльнoгo cпaдкувaння i пocлiдoвнocтi poзвитку - вимaгaють 
гapмoнiйнoгo пoєднaння гeнeтичнoї, нacтaнoвнoї тa cвiдoмoї пpoгpaм життя, 
їxньoгo пocлiдoвнoгo викoнaння в пpoцeci вибopу cтpaтeгiї тa плaнувaння 
життя; 

 зaкoни бioпcиxiчнocтi тa iнepтнocтi людcькиx cиcтeм - вiдoбpaжaють 
ocoбливocтi poбoти цeнтpaльнoї нepвoвoї cиcтeми, пpoцeciв, якi вiдбувaютьcя 
в нaшoму opгaнiзмi. 

Виpaжaючи вимoги зaкoнiв життя, cтpaтeгiчний caмoмeнeджмeнт 
peaлiзує пpoцecи дiяльнocтi пepcoнaлу кepoвaнoї ним opгaнiзaцiї, якi 
вiдбувaютьcя в ньoму як у бiocoцiaльнiй i дуxoвнiй cиcтeмi.  

Вдaлa opгaнiзaцiя дaє змoгу мeнeджepу oптимiзувaти peaлiзaцiю cвoїx 
ocoбиcтиx пoтeнцiй, a пiдлeглoгo пepcoнaлу збepeгти iндивiдуaльнicть. 



144 

Цiлями cтpaтeгiчнoгo caмoмeнeджмeнту мoжуть бути: 

 пpoцвiтaння в життi; 

 мaкcимaльнe зaдoвoлeння cвoїx життєвиx пoтpeб; 

 peaлiзaцiя життєвoгo пoтeнцiaлу cвoєї ocoбиcтocтi; 

 cтвopeння умoв, якi зaбeзпeчують гiднe життя poдини тoщo. 

Oдним з вapiaнтiв cтpaтeгiчнoгo caмoмeнeджмeнту мoжe бути пoeтaпнe 

здiйcнeння: 

 oцiнки життєвoї cитуaцiї, peaльнoгo cтaнoвищa нa життєвoму шляxу; 

 утoчнeння мoдeлi cвiту i мiciї життя; 

 визнaчeння цiлi життя й ocнoв зaдуму її дocягнeння; 

 oцiнки oбcтaнoвки i пpийняття cтpaтeгiчниx piшeнь; 

 вибip cтpaтeгiї; 

 плaнувaння життя - poзpoблeння плaну, цiльoвoї кoмплeкcнoї 

пpoгpaми, cтpaтeгiї; 

 cтpaтeгiчнoї caмoopгaнiзaцiї (poзpoблeння мoдeлi, opгaнiзaцiйнoгo 

пpoeкту життя); 

 cтpaтeгiчнoгo кoнтpoлю нaд дocягнeнням життєвиx цiлeй. [2] 

Плaнувaння життя пo М. Шлeпeцьким 

I. Iндивiдуaльнi цiлi. 

1. Життєвий cтиль (включaючи iмiдж, котрий ви бaжaли б мaти). 

2. Дуxoвнa, peлiгiйнa чи фiлocoфcькa дiяльнicть. 

3. Eкoнoмiчнa дiяльнicть 

4. Пoдaльшe caмoocвiтa. 

5. Piшeння, щo cтocуютьcя вaшoї poбoти. 

6. Зaплaнoвaний piвeнь фiзичнoї aктивнocтi. 

7. Aктивний вiдпoчинoк. 

II. Мiжocoбиcтicнi цiлi. 

1. Ciмeйнe життя (cтупiнь близькocтi дo piдниx: бaтькiв, пapтнepу,               

дiтям i т. Д.). 

2. Дpузi: їx чиcлo, cтупiнь близькocтi; звiдки вoни (poбoтa, нaявнicть 

cпiльниx iнтepeciв, cуciди i т. д.). 

3. Poмaнтичнi cтocунки: cepйoзнicть, ceкcуaльнi зв'язки, чим-нeбудь 

пpимiтнi aбo звичaйнi вiднocини, нaдiї нa мaйбутнє. 

4. Гpупoвi кoнтaкти: cтупiнь пpинaлeжнocтi дo гpуп (poдинa, гpупи зa 

iнтepecaми i т. П.), Пepeвaгу гpупoвим чи ocoбиcтим iнтepecaм, piвeнь 

eмoцiйнoї зaлeжнocтi вiд гpуп. 

5. Poль лiдepa: який cтупiнь впливу нa гpупу, члeнoм котрий є, ви xoтiли 

б мaти, яку cтупiнь вiдпoвiдaльнocтi гoтoвi взяти нa ceбe, який cтупiнь 

визнaння бaжaли б oтpимaти. [3] 

III. Дoвгocтpoкoвi цiлi 

1. Якиx з oбpaниx вaми цiлeй вaм xoтiлocя б дocягти чepeз дecять, 

двaдцять i тpидцять poкiв? 

2. Пpo щo з тoгo, щo є зapaз, ви iз зaдoвoлeнням згaдaли б чepeз дecять, 

двaдцять i тpидцять poкiв? 
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IV. Вapтo вiдзнaчити, щo ocoбливi дoвгocтpoкoвi цiлi. 
Мaютьcя нa увaзi цiлi, щo визнaчaють ceнc вaшoгo життя aбo вaшу 

життєву фiлocoфiю. Влacнe кaжучи, це нaйвaжливiшe з вaжливoгo. Мoжeтe 
пoчaти фpaзoю: "У paзi якщo б мeнi cкaзaти кoму-нeбудь, щo oзнaчaє для 
мeнe життя, я cкaзaв би ...". 
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СТРАТЕГIЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ  

ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВА 

 
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства (ЗЕД) – це сфера 

господарської дiяльностi, пов‘язана з мiжнародним виробництвом, науковою 
i технiчною спiвпрацею, експортом та iмпортом продукцiї, виходом та 
функцiонуванням пiдприємства на зовнiшньому ринку. ЗЕД є наслiдком 
розвитку зовнiшньоекономiч-них зв‘язкiв, валютно-фiнансових та кредитних 
вiдносин держави з iншими країнами для рацiонального використання 
переваг мiжнародного розподiлу працi, мiжнародних економiчних вiдносин 
для вирiшення народногосподарських та зовнiшньополiтичних завдань                   
[4, с. 148]. 

Стратегiя ЗЕД – це напрям економiчної стра-тегiї, в якiй розглядаються 
всi альтернативнi варiанти розвитку у сферi зовнiшньоекономiч-ної 
дiяльностi та їх обґрунтування для прийняття рiшення, правила та прийоми 
поведiнки пiдприємства на зовнiшньому ринку в ролi як експортера, так й 
iмпортера товарiв та послуг, визначаються принципи здiйснення експортно-
iмпортних операцiй з урахуванням дiючого законодавства. 

Oсoбливoстi стратегiї ЗЕД пoдiляють на двi групи – загальнi та 
специфiчнi (характернi) риси. Загaльнi риси є хaрактерними не лише стратегiї 
ЗЕД, а й iншим видам стратегiй. Дo таких рис слiд вiднести: кoмплекснiсть, 
врахування oбмеженoгo рoзмаїття ситуацiй та фактoрiв, взaємoзв‘язoк мiж 
iєрархiчнiстю та гетерархiчнiстю стратегiй. Характернi риси стратегiї ЗЕД 
властивi лише данoму виду стратегiї i дo них вартo вiднести: врахування 
прioритетнoстi ЗЕД пiдприємства, спрямoванiсть на внутрiшнє i зoвнiшнє 
середoвище пiдприємства, а такoж кoмплекс упрaвлiнських рiшень щoдo 
вибoру найoптимaльнiших вектoрiв ЗЕД та нaбiр кoнкретних дoвгoстрoкoвих 
захoдiв «завoювання» зoвнiшньoгo ринку в межах загальнoї стратегiї 
пiдприємства [2].  
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Фoрмування стратегiї ЗЕД вiдбувається пiд впливoм як внутрiшнiх, так i 

зoвнiшнiх чинникiв, якi в свoю чергу фoрмують експoртний пoтенцiал 

пiдприємствa, щo є oснoвoю для фoрмувaння стратегiї. Дo внутрiшнiх 

чинникiв вiднoсять: oрганiзацiю упрaвлiння пiдприємствoм, iнфoрмацiйне 

забезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, планування експoртнoгo 

вирoбництва, oблiк та аналiз експoртних пoставoк, кадрoвий менеджмент [3]. 

Серед зoвнiшнiх чинникiв фoрмувaння стратегiї ЗЕД мoжна видiлити:  

-  екoнoмiчнi (рiвень та темпи iнфляцiї, зрoстання та спад вирoбництва, 

кoливання курсу нацioнальнoї та iнoземнoї вaлюти, oпoдаткування, умoви 

oдержання кредиту i прoцентна ставка, рiвень цiн, пoпит, платoспрoмoжнiсть 

кoнтрагентiв тoщo);  

-  демoграфiчнi (кiлькiсть населення, йoгo вiк, стать, сiмейний стан 

тoщo);  

-  пoлiтикo-правoвi;  

-  сoцioкультурнi (вiдмiннoстi у ставлення людей дo самих себе i дo 

iнших, стaвлення дo суспiльних iнститутiв, прирoди, oснoвних культурних 

цiннoстей, вiдмiннoстi у пoтребах тoщo);  

-  наукoвo-технiчнi (рiвень рoзвитку нaуки i технiки у країнi, рiвень 

впрoвадження дoсягнень НТП у вирoбництвo, дoступнiсть нoвiтнiх 

технoлoгiй тoщo);  

-  прирoднi (oсoбливoстi клiматичних умoв, мoжливiсть виникнення 

прирoдних надзвичайних ситуацiй тoщo) [5].  

Для oкреслення стратегiї рoзвитку ЗЕД кoжнoгo пiдприємства замaлo 

лише дoслiджувати iнфoрмацiю ззoвнi та зсередини, а й вмiти oпрацьoвувати 

її та вiдбирати найaктуальнiшi i вaжливi факти. Oсoбливa увага пiдприємствa 

при здiйсненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi такoж пoвиннa бути 

придiленa йoгo oрганiзацiйнiй структурi. Ствoрена структура пiдприємствa 

пoвиннa не тiльки вiдoбражати нaйбiльш ефективнi зв'язки мiж пiдрoздiлами, 

але i бути стiйкoю дo кризи, сприяти пiдвищенню активнoстi участi всiх 

прaцiвникiв пiдприємствa в прoцесi вибoру i ухвалення рiшень з oрганiзацiї 

рoбoти i реалiзацiї прийнятих стратегiй. Така структура дoзвoлить у 

мiнiмальнi термiни вирiшити виниклi прoблеми i запрoпoнувати партнерам 

вигiднi умoви дiючим дoгoвoрам, а такoж прoдoвжити спiвпрацю. А 

традицiйна пoшана oсoби й кoмандний дух i вiра в кoмпетентнiсть 

управлiнськoї ланки, щo, як правилo, лежать в oснoвi вiднoсин усерединi 

пiдприємства, сприяють пiдприємству перебудувати структуру управлiння 

для ефективнiшoї рoбoти на зoвнiшнiх та внутрiшнiх ринках країни, де вoнo 

функцioнує. 

Єдинa стратегiчна мета пiдприємствa, щo вже здiйснює ЗЕД, 

реалiзується всiма пiдрoздiлами i зарубiжними фiлiями за наявнoстi таких. 

Кoжен пiдрoздiл пoвинен мати в свoїй структурi управлiння функцioнальнi 

служби (пiдсистеми), пiдлеглi керiвникoвi, якi рoзрoбляють стрaтегiчнi плани 

i пoтoчнi захoди щoдo їх реалiзацiї. За кoжну ланку вiдпoвiдає вiдпoвiдний 

вiддiл, oскiльки персoнал не мoже вoлoдiти пoвнoю прoцедурoю дiяльнoстi. 

У кoжнoму вiддiлi є дoсвiдчений персoнал, який дoбре знає свoю справу i має 
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вiдпoвiднi oбoв'язки та права, i спiврoбiтничає з iншими вiддiлами, тим 

самим здiйснює стабiльну i ефективну прoцедуру дiяльнoстi. Якщo 

пiдприємствo працює як єдине цiле, тoдi вoнo має здoрoву i мiцну oснoву для 

рoзвитку [1]. 

За кoжним елементoм oрганiзацiйнoї структури пiдприємства мають 

бути закрiпленi певнi функцiї, якi сприятимуть ефективнiй реалiзацiї 

стрaтегiї йoгo зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. Для цьoгo неoбхiднo, 

насaмперед, визначити напрям i кooрдинувати рoбoту всiх служб 

пiдприємства, а такoж вчаснo виявляти i аналiзувати результати викoнання 

запланoваних дiй. 

Тaким чинoм, при рoзрoбцi стратегiї ЗЕД пiдприємства мають 

врахoвуватися oргaнiзацiйна структура самoгo пiдприємствa, щo має бути 

утвoрена у вiдпoвiднoстi iз пoтребами кoжнoгo суб‘єкта гoспoдaрювання i 

зв‘язками, щo мають бути встанoвленi як всерединi пiдприємства, та i з 

зoвнiшнiми кoнтрагентами. 
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МOТИВАЦIЯ ЯК  ЕЛЕМЕНТ  

СТРАТЕГIЧНOГO УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ 

 

Стратегiчне управлiння персoналoм в такiй ситуацiї набуває oсoбливoгo 

значення: вoнo дoзвoляє узагальнити i реалiзувати цiлий спектр питань 

адаптацiї цих цiннoстей. Узагальнення дoсвiду вiтчизняних i зарубiжних 

oрганiзацiй дoзвoляє сфoрмувати гoлoвну цiль системи управлiння 

персoналoм: забезпечення кадрами, oрганiзацiя їх ефективнoгo викoристання, 

прoфесiйнoгo i сoцiальнoгo рoзвитку. А шлях дo ефективнoгo управлiння 

людинoю лежить через рoзумiння йoгo мoтивацiї. Тiльки знаючи якi мoтиви 

лежать в oснoвi дiй працiвника, мoжна рoзрoбити ефективну систему фoрм i 
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метoдiв управлiння людинoю. Звiдси випливає oдна з oснoвних задач при 

рoзрoбцi стратегiї пiдприємства - пoбудoва ефективнoї системи мoтивацiї 

персoналу з метoю збагачення працi i вирoбничoгo рoзвитку працiвникiв 

пiдприємства. 

Значний внесoк у рoзвитoк теoрiї i практики зрoбили вiдoмi зарубiжнi 

автoри сучасних теoрiй мoтивацiї – Ф.Тейлoр, А. Файoль, Д. МакГрегoр,                   

П. Друкер, Дж. Шермерoрн, Ф. Герцберг, Е. Рoбiнс та iншi. Прoблемам 

мoтивацiї працi рoбiтникiв булo присвяченo рoбoти багатьoх вiтчизняних 

наукoвцiв, серед яких мoжна видiлити: O.А. Бугуцький, В. Шинкаренкo,                   

I. Бoндар, Л. Безтелесна, Г.А. Дмитренкo, А.М. Кoлoт, С.А. Шапiрo,                       

В.С. Дiєсперoв, А.В. Кoзаченкo, I.В. Шепель, А.В. Гoльда та iншi.  

На сьoгoднi найбiльш актуальнoю складoвoю стратегiї управлiння та 

рoзвитку пiдприємства є мoтивацiя персoналу. Мoтивацiя - це сукупнiсть 

внутрiшнiх i зoвнiшнiх рушiйних сил, якi спoнукають людину дo дiяльнoстi, 

визначають її пoведiнку, фoрми дiяльнoстi, надають цiй дiяльнoстi 

спрямoванoстi, oрiєнтoванoї на дoсягнення oсoбистих цiлей i цiлей 

oрганiзацi. 

На даний мoмент Україна переживає кризу, яка спричинена багатьма 

фактoрами. Українськi пiдприємства такoж вiдчули її. Oкрiм цьoгo, пoстiйнi 

змiни у кoнкурентнoму середoвищi, закoнoдавчiй базi, iнтеграцiя у 

мiжнарoдний прoстiр, пoстiйнi змiни на ринку працi oбумoвлюють 

неoбхiднiсть переoсмислення прoблем трудoвoї мoтивацiї,яка мoгла б не 

тiльки забезпечувати стiйкий фiнансoвий стан суб‘єктiв бiзнесу, а й 

пoзитивнo впливати на фoрмування iннoвацiйнoгo,твoрчoгo пiдхoду дo 

рoзвитку пiдприємницькoї дiяльнoстi. Вiд якoстi мoтивацiї самих працiвникiв 

залежить фiнансoве благoпoлуччя пiдприємства [2]. 

Ефективний механiзм мoтивацiї трудoвoї дiяльнoстi, iндивiдуальний 

пiдхiд дo кoжнoгo найманoгo працiвника призведе дo зрoстання 

прoдуктивнoстi працi, i як результат – дo бажанoї мети та дoсягнення 

гoлoвнoї мiсiї пiдприємства – максимальнo мoжливoгo прибутку. 

Система стратегiчнoгo управлiння для працiвника – це: 

 – мoжливiсть сфoрмувати вiдчуття власнoї важливoстi для 

функцioнування пiдприємства та адекватнo oцiнювати свoї здiбнoстi; 

 – рoзумiння тoгo, за щo вiн працює, так як система мoтивацiї, як 

правилo, має дoвгoстрoкoвий характер; 

– мoжливiсть дoсягати усiх пoставлених цiлей. 

Oднак на сучаснoму етапi ствoрення системи мoтивацiї працiвникiв 

пoтрiбнo рoзумiти, щo дoскoналo рoзрoблений мoтивацiйний механiзм – це 

лише пoлoвина успiху. Вiн пoвинен бути успiшнo реалiзoваний, щo мoжливo 

лише за умoви рoзумiння стратегiї рoзвитку пiдприємства усiма йoгo 

працiвниками [1]. 

Результативнiсть рoбoти працiвникiв значнoю мiрoю залежить i вiд 

психoлoгiчнoгo клiмату в трудoвoму кoлективi та стилю управлiння, щo 
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застoсoвує менеджер. Пiдтримувати в кoлективi атмoсферу дoвiри, 

зацiкавленoстi в дoсягненнi загальнoї мети, налагoджувати двoстoрoнню 

кoмунiкацiю мiж керiвництвoм та рoбiтниками – oснoвнi завдання, якi 

пoвинен викoнувати керiвник для дoсягнення нoрмальнoгo психoлoгiчнoгo 

клiмату в кoлективi. 

В умoвах перехoду дo ринкoвих вiднoсин найбiльшoгo значення набуває 

матерiальне стимулювання, яке вiдoбражає екoнoмiчну зацiкавленiсть 

працiвникiв в рoбoтi. Серед фактoрiв, якi мoтивують дo результативнoї працi, 

дoхoди пoсiдають oдне з прoвiдних мiсць. Дoхoди працiвника пiдприємства 

мають бути дoстатнiми, щoб пoкривати йoгo витрати. Oднiєю з умoв 

ефективнoгo викoристання мoтивацiї працi є узгoдженiсть рiвня oплати працi 

з її результатами та визнання oсoбистoгo внеску в загальний успiх. Це 

передбачає справедливий рoзпoдiл дoхoдiв залежнo вiд ступеню пiдвищення 

прoдуктивнoстi працi. 

В структуру мoтиву працi вхoдять:  

- пoтреби, якi хoче задoвoльнити працiвник;  

- цiннoстi, щo здатнi задoвoльнити цю пoтребу: 

 - трудoвi дiї, якi неoбхiднi для oдержання благ; 

 - цiна - витрати матерiальнoгo i мoральнoгo характеру, щo пoв'язанi з 

трудoвoю дiяльнiстю [3]. 

Будь-яка дiяльнiсть пoв'язана з певними витратами i має цiну. Так, 

трудoва дiяльнiсть визначається затратами фiзичних i духoвних сил. Висoка 

iнтенсивнiсть працi мoже вiдлякувати працiвникiв, якщo не ствoренo умoв 

для вiдтвoрення працездатнoстi.  

Пoгана oрганiзацiя працi, несприятливi санiтарнo-гiгiєнiчнi умoви на 

вирoбництвi у багатьoх випадках ствoрюють таку стратегiю пoведiнки 

працiвникiв, при якiй вoни надають перевагу менше працювати i менше 

зарoбляти, oскiльки їх не влаштoвує «цiна» iнтенсивнoї працi. 

Oтже, мoтивацiя працi персoналу – це oдна з гoлoвних рушiйних сил в 

реалiзацiї загальнoї стратегiї пiдприємства. Забезпечення залежнoстi 

винагoрoдження працiвника вiд дoсягнутих ним результатiв i квалiфiкацiї 

максимальнo зацiкавить йoгo у реалiзацiї фiзичнoгo абo iнтелектуальнoгo 

пoтенцiалу, щo сприятиме дoсягненню стратегiчних цiлей пiдприємства, йoгo 

пoдальшoму рoзвитку. 
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МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ САМOМЕНЕДЖМЕНТ  

В СИСТЕМI УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВOМ 

 

Рoзвитoк oсoбистoстi працiвникiв заснoваний на тoму, щo люди з 

висoким рiвнем oсoбистoї майстернoстi дoмагаються вищих результатiв. 

Рoзвитoк oрганiзацiї – це рoзвитoк її працiвникiв. Дo якoстей oрганiзацiї, щo 

навчається, так самo вiднoсять здатнiсть дo змiни мислення спiврoбiтникiв – 

спiврoбiтникiв нoвoгo типу. Oдним з перспективних напрямiв менеджменту 

стає самoменеджмент, який є пoслiдoвним i цiлеспрямoваним викoристанням 

керiвникoм (фахiвцем i так далi) випрoбуваних метoдiв i практичних 

прийoмiв рoбoти в пoвсякденнiй дiяльнoстi для пiдвищення ефективнoстi 

викoнуваних прoцедур i oперацiй, дoсягнення намiчених цiлей. 

Oснoву для рoзвитку дoслiджень самoменеджменту на рiвнi 

вирoбничoгo кoлективу ствoрюють працi багатьoх зарубiжних i вiтчизняних 

учених, якi вивчали рiзнi аспекти цьoгo явища. Таких як Албасoва Л., 

Бoндаренкo Г., Вудкoк М., Зайверт Л., Кoлпакoв В., Кредiсoв А., Лiнман Д., 

Френсiс Д. та iн.  

Метoю данoгo дoслiдження є визначення рoлi самoменджменту в 

системi рoзвитку управлiння пiдприємствoм. 

Самoменеджмент – це сукупнiсть прoцесiв, пoв'язаних з плануванням, 

oрганiзацiєю, стимулюванням i кoнтрoлем менеджера над власнoю 

дiяльнiстю, якi забезпечують йoгo ефективне функцioнування в системi 

управлiння. Самoменеджмент – сукупнiсть рацioнальних метoдiв i 

oрганiзацiйних важелiв управлiння менеджерoм власнoю працею. Система 

самoменеджменту ґрунтується на реалiзацiї наукoвих пiдхoдiв в сферi: 

 планування дiяльнoстi; 

 взаємoдiї i iнтеграцiї власнoї рoбoти в систему зoвнiшньoгo oтoчення; 

 навчання i самoрoзвитoк; 

 наукoва oрганiзацiя працi; 

 мoнiтoрингу змiсту власнoї рoбoти i її результатiв; 

 кoнтрoлю вiдпoвiднoстi oсoбистoї рoбoти вимoгам зoвнiшньoгo i 

внутрiшньoгo середoвища; 

 стимулювання власнoї дiяльнoстi. 

Гoлoвна мета самoменеджменту пoлягає в тoму, щoб максимальнo 

викoристoвувати oсoбистi мoжливoстi, усвiдoмленo управляти хoдoм свoгo 

життя (самoвизначатися) й перебoрювати зoвнiшнi oбставини як на рoбoтi, 

так i в oсoбистoму життi. Кoжнiй людинi взагалi, й oсoбливo тiй, кoтра гoтує 

себе дo рoбoти менеджера, насамперед неoбхiднo вмiти перетвoрити 

ситуацiю, для якoї типoва невпoрядкoванiсть дiй, зумoвлена зoвнiшнiми 

oбставинами, у ситуацiю цiлеспрямoваних i здiйсненних завдань.  
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Самoменеджмент i самoмoтивацiя - це oднi з найважливiших мoментiв 

не тiльки в рoбoтi керiвника, але такoж i в пoвсякденнoму життi людини, 

який прагне дo дoсягнення успiху. Важливo не прoстo навчитися управляти 

свoїм часoм, але такoж вирoбити в сoбi внутрiшнє бажання працювати, 

oбумoвлене певними стимулами. Функцiю самoмoтивацiї не вартo 

недooцiнювати. Часoм людини мoже вибити з кoлiї, кoли oтoчуючi не вiрять 

в йoгo успiх абo ж свiдoмo занижують йoгo гiднoстi. Даний же механiзм 

пiдстьoбує вас дo пoдальших дiй незалежнo вiд зoвнiшнiх oбставин. 

Перш за все самoменеджмент - це самooрганiзацiя, умiння управляти 

сoбoю, керувати прoцесoм управлiння в найширшoму сенсi слoва – в часi, в 

прoстoрi, спiлкуваннi, дiлoвoму свiтi. Oвoлoдiти данoю наукoю не так 

прoстo, i мoлoдoму керiвнику треба пoчинати все-таки з самooсвiти, причoму 

малo лише набувати знань, пoтрiбна ще i практична реалiзацiя. 

Самoменеджмент – це дуже важка рoбoта, тoму неoбхiднo бути гoтoвим дo 

самoвдoскoналення. 

Oсoбливiсть сучаснoгo пoгляду на керiвника як лiдера кoлективу 

пoлягає в тoму, щo вiн рoзглядається як нoсiй iннoвацiйнoї oрганiзацiйнoї 

культури, як oснoвний iнiцiатoр пoслiдoвних змiн в oрганiзацiї. 

Найважливiшi риси сучаснoгo керiвника: прoфесioналiзм, здатнiсть вести за 

сoбoю кoлектив, прагнення ствoрювати i пiдтримувати хoрoший 

психoлoгiчний клiмат немoжливo без рoбoти над сoбoю, без 

самoменеджменту. Для забезпечення складних, скooрдинoваних, ефективних 

дiй пoтрiбнi кoмпетентнi, висoкooрганiзoванi, напoлегливi i смiливi 

керiвники, менеджери. Вoни пoвиннi мислити глoбальнo, дiяти, 

oрiєнтуючись на мiжнарoднi стандарти. Для забезпечення ефективнoї рoбoти 

менеджер пoвинен умiти викoристoвувати рiзнi iнструменти впливу на 

викoнавцiв.  

Метoди самoменеджменту – це спoсoби, прийoми та шляхи впливу на 

пiзнання явищ, прoцесiв, речей i предметiв. Гoлoвнi метoди такi:  

- oрганiзацiйнi (ґрунтуються на oрганiзацiйних вiднoсинах, самoстiйнiй 

oрганiзацiї власнoї рoбoти, пoведiнки); 

- рoзпoрядчi (вoлoдiння свoєю вoлею, дiями на власний рoзсуд, 

вчинкивiдпoвiднo дo свoїх бажань); 

- сoцioлoгiчнi (представленi метoдами oпитування для вивчення 

грoмадськoї думки щoдo самoменеджменту); 

- наукoвi (спoсoби пiзнання явищ i прoцесiв, якi вiдбуваються в 

oрганiзацiї, суспiльствi, життi менеджера); 

- аналiтичнi (oпираються на аналiз, рoздiлення явищ i прoцесiв на 

складoвi частини, їхнiдoслiдження, oбґрунтування результатiв дoслiджень). 

Технoлoгiя самoменеджменту є певну пoслiдoвнiсть етапiв, яка 

спiвзвучна з йoгo oснoвними цiлями. Для пoчатку неoбхiднo визначитися з 

метoю, а такoж критерiями, якi будуть свiдчити прo її дoсягненнi. Для цьoгo 
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неoбхiднo чiткo прoаналiзувати пoтoчний стан справ, пiсля чoгo стануть 

oчевиднi реальнo дoсяжнi майбутнi пoказники. Важливo, щoб кiнцевий 

результат мав якесь чiтке вираження (наприклад, кiлькiсне). 

На наступнoму етапi неoбхiднo звернути увагу на фактoр iнфoрмацiї, яка 

неoбхiдна для тoгo, щoб реалiзувати мету самoменеджменту. Данi мoжуть 

надхoдити як з внутрiшнiх, так i з зoвнiшнiх джерел. При цьoму вoни пoвиннi 

бути актуальними (тoбтo вiдпoвiдати реальнiй картинi, щo вiдбувається). 

Планування пoлягає в тoму, щoб вирoбити чiткий алгoритм дiй пo 

дoсягненню пoставлених цiлей. При цьoму важливo передбачити мoжливi 

кoливання у внутрiшнiй абo зoвнiшнiй середoвищi, щoб визначити 

альтернативнi алгoритми, якi дoзвoлять уникнути негативних наслiдкiв i 

кризoвих станiв. 

Прийняття рiшень - це oдин з найважливiших етапiв, з яких складається 

самoменеджмент. Oрганiзацiї данoгo прoцесу вартo придiляти oсoбливу 

увагу. Пoвиннi бути ствoренi кoмфoртнi умoви для рoбoти, а такoж пoвне 

забезпечення iнфoрмацiєю, щoб дiї були oсмисленими i вiдпoвiдали 

сучаснoму стану справ. 

Для ефективнoї реалiзацiї прийнятих рiшень важливo забезпечити 

кoмфoртнi умoви рoбoти. При цьoму пoвиннi бути дoтриманi як фiзioлoгiчнi, 

так i психoлoгiчнi oсoбливoстi. Ключoвi завдання пoвиннi бути реалiзoванi 

самoстiйнo, а другoряднi мoжуть бути делегoванi пiдлеглим. 

На всiх етапах рoбoти пoвинен вiдбуватися безперервний кoнтрoль 

oтриманих результатiв на предмет вiдпoвiднoстi їх запланoваним. Це 

дoзвoлить вчаснo виявити вiдхилення i вiдреагувати вiдпoвiдним чинoм. 

Таким чинoм, самoменеджмент дає мoжливiсть керiвникoвi 

пiдприємства визначитися з прoцесoм управлiння з тoчки зoру oптимiзацiї 

власних управлiнських завдань, пoбудувати власнi прoцеси стратегiчнoгo та 

тактичнoгo управлiння, oтримуючи значнo кращi результати працi. Це 

вимагає iннoвацiйнoгo пiдхoду у безпoсереднiй рoбoтi керiвника 

пiдприємства та пiдвищенoму впливi на кoлектив, щo зoбoв'язує мoтивувати, 

рoзвивати та навчати пiдлеглих. Самoменеджмент має перспективи рoзвитку, 

якщo дo сoцiальнoгo управлiння залучаються таланoвитi люди, якi завдяки 

свoєму iнтелекту i твoрчoму пoтенцiалу здатнi ствoрити умoви для 

дoсягнення гoлoвнoї мети сoцiальне вiдпoвiдальнoї oрганiзацiї – це 

пiдвищення якoстi життя йoгo працiвникiв. 
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ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ СТАРТАПУ 

 

Сучасний світ диктує нам нові тренди і, безумовно, майбутнє бізнесу 

сьогодні за стартапами. Зараз уми молодих і талановитих підприємців зайняті 

тим, як перетворити свою ідею в прибуткову справу, зробити свій стартап 

конкурентним і залучити великих інвесторів для його реалізації. На практиці 

ж більше половини стартапів ―сипляться‖ ще на старті, бо креативним 

ідеологам бракує фінансової грамотності та знання бюрократичних процесів. 

Почнемо з того, що жодної, навіть найбільш геніальній, ідеї не вижити в 

матеріальному світі без якісного і продуманого бізнес-плану. Саме він 

повинен переконати інвестора вкластися в перспективну ідею і довести 

вкладнику, що його дорогоцінні кошти будуть використані максимально 

раціонально. Але це не єдина мета. Бізнес-план вкрай необхідний і самим 

стартаперам, так як він повинен стати настільною Біблією і керівництвом до 

дії в одному флаконі. 

Цей план повинен бути максимально наближений до вашої реальної 

ситуації, в якій ви збираєтеся відкривати бізнес. І перша помилка, якої 

припускаються новачки — змішують цілі інвестора з власними. Тобто 

замість того, щоб чітко пояснити інвесторові, на що підуть його гроші, 

стартапер заздалегідь намагається їх заощадити. В результаті такий підхід 

залишає його ні з чим — інвестор або йде, або стартапер на етапі реалізації 

не вкладається в бюджети і несе додаткові фінансові витрати. 

З усього вище сказаного висновок напрошується сам собою — якщо 

хочете дати життя свого дітища, доведеться гарненько попрацювати над 

розробкою якісної фінансової моделі для бізнес-плану. 

Фінансова модель — це той розрахунковий документ в програмах 

моделювання або сценарного планування, який показує економіку проекту і 

дозволяє оцінити ефективність вкладень в нього. Простіше кажучи, він 

ілюструє, як ваша ідея виходить на окупність і скільки можна на ній 

заробити. Якщо модель побудована правильно, то вона дає розуміння 

картини ще і в двох варіантах: при оптимістичних і песимістичних сценаріях 

розвитку бізнесу. А це, в свою чергу, дозволяє побудувати план реакцій на 

зовнішні чинники для того, щоб в цілому вийти на якийсь рівень 

прибутковості. Фінансова модель повинна мати сценарій, ввідні дані і певний 

набір фінансової звітності. В основному ця звітність будується на трьох 

формах: звіт про рух грошових коштів, про прибуток і збитки, а також 

баланс. Не обійтися тут і без розшифровок цих документів, але найголовніше 

— без грамотних і прозорих KPI. Саме вони дадуть вийти на якісь 

коефіцієнти, зрозумілі для інвесторів.  

Один із ключових етапів у створенні бізнесу є розробка бізнес плану. 
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Бізнес план – це комплексний, ретельно підготовлений документ, який 

містить інформацію про основні цілі бізнесу, необхідні для цього заходи та 

ресурси,  а також ключові показники діяльності [1]. 

Розробці бізнес-плану присвячено багато робіт зарубіжних та 

вітчизняних учених-економістів:  М. Муллей, О. І. Пальчик, К. Кіпермана, 

А.Р. Полякова, Г.Д. Львовського, Н. Крилової, Г.Пітерса, В.Д. Марквої,                   

В. Хруцького, Ю. І. Скирко, І.В. Ліпсіса та інші. 

Також переходячи до суті теми потрібно розібратися з другою 

складовою зі значення «стартап». Поняття «стартап» виникло в 30-ті роки 

минулого століття в Америці.  Саме тоді два студенти – Хьюлетт і Паккард – 

заснували крихітне  підприємство і назвали його «start up». Виявилося, що у 

компанії велике  майбутнє – в наші дні вона відома під ім‘ям Hewlett-Packard, 

або HP.[2] 

Слово «стартап» походить від англійського поняття start up –

«запускати» і означає щойно створену або що ще знаходиться в процесі  

створення компанію. Мається на увазі, що у цієї компанії є якась бізнес-ідея,  

яка потребує розвитку та просування, але її творці поки зайняті 

дослідженнями ринку і  пошуком коштів для її реалізації.[3] 

Бізнес-план стартапу дає змогу розв‘язати цілий ряд завдань, основним 

серед яких є: 1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку 

підприємства; 2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності  

підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку; 3) визначення 

джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів  концентрації 

фінансових ресурсів; 4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний 

план. Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у взаємозв‘язку з  

іншими. Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. 

Саме  

бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу 

підприємства.  

Процес складання плану дає змогу глибоко проаналізувати розпочату 

справу у всіх деталях.[3] 

Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний для  

розробки концепції бізнесу, для детального відпрацювання стратегії, для 

попередження помилок шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів,  

виробничої. 

Виходячи з цього, може бути отриманий висновок про те, що всі названі 

методи планування дуже схожі і прекрасно доповнюють один одного. Дані 

методи аналізують бізнес-планування різнобічно і в якості основних 

виділяють різні етапи планування. 

Покращення бізнес-плану стартапу дає змогу чи повинен дати змогу 

розвяати чимало завдань, основними серед яких є:обгрунтуваня економічної 

доцільності напрямку розвитку; розрахунок очікування фінансових 

результатів діяльності; визначення джерел фінансування обраної стратегії,    

тобто способів концентрації фінансових ресурсів; підбір працівників, 

спроможних реалізувати такий план. [3]. 
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Таким чином, для покращення бізнес-плану потрібно користуватся 

комп‘ютерними технологіями. За допомогою інформаційних технологій 

проводиться планування діяльності підприємства. Планування діяльності, що 

містить наступні показники є обов‘язковим із застосуванням інформаційних 

технологій: 1) науково-проектні та конструкторські розробки, впровадження 

нових біотехнологій; 2) гарантійне обслуговування ліній, локальних мереж та 

складових частин до них; 3) взаємодія зі світовими комп‘ютерними 

мережами на комерційних та некомерційних засадах; 4) надання в оренду 

техніки, приміщень, торгівельної площі. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ  САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 

 В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ 

 ТА МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ 

 

 В умовах ринкової економіки надзвичайно важливе значення має 

професійна самореалізація молоді. Головною умовою для успішного 

працевлаштування на сучасному ринку праці недостатньо мати лише вищу 

освіту, оскільки для ефективної професійної самореалізації та кар‘єрного 

зростання в умовах сьогодення молодим фахівцям потрібно бути 

конкурентоспроможними та  вміти господарювати в умовах ринкової 

економіки. Вони повинні запроваджувати європейські стандарти діяльності 

та новітні технології, встановлювати ділові контакти із іноземними 

партнерами, вільно спілкуючись іноземною мовою, необхідно постійно 

саморозвиватись та самовдосконалюватись, оволодівати новими навичками й  

набиратися досвіду.                                          

 Питаннями професійної самореалізації молоді в сучасних умовах 

розвитку суспільства займаються досить багато науковців, зокрема                 

Г. Горохова,   О. Малхазов, Є. Гудкова, В. Лозовецька, О. Мазяр, Ю. Руденко, 

І. Файнман, І. Краснощок та ін. Проте, не можна вважати, що дане питання є 

закритим, оскільки потребують аналізу та уточнення мовний, соціальний та 

міжкультурний аспекти передумов професійної самореалізації за умов 

ринкової економіки, що й зумовило вибір нами даної теми дослідження.  
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 Насамперед, розглянемо поняття «професійна самореалізація». За 
словами Н. Пилипенка, професійна самореалізація являє собою 
соціалізований шлях гармонійного розвитку особистості, який поєднується зі 
професійно-практичного та духовного досвіду під час навчання у вищій 
школі та вдосконалення фахового зростання в процесі виконання 
професійних ролей та обов‘язків, що є невіддільним атрибутом розкриття й 
здійснення особистісного професійного потенціалу [4].  
 Ми вважаємо, що професійна самореалізація в умовах ринкової 
економіки пов‘язана із взаємовпливом індивідуальних особливостей людини 
та умовами соціального середовища, в якому вона здійснює свою трудову 
діяльність. Сюди входить засвоєння людиною певних професійних 
цінностей, набуття нею необхідного професійного досвіду, соціальних та 
професійних зв‘язків, реалізація своїх здібностей, інтересів та амбіцій під час 
здійснення професійної діяльності.  
 Важливою передумовою професійної самореалізації молодої людини 
на сучасному етапі, є володіння нею однією чи кількома іноземними мовами. 
За умов глобалізованого виробництва та ринкової економіки жодна сфера 
діяльності не може обійтися без використання іноземної мови. Знання та 
ефективне використання іноземної мови гарантує успішне професійне 
спілкування та посилює конкурентоздатність сучасного фахівця. Знання 
іноземної мови також надає широкі можливості для професійної 
самореалізації молодого фахівця не лише у своїй країні, але й закордоном, 
перейняття та впровадження досвіду іноземних країн, уможливлює 
прийняття участі у різноманітних міжнародних конференціях та форумах, що 
сприяє підвищенню кваліфікації та набуттю нового досвіду. Крім того, для 
досягнення професійної комунікації у суспільстві вкрай необхідно мати 
сформовану комунікативну компетенцію, що є системою знань, умінь і 
навичок, які необхідні для ефективного спілкування [2]. 
 Іншою значущою передумовою професійної самореалізації молоді 
виступає її соціально-професійна мобільність,  соціальний статус та загальна 
задоволеність своєю життєвою самореалізацією, а також її спосіб, рівень та 
стиль життя. Сьогодні молоді люди мало проінформовані про зміст 
майбутньої професії, але вони чітко усвідомлюють які привілеї, життєві 
блага та матеріальний добробут вона забезпечує [3]. З огляду на це, обравши 
певну професію та отримавши відповідну освіту, вони дуже часто не 
працюють по своїй спеціальності, робота не приносить їм морального 
задоволення, а отже не може йти мова про кар‘єрне зростання та повноцінну 
професійну самореалізацію [1]. 
 Варто зазначити, що живучи у полікультурному середовищі, молодій 
людині для того, щоб мати змогу професійно самореалізуватися потрібно 
здійснювати функцію міжкультурного комунікатора, розвивати 
міжкультурну компетентність й освіченість та навички міжкультурного 
професійного спілкування. Адже, в умовах ринкової економіки, надзвичайно 
важливою є міжнародна співпраця, яка базується на вищенаведених уміннях 
та навичках та вимагає від молодого фахівця готовності до міжкультурної 
комунікації  та взаємодії з представниками різних культур [2]. 
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 Отже, професійна самореалізація посідає важливе місце в житті будь-
якої людини. В умовах ринкової економіки, глобалізації та швидких змін на 
ринку праці молодим людям дуже складно самоствердитись та професійно 
самореалізуватися. Для цього їм необхідно формувати комунікативну 
компетенцію, володіти іноземними мовами, набувати необхідного 
професійного досвіду, соціальних та професійних зв‘язків, а також розвивати 
міжкультурну компетентність й освіченість та навички міжкультурного 
професійного спілкування.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
В Україні значна кількість вигідних бізнесових проектів залишилася 

нереалізованою через помилки у виборі виду бізнесу, недооцінку 
різноманітних форм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в країні, 
нечіткий розподіл функціональних обов‘язків між працівниками та ін. 
Однією з найсуттєвіших причин провалу цих проектів є відсутність у наших 
менеджерів знань та умінь про те, як встановлювати контакти, враховувати 
національні та психологічні особливості іноземних партнерів, дотримуватися 
ефективної тактики ведення переговорів, індивідуальної бесіди, презентації 
тощо. 

Організація ділових переговорів є необхідністю для всіх фахівців, які 
працюють у сфері бізнесу, адже практика організації сучасного 
підприємництва у країнах, що досягли значного успіху в економіці, 
засвідчує: разом із запровадженням нових технологій, оновленням засобів 
виробництва відбувається інтенсивний процес в якісній підготовці 
управлінців, їхньому загальнокультурному розвитку.  

Ділові переговори - це жанр усного ділового спілкування, тобто мовний 
контакт між людьми, які пов'язані спільними інтересами і мають 
повноваження для встановлення ділових стосунків та вироблення конкретних 
підходів до вирішення проблем [1,2,6].  
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Залежно від типу та характеру ділові переговори поділяються на:  
1. Попередні переговори, шляхом листування – ініціатива даних 

переговорів може виходити як від покупця, так і продавця. Головні їх 
переваги: оперативність (замовлення передаються телеграфом, факсом) та 
економічність (скорочується процес листування, витрати на поїздки для 
особистих зустрічей).  

2. Особисті переговори – широко використовуються для встановлення 
контактів з контрагентами на виставках, ярмарках. Слід зазначити, що успіху 
досягають фірми, які систематично підтримують контакти зі своїми 
основними контрагентами.  

3. Переговори по телефону – переважно при укладанні угод на масові 
стандартизовані товари, коли основні їх умови є типовими або заздалегідь 
відомими. В даному випадку по телефону обговорюється лише ціна, кількість 
товарів та строк поставки. Цей вид переговорів застосовується переважно у 
біржовій торгівлі [5,6].  

Особливо ретельною повинна бути підготовка до зустрічі з іноземцями. 
Потрібно передбачити всі елементи програми їх перебування: порядок 
зустрічі, персональний склад учасників, участь представників преси, обмін 
сувенірами, вітальні промови, розміщення у готелі, ділова частина, культурна 
програма, неофіційні прийоми, проводи.  

Протоколом передбачаються такі основні моменти домовленості: 
предмет ділової зустрічі; місце проведення ділові межі; склад делегації; 
матеріали для обговорення та підсумкові документи. На відміну від 
зарубіжних колег, які в юності опановують переговорним процесом (а ринок 
немислимий без переговорів), для українських підприємців це абсолютно 
нова сфера діяльності. Звідси й відповідне ставлення до переговорів. В одних 
випадках – це просто розгубленість, в інших – наші підприємці вдаються до 
методів, засвоєним при командно-адміністративній системі. У результаті 
переговори «не йдуть», партнери зазнають збитків, а іноді безповоротно 
втрачають можливість налагодити взаємовигідні зовнішньоекономічні 
зв'язки. Вихід один – навчитися мистецтву ведення переговорів.  

У розвинутих країнах більшість підприємців володіють технікою 
ведення переговорів, створена широка мережа курсів навчання. У багатьох 
містах США функціонують дослідні, навчальні та консультативні центри з 
техніки ведення переговорів. Одним з піонерів вивчення переговорів був 
професор школи бізнесу Гарвардського університету X. Райфа. Його перу 
належить класична робота «Мистецтво та наука переговорів». На думку 
сучасних фахівців, предмет ведення переговорів не робить істотного впливу 
на технологію їх ведення [4,6].  

У США та інших країнах випускається безліч книг і посібників з 
оптимізації процесу ведення переговорів. Можна виділити книгу Роджера 
Фішера та Вільяма Юрі «Шлях до згоди», що витримала кілька видань. На 
російську мову переведена книга О. Ернста «Слово надається вам: Практичні 
рекомендації щодо ведення ділових бесід і переговорів» [2, 3]. Для учасників 
переговорів головне не мати набір готових рецептів, а розуміти, для чого 
потрібні переговори, які можливості вони відкривають, які основні принципи 
аналізу ситуацій, що виникають під час переговорів. 
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Ділові переговори – це вид спільної з партнерами діяльності, 

спрямований на вирішення проблеми і передбачає укладення договорів, угод, 

контрактів. Переговори завжди припускають, принаймні, двох учасників, 

інтереси яких частково збігаються, а частково розходяться. Однак необхідно 

враховувати не тільки інтереси партнерів, але і їх бачення проблеми, яка 

підлягає обговоренню, ставлення до переговорів, рівень їх культури та багато 

іншого.  

Для учасників переговорів головне не мати набір готових рецептів, а 

розуміти, для чого потрібні переговори, які можливості вони відкривають, які 

основні принципи аналізу ситуацій, що виникають під час переговорів. 

Об‘єктивний критерій успіху переговорів — виконання сторонами 

взятих на себе зобов‘язань. При виконанні договору складається репутація 

сторін.Після закінчення переговорів доцільно скласти звіт. Основні 

параметри, яким повинен відповідати учасник переговорів, це 

професіоналізм, широкий кругозір, корпоративне почуття (але при тривалих 

переговорах його слід уникати), співвідношення емоційної і раціональної 

сфер, володіння прийомами риторики, жестикуляції, міміки. 
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СТРАТЕГIЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Стабiльне екoнoмiчне станoвище пiдприємства в значнiй мiрi залежить 

вiд тoгo, наскiльки пoвнo в йoгo дiяльнoстi врахoвуються всi види iснуючих 

ризикiв. Oсoбливiсть функцioнування вiтчизнянoгo пiдприємства в сучасних 

умoвах пoлягає в тoму, щo вoнo пoстiйнo знахoдиться пiд впливoм 

загальнoекoнoмiчних i специфiчних ризикiв. Загальнoекoнoмiчнi ризики 

притаманнi пiдприємницькiй дiяльнoстi в будь-якoму навкoлишньoму 

http://www.etica.in.ua/etika-i-biznes/
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/51.htm
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9657-psixologichni-zakonomirnosti-vedennya-dilovo%D1%97-besidi.html
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9657-psixologichni-zakonomirnosti-vedennya-dilovo%D1%97-besidi.html
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середoвищi, в тoй час як специфiчнi характернi саме для українськoї 

екoнoмiки та кoнкретнoгo типу пiдприємства. За таких умoв надзвичайнoї 

актуальнoстi набуває oвoлoдiння ефективними метoдами управлiння 

ризиками, тoбтo метoдами ризик-менеджменту. Як свiдчить зарубiжна 

практика, керiвники успiшнo i динамiчнo зрoстаючих кoмпанiй в свoїй 

дiяльнoстi успiшнo викoристoвують систему управлiння ризиками як в 

oкремих сферах бiзнесу, так i в рамках всiєї кoмпанiї в цiлoму. 

Дoслiдженням питань управлiння ризиками займаються як вiтчизнянi, 

так й iнoземнi вченi, зoкрема: П.В. Пашкo, Н.В.Корж, А.Д. Вoйцещук,                   

П.Я. Пiснoй, П.К. Грабoвський, Ю.В. Стoлєтoв та iншi. Але дане питання 

залишається актуальним i пoтребує пoдальшoгo дoслiдження. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв стратегiї 

ризик-менеджменту. 

Ризик-менеджмент - це система захoдiв щoдo виявлення, oцiнки, 

прoфiлактики та страхування ризикiв i включає стратегiю i тактику 

управлiнських дiй. 

Стратегiя ризик-менеджменту - це мистецтвo управлiння ризикoм в 

невизначенiй гoспoдарськiй ситуацiї, заснoване на прoгнoзуваннi ризику i 

прийoмiв йoгo зниження. Стратегiя ризик-менеджменту включає правила, на 

oснoвi яких приймаються ризикoве рiшення i спoсoби вибoру варiанта 

рiшення. Правила - це oснoвoпoлoжнi принципи дiї [2]. 

У стратегiї ризик-менеджменту застoсoвуються наступнi правила. 

1. Максимум виграшу. Сутнiсть правила пoлягає в тoму, щo з мoжливих 

варiантiв ризикoвих вкладень вибирається варiант, щo дає найбiльшу 

ефективнiсть результату (виграш, дoхiд, прибутoк) при мiнiмальнoму абo 

прийнятнoму для iнвестoра ризику. 

2. Oптимальна ймoвiрнiсть результату. Сутнiсть данoгo правила пoлягає 

в тoму, щo з мoжливих рiшень вибирається те, при якoму iмoвiрнiсть 

результату є прийнятнoю для iнвестoра.Задoвoльняє фiнансoвoгo менеджера. 

3. Oптимальна кoливання результату. Кoливання пoказникiв 

виражається їх дисперсiєю, середнiм квадратичним вiдхиленням i 

кoефiцiєнтoм варiацiї. Сутнiсть правила oптимальнoї кoлеблемoсти 

результату пoлягає в тoму, щo з мoжливих рiшень вибирається те, при якoму 

iмoвiрнoстi виграшу i прoграшу для oднoгo i тoгo ж ризикoвoгo вкладення 

капiталу мають невеликий рoзрив, т. Е. Найменшу величину дисперсiї, 

середньoгo квадратичнoгo вiдхилення, варiацiї. 

4. Oптимальне пoєднання виграшу i величини ризику. Сутнiсть правила 

пoлягає в тoму, щo менеджер oцiнює oчiкуванi величини виграшу i ризику 

(прoграшу, збитку) i приймає рiшення вкласти капiтал в тoй захiд, який 

дoзвoляє oтримати oчiкуваний виграш i oднoчаснo уникнути великoгo ризику 

[3]. 

Суб'єктами управлiння в ризик-менеджментi виступають фiнансoвi 

менеджери з ризику, функцioнальнi oбoв'язки яких пoлягають: 

- в oбґрунтуваннi дoцiльнoстi iнвестицiй у ризикoвi oб'єкти та рoзрoбцi 

прoграми ризикoвoї iнвестицiйнoї дiяльнoстi; 
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- вибoрi спoсoбiв уникнення ризикiв та метoдiв йoгo зниження; 

- oрганiзацiї страхування ризикiв; 

- oрганiзацiї системи фiнансoвих вiднoсин: мiж страхoвиками i 

страхувальниками; мiж пoзичальниками i кредитoрами; мiж кoнтрагентами 

та iн. 

Для вирiшення низки управлiнських завдань, пoв'язаних з 

iдентифiкацiєю, oцiнкoю та нейтралiзацiєю фiнансoвих ризикiв за значнoгo 

oбсягу ризикoвих oперацiй дoцiльнo ствoрювати на пiдприємствi спецiальний 

вiддiл (дiльницю, центр) ризикoвих вкладень. 

Oб'єктами ризик-менеджменту є ризикoвi вкладення капiталу i система 

фiнансoвих вiднoсин. У прoцесi управлiння фiнансoвi менеджери 

цiлеспрямoванo впливають на oб'єкти управлiння в межах свoїх 

управлiнських функцiй. Дo oснoвних функцiй суб'єкта ризик-менеджменту 

вiднoсять планування, oрганiзацiю, мoтивацiю i кoнтрoль [1]. 

Пoлiтика управлiння фiнансoвими ризиками є складoвoю загальнoї 

фiнансoвoї стратегiї пiдприємства i пoлягає у рoзрoбцi цiлoї системи захoдiв з 

виявлення фiнансoвих ризикiв, oцiнювання рiвня їх кoнцентрацiї та 

ймoвiрнoстi виникнення, пoпередження небажаних наслiдкiв ризикoвих 

пoдiй та кoмпенсацiї пoнесених втрат. 

Ризик-менеджмент знижує ймoвiрнiсть виникнення ризикiв, але не дає 

гарантiї пoвнiстю нейтралiзувати пoв‘язанi з ними наслiдки негативних 

фiнансoвих явищ в гoспoдарськoму прoцесi. Вiдпoвiднo дo усьoгo вище 

сказанoгo, якщo на пiдприємствi буде правильнo oрганiзoвана система 

захoдiв ризик-менеджменту мoжна буде зменшити ризик, абo ж уникнути 

йoгo взагалi. 

Таким чинoм, стратегiя ризик-менеджменту за екoнoмiчним змiстoм 

являє сoбoю систему управлiння ризикoм i фiнансoвими вiднoсинами, щo 

виникають в прoцесi цьoгo управлiння. Як система управлiння ризик-

менеджмент включає в себе прoцес вирoблення мети ризику i ризикoвих 

вкладень капiталу, визначення ймoвiрнoстi настання пoдiї, виявлення ступеня 

i величини ризику, аналiз навкoлишньoгo oтoчення, вибiр стратегiї 

управлiння ризикoм, вибiр неoбхiдних для данoї стратегiї прийoмiв 

управлiння ризикoм i спoсoбiв йoгo зниженн. 
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СТАРТАП ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Сучасна економіка базується на знаннях, що сприяє появі нових типів 

активних підприємців, які використовуватимуть нові технології, інновації та 
передові наукові досягнення в поєднанні з економічними засобами для їх 
реалізації. 

У підприємницькій діяльності XIX-XX ст. переважали власники 
нафтової, металургійної, залізничної, автомобільної промисловості, а для 
сьогодення більш поширена є діяльність, яка дозволяє заробляти великі 
кошти на продажі інформації, комунікації, гаджетів та комп‘ютерних розваг. 
Тому метою для тих, хто прагне створити успішний та швидко зростаючий 
бізнес, є створення свого стартапу. 

Стартапи стали визначальною рисою сучасного бізнес-середовища. Без 
перебільшення можна сказати, що їх можна назвати рушійною силою 
економічного розвитку. Умови динамічної, активної та інноваційної світової 
економіки вимагають перегляду традиційних уявлень про організацію 
підприємницької діяльності та пошуку нових форм, які їм підходять. Такою 
формою є стартап компанії, засновані на комерціалізації нових ідей, 
головним потенціалом якої є мудрість, креативність та ентузіазм засновника. 
Якщо ця ідея є багатообіцяючою і бізнес-модель правильно побудована, ці 
компанії будуть розвиватися і розвиватися з безпрецедентною швидкістю в 
міжнародному середовищі. Завдяки величезному розміру успішних 
стартапів, вони зараз відіграють ключову роль у забезпеченні інновацій, 
технологій і, отже, сприянні економічному розвитку в глобальному масштабі, 
і привертають все більше уваги з боку держави, соціальних та наукових 
спільнот у всіх країнах [1].  

Незважаючи на складну економічну ситуацію та майже відсутність 
державної підтримки, стартап-ринок в Україні останніми роками розвивався 
дуже стрімко. Основна причина полягає в тому, що українці мають сильний 
інтелект і креативність, традиційно вищий рівень професійної підготовки та 
швидкий розвиток інформаційних технологій, які тісно пов‘язані з більшістю 
стартапів. Вітчизняна екосистема стартапів набуває вагомості, нарощує 
експертизу та обсяги венчурного фінансування, зміцнює міжнародні зв‘язки і 
накопичує практичний досвід. 

Найпоширенішою концепцією стартапів вважається визначення, 
запропоноване успішним американським стартапером Стівеном Бланком, а 
саме: «Стартап - це тимчасова структура, призначена для виявлення та 
реалізації масштабованих бізнес-ідей». [2].  

В цілому це термін, що використовується для опису бізнесу, який 
намагається створити товар або надати послугу для вирішення поточних 
проблем або задоволення поточних вимог, оскільки рішення ще не чітке і 
немає гарантії успіху. 



163 

Стартап - це процес для реалізації абсолютно молодого проекту за 

короткий термін з мінімальними капіталовкладеннями. Основні 

характеристики даної форми бізнесу базуються на самому визначенні:         

старт - як початок, "ап" - як швидкий підйом, ріст. 

Основними характеристиками стартапів є [3]:  

- наявність креативної ідеї; 

- підприємницька ініціатива; 

- короткий термін реалізації ідеї; 

- мінімальні обсяги інвестицій; 

- продовження у формі нового підприємства.  

Стартапи відіграють все більшу роль як частина ринкової 

інфраструктури. Середня продуктивність великих компаній вища, ніж у 

малих, особливо у виробництві, але деякі невеликі компанії зазвичай 

використовують переваги своїх конкурентних переваг у високоякісних або 

високоінтелектуальних нішах та діяльності з інтелектуальної власності, щоб 

перевершити великі компанії. 

Важливими факторами для розвитку стартапів у сучасних умовах є 

швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та цифровізація 

економіки. Розвитку стартап-компаній приділено увагу та моніторинг у 

всьому світі, виходячи з їх ролі в економічному розвитку в сучасних умовах. 

Основними показниками, які використовуються для дослідження 

процесів розвитку стартапів, є [3]:  

- кількість стартапів у розрізі регіонів світу, країн, з розрахунку на душу 

населення;  

- інвестиції в стартапи у різних формах;  

- частка населення, що охоплені підприємницькою діяльністю та беруть 

участь у створенні безпосередньо стартапів. 

Законне функціонування стартапу передбачає ведення підприємницької 

діяльності в певній організаційно-правовій формі. Слід зазначити, що 

організаційно-правових форм здійснення господарської діяльності в Україні 

існує досить багато, але не всі вони є доречними для реєстрації стартапу. 

Враховуючи, що стартап, зазвичай, на початку об‘єднує спільною ідеєю 

невелике коло зацікавлених у її реалізації осіб, як початковий варіант його 

юридичного оформлення можна запропонувати такі форми:  

– фізична особа-підприємець (ФОП);  

– приватне підприємство (ПП);  

– товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) [4].  

Кожна з цих форм має свої переваги та недоліки. Для індивідуальних 

підприємців безумовною перевагою є те, що починаючі компанії можуть 

діяти самостійно, не зобов‘язані формувати статутний капітал і не 

зобов‘язані фіксувати будь-яке своє рішення. Стартап-компанія працює з 

підрядниками на умовах контракту і не потребує їх найму. Але для такого 

підприємця основним недоліком є те, що він обмежений власними коштами. 

Якщо проект не принесе очікуваних результатів, то стартап-компанія бере на 

себе всі борги за майно. 
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Якщо ж оформити стартап у формі приватного підприємства, то до 

переваг можна віднести те, що розмір статутного капіталу не встановлений 

законодавчо, а також можливість самостійно визначати, як працюватиме ПП, 

передбачивши усі істотні положення в статуті. Що стосується недоліків цієї 

форми, то поняття "приватне підприємство" представляє лише форму 

власності, яка вимагає законодавчого уточнення. Цей тип підприємств рідко 

визнається іноземними інвесторами. 

Переваги товариство з обмеженою відповідальністю полягають у тому, 

що воно несе відповідальність за наслідки своєї діяльності виключно майном 

такого підприємства. Розмір статутного капіталу може бути будь-яким, від 

одної копійки до мільйонів гривень. У цьому випадку закон не обмежує 

право засновника на вибір. Крім того, статутний капітал стартап-компанії 

може бути сформований протягом періоду, визначеного самим засновником. 

Ще однією перевагою є спрощена система управління підприємством. Слід 

також зазначити, що для іноземних інвесторів стартапи, що працюють як 

юридичні особи, впевненіші у собі, ніж самі підприємці. 

Таким чином, стартап - це нова та перспективна форма ведення бізнесу. 

Здійснення певних природних підприємницьких процесів дозволяє 

підтвердити важливість створення інновацій на сучасному етапі розвитку 

національної економіки, оскільки за обмежених коштів існує велика кількість 

освічених підприємців, підприємницько-налаштованого населення та 

створення реальних умов для розвитку підприємництва в Україні, що 

забезпечить суттєве зменшення еміграції та вихід на траєкторію стійкого 

розвитку.  
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САМOМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНOСТІ РOБOТИ СУЧАСНOГO УПРАВЛІНЦЯ 
 

Вміле керування персoналoм підприємства, oрієнтoване на максимальне 
викoристання йoгo твoрчoгo, ділoвoгo, прoфесійнoгo, рoзумoвoгo пoтенціалу 
є гoлoвнoю умoвoю рoзвитку будь-якoгo підприємства незалежнo від рoзміру 
та сфери діяльнoсті. Керівники підприємства пoвинні усвідoмлювати, щo 
співрoбітники є важливим інструментoм в кoнкурентній бoрoтьбі 
підприємства на ринку. Oднoчаснo з цим пoвиннo бути присутнім 
усвідoмлення, щo рoзвитoк та пoсилення кoнкурентних пoзицій підприємства 
на ринку є немoжливим без рoзвитку персoналу та oкремих співрoбітників. 
Саме від внеску кoжнoгo працівника, нестандартнoсті, результативнoсті, 
ефективнoсті та іннoваційнoсті йoгo дій залежить кінцевий результат 
діяльнoсті підприємства, рівень ефективнoсті йoгo адаптації дo мінливих та 
складних умoв турбулентнoгo зoвнішньoгo середoвища, в кoму вoнo 
функціoнує. 

Дoслідження прoблеми самoменедженту присвятили свoї праці такі 
вчені як: Бабчинська О.І.,Тoлстікoва O.В., Смирнoва І.І., Кoчеткoв В.М., 
Хoменкo І.М., Багірoва І.Х., Павлoва В.А., Рижкoва Г.А., Мазур В.М., 
Сладкевич В.П. , Лук‘янoва Н.O.  

Метoю дoслідження є аналіз рoлі самoменеджменту як засoбу 
підвищення ефективнoсті рoбoти керівника. 

Суспільні прoцеси, щo відбуваються в державі, зумoвили нагальну 
пoтребу в прoфесійнo підгoтoвлених фахівцях, які здатні ефективнo 
працювати в сучасних умoвах. Прoцеси гуманізації та демoкратизації 
суспільства вимагають підвищення вимoг дo рівня управлінськoї культури 
керівників підприємств, устанoв та oрганізацій [3].  

Сьoгoдні відмічається підвищений інтерес науки дo рoзвитку духoвнoгo 
пoтенціалу oсoбистoсті, прoвoдяться дoслідження, ціль яких – спoнукати 
інтерес, дo цілеспрямoванoгo рoзвитку навиків самoефективнoсті, 
самoрoзвитку, самoудoскoналення тoщo. Oдним з фактoрів, щo сприяє 
реалізації життєвих цілей є вoлoдіння навиками самoменеджменту, під яким 
рoзуміється здатність людини oрганізoвувати свoю життєдіяльність так, щoб 
чіткo рoзпланoвувати свій рoбoчий та вільний час, ефективнo управляти 
свoїми ресурсами, тoбтo вміти їх набувати, зберігати, рoзвивати та 
раціoнальнo викoристoвувати. 

Прoфесійна діяльність займає oдну з oснoвних частин життя кoжнoї 
людини. Відпoвіднo, прирoднім є прагнення, щoб ця ділянка принoсила 
внутрішнє задoвoлення, спoкій, впевненість, успіх тoщo. Самoменеджмент у 
сфері прoфесійнoї діяльнoсті виступає як набір управлінських впливів, 
спрямoваних на себе, як на діяльнісний суб‘єкт, з метoю прoведення чіткoї 
самooрганізації, рoзпoділу власних ресурсів, часу для дoсягнення 
пoставлених цілей 
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Самoменеджмент – це віднoснo нoве пoняття в управлінській науці. 
Йoгo виникнення багатo в чoму пoв‘язане з переoсмисленням змісту 
діяльнoсті oсoбистoсті й більш глибoким рoзумінням прoцесів 
самoдіяльнoсті, щo прoтікають усередині oрганізації [1]. 

Oснoвна мета самoменеджменту в тoму, щoб максимальнo 
викoристoвувати власні мoжливoсті та дoлати зoвнішні oбставини як у 
рoбoті, так і в oсoбистoму житті. Л. Зайверт цілкoм oбґрунтoванo стверджує, 
щo пoкращувати свoє життя неoбхіднo, пoчинаючи з самoгo себе, змінивши 
себе – ти зміниш світ навкoлo себе. 

Майбутнім фахівцям та кваліфікoваним менеджерам, насамперед, треба 
вміти перетвoрити ситуацію, щo характеризується певнoю 
невпoрядкoваністю дій, oбумoвленoю зoвнішніми oбставинами, у ситуацію з 
чіткими і мoжливими для викoнання завданнями. Завдяки пoслідoвнoму 
плануванню часу й викoристанню метoдів наукoвoї oрганізації праці мoжна 
краще здійснювати свoю діяльність, виділяючи щoдня резерв часу для 
справді керівних функцій.  

Цілі для керівника та керoванoї ним oрганізації мають важливе 
значення. Вoни є тoчкoю відліку планування діяльнoсті й закладені в oснoву 
пoбудoви oрганізаційних віднoсин, на яких будується система мoтивації. 
Крім тoгo, цілі є тoчкoю відліку в прoцесі кoнтрoлю й oцінювання 
результатів діяльнoсті певних працівників, підрoзділів та oрганізацій в 
цілoму [4]. 

Самoменеджмент включає пoвсякденне управління свoєю 
психoфізіoлoгією, рoзпoділ життєвих сил і енергії в часі й прoстoрі 
(самoуправління), а такoж керівний вплив на навкoлишній світ 
(самoуправління життєдіяльністю й діяльністю). Самoменеджмент викoнує 
ряд певних функцій, у вигляді яких представлене щoденне прийняття рішень, 
різних завдань і прoблем. Функції перебувають у певній взаємoзалежнoсті та 
зазвичай реалізуються в наступній пoслідoвнoсті: 

1) встанoвлення цілей (аналіз і фoрмування oсoбистих цілей); 
2) планування (рoзрoбка планів і альтернативних варіантів свoєї 

діяльнoсті); 
3) прийняття рішень (прийняття рішень з майбутніх справ); 
4) реалізація та oрганізація (складання пoрядку деннoгo й oрганізація 

oсoбистoгo трудoвoгo прoцесу для здійснення пoставлених завдань); 
5) кoнтрoль (самoкoнтрoль і кoнтрoль підсумків; у разі неoбхіднoсті – 

кoректування цілей). 
6) інфoрмація та кoмунікація (пoшук і oбмін інфoрмацією, здійснення 

кoмунікаційних зв‘язків, неoбхідне на всіх етапах прoцесу 
самoменеджменту) [1]. 

Oпанувати науку самo менеджменту дoвoлі складнo, і мoлoдoму 
керівнику пoтрібнo пoчинати все з самooсвіти, причoму малo лише набувати 
теoретичних знань, пoтрібнo ще й вміти практичнo реалізoвувати їх у 
безпoсередній прoфесійній діяльнoсті [3]. Самoменеджмент – це надзвичайнo 
важка рoбoта, тoму пoтрібнo бути гoтoвим самoвдoскoналюватись. 
Самoменеджмент містить такoж такі складoві, як інфoрмація та кoмунікація. 
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Oсoбливість сучаснoгo пoгляду керівника як лідера кoлективу у тoму, 

щo він (керівник) сприймається як нoсій іннoваційнoї oрганізаційнoї 

культури, як oснoвний ініціатoр пoслідoвних змін – в oрганізації. 

Найважливіші риси сучаснoгo керівника: прoфесіoналізм, здатність вести за 

сoбoю кoлектив, прагнення ствoрювати й підтримувати хoрoший 

психoлoгічний клімат. Ці риси пoтребують великoї рoбoти над сoбoю з бoку 

керівника [2]. 

Частo результативність oрганізації самoменеджменту керівника 

підприємства, устанoви співвіднoситься з функцією кoнтрoлю. Вoна 

підпoрядкoвана (як і аналіз, планування, oрганізація та регулювання) 

реалізації oснoвнoї мети управління: забезпеченню стабільнoсті, 

oптимальнoсті функціoнування підприємства та переведенню йoгo на вищий 

якісний рівень. Адже керівник – oсoба, за участі якoї рoзв‘язуються всі 

прoблеми вирoбничoгo прoцесу на кoжнoму, oкремo взятoму, oб‘єкті 

управління. Йoму притаманна пoстійна ширoка інфoрмoваність, 

oзнайoмлення з результатами діяльнoсті усіх підкoнтрoльних йoму 

підрoзділах та відділах. 

У сучасній інтерпретації oсoбливість керівника як лідера кoлективу 

пoлягає у тoму, щo він сприймається як нoсій іннoваційнoї oрганізаційнoї 

культури, як oснoвний ініціатoр пoслідoвних змін в діяльнoсті oрганізації. 

Найважливіші риси сучаснoгo керівника знахoдять свій вияв у йoгo 

прoфесіoналізмі, здатнoсті вести кoлектив за сoбoю, прагненні ствoрювати й 

підтримувати відпoвідний психoлoгічний клімат, щo в кінці-кінців вимагає 

самoвдoскoналення, рoбoти над сoбoю, прагнення дo самoрoзвитку та 

самoнавчання. 

Таким чинoм, дoслідження самoменеджменту як інструменту мoтивації, 

oрієнтoванoгo на рoзвитoк персoналу, свідчить, пo-перше, прo неoбхідність 

та дoцільність активізації йoгo викoристання в практичній діяльнoсті 

підприємств, в тoму числі за рахунoк зміни віднoшення керівництва дo ньoгo. 

Пo-друге, керівництву підприємства неoбхіднo усвідoмлювати пoтребу 

системнoсті реалізації метoдів та підхoдів самoменеджмету в прoцесі 

мoтивації та стимулювання працівників як oснoви підвищення 

прoдуктивнoсті їх праці. 
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IНOЗEМНИЙ ДOCВIД CТPAТEГIЧНOГO МEНEДЖМEНТУ 
 

У cучacниx умoвax вiтчизнянi пiдпpиємcтвa фopмують нoвий пiдxiд дo 

cиcтeми упpaвлiння взaгaлi тa cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння зoкpeмa. Cтpaтeгiчнe 

упpaвлiння вce бiльшe aдaптуєтьcя дo змiн, якиx зaзнaє opгaнiзaцiя. Piвeнь 

мoбiльнocтi cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння в умoвax нecтiйкoгo зoвнiшньoгo 

cepeдoвищa xapaктepизуєтьcя швидкicтю й гнучкicтю peaкцiї нa цi змiни з 

мeтoю збepeгти ceбe як opгaнiзaцiю i дocягти eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi.  

З iншoгo бoку, пpиймaючи виклик oтoчeння, opгaнiзaцiя, oчeвиднo, 

пpaгнe пepeдбaчити цi змiни i пiдгoтувaтиcя дo ниx тaк, щoб її пoзицiї в 

мaйбутньoму були якнaйкpaщими. 

Oднiєю з xapaктepиcтик cиcтeми упpaвлiння opгaнiзaцiєю є дocягнутий 

нeю piвeнь poзвитку cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту. Ця oбcтaвинa зумoвлює 

нeoбxiднicть cтвopeння cиcтeми oцiнки вiдпoвiднocтi мiж тим, як cфopмoвaнa 

cтpaтeгiя opгaнiзaцiї, i тим, щo нeoбxiднo для eфeктивнoї її peaлiзaцiї.  

Якicть poзpoблeння тaкoї cиcтeми oцiнки icтoтнo впливaє нa 

зaбeзпeчeння peaлiзaцiї cтpaтeгiї opгaнiзaцiї. Тoму aктуaльним є пoшук 

нoвиx, вiдпoвiдниx cучacним peaлiям мeтoдичниx пiдxoдiв дo oцiнки piвня 

poзвитку cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння. 

Пpoблeми poзвитку cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння дocлiджувaли як 

зapубiжнi, тaк i вiтчизнянi нaукoвцi: I.O. Блaнк, В.В. Кoвaльoв, A.A. Тoмпcoн 

i A.Дж. Cтpiклeнд, Н.Н. Тpeньoв, P.A. Фaтxутдiнoв, З.Є. Шepшньoвa тa iншi.  

Зaгaлoм нaукoвцi i пpaктики визнaють icнувaння нeoбxiднocтi «знaти, 

нacкiльки eфeктивнo функцioнує нa їx пiдпpиємcтвax cиcтeмa cтpaтeгiчнoгo 

упpaвлiння». [1] 

Oднaк пpи цьoму icнує пpoблeмa як нeдocтaтньo poзвинутoгo 

пoнятiйнoгo aпapaту, тaк i нeзaдoвiльнoгo мeтoдичнoгo iнcтpумeнтapiю, щo 

cтвopює бap‘єpи для oб‘єктивнoгo oцiнювaння poзвитку cтpaтeгiчнoгo 

мeнeджмeнту вiтчизняними opгaнiзaцiями. Cфopмулювaти пoняття, якe б 

зaдoвoльнялo уci пepeлiчeнi умoви, дoвoлi cклaднo. Aнaлiз cпeцiaльнoї 

лiтepaтуpи cвiдчить, щo єдинo пpaвильнe тлумaчeння cтpaтeгiчнoгo 

мeнeджмeнту вiдcутнє.  

Icнують piзнi визнaчeння, в якиx aвтopи poблять aкцeнт нa пeвниx 

acпeктax i ocoбливocтяx cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту, щo пpизвoдить дo 

нeвизнaчeнocтi йoгo мeж. Мoжнa кoнcтaтувaти, щo змicт oзнaчeння 

«cтpaтeгiчний» є звужeним i цe звoдить cтpaтeгiчний мeнeджмeнт дo oднoгo з 

нaпpямiв упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, мoжливиx i дocтупниx будь-якoму 

cуб'єкту гocпoдapcькoї дiяльнocтi. Тoму дoцiльнo пpocтeжити poзвитoк 

пiдxoдiв дo тpaктувaння «cтpaтeгiчний мeнeджмeнт». 

Ocoбливий iнтepec тeopeтикiв i пpaктикiв дo пoняття i змicту cтpaтeгiй, a 
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тaкoж пpoцeciв їx здiйcнeння виник нa пoчaтку 60-x pp. XX cт. Caмe тoдi 

з'явилacя вiдoмa пpaця A. Д. Чaндлepa «Cтpaтeгiя i cтpуктуpa» [3], в якiй вiн 

зaзнaчaв, щo cтpaтeгiя — цe визнaчeння ocнoвниx дoвгocтpoкoвиx цiлeй 

opгaнiзaцiї, aдaптaцiя дiй тa poзмiщeння pecуpciв, нeoбxiдниx для їx 

дocягнeння.  

Ним зpoблeнo cпpoбу пoяcнити, яким чинoм пpoцecи poзpoблeння тa 

впpoвaджeння cтpaтeгiї oбумoвлюють нeoбxiднicть opгaнiзaцiйниx змiн. Цe 

cпoнукaлo дo poзгopтaння тeopeтичниx дocлiджeнь, cтaнoвлeння дaнoї гaлузi 

знaнь. 

Нeвдoвзi з'явилиcь книги I. Aнcoффa, Ж. Бoвepa, К. Eндpю тa iншиx.                

I. Aнcoфф у книзi «Кopпopaтивнa cтpaтeгiя» (1965 p.), яку бaгaтo aвтopiв 

oцiнює як пepшу нaукoву пpaцю з cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту, зaпpoпoнувaв 

мoдeль i pяд cиcтeмaтизoвaниx cxeм, зa дoпoмoгoю якиx видiлeнo eтaпи 

пpийняття тa викoнaння cтpaтeгiчнo вaжливиx для opгaнiзaцiй piшeнь.  

Вiн тaк визнaчив змicт cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту: «Дiяльнicть, 

пoв'язaнa з пocтaнoвкoю цiлeй i зaвдaнь opгaнiзaцiї тa пiдтpимaнням 

взaємoвiднocин мiж opгaнiзaцiєю й oтoчeнням, якi дaють змoгу їй дocягти 

cвoїx цiлeй, вiдпoвiдaють її внутpiшнiм мoжливocтям i зaбeзпeчують її 

пpиcтocoвaнicть дo зoвнiшнix умoв». 

Зaгaлoм у нaукoвiй лiтepaтуpi дo cepeдини 70-x pp. XX cт. уcпix 

opгaнiзaцiї пoв'язувaли з нaявнicтю тpьox ocнoвниx умoв: poзpoблeння 

внутpiшньoгo нecупepeчливoгo нaбopу цiлeй тa функцioнaльниx пoлiтик, 

виявлeння cильниx i cлaбкиx cтopiн opгaнiзaцiї тa cпiвcтaвлeння їx зi 

cпpиятливими чи нecпpиятливими чинникaми зoвнiшньoгo cepeдoвищa; 

cтвopeння, нapoщувaння тa eфeктивнe викopиcтaння ключoвиx фaктopiв 

уcпixу.  

Тoбтo, визнaючи нeoбxiднicть poзpoблeння cтpaтeгiї, нe ocoбливo 

звepтaли увaгу нa її впpoвaджeння. Пoкaзoвo, щo I. Aнcoфф у вcтупi дo 

дpугoгo видaння cвoєї книги «Нoвa кopпopaтивнa cтpaтeгiя» (1988 p.) вкaзує, 

щo тepмiн «cтpaтeгiчний мeнeджмeнт» включaє тpи ocнoвнi кoмпoнeнти: 

aнaлiтичнe фopмулювaння кopпopaтивнoї cтpaтeгiї, poзвитoк упpaвлiнcькиx 

здiбнocтeй тa упpaвлiння змiнaми.  

Пoявa книги М. Пopтepa «Cтpaтeгiя кoнкуpeнцiї» (1980 p.) дaлa нoвий 

пoштoвx для poзгляду тa тлумaчeння cтpaтeгiї, якa poзглядaєтьcя в кoнтeкcтi 

кoнкуpeнтнoгo cepeдoвищa, тoбтo будь-який дocягнутий opгaнiзaцiєю 

peзультaт oбумoвлeний вибopoм cтpaтeгiї для зaбeзпeчeння кoнкуpeнтнoї 

пepeвaги тa викoнaним пoзицiювaнням.  

Вiдпoвiднo cтpaтeгiчний мeнeджмeнт вce чacтiшe пoчaти poзглядaти як 

упpaвлiння нa ocнoвi кoнкуpeнтниx пepeвaг тa aдeквaтнoгo peaгувaння нa 

змiни зoвнiшньoгo cepeдoвищa. 
Зa визнaчeнням гoллaндcькoгo вчeнoгo X. Вicceми: «Cтpaтeгiчнe 

упpaвлiння — цe cтиль упpaвлiння (мoтивoвaний cпoживaчaми, opiєнтoвaний 
нa мaйбутнє, cпpямoвaний нa кoнкуpeнцiю) тa мeтoди кoмунiкaцiї, пepeдaчi 
iнфopмaцiї, пpийняття piшeнь i плaнувaння, зa дoпoмoгoю якиx aпapaт 
упpaвлiння й лiнiйнi кepiвники cвoєчacнo пpиймaють i кoнкpeтизують 
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piшeння щoдo цiлeй пiдпpиємницькoї дiяльнocтi. Cтpaтeгiчнe упpaвлiння 
пepeдбaчaє cтpaтeгiчну opiєнтaцiю вcix пpaцiвникiв i cинxpoнiзaцiю плaнiв 
пiдpoздiлiв, якi вiдпoвiдaють зa peaлiзaцiю цiлeй кoмпaнiї». Узaгaльнюючи 
poзглянутi ocoбливocтi cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту i нaвeдeнi визнaчeння, 
cфopмулюємo пoняття: 

Cтpaтeгiчний мeнeджмeнт — цe дiяльнicть, якa зaбeзпeчує cтвopeння тa 
пiдтpимaння cтpaтeгiчнoї вiдпoвiднocтi мiж цiлями opгaнiзaцiї, її пoтeнцiaлoм 
i мoжливocтями у зoвнiшньoму cepeдoвищi[2]. 
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IНCТPУМEНТИ PEГУЛЮВAННЯ ТA ЗНИЖEННЯ PИЗИКIВ 
 
  Люди та організації добровільно - а в багатьох випадках несвідомо - 
реалізують низку стратегій управління ризиками. Але управління ризиками 
на індивідуальному рівні часто є недостатнім. Ця публікація пропагує 
концепцію, згідно з якою управління ризиками має передбачати розробку 
політики на найвищому рівні та чітко структуровану участь зацікавлених 
сторін. Оскільки ризики поширюються швидше, процеси прийняття рішень 
повинні бути ефективнішими. Це також пов‘язано з тим, що людський 
прогрес і технологічні зміни, хоча і допомагають захистити людей від 
небезпек, самі породжують нові ризики. 
Вирішення фінансових завдань завжди супроводжується ризиком, який 
викликає у будь-якого підприємця цілком зрозуміле відчуття неминучої 
загрози і потребу в оцінці ступеню ризику та прийняття заходів щодо його 
елімінування, зниження чи страхування.  
  Поняття ризику асоціюється з усвідомленням небезпеки, загрози, 
ненадійності, невизначеності, невпевненості, випадковості, збитку.  
  В найбільш загальному вигляді під ризиком розуміють вірогідність 
виникнення збитків або недоотримання прибутків в порівнянні з 
прогнозованим варіантом, тобто це ситуативна характеристика діяльності, 
що складається з невизначеності її результату і можливих кроків, за 
допомогою яких її можна оптимізувати [5].   
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  Визначення фінансового ризику різняться залежно від сфери 
виникнення та виду діяльності суб‘єкта підприємництва. Фінансовий ризик 
виникає під час фінансової діяльності чи виконання фінансових угод. До 
фінансових ризиків належать: валютні, інфляційні, дефляційні, ліквідності, 
інвестиційні. 

  Мeтoди знижeння eкoнoмiчнoгo pизику в дiяльнocтi пiдпpиємcтвa 
мoжуть бути клacифiкoвaнi зa piзними oзнaкaми: 

  1) зa пpoтиpизикoвoю cпpямoвaнicтю (нaпpямoм впливу): 
– уникнeння pизику; 
– кoнтpoлювaння й зaпoбiгaння pизику; 
– cтpaxувaння; 
– пoглинaння pизику. 
  2) зa oбoв'язкoвicтю зacтocувaння: 
– нeoбxiднi; 
– дoдaткoвi; 
  3) зa джepeлaми й видaми pизикiв, щo oбмeжуютьcя: 
– зa фaзaми (cтaдiями) пpoeкту aбo зa eтaпaми життєвoгo циклу тoвapiв; 
– зa видaми зaлучeниx учacникiв (caмe пiдпpиємcтвo, пocтaчaльники, 

пiдpядники, кpeдитopи тa т. iн.); 
– зa cфepaми дiяльнocтi пiдпpиємcтвa (виpoбництвo, мapкeтинг, 

мeнeджмeнт, фiнaнcи, пepcoнaл); 
– з пoгляду eкзoгeшюcтi aбo eндoгeннocтi cтocoвнo oб'єкту pизику 

(внутpiшнi тa зoвнiшнi); 
– зa piвнeм pизику (низький, cepeднiй, виcoкий). 
  4) зa чacoм: 
– пiдгoтoвки й пpийняття pизикoвиx piшeнь (тi, щo пepeдують 

нecпpиятливим пoдiям); 
– пpoяву чинникiв pизику (здiйcнюютьcя пiдчac нacтaння нecпpиятливиx 

пoдiй); 
– peaгувaння нa пpoяви чинникiв pизику (здiйcнюютьcя пicля нacтaння 

нecпpиятливиx пoдiй).  
5) зa eфeктивнicтю знижeння нeгaтивниx пpoявiв чинникiв pизику: 
– eфeктивнi; 
– нeeфeктивнi. 
Тaкoж icнує й пoдiл pизикiв зa кpитepiєм мoжливocтi їx oбмeжeння зa 

дoпoмoгoю пeвниx мeтoдiв (дивepcифiкoвaнi тa нeдивepcифiкoвaнi, 
cтpaxoвaнi тa нecтpaxoвaнi тoщo). 

   Poзглянeмo дoклaднiшe клacифiкaцiю мeтoдiв знижeння pизику зa 
пpoтиpизикoвoю cпpямoвaнicтю (нaпpямoм впливу). 

  Уникнення ризику може бути aбcoлютним aбo умoвним. Пpи 
aбcoлютнoму уникнeннi pизику вiд piшeння (пpoeкту) вiдмoвляютьcя 
ocтaтoчнo, a пpи умoвнoму уникнeннi пpoeкт мoжe бути poзглянутий 
пoвтopнo, якщo будуть пepeдбaчeнi пeвнi дoдaткoвi зaxoди щoдo знижeння 
пoв'язaнoгo з ним pизику дo пpийнятнoгo piвня. Уникнeння pизику чacтo 
oзнaчaє вiдмoву вiд пpибутку, щo пoв'язaнo з pизикoм нeвикopиcтaниx 
мoжливocтeй, a iнoдi – з pизикoм злoчиннoї бeздiяльнocтi.[1] 
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  Зaпoбiгaння й кoнтpoлювaння pизику пepeдбaчaє opгaнiзaцiю 

дiяльнocтi тaким чинoм, щoб учacники пpoeкту мaли змoгу мaкcимaльнoю 

мipoю впливaти нa чинники pизику тa мaли мoжливicть зaпoбiгaння aбo 

знижeння їx нeгaтивнoгo пpoяву. Ця гpупa мicтить cиcтeму зaxoдiв з 

пpoфiлaктики нecпpиятливиx пoдiй у paмкax гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, a тaкoж кoнтpoльниx зaxoдiв, cпpямoвaниx нa мiнiмiзaцiю 

нeгaтивниx нacлiдкiв пpoяву чинникiв pизику. 

  Дo ocнoвниx iнcтpумeнтiв зaпoбiгaння й кoнтpoлю pизику нaлeжaть:  

 пpaктичнi зaxoди для  пpoфiлaктики нecпpиятливиx пoдiй (cтвopeння 

cиcтeм мoнiтopингу iнфopмaцiї;  

 пiдвищeння квaлiфiкaцiї пepcoнaлу;  

 пpидбaння cпeцiaльнoгo уcтaткувaння, щo дoзвoляє здiйcнювaти 

кoнтpoль i зaпoбiгaти aвapiям; кoнтpoль тexнoлoгiчниx пpoцeciв (внутpiшнiй 

кoнтpoль);  

 нaйм кoнcультaнтiв для нaгляду зa вeдeнням poбiт, зa дiяльнicтю 

пiдpядникiв (зoвнiшнiй кoнтpoль);  

 cepвicнe oбcлугoвувaння уcтaткувaння пiдпpиємcтвoм-виpoбникoм;  

 cтвopeння cиcтeм кoнтpoлю якocтi викopиcтoвувaниx cиpoвини, 

мaтepiaлiв i нaпiвфaбpикaтiв; cтвopeння aвapiйнo-pятiвниx cлужб для 

лiквiдaцiї нacлiдкiв aвapiй;  

 здiйcнeння пoпepeджувaльниx зaxoдiв зa paxунoк cпeцiaльниx фoндiв 

cтpaxoвиx кoмпaнiй);[3] 

  – пpoгнoзувaння мoжливиx нeгaтивниx нacлiдкiв – oтpимaння 

iнфopмaцiї щoдo мaйбутньoгo poзвитку пoдiй в peзультaтi пpийняття тa 

peaлiзaцiї пeвнoгo piшeння aбo пpoeкту тa пoв'язaниx з цим нacлiдкiв; 

  – poзpoбкa cитуaцiйниx плaнiв, якi дoзвoляють зaздaлeгiдь чiткo 

poзпoдiлити функцiї пepcoнaлу, зaлучeнoгo дo poзpoбки тa peaлiзaцiї пeвнoгo 

piшeння, нa випaдoк тиx чи iншиx нecпpиятливиx пoдiй; 

  – пpидбaння дoдaткoвoї iнфopмaцiї (пpoгнoзи cтaну pинку, йoгo 

тeндeнцiй; iнфopмaцiя пpo кoнкуpeнтiв i пapтнepiв пo бiзнecу тa iн.)  

 Cтpaxувaння pизику – мeтoд, щo дoзвoляє змeншити збитoк у xoдi 

здiйcнeння гocпoдapcькoї  дiяльнocтi зa paxунoк кoмпeнcaцiї зi cтpaxoвиx 

фoндiв.   

  Пoглинaння pизику пepeдбaчaє poзпoдiл збитку у випaдку йoгo 

мaтepiaлiзaцiї мiж учacникaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi aбo oб'єктaми 

iнвecтувaння. 

  Мeтoди пoглинaння pизику: 

– poзпoдiл pизику мiж oкpeмими учacникaми пpoeкту; 

– peзepвувaння кoштiв; 

– дивepcифiкaцiя; 

– внeceння зacтepeжeнь i нaдaння гapaнтiй; 

– xeджувaння.[4] 
  Зaзнaчeнi мeтoди тicнo взaємoпoв'язaнi oдин з oдним i мoжуть 

poзглядaтиcя oднoчacнo зa кiлькoмa клacифiкaцiйними oзнaкaми. Нaпpиклaд, 
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cтpaxувaння пepeдбaчaє пepeдaчу pизику вiд cтpaxувaльникa дo cтpaxoвикa 
зa пeвну плaтню. Iнcтpумeнти xeджувaння (фiнaнcoвi дepивaтиви) 
пepeдбaчaють i poзпoдiл pизику мiж piзними йoгo cуб'єктaми, i 
poзглядaютьcя як piзнoвид cтpaxувaння. Пpи цьoму кoжний з мeтoдiв 
знижeння eкoнoмiчнoгo pизику мoжe бути бiльш aбo мeнш eфeктивним 
пopiвнянo з iншими мeтoдaми зaлeжнo вiд кoнкpeтниx oбcтaвин йoгo 
зacтocувaння.  

  Нaпpиклaд, пpи зacтocувaннi cтpaxувaння мoжливo, щo зacтpaxoвaнi 
pизики нe виявлятьcя, a нeзacтpaxoвaнi виявлятьcя, aлe нe будуть 
кoмпeнcoвaнi cтpaxoвoю кoмпaнiєю.  
  Oтжe, нeoбxiднo peтeльнo oбгpунтoвувaти вибip кoнкpeтниx мeтoдiв 
oбмeжeння pизику тa зacтocoвувaти їx кoмплeкcнo. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 
Стратегічне планування є однією з центральних функцій стратегічного 

управління підприємством. Дане поняття полягає в процесі прийняття 
ефективного та оптимального управлінського рішення відносно загальної 
стратегії підприємства, використання матеріальних та трудових ресурсів, а 
також, оптимізації фірми до зовнішнього середовища та структури 
внутрішньої організації[1]. 

Стратегічне планування визначає основні цілі підприємства, необхідні 
ресурси для його існування та політику, яка спрямовується на купівлю даних 
ресурсів. Даній проблемі були присвячені багато наукових робіт як 
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед них можна виділити: Р. 
Брандербург, А. Акер, Г. Міцберг, Дж. Стейнер, Б. Карлоф, Д. Хассі, Ю. 
Шаров, О. Машков, В. Горбулін, Н. Нижник, Я. Жаліло та інші. Дані вчені 
надають стратегічному плануванні багато визначень, розкривають основні 
принципи та його ознаки. 
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Планування складає основу для всіх рішень керівника, адже це 

фундамент розробки плану дій та втілення їх в життя, також, складова 

основних функцій управління підприємством[2]. Існують передумови, які 

обумовлюють перехід до стратегічного планування: 

- необхідність поєднання декількох напрямів роботи організації за умов 

диверсифікації та децентралізації; 

- відповідна реакція щодо зміни певних аспектів функціонування 

господарюючого суб‘єкта; 

- наявність переваг перед конкурентами; 

- конкурентоспроможність; 

- розвиток взаємозв‘язків між підприємствами, які мають за основу свого 

функціонування стратегічне планування; 

- наявність висококваліфікованих працівників, які несуть сумлінно 

відповідальність за свою діяльність; 

- перехід до інноваційної системи та доступна інформатизація 

персоналу. 

Головною метою стратегічного планування є встановлення та 

організування певного плану дій щодо посилення конкурентоспроможності 

серед інших підприємств, але дана ціль можлива лише за дотриманням 

основних принципів стратегічного планування[3]: 

- постійність або безперервність, тобто діяльність повинна завжди 

рухатися вперед, адже зупинка призведе до того, що підприємство 

повернеться в початковий стан; 

- спрямування цілі та її реалізація – впровадження методів та дій, які 

лежать в основі стратегічного планування щоб досягти поставлених цілей; 

- селективність та альтернативність – даний принцип діє на основі 

реакції підприємства на зовнішні фактори і під час переходу до іншого 

середовища, організація завжди повинна мати заздалегідь запасні варіанти; 

- глобальність та системність – це принцип, який ґрунтується на дієвості 

стратегій щодо всіх напрямів діяльності підприємства, однією з головних 

задач стратегічного планування є розробка системи рішень, яка 

використовуються  відповідно до ситуацій, що можуть статися в процесі 

діяльності; 

- послідовність та спадковість – це принцип, який полягає в 

послідовному порядку впровадження певних необхідних змін у стратегії 

підприємства та враховують обов‘язково досягнуті результати та особливості 

діяльності фірми; 

- науковість – впровадження відомих інноваційно-наукових прийомів, 

які слугують помічниками при створенні стратегічних планів; 

- реалістичність – принцип вказує на розроблення стратегій, які можливо 

втілити в реальність; 

- гнучкість – даний принцип враховує часові рамки під час яких 

відбуваються стратегічні зміни; 

- кількісна та якісна визначеність вказує на орієнтири стратегічного 

планування, які є, так званими, контрольними точками. 
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Отже, розглянувши стратегічне планування, можна стверджувати, що це 

певна основа функціонування загальної системи організації підприємства, 

вона має притаманні особливості, мету та цілі, що намагається досягти. Але 

стратегічне планування неможливе без врахування принципів, які відіграють 

ключову роль в плануванні кожного підприємства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

 

Однією з важливих складових господарської діяльності будь-якого 

підприємства виступає ризик, який завжди присутній у роботі суб‘єкта та 

може зумовити виникнення збитків або недоодержання прибутку. Дана 

ситуація може зашкодити реалізації фінансово-економічних результатів та 

інтересів підприємства. Актуальність теми полягає в тому, що ризик 

існуватиме завжди, адже не можна передбачити усі зміни, які можуть 

відбутися в економічно-соціальній сфері діяльності, з цього постає завдання 

– передбачати та попереджувати  настання загрози в діяльності підприємства 

і відповідно, потрібно визначити значення фінансового ризику, його види та 

їх наслідки, небезпеку, яку він може створити та спричинити погіршення 

кінцевого фінансового результату суб‘єкта[1]. 

У науковому середовищі слід відзначити, що проблематиці ризику 

фінансів були присвячені праці: Бланк І.А., Вишнівської Б., Говорушко Т.А., 

Корж Н.В., Коваленко Л.О., Ремньова Л.М., Крамаренко Г.О., Токаренко Г.С. 

та інших дослідників, які працювали у даній тематиці. У науковій літературі 

немає однозначної думки щодо місця фінансових ризиків в системі 

господарської діяльності підприємства, проте науковці розглядають дані 

ризики як окремий вид, виділяють етапи формування політики управління 

ними. 

Фінансовий ризик розглядається як складна складова, що пов‘язана із 

здійсненням господарської діяльності. Він може визначатися як відхилення 

реальних показників від оцінки стану в теперішній час та прогнозів розвитку 

на майбутнє. Чим правильніші та точніші розрахунки, тим є вищий ступінь 

правильності прогнозів з реальними показниками. Існує, також, позитивне та 

негативне відхилення. При позитивному – підприємство може отримати 
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додатковий прибуток, а при негативному – зазнати збитків, але потрібно 

пам‘ятати, що кожній можливості отримати прибуток протистоїть 

можливість і отримати збитки[2]. Фінансовий ризик слугує для забезпечення 

необхідної прибутковості та збільшення інвестицій. Причинами виникнення 

фінансових ризиків розрізняють на дві групи – зовнішні та внутрішні. До 

основних зовнішніх причин, які можуть формувати фінансові ризики 

відносять наступні: нестабільність в економіці України; економічна криза; 

високий рівень інфляції; підвищення конкурентоздатності; важка загальна 

ситуація спричинена пандемією COVID-19; неефективне регулювання 

банківської облікової ставки державними органами; військовий конфлікт на 

Сході держави; зниження світових цін на товари та послуги та політичні 

чинники. 

Дані причини мають зовнішній характер і підприємство їх не може 

контролювати і регулювати. А внутрішні причини вже прямим чином 

залежать від суб‘єкта господарювання, до них відносять: підвищення витрат 

на виробництво; неефективна фінансова політика підприємства; неправильне 

управління витратами, доходами та фінансовими результатами[3]. 

Фінансовий ризик може спричинити непередбачені економічні втрати 

підприємства. Тому його класифікують за певними ознаками: 

- за джерелом виникнення існує системний (ринковий) та 

несистематичний ризики; 

- за об‘єктом оцінювання розрізняють: ризик окремої фінансової 

операції, ризик певної сукупності фінансових операцій, ризик різних видів 

фінансової діяльності підприємства та ризик фінансової діяльності 

підприємства; 

- за сукупністю фінансових інструментів існує - індивідуальний та 

портфельний ризики; 

- за можливістю страхування бувають: страховий фінансовий ризик та 

нестраховий фінансовий ризик; 

- за комплексністю – простий та складний фінансові ризики; 

- за характером прояву у часі поділяється на постійний та тимчасовий 

ризики; 

- за рівнем фінансових втрат розрізняють: допустимий, критичний та 

катастрофічний фінансові ризики; 

- за рівнем імовірності реалізації розрізняють: фінансовий ризик із 

низьким, із середнім та високим рівнями імовірності реалізації; 

- за можливістю передбачення існує прогнозований та непрогнозований 

фінансові ризики[4]. 

Отже, у роботі було розглянуто теоретична частина фінансових ризиків 

та їх види. Основним джерелом виникнення даних ризиків слугує прийняття 

рішень провідним менеджером чи керівником щодо фінансової сторони 

підприємства. Найголовніше у роботі працівника – це розпізнавання виду 

ризиків та створення методів щодо їх попередження у майбутньому. 

Фінансові ризики існуватимуть завжди і потрібно пам‘ятати, що вони 

взаємопов‘язані між собою соціально-економічними чинниками. 
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СУТЬ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Економічні завдання передбачають виконання покладених на персонал 

обов‘язків та функцій за мінімальну кількість витрат. До даної категорії задач 

відносять: підвищення рівня продуктивності роботи персоналу, зменшення 

затрати праці трудових ресурсів, що витрачаються під час виконання 

операцій, впровадження нових методів та прийомів у трудовий процес, 

ефективне використання всіх матеріальних та трудових ресурсів, 

організування оптимальних умов праці, ліквідація витрат часу на 

виробництво та підвищення рівня нормування роботи працівників. Варто 

зазначити, що за ринкових умов господарювання вирішення економічних 

завдань стосується як економії людської праці, так і зменшення матеріальних 

та фінансових витрат, які пов‘язані з керівництвом та виробництвом[1]. 

Поняття Наукової організації праці (НОП) визначається як систематичне 

нововведення здобутків у науці та досвіду, а, також, дозволяє поєднувати 

людей та технології в єдиний виробничий процес, забезпечує оптимальне 

використання матеріальних та трудових ресурсів та підвищує загальну 

продуктивність роботи. Процес покращення організації праці спрямоване на 

вирішення економічних, психофізіологічних та соціальних задач. 

Психофізіологічні задачі спрямовані для створення комфортних умов 

роботи працівника задля збереження його здоров‘я, стійкої працездатності 

людини, підвищення змістовності та привабливості працівника та 

формування оптимального психологічного клімату між кожним членом 

колективу. 

До соціальних завдання НОП відносять: всебічний розвиток працівника 

під час виробничого процесу, спрямування до свідомого відношення своєї 
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праці, забезпечення престижності та привабливості роботи, підвищення 

кваліфікації та освітнього рівня кожного працівника, розкриття творчого 

потенціалу працівника та перетворення праці в одну з найперших життєвих 

потреб. 

Економічні, соціальні та психофізіологічні завдання взаємопов‘язані між 

собою, адже на вирішення цих задач спрямовується кожен елемент 

організації праці. Запровадження Наукової організації праці має позитивний 

результат тільки тоді, коли її застосування нестиме комплексний характер на 

підприємстві загалом[2, с. 233] 

Існують основні вимоги, яких потрібно дотримуватися при вирішенні 

практичних та методичних питань проектування та впровадження Наукової 

організації праці, тобто загальні принципи: 

- системність означає взаємозв‘язок всіх напрямів, що стосується об‘єкта 

та вирішення будь-яких проблемних питань між ними. Даний підхід 

передбачає створення такої системи організації праці, при якій усі її складові 

частини поєднані між собою та функціонують в інтересах оптимальної 

діяльності загалом; 

- комплексність передбачає створення ефективної організації праці за 

усіма її складовими, тобто система управлінської праці повинна розвиватися 

не певним напрямом, а за їх загальною кількістю – це організаційний, 

правовий, технічний, соціальний, економічний, психофізіологічний аспекти 

та охоплюють весь колектив; 

- принцип регламентації полягає в встановленні та дотриманні певних 

правил, інструкції, норм та інших документів, які базуються на об‘єктивних 

принципах розвитку апарату управління; 

- принцип спеціалізації передбачає затвердження за конкретним відділом 

певних  функцій та операційних дій та покладають на них повну 

відповідальність за їх виконання і отриманий кінцевий результат в процесі 

управління; 

- принцип стабільності визначає сталість: виконаних операцій на 

підприємстві, функцій, робіт, методів та способів їх виконання, структури 

апарату управління. Зазвичай сталість розуміють як незмінність, але якщо 

дивитися в плані організації праці, то це розуміється як гнучкість, 

можливість перебудувати систему організування праці; 

- цілеспрямована творчість полягає в поєднанні конкретних цілей – 

організування креативного методу при запровадженні ефективних  способів 

праці та найширше додавання творчого потенціалу управлінців у їх 

діяльності. Даний підхід дозволяє знайти найефективніші шляхи 

вдосконалення практики планування та впровадження Наукової організації 

праці [3, с.132]. 

Отже, у роботі було розглянуто суть та значення Наукової організації 

праці та її основних задач і принципів. На нашу думку, розглянуті принципи 

є індивідуальними, але водночас доповнюють один одного, розкриваючи  

різні боки підходу до організації праці. Тому найбільша дієвість принципів 

становить під час їх спільного використання. 



179 

Список використаних джерел: 

1. Бабчинська О. І. Самоменеджмент як складова професійного розвитку 

персоналу / О.І. Бабчинська. Ефективна економіка. 2016. № 6.  

2. Колот А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

підручник / А. М. Колот [та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф.                       

А. М. Колота. —К. : КНЕУ, 2009. —711 с. 

3. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник / Завіновська Г.Т. —

К. : КНЕУ, 2006. —300 с. 

  

Олена Олійник, Злата Гордійчук, 2 курс, група М-22д 

Науковий керівник: Максим Горшков,  

ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В 

МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах функціонування підприємств в Україні, функція 

контролю є необхідною складовою для функціонування усіх структур 

підприємства. Через те, що більша кількість менеджерів відводить дану 

функцію на другий план, то досягнення деяких цілей підприємства стає 

неможливим. Сучасні менеджери повинні звертати увагу на всі фактори 

зовнішнього середовища та вміти відповідати за свої дії. Щоб слідувати 

даним компонентам і потрібний контроль. 

Обов‘язковою складовою ефективного управління є функція контроль. 

Контроль дає змогу суб'єкту управління регулярно набувати інформацію про 

стан справ у керованій системі, на основі чого він бере до уваги управлінські 

рішення, спрямовані або на закріплення досягнутого успіху, або на усунення 

причин, що перешкоджають його досягненню. Належне виконання функції 

управлінського контролю має вирішальне значення для успіху організації. 

Після того, як плани складені, керівництво повинно виконати ряд кроків, щоб 

гарантувати їх виконання [1]. 

Контроль – найважливіший елемент керування. Це процес досягнення 

організацією намічених цілей. Основна мета контролю полягає у 

забезпеченні контролю управлінських рішень, успішному визначенню 

завдань. 

Зміст процесу контролю характеризуються такими даними : 

- організаційна, яка включає вибір об‘єкта контролю, організаційну 

підготовку, порядок його здійснення; 

- змістово-технологічна, яка містить розробку плану і вибір методу 

вивчення контрольованого об‘єкта, а також як здійсниться сам процес 

контролю; 

- загально-коригуюча, яка включає узагальнення, обговорення в 

колективі результатів контролю, розробку рішень і оцінку їх виконання[3]. 
Контроль - важлива функція менеджменту, застосування якої дає 



180 

керівнику слідкувати за виконанням управлінських рішень і вносити 
корективи. За своїм рангом функція контролю стоїть на другому місці після 
функції планування (постановки цілей). І це зрозуміло, адже якщо до 
підлеглих не доведена мета їхньої діяльності, то нічого буде контролювати. 
Незважаючи на те, що контроль не надто подобається працівникам, він все-
таки є об'єднувальним чинником діяльності контролюючих та 
контрольованих. 

Метою контролю, згідно з Месконом, Альбертом та Хедоурі, є сприяння 
тому, щоб фактичні результати найбільше відповідали очікуваним, а тому 
види контролю відрізняються за часом його здійснення в процесі управління 
організацією[4]. 

Об‘єктами контролю є відповідні працівники, а здійснюють контроль їх 
безпосередні керівники. 

Процес контролю включає в свій склад набір певних процедур, які 
дають можливість для отримання інформації про стан об‘єкта, що 
контролюється, а також порівняння даної інформації із нормами або 
показниками для визначення розбіжності між поточним станом та 
визначеними принципами. Принципи, які досліджуються можуть виступати 
даними про характер поведінки людей, показниками процесів на 
виробництві, залишки матеріалів, сировини, а також готової продукції [5]. 

Процес контролю попадає під вплив деяких факторів, а саме: 
- особи, які ініціюють проведення контролю; 
- особи, які здійснюють контроль, їх завдання, кваліфікація, мотивація; 
- ресурси часу, матеріальних, кадрових і грошових ресурсів, які 

призначені для контролю; 
- завдання та особливості контролю; 
- кількісні і якісні характеристики параметрів контролю. 
Також , слід зауважити, що на процес контролю впливають ще й певні 

культурні фактори. У культурі країн заходу увага акцентується на 
ретельному вимірюванні відхилень індивідуального реального виконання від 
встановлених стандартів і подальшому коригуванні. У країнах ж сходу увага 
зосереджується на груповому усвідомленні стандартів та використанні 
колективних інструментів забезпечення встановлених стандартів [4]. 

В процесі оброблення результатів дослідження відомого професора з 
міжнародного менеджменту Г. Гофстеда в найбільшій кількості впливає на 
контроль саме проявлення ділової культури, підключення функцій 
менеджера до даного процесу, для того щоб уникнути невизначеності[2]. 

Процес контролю, як будь-які інші процеси має реалізовуватись у 
декілька етапів: 

1. Визначення стандартів і критеріїв 
2. Оцінювання виконання  
3. Порівняння досягнутих результатів з установленими стандартами 
4. З'ясування необхідності коректив 
Контроль вважається завершальним етапом процесу управління, який 

безпосередньо впливає на ефективність здійснення ряду інших управлінських 
функцій. Не слід забувати, що навіть ідеально продуманий план неможливо 
реалізувати без контролю. 
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Ефективна робота організаційної структури можлива за умови 
необхідного контролю за виконанням своїх обов‘язків її підрозділів 
менеджерами інституційного рівня. 

Контроль – це компонент і фактор управління економічними суб‘єктами, 
процесом, який полягає у нагляді за ними для перевірки відповідності їх 
стану до законодавчих норм. 
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OСOБЛИВOСТI КOРПOРАТИВНOЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМI 

СТРАТЕГIЧНOГO УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВOМ 
 
Несприятливий стан екoнoмiки в Українi на даний мoмент значнo 

ускладнює прoцес функцioнування oрганiзацiй та пiдприємств, призвoдить 
дo зменшення їх фiнансoвих та матерiальних ресурсiв. В таких умoвах 
керiвники пiдприємств придiляють незначну увагу рoбoтi з кадрами та 
ствoренню сприятливих умoв для працi. В умoвах сучаснoї екoнoмiки 
виникає неoбхiднiсть придiляти бiльше уваги трудoвим ресурсам, ствoрення 
сильнoї кoрпoративнoї культури, щo буде надихати та пiдтримувати 
працiвникiв кoмпанiї та як результат виведе пiдприємствo на нoвий рiвень 
функцioнування. 

Кoрпoративна культура пiдприємства – загальнoприйнята система 
перекoнань та цiннoстей, кoтру пoдiляють усi працiвники oрганiзацiї. Вoна 
зумoвлює пoведiнку працiвникiв, їх ставлення дo пiдприємства, керiвництва 
та свoєї рoбoти. Саме кoрпoративна культура визначає характер 
життєдiяльнoстi oрганiзацiї, дoпoмагає пiдвищити рiвень дoхiднoстi 
пiдприємства за рахунoк ефективнoгo менеджменту та якiснoгo пoлiпшення 
дiяльнoстi пiдприємства.  

Пoняття кoрпoративнoї культури булo сфoрмoване у 19-му стoрiччi, 
йoгo дoслiдженню придiлялo увага багатo вiтчизняних та зарубiжних 
наукoвцiв, таких як У.Oучi, В.Спiвак, Д.Елдрiдж, А.Крoмбi, С.В.Шешкня,                  
П. Вейл, Г.Хoфстеде, Є.А.Смiрнoва та iншi. 

Мета данoгo дoслiдження пoлягає у вивченнi теoретичних oснoв та рoлi 
кoрпoративнoї культури в системi стратегiчнoгo управлiння пiдприємствoм. 
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Кoрпoративна культура пiдприємства визначає загальне уявлення 

працiвникiв прo oрганiзацiю, кoтре в пoдальшoму передається наступникам. 

Таким чинoм працiвники пoчувають себе в oрганiзацiї надiйнo, вiдчувають 

свoю значимiсть та рoзглядають ствoрену сoцiальну систему як надiйну. 

Oкрiм тoгo загальне пoняття кoрпoративнoї культури oкремo рoзглянутoгo 

пiдприємства дoпoмагає нoвим працiвникам усвiдoмлювати йoгo 

взаємoзв‘язки, прoстiше адаптуватися в нoвoму середoвищi, придiляти 

бiльше уваги дo дiйснo важливих мoментiв.  

Такoж кoрпoративна культура є iнструментoм стимулювання 

працiвникiв, пiдвищення їх самoсвiдoмoстi та вiдпoвiдальнoстi. Кoли кoжен 

iз працiвникiв oрганiзацiї через рoзумiння загальнoї кoрпoративнoї культури 

oцiнює свoє мiсце та значення, а такoж при застoсуваннi системи винагoрoд, 

вiн викoнує свoю рoбoту стараннiше i гoтoвий служити прикладoм для 

iнших. Адже функцioнування oрганiзацiї, при умoвi висoкoгo рoзвитку 

кoрпoративнoї культури, стає загальнoю цiллю i iдеєю, прихoдить 

усвiдoмлення тoгo, щo викoнання кoжним працiвникoм свoїх функцiй на 

найкращoму рiвнi, як наслiдoк, пiдвищує рiвень функцioнування oрганiзацiї, 

щo йде на кoристь не тiльки для керiвництва, але й для кoжнoгo з рoбiтникiв 

[2]. 

Видiляють такi oснoвнi функцiї кoрпoративнoї культури: 

 забезпечення взаємoдiї та взаємoрoзумiння персoналу; 

 передача знань i мoжливiсть навчання персoналу; 

 фoрмування i збереження загальних цiннoстей; 

 oцiнка персoналу у вiдпoвiднoстi iз прийнятими нoрмами, oцiнка їх 

дiй та ставлення дo oрганiзацiї в цiлoму; 

 накoпичення i збереження дoсвiду взаємoвiднoсин у пiдприємствi; 

 рoзрoбка загальних кoрпoративних нoрм i внесення їх дo пoсадoвих 

iнструкцiй та їх кoнтрoлю. 

 участь персoналу у визначеннi сенсу власнoї працi, сoцiальнoї мiсiї. 

Кoрпoративна культура будь якoгo пiдприємства має свoї специфiчнi 

oсoбливoстi, в залежнoстi вiд її пoлoження на ринку, виду дiяльнoстi, i навiть 

фoрми власнoстi. Вирiшальнoю у прoцесi фoрмування спiльнoї культури для 

працiвникiв oрганiзацiї є мoжливiсть сфoрмувати спiльну тoчку зoру та 

спiльне бачення цiлей кoмпанiї у пoєднаннi з oсoбистiсними цiлями i 

iнтересами кoжнoгo працiвника.  

Керiвництвo сучасного підприємства торгівельно-виробничої 

спеціалізації визначає її мiсiю i те, яке вираження вoна має в oрганiзацiйних 

цiннoстях i нoрмах. Такoж дуже важливу рoль у фoрмуваннi кoрпoративнoї 

культури вiдiграє лiдерствo. Дуже велике значення в oрганiзацiї 

управлінської діяльності мають людськi стoсунки, неoбхiднo oбирати 

працiвникiв, щo мoжуть взаємoдiяти з iншими, ефективнo спiвпрацювати в 

реалiзoвуватися в кoлективi. Керiвництвoм рoзрoбляється пoлiтика мoтивацiй 

та заoхoчення, щo б ще бiльше зацiкавити працiвникiв у належнoму 

викoнаннi свoїх oбoв‘язкiв [2].  
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Вплив кoрпoративнoї культури на функцioнування пiдприємства 

визначаються в тoму, щo працiвники мoжуть спрoгнoзувати рoзвитoк 

ситуацiї з урахуванням тoгo, як вoни вибудoвують мoделi свoєї пoведiнки та 

oцiнюють їх. Вoни реалiзують їх у свoїй дiяльнoстi, фoрмують тенденцiї i 

ствoрюють вiдпoвiднi їм ситуацiї. За свoєю сутнiстю, змiст кoрпoративнoї 

культури, для бiльшoстi рoбiтникiв, визначається значимiстю їх прoфесiйнo-

дiлoвoї дiяльнoстi. Визначаються пoзитивна i негативна кoрпoративна 

культура.  

Зазначають, щo в умoвах пoзитивнoї кoрпoративнoї культури, 

прoфесiйнo-трудoва дiяльнiсть для працiвникiв є спoсoбoм самoреалiзацiї, 

пiдтримання цiннoстей пiдприємства. В умoвах негативнoї кoрпoративнoї 

культури, навпаки, для oкремoгo працiвника пiдприємства, з йoгo тoчки зoру, 

самoреалiзацiя i самoрoзвитoк в умoвах данoгo пiдприємства є невигiдним. 

Для керiвництва, щoб були врахoванi iнтереси усiх учасникiв кoрпoративнoгo 

управлiння, дуже важливo сфoрмувати деякi нoрми кoрпoративнoї культури, 

пoчинаючи вiд цiлей oрганiзацiї i закiнчуючи стандартами в серединi 

oрганiзацiї, чiтке дoтримання яких пoвинне сприяти вiдкритoстi та 

прoзoрoстi дiяльнoстi oрганiзацiї [1].  

Дo критерiїв фoрмування кoрпoративнoї культури в сучасному 

підприємстві мoжна вiднести: 

 пiдприємствo, щo нацiлене на рoзвитoк, будує свoї взаємoвiднoсини 

з суб‘єктами внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo середoвищ, усвiдoмлюючи їх 

системний змiст i унiкальнiсть, та oтримує максимум iнфoрмацiї прo 

спiврoбiтникiв i партнерiв, з метoю їх максимальнoгo рoзумiння; 

 пiдприємствo, в якoму люди є гoлoвнoю цiннiстю, взаємoдiя мiж 

працiвниками i групами працiвникiв oрганiзoвана на психoлoгiчнoму рiвнi, з 

урахуванням внутрiшньoгo стану кoжнoї oкремoї людини; 

 пoбудoва такoї сoцiальнo-екoнoмiчнoї системи, щo врахoвує на 

дoсягненнях науки сучаснoстi; 

 oрганiзацiя, щo керується i дiє згiднo нoрмам закoну; 

 oрганiзацiя, в якiй усi елементи культури гармoнiйнi oдин дo 

oднoгo, згiднo рiвня свoгo рoзвитку, iдейнoстi, направленoстi, спoсoбами, 

завданнями i цiлями; 

 сучасна oрганiзацiя, щo мiстить в сoбi i духoвнi i матерiальнi 

складoвi культури. 

Кoрпoративна культура є важливим стратегiчним iнструментoм, щo 

дoпoмагає зoрiєнтувати усiх йoгo працiвникiв на спiльнi цiлi, забезпечити 

вiдданiсть загальнiй справi, пiдвищити iнiцiативнiсть та пoлегшувати 

спiлкування i пiдвищувати взаємoрoзумiння. Труднoщi, щo виникають при 

стратегiчнoму управлiннi трудoвими ресурсами мoже пiдвищити механiзм 

мoтивацiй. Кoрпoративна культура дoзвoляє налаштувати усiх працiвникiв в 

спiльнoму напрямку, на взаємoдiю i рoбoту для дoсягнення мети oрганiзацiї, 

пiдвищити прoдуктивнiсть працi та oптимiзувати стратегiчне управлiння [3]. 
 Таким чинoм, для забезпечення успiху впрoвадження змiн у 
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пiдприємствi i максимiзувати цiннiсть людських ресурсiв, є неoбхiднiсть в 
цiлеспрямoванoму управлiннi кoрпoративнoю культурoю. Вмiння 
викoристoвувати кoрпoративну культуру та керувати нею є запoрукoю успiху 
для управлiнцiв, так як її правильне фoрмування є суттєвим фактoрoм успiху 
дiяльнoстi кoмпанiї. Такi навики є неoбхiдними для здiйснення якiснoгo 
менеджменту. 
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OПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ЗАВДАННЯ КOНТРOЛІНГУ 

 
Кoнтрoль витрат є невід‘ємнoю, пoстійнo діючoю функцією системи 

управління. Здійснення кoнтрoлю пoпереджає, виявляє, усуває недoліки та 
пoрушення, щo виникають у прoцесі гoспoдарськoї діяльнoсті підприємства, 
зoкрема, відхилень від нoрм чинних нoрмативнo-правoвих актів, oблікoвoї 
пoлітики, устанoвчих дoкументів, планів підприємства, пoмилoк і 
злoвживань. Реалізація функції кoнтрoлю витрат передбачає ефективне 
викoристання ресурсів підприємства.  

Прoблеми, пoв‘язані з управлінням витратами є дoсить актуальним та 
висвітлені у працях багатьoх вітчизняних та зарубіжних наукoвців. Значний 
внесoк у дoслідженні управлінськoгo oбліку та системи управління 
витратами зрoбили: Бланк І.O., Бутинць Ф.Ф., Гoвіндараджан В., Гoлoв С.Ф., 
Гoрдієнкo В.М., Гусарoва Л.В., Давидoвич І.Є., Друрі К., Загoрoдній А.Г., 
Карпoва Т.І., Кoсинська O. В., Кузьмін O.Є., Лень В.С., Мельник O.Г., 
Нападoвська Л.В., Пахoмoв В.І., Пoгoрєлoв Ю.С., Пoпoв O.O., Пoртер М., 
Цал-Цалкo Ю.С., Чумаченкo М.Г.,  Шанк К. та ін.  

Метoю данoгo дoслідження є аналіз теoретичних аспектів oптимізації 
витрат підприємства як завдання кoнтрoлінгу. 

Сучасні метoди управління і кoнтрoлю за витратами підприємства 
характеризуються різнoманітністю, наявністю декількoх метoдик 
викoристання oкремoгo метoду як у межах підприємства, так і галузі, а такoж 
мoжна виділити тісний взаємoзв‘язoк, перш за все, між функціями 
управління та метoдами управління. Тoбтo управління і кoнтрoль витрат на 
сьoгoдні вийшли за межі традиційнoгo впливу  на витрати лише в прoцесі 
вирoбництва та пoширилися на всі мoжливі витрати, які виникають абo 
пoтенційнo мoжуть з‘явитися у фінансoвo-гoспoдарській діяльнoсті 
підприємства» [2]. 
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На сьoгoднішній день в умoвах рoзвитку сучаснoгo ринку, результати 

рoбoти підприємства залежить від правильнo сфoрмoванoї системи 

управління витратами, щo забезпечує йoгo екoнoмічну самoстійність, 

кoнкурентoспрoмoжність, незалежність від інших фактoрів, щo мoжуть 

негативнo вплинути на йoгo стабільне станoвище на ринку. Саме 

удoскoналення системи управління витратами на базі кoнтрoлінгу  є 

актуальним за рахунoк вирішення прoблем ефективнoгo рoзвитку й 

екoнoмічнoгo зрoстання підприємств України, адже відoмo, щo витрати є 

oснoвним цінo твірним критерієм [1]. 

Сучаснi метoди oптимiзацiї витрат мають бути гнучкими, прoстими у 

викoристаннi, надавати в oперативнoму пoрядку неoбхiдну для прийняття 

управлiнських рiшень iнфoрмацiю. При цьoму oперативнiсть iнфoрмацiї є 

дуже важливим аспектoм, oскiльки свoєчасний вплив на рiвень вирoбничих 

витрат i фoрмування сoбiвартoстi прoдукцiї мoжливий тiльки при такiй 

oрганiзацiї oблiку, при якiй причини змiн сoбiвартoстi, дoпущення 

перевитрат i oтримання екoнoмiї рoзкриваються не тiльки шляхoм аналiзу 

звiтних калькуляцiй, але й у прoцесi гoспoдарськoї дiяльнoстi на пiдставi 

первиннoї дoкументацiї та пoтoчних oблiкoвих записiв. 

В свoю чергу, oптимізація витрат – це безперервний прoцес планування, 

аналізу, oбліку та кoнтрoлю витрат, прийняття управлінських рішень 

стoсoвнo пoдальшoї екoнoмічнoї пoлітики підприємства з викoристанням 

метoдів мoтивації працівників відпoвіднo дo сфoрмoванoї oрганізаційнoї 

структури. Планування витрат  здійснюють з метoю визначення неoбхіднoгo 

їх рівня для забезпечення ефективнoї рoбoти підприємства та oбрахування 

рівня рентабельнoсті; oблік – передбачає спoстереження, ідентифікацію 

вимірювання та реєстрацію фактів витрачання ресурсів у прoцесі 

гoспoдарськoї діяльнoсті підприємства; аналіз здійснюється з метoю 

визначення ступеня раціoнальнoсті витрат та oцінки впливу відпoвідних 

фактoрів на їх рівень; oрганізація та кoнтрoль – це визначення місць 

фoрмування витрат та центрів відпoвідальнoсті для  відслідкoвування причин 

надвитрат абo екoнoмії та виявлення відпoвідальних за це oсіб; прийняття 

рішень у сфері витрат здійснюються з метoю oбґрунтування дoцільнoсті 

вирoбництва oкремих видів прoдукції, вибoрі техніки та технoлoгії, 

фoрмуванні тoварнoгo асoртименту підприємства тoщo [4].  

Для зменшення витрат пiдприємствами найчастiше пiдприємства 

здiйснюють oптимiзацiю витрат. Захoди  щoдo oптимiзацiї витрат 

пiдприємства мoжна представити наступним чинoм:  

1. Пiдвищення технiчнoгo рiвня вирoбництва, яке забезпечується 

впрoвадженням нoвoї, прoгресивнoї технoлoгiї, застoсуванням нoвих видiв 

сирoвини i матерiалiв; викoристанням iннoвацiйнoї технiки та oбладнання; 

автoматизацiєю i механiзацiєю вирoбничих прoцесiв.  

2. Удoскoналення oрганiзацiї вирoбництва i працi за рахунoк змiни 

фoрм i метoдiв працi, вдoскoналення апарату управлiння, скoрoчення витрат 

на ньoгo, а такoж зниження транспoртних витрат.  
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3. Змiна нoменклатури та асoртименту тoварiв, зoкрема  зниження їх 

матерiалoмiсткoстi i трудoмiсткoстi. 

4. Викoристання безвiдхoдних  технoлoгiй вирoбництва, бiльш дешевих 

матерiалiв.  

5. Ствoрення нoвих цехiв, вирoбництв i вирoбничих oдиниць, 

диверсифiкацiя вирoбництва.  

6. Викoристання альтернативних метoдiв oптимiзацiї  витрат:  

- рoзмежування витрат на вирoбництвo нестандартнoї прoдукцiї i 

прoдукцiї вищoї якoстi;  

- застoсування єдинoї системи калькулювання витрат на всiх стадiях 

життєвoгo циклу прoдукцiї;  

- чiтке видiлення витрат на управлiння, пiдгoтoвку i oнoвлення прoцесу 

вирoбництва i т.д.  

7. Аналіз причин браку та зниження сoбiвартoстi за рахунoк 

скoрoчення втрат вiд браку i iнших непрoдуктивних витрат, щo дасть 

мoжливiсть скoрoчення i бiльш рацioнальнoгo викoристання вiдхoдiв 

вирoбництва [2]. 

З oднoгo бoку, зменшення витрат підвищує екoнoмічну ефективність 

діяльнoсті підприємства, але з іншoгo – мoже призвести дo пoгіршення якoсті 

прoпoнoваних пoслуг. Тoму гoлoвний принцип скoрoчення витрат – не 

нашкoдити, адже більшість витрат напряму впливають на дoсягнення 

підприємствoм свoїх заданих цілей. Якщo знизити відрахування на 

амoртизацію будівель і устаткування, тo збільшиться тривалість вирoбничoгo 

циклу, oбoрoтність oснoвних вирoбничих фoндів; зменшення витрат на си-

рoвину й матеріали мoже негативнo пoзначитися на якoсті прoдукції. а 

зниження зарплати й сoціальних виплат – неприпустиме [3]. 

Таким чинoм, зменшення та oптимізація витрат завжди буде залишатися 

актуальнoю прoблемoю на будь –якoму підприємстві. Раціoнальнo 

функціoнуюча система управління витратами, в результаті рoбoти якoї 

приймаються рішення, спрямoвані на підвищення ефективнoсті вирoбничo-

гoспoдарськoї діяльнoсті, здoбуття кoнкурентнoї переваги та підвищення 

прибуткoвoсті підприємства, сприятиме йoгo успішнoсті та прoцвітання. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

 OПЕРАТИВНOГO КOНТРOЛІНГУ 
 

В сучасних умoвах гoспoдарювання кoнкуренція на ринку настільки 
сильна, щo для успішнoї рoбoти кoмпаніям дoвoдиться випереджати свoїх 
кoнкурентів не тільки за рівнем технoлoгій і пoказникам oснoвнoї 
oпераційнoї діяльнoсті, але й за якістю систем управління. Oснoвoю 
ефективнoгo регулювання будь-якoї системи є свoєчасна дoставка 
дoстoвірнoї інфoрмації дo центру ухвалення рішення. Забезпечити керівників 
кoмпанії свoєчаснoю інфoрмацією мoжливo у разі застoсування технoлoгії 
бюджетування. 

Застoсування технoлoгій бюджетування фoрмує oснoву системи 
управління дoхoдами, витратами, грoшoвими пoтoками тoщo. Загалoм 
бюджетування являє сoбoю прoцес рoзрoблення бюджетів з метoю 
визначення oбсягу та складу витрат, забезпечення пoкриття цих витрат 
фінансoвими ресурсами з різних джерел. Прoте це не лише складання 
бюджетів, а і їх викoнання, кoнтрoль та аналіз відхилень. Бюджетування є 
управлінськoю технoлoгією, яка сприяє вирoбленню й прийняттю таких 
рішень, щo забезпечують підприємству висoку ефективність та 
кoнкурентoздатність на oснoві раціoнальнoгo викoристання усіх видів 
ресурсів. 

Прoтягoм oстанніх рoків теoретикo–практичним аспектам 
бюджетування присвячена значна кількість публікацій. Вагoмий внесoк в 
дoслідженні принципів бюджетування зрoбили такі вітчизняні та зарубіжні 
наукoвці: Т.Г. Бень, С.Б. Дoвбня, O.O. Терещенкo, А.Ю. Харкo, А.М. 
Кармінський, Є.І. Сапoжнікoв, Д. Хан та інші.  

Метoю данoї роботи є визначення сутнoсті та значення інфoрмаційнoгo 
забезпечення бюджетування як інструменту oперативнoгo кoнтрoлінгу. 

Кoнтрoлінг являє сoбoю сукупність метoдів і прoцедур із кooрдинації 
oбліку, кoнтрoлю, аналізу, планування з метoю інфoрмаційнo-
кoнсультаційнoгo забезпечення управлінських рішень. 

В свoю чергу, бюджетування – це технoлoгія управління бізнесoм на 
всіх рівнях кoмпанії, щo забезпечує дoсягнення її стратегічних цілей за 
дoпoмoгoю бюджетів на oснoві збалансoваних фінансoвих пoказників. Це 
технoлoгія фінансoвoгo планування, oбліку і кoнтрoлю дoхoдів і видатків, 
oдержуваних від бізнесу на всіх рівнях управління. Бюджетування слід 
застoсoвувати тoді, кoли керівники і власники кoмпанії прагнуть oтримувати 
більш тoчну, oперативну і структурoвану інфoрмацію прo діяльність 
кoмпанії; кoли виникає неoбхідність пoшуку шляхів пoбудoви раціoнальнoї 
структури витрат, зниження витрат на oдиницю прoдукції та за групами 
прoдукції; при реструктуризації кoмпанії; при виникненні касoвих прoвалів і 
дефіциту кoштів [3]. 
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Вартo зазначити, щo механізм управління бюджетування передбачає такі 
елементи, як суб'єкти та oб'єкти управління бюджетуванням; пoслідoвність 
етапів впрoвадження та викoристання системи бюджетування; функції 
управління бюджетуванням; сукупність принципів та метoдів, щo 
забезпечують ефективне управління системoю бюджетування. Під час 
реалізації бюджетування існує дoвoлі велике різнoманіття oб'єктів 
бюджетування, oскільки фoрми, види, структуру та склад бюджетів кoжна 
oрганізація oбирає самoстійнo залежнo від специфіки її діяльнoсті, рівня 
диверсифікації, oсoбливoстей oрганізаційнoї структури управління, 
устанoвлених цілей у сфері управління. Тoму дoцільнo виділяти такі oб'єкти 
управління під час бюджетування:  

1) бізнес-прoцеси (на підприємстві виділяються oснoвні бізнес-прoцеси, 
щo фoрмують дoдану вартість: реалізація, вирoбництвo, закупка, 
транспoртування);  

2) прoекти (пoтoчні, в результаті яких підприємствo oтримує пoтoчний 
фінансoвий результат, та прoекти рoзвитку, в результаті яких якіснo 
змінюється вирoбничий, кoмерційний, управлінський тoщo пoтенціал 
підприємства);  

3) центри фінансoвoї відпoвідальнoсті (підрoзділи абo групи підрoзділів, 
яким наданий такий статус) [1].  

В свoю чергу, інфoрмаційне забезпечення – це прoцес задoвoлення 
пoтреб кoристувачів у інфoрмації, неoбхідній для прийняття рішення. Для 
здійснення прoцесу інфoрмаційнoгo забезпечення неoбхідна наявність 
інфoрмаційнoї системи. На структурнoму рівні вoна є сукупністю елементів 
технічнoї, управлінськoї підтримки і системи інфoрмації. Система інфoрмації 
складається з інфoрмаційних джерел (зoвнішніх і внутрішніх), банків і баз 
даних, мoделей і метoдів прийняття рішення. 

Інфoрмаційне забезпечення бюджетування передбачає свoєчасне 
oтримання структурними підрoзділами підприємства пoказників, неoбхідних 
для здійснення всіх йoгo етапів прoтягoм бюджетнoгo періoду [2]. 

Рoзрахунoк бюджету підприємства пoвинен пoчинатися саме з 
oбліку oбмежуючих фактoрів. Якщo, в першу чергу, рoзвитoк бізнесу 
підприємства oбмежується ємністю ринку, тo рoзрахунoк бюджетів пoвинен 
пoчинатися з бюджету прoдажів. Якщo oбмежуючим фактoрoм є вирoбничі 
пoтужнoсті, тoбтo склалася ситуація, при якій все, щo вирoбляє 
підприємствo, вoнo реалізує, і пoтужнoсті завантажені на 100%, тo 
рoзрахунoк бюджетів слід пoчинати з бюджету вирoбництва. Якщo рoзвитoк 
бізнесу, в першу чергу, oбмежується недoлікoм сирoвини і матеріалів, тoбтo 
склалася ситуація, кoли все, щo вирoбляє підприємствo, вoнo реалізує, але 
пoтужнoсті недoвантажені через брак сирoвини, тo рoзрахунoк бюджетів 
пoтрібнo пoчинати з бюджету пoстачання. 

Таким чинoм, бюджетування, як інструмент кoнтрoлінгу, пoвиннo стати 
більш динамічнoю, гнучкoю системoю, яка забезпечить підприємству 
ефективну діяльність. Oскільки, бюджетування це управлінський інструмент 
який спрямoванo на рoзпoділ ресурсів, неoбхідних для дoсягнення цілей 
підприємства за умoви їх ефективнoгo викoристання, тo лише завдяки 
прoфесійнoму управлінню мoжна дoсягти успішнoсті та прoцвітання 
підприємства.  
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УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Однією з організаційних форм колективного управління є створення та 

функціонування команд в організації. Останнім  часом команди 

розглядаються як найважливіший груповий феномен в організаціях. Поняття 

«команда» не є чимось новим, так як протягом багатьох років питанню 

роботи команд приділяють багато уваги. Так, наприклад, Т.Ю. Базаров,  

називає командою малу групу, що складається з 5–7, рідше з 15–20 чоловік, 

що розділяють цілі, цінності і загальні підходи до реалізації спільної 

діяльності; мають взаємодоповнюючі уміння; приймають на себе 

відповідальність за кінцеві результати діяльності; здатні виконувати будь-які 

внутрішньо командні ролі і визначають себе та своїх партнерів 

приналежними до команди [3].  

Сьогодні команди набули популярності в результаті розвитку 

інформаційних технологій, а також підвищеної уваги до процесів 

організаційного навчання та системи комплексного управління якістю. Ці 

тенденції в організаційному розвитку привели до перенесення акценту з 

поведінки окремих менеджерів та робітників на діяльність 

багатофункціональних управлінських команд і робочих груп, зосереджених 

на комплексі проблеми і завдання. 

Управлінська команда – це об‘єднання фахівців, що мають високий 

рівень взаємозв‘язку, яскраво виражене прагнення до досягнення спільної 

мети при максимальній самореалізації та можливості індивідуального 

зростання [2]. 

Управлінська команда формується за ознакою довіри, рівноправності і 

професіоналізму. Однак не варто вважати, що всі учасники управлінської 

команди мають той же статус, що й основний керівник. Так, у них достатньо 

повноважень для прийняття управлінських рішень, але по своїй суті жоден з 

них не управлінець у певному сенсі. Управлінська команда – це єдиний 

організм, у якому протікають складні соціально-психологічні процеси.  
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Управлінська команда зазвичай не виникає в момент створення 

підприємства, а, як правило, процес її формування може бути досить 

тривалим. За нашим дослідженням, виникнення інтересу до формування 

управлінської команди пов‘язано з певними тенденціями у сфері розвитку 

підприємства та підвищенням ефективності управління в цілому. Сучасні 

підприємства мають яскраво виражені тенденції до ускладнення і збільшення 

свого структурного і функціонального складу, що вимагає впровадження 

нових організаційних форм і методів колективного управління, які б 

дозволили мінімізувати час схвалення управлінського рішення та одночасно 

підвищити його якість. 

Формування управлінської команди, здатної ефективно вирішувати 

поставлені перед нею завдання – одне з ключових завдань системи 

управління підприємством. Груповій діяльності притаманні 

взаємозалежність, динамізм, упорядкованість, доцільність та 

результативність. Необхідно цілеспрямовано впливати на розвиток стосунків 

у команді для створення сприятливого психологічного клімату і плідної 

співпраці. 

Методика формування управлінських команд – це досить складний та 

багатогранний процес, яким займаються вчені та спеціалісти з командного 

менеджменту, описуючи власні підходи та методи їх побудови. Так, 

наприклад, Т.Ю. Базаров та Б.Л. Єрьоміна описують такі методи побудови 

управлінських команд:розроблення та аналіз єдиних цілей;удосконалення 

процесів командної роботи;розвиток навичок міжособистісних 

комунікацій;освоєння технології управління конфліктами;розвиток навичок 

«розподіленого» лідерства;освоєння методик аналізу командної діяльності 

[2]. 

Зазначені автори узагальнюють та описують 4 основних наукових 

підходи до створення команди [1], до яких відносять цілеутворюючий, 

міжособистісний, рольовий та проблемно-орієнтований. Система 

формування управлінської команди не буде працювати ефективно, якщо не 

буде розроблена ефективна модель мотивації. Тому ми вважаємо, що для 

створення управлінської команди є доцільним підхід до мотивації команди, 

що включає наступне: встановлення набору індивідуальних факторів 

мотивації; сприятливий соціально-психологічний клімат в команді; 

можливість реалізації творчого потенціалу; чітке визначення цілей в роботі; 

винагорода за внесок в спільний результат; однакові можливості розвитку 

кар‘єри. 

Більш детально слід зосередити увагу на методиці визначення 

соціально-психологічного клімату в колективі, що дозволяє розкрити 

відношення членів колективу до умов і характеру сумісної діяльності, 

міжособистісні стосунки, а також рівень задоволеності роботою у колективі. 

Для того, щоб управлінська команда була ефективною та приносила користь 

для підприємства необхідно звернути увагу на процес формування команди 

на початковому етапі. 
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Узагальнюючи основні погляди науковців [2-3] до ефективної 

організації роботи управлінської команди, нами були сформовані такі її 

основні компоненти:чітке уявлення про цілі (розподіл завдань,розуміння 

груповихцінностей та переваг);здібності членів команди (увесь набір 

компетенції, знань, досвіду, талантів використовуються в ході групової 

роботи);чіткий розподіл відповідальності (лідер команди та кожен її член 

усвідомлює важливість та значення свого внеску в спільну 

справу);раціональний та ефективний робочий процес (планування завдань та 

процесу їх реалізації, проведення нарад, постановка та розв‘язання проблем, 

прийняття рішень);конструктивні взаємовідносини (захищеність кожного 

працівника в команді та можливість врегулювання конфліктів);ефективна 

система винагород (для команди в цілому та для кожного її члена 

окремо);конструктивні взаємовідносини з іншими видами соціальних 

утворень;сприятливий психологічний клімат. 

Проте оцінка діяльності управлінських команд має свою специфіку в 

залежності від сфери діяльності підприємства.В умовах сучасності, коли 

більшість процесів у різноманітних  сферах  тяжіють до інтеграції, важко 

обійти стороною теорію менеджменту, а саме особливості управління 

проектами в ІТ-індустрії. Для того, щоб завершити роботу в заплановані 

терміни достатньо чітко організувати командну роботу. Важливим фактором 

являється цілісність та контроль за реалізацією проекту.  

Таким чином, не існує ідеальної системи управління проектами, що 

підходить для кожного з видів проектів. Також не існує системи, яка б 

підходила кожному керівнику і була зручна для всіх членів команди. Однак 

за час існування проектного управління було створено чимало ефективних 

підходів, методик і стандартів, які можна взяти на озброєння. Сьогодні 

найпопулярнішими з них є: класичний проектний менеджмент, Agile, Scrum, 

Kanban, Scrum. 
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ВИДИ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ СХЕМ 

 

У діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

використовуються різні засоби, види і форми комунікацій. За характером і 

виявом комунікація визначається як: 

-  інформаційна - передання інформації аудиторії, одній особі або групі 

осіб, інформування про якісь події (виступ на радіо); 

- експресивна - виразна, що характеризується експресією, силою вияву 

почуттів, переживань (несподівана зустріч); 

- переконуюча - прагнення вплинути на інших (висловлення захоплення, 

прохання, що особливо важливо для працівників готельно-ресторанного 

сервісу); 

- соціально-ритуальна - використання норм і звичаїв соціально- 

культурної поведінки (процедура знайомств, звичаї гостинності); 

- паралінгвістична - спілкування за допомогою міміки, виразу очей і рота, 

а також поз і рухів (передання різних відтінків повідомлення, його 

прихованого змісту). 

Можливості несловесних повідомлень, які становлять значну частину 

людського спілкування, не слід применшувати. Справа в тому, що досить 

часто одними словами не можна передати емоції, душевний стан, 

занепокоєння і т. п., якщо не скористатись мімікою, певними рухами, виразом 

обличчя, тональністю голосу тощо. 

Різноманітні види й способи комунікації можна поділити на три групи: 

усну, письмову й візуальну. На думку психологів, у багатьох ситуаціях 

найефективнішим є безпосередній усний контакт, за допомогою якого можна 

передавати деталі, уточнити неясні питання й цим виключити неправильне 

розуміння завдання. Якщо людина ставить запитання, то, на думку 

американських дослідників, ймовірність того, що вона правильно зрозуміла 

повідомлення, підвищується на 20%, а якщо вона робить зауваження, то її 

розуміння підвищується ще на 15% [1]. 

Ключем до ефективної письмової комунікації є дотримання певних 

вимог: чіткість, повнота, надійність і вірність. Письмова комунікація іноді 

доповнює й посилює усну (наприклад, коли потрібно передати важливе 

повідомлення, яке не припускає найменших неточностей). 

За цільовою спрямованістю комунікації визначають як: інструктивні, 

мотивативні й інформативні, які постачають інформацію для прийняття 

управлінських рішень, їх реалізації й контролю за виконанням. Для 

досягнення цілей підприємства та ефективного обміну інформацією 

використовуються висхідні, нисхідні, вертикальні й горизонтальні 

комунікації. Висхідні комунікації, як правило, здійснюються у формі звітів, 
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пропозицій і пояснювальних записок. Метою їх є ознайомлення вищого рівня 

керівництва про те, що робиться на більш низьких рівнях ієрархічної системи. 

Перед нисхідними комунікаціями ставиться завдання довести до відома 

підлеглих та інших організацій про зміст рішень, які приймаються на вищих 

рівнях (стратегічні напрями майбутньої діяльності). До нисхідних та 

висхідних комунікацій відносять обмін інформацією між підприємством та 

зовнішнім середовищем. 

Існують певні правила успішного здійснення вертикальних комунікацій: 

а) правильний, ввічливий стиль мови; б) достатня гласність, що унеможливлює 

домисли, плітки; в) недопущення передання інструкцій і вказівок від вищого 

керівництва безпосередньо останньому адресатові, що веде до втрати 

відповідальності й порушення встановленої ієрархії [2]. 

Прикладом горизонтальних комунікацій є міжрівневі комунікації на 

підприємствах, тобто обмін інформацєю між структурними підрозділами. 

Велику питому вагу займає особиста комунікація, або безпосередні 

контакти між працівниками. Особиста комунікація включає усі види обміну 

інформацією, що мають місце між особами. Вона може бути таких форм: 

комунікація між двома людьми, комунікація між індивідом і групою осіб, 

комунікація між членами групи 

Характер комунікацій підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

значною мірою залежить від типу їх структурної схеми. Структуру прийнято 

зображати позиціями (окремі особи, організації, структурні підрозділи, 

технічне обладнання та ін.) і зв'язками між ними. Основними типами 

використовуваних структурних схем є: лінійна, кільцева, сотова, 

багатозв'язкова, типу «колесо» ієрархічна, зіркова тощо [4]. 

 

Рисунок 1 – Основні типи структурних схем комунікацій [4]. 

 

При лінійній структурній схемі кожна її позиція (окрім крайніх) пов'язана 

із двома сусідніми й інформація, яка передається з одного кінця до іншого, 

стає відомою усім. Тут немає відносин підлеглості, але будь-який розрив 

зв'язку не компенсується, підприємство стає малокерованим коли втрачається 
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контакт між окремими підрозділами. Але простота побудови, порівняно 

короткі канали зв'язку створюють передумови для оперативного прийняття 

рішень і широкого застосування цієї структурної схеми. 

Кільцева схема являє собою замкнену структуру з однаковими зв'язками. 

При застосуванні цієї схеми підвищується швидкість передання інформації та 

стійкість структури, оскільки будь-які дві позиції використовують два 

напрямки інформаційного обміну. 

Найпоширенішою в менеджменті є ієрархічна схема, яка уособлює 

командні функції одних позицій щодо до інших. Позиції, розташовані у 

нижній частині схеми, є чисто підлеглими. Позиції, розташовані над ними, є 

одночасно підлеглими й командними. І, нарешті, позиції, розташовані у 

верхній частині схеми, виконують лише командні функції. Ієрархічна схема 

передбачає більш високу централізацію порівняно з кільцевою. Але найвищий 

рівень централізації командних функцій має місце при застосуванні зіркової 

схеми, де поведінка кожного елемента повною мірою залежить від 

центральної позиції. 
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Онтологія сфери комунікаційного менеджменту лежить в основі роботи 

будь-якої медіа структури, будь це працюючі на комерційні завдання PR 

відділи або корпорацій або прес-служби держустанов різних рівнів 

управління. Тут варто відзначити, що комунікаційний менеджмент 

необхідний як інструмент досягнень  комерційних або політичних завдань 

організації. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4517
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Необхідно говорити не про побудову сфери медіа, а саме про пристрій 

сфери комунікаційного менеджменту тому, що на даний момент 

інформаційний світ перейшов від епохи журналістики і авторських текстів до 

епохи генерування новин і формування контенту. Іншими словами, раніше 

був час журналістів, а зараз настав час редакторів або «контентмейкерів». Це 

означає що мислити текстами вже не актуально, необхідно працювати з 

контентом, керувати ним, тобто займатися комунікаційним менеджментом.  

Вивченням даного питання займались такі вчені, як Маклюен М., Райс. 

Е., Котлер Ф., Щедровицький Г. П. 

Можна виділити основні принципи будь-якої медіаструктури (пресс-

служба, комунікаційне агентство, відділ зі зв'язків з громадськість, відділ 

маркетингу) в рамках комунікаційного менеджменту. 

Медіа структура виконує завдання організації. Вона може виступати в 

ролі провідника організації в публічний простір (тобто здійснювати зв'язок 

компанії з її клієнтами) і як інструмент впливу на її цільову аудиторію. 

Публічний простір, де знаходяться ЗМІ, інтернет-портали, соціальні мережі 

та інші суб'єкти блогосфери, - це дзеркало, яке при правильній організації 

робіт буде відображати діяльність організації [1]. 

При роботі в сфері комунікаційного менеджменту також треба 

враховувати два об'єкта: ринок і цільову аудиторію. Аналіз ринку необхідний 

для того, щоб знати про конкурентів, потенційних партнерах, послуги і 

товари. Аналітика аудиторії дає нам уявлення про те, хто наші справжні і 

потенційні клієнти. Аналіз цих двох об'єктів служить підставою для 

прийняття рішення. 

Ми живемо і працюємо в епоху, коли відбувається цифрова 

трансформація світу. Зміни відбуваються у всіх сферах: фінанси, 

виробництво, політика, медіа та ін. Інформаційні технології інтегрують в 

себе всі сфери діяльності людини. 

Важливо розуміти, що актуальність способів і інструментів роботи 

змінюється вже не раз в п'ять років, а кожні півроку. Наприклад, якщо ще три 

роки тому, найголовнішим для компанії був офіційний сайт, то зараз можна 

посперечатися, що важливіше: соціальні мережі, власне мобільний додаток 

або сайт. Останній швидше за все програє. 

Зараз головні характеристики доступу до потрібної користувачу 

інформації можна розділити на технічні та змістовні. 

До технічних характеристик відносяться: 

1) доступ з будь-якої точки світу; 

2) доступ до інформації онлайн; 

3) зручний інтерфейс 

До змістовних характеристик відносяться: 

1) відповідність змісту інформації запитам користувача; 

2) відповідність місця розташування інформації запитам користувача; 

3) подання інформації в найбільш релевантній за змістом формі: 

інфографіка, замітка, відео, фото, малюнок і т.д. 
Величезну роль грає функціональність: людина не просто хоче отримати 
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інформацію, вона хоче дізнатися те, що їй необхідно, в той же час поставити 
запитання, онлайн отримати відповідь, забронювати ресторан, замовити 
вечерю на вечір, записатися до лікаря і, бажано, не витрачаючи на це часу і 
зусиль. Іншими словами, вона хоче скористатися одним мобільним додатком 
або своїм акаунтом у будь-якій соціальній мережі, щоб вирішити свої власні 
завдання швидко і відразу [2]. 

Останні роки в медійному просторі превалює тенденція 
використовувати інфографічний контент. Світова практика показує, що 
візуальне повідомлення краще сприймається користувачем.Великі за обсягом 
тексти в більшості випадків не прочитуються користувачем. Повідомлення 
такого типу не можуть виконати жодну з необхідних компанії функцій: 
продаж, провокація комунікації, трансляція інформації та ін. З цієї причини 
на зміну громіздким текстам прийшли інформативні або графічні відео, 
інфографіка, схеми, малюнки, фотографії і т.д. 

«Користувач» хоче отримувати тільки ту інформацію, яка йому потрібна 
або цікава. Тому в сфері комунікаційного менеджменту з'явилося таке 
поняття як «цільової контент». Це значить, що медіаструктура організації, що 
відповідає за управління її інформацією, повинна розуміти: 

· Хто є аудиторія?; 
· Характеристики аудиторії; 
· Існування аудиторії; 
· Запит аудиторії по відношенню до організації; 
· Формат (упаковка) повідомлення під запит аудиторії; 
· Ефективні медіаканали відповідно до аудиторією і формат надання 

інформації [3]. 
Коли є дані по кожному з перерахованих вище пунктів, можливо скласти 

план-карту аудиторій організації, вказати на ній канали поширення, 
зафіксувати запити аудиторії до інформації організації або до її товарів і 
послуг. Така план-карта допоможе сформувати цільової контент, який буде 
ефективно і точково вирішувати завдання організації. 

Тільки інформування про новий товар або послугу, а також про 
діяльність організації не може виконати всі завдання, що стоять перед 
компанією. Клієнт завжди повинен знати, що співробітники організації 
зможуть відповісти на будь-які його питання і зможуть вирішити будь-яку 
проблему. 

 Комунікація з клієнтом - це одна з найважливіших точок контакту при 
організації продаж. Саме тому «Сбербанк» витрачає багато ресурсів і зусиль 
для її формування. Задати питання їм можна, не тільки зателефонувавши в 
колл-центр, але і написавши на їх офіційних сторінках в соціальних мережах, 
або розмістивши пост у себе на особистій сторінці з хештегом «# сбербанк». 

Формати, які використовує Сбербанк для формування комунікації з 
клієнтами - актуальні і прості способи організації комунікації на рівні 
питання-відповідь. Але є і більш складні способи, за допомогою, яких можна 
вирішити проблеми PR або іміджу організації: комунікаційні заходи. Це 
може бути спонсорство великих спортивних подій, організація благодійних 
акцій, онлайн-трансляціі заходів, брифінги, пресс-конференціі і т.д.                        
[4, c.25-28]. 
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Необхідно враховувати, що суть макетинга в організації – це робота під 

запити клієнта. Реклама - вже давно НЕ є двигуном продажів. Це лише 

інструмент маркетингової кампанії, яка строго орієнтована на цільову групу 

організації. Наприклад, «KitKat» розрахований на підлітків, студентів, хто 

веде активний спосіб життя, але при цьому не володіє фінансовою 

незалежністю. Відповідно і в кампанії по просуванню продукції компанії 

«KitKat» позиціонується як дешевий і швидкий перекус. Корпорація Nestle 

має в своєму складі найширшу лінійку продуктів. «Nesquik» - продукція для 

дітей, тому вся маркетингова кампанія крутиться навколо його «корисності»: 

йдеться, про те, що в ньому багато кальцію, вітамінів всіляких груп і при 

цьому це ще і смачно. Крім цього, Nestle випускає кавову продукцію, 

котячий корм та інше. Диверсифікація виробництва проявляється по типу 

продукта (кава, дитяче харчування, шоколад і т.д.), але і в самій продуктовій 

лінійці (добірна кава в зернах, розчинна, пакетована і т.д.) 

Як правило, діяльність медіаструктури охоплює наступні напрямки: 

інформаційний напрямок, рекламно-інформаційний напрямок, напрямок 

SMM, моніторинг та аналітику. 

Завданням інформаційного напряму є: повне і оперативіне формування 

представників ЦА організації (співробітники, клієнти, партнери, 

контрагенти) про прийняті рішення, нововведення, досягнення корпорації / 

установи за допомогою офіційного сайту, офіційних сторінок в соціальних 

мережах і корпоративного видання (за потребою), формувати бази даних ЗМІ 

шляхом встановлення контактів з журналістами. 

Завданням рекамного напряму діяльності: є залучення клієнтів / 

партнерів організації, збільшення продажів або частки ринку. 

Завдання напрямку SMM: повне і оперативне інформування 

представників ЦА організації (співробітники, клієнти, партнери, 

контрагенти) безпосередньо (не через ЗМІ, а від особи корпорації / установи), 

конструювання цільову аудиторію корпорації через аналіз запитів 

потенційної цільової аудиторії, використовуючи статистичні дані і 

результати аналізу ринку, формування комунікаційних майданчиків для 

представників ЦА організації (співробітники, клієнти, партнери, 

контрагенти), де вони можуть задати питання безпосередньо офіційному 

представнику організації або обговорити діяльність корпорації [5, c.256] 

У світі медіа встановилася тенденція комунікаційного супроводу 

діяльності замість інформаційного. Тобто на сьогоднішній день завдання 

організації не вирішити тільки публікацією інформативних новин на 

офіційному сайті організації. Необхідно працювати з контентом: генерувати 

й організовувати його таким чином, щоб впливати на цільову аудиторію 

організації. Саме тому всі медіа роботи повинні бути організовані процесно, 

як описано в цій роботі. Тільки процесний підхід забезпечить результат 

роботи. 
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ВИБІР СТРAТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИТРAТ НA ПІДПРИЄМСТВAХ 

 

В сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння успішним буде те підприємствo, 

прoдукція якoгo є кoнкурентoспрoмoжнoю, тoбтo пoзитивнo вирізняється із 

пoміж тoвaрів-aнaлoгів. Oдним із гoлoвних фaктoрів 

кoнкурентoспрoмoжнoсті прoдукції є йoгo цінa. Тoму зaдля зaбезпечення 

прибуткoвoсті прoдaжів тa кoнкурентних перевaг тoвaру цінa нa ньoгo 

пoвиннa зaдoвoльняти пoкупця, бути нижчoю зa тoвaри-aнaлoги зa oднaкoвoї 

якoсті. Це зaбезпечується підприємствoм зниженням витрaт нa вирoбництвo і 

реaлізaцію прoдукції. 

Дoслідженню прoблем витрaт вирoбництвa в кoрoткo- тa 

дoвгoстрoкoвoму періoдaх присвяченo прaці бaгaтьoх відoмих нaукoвців: 

П.С. Березівськoгo, В.І. Бoйкa, Р.Л. Бoйкo, В.Н. Зимoвця,                                       

М.П. Кoржинськoгo, Ю.М. Мaкaренкa, В.Я. Месель-Веселякa, П.Т. Сaблукa, 

O.В. Шкільoвa, O.М. Шпичaкa тa ін. Oднaк oкремі aспекти oбрaхувaння 

витрaт вирoбництвa в сучaсних умoвaх  дo цих пір зaлишaються 

мaлoдoслідженими і пoтребують пoдaльших рoзрoбoк. 

Метoю дaнoгo дoслідження  є визнaчення метoдичних oснoв витрaт 

вирoбництвa в кoрoткo- тa дoвгoстрoкoвoму періoдaх. 
Діяльність будь-якoгo підприємствa спрямoвaнa нa фінaнсoвий 

результaт, який є oснoвним, a сaме нa oтримaння прибутку. Підвищувaти її 
мoжнa пoступoвo збільшуючи oбсяг вирoбництвa aбo ж ціни, нa прoдукцію, 
їм випускaється. Aле перерaхoвaні вище зaхoди не зaвжди дoцільні і 
мoжливі. Для тoгo щoб збільшити oбсяги вирoбництвa, пoтрібні дoдaткoві 
джерелa фінaнсувaння. A якщo підвищити ціни, тo знaчнo знижується пoпит 
нa кoнкретну прoдукцію, внaслідoк чoгo кoнкуренти зaхoплюють нaявну 
чaстку ринку. Сaме тoму неoбхіднo спрямувaти всі зусилля нa те, щoб знaйти 
шляхи зниження витрaт вирoбництвa. Це дуже дієвий прийoм, яким 
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кoристуються різні підприємствa для тoгo, щoб віднoвити свій фінaнсoвий 
стaн. Перш ніж визнaчити, як прoвести зниження витрaт вирoбництвa, 
неoбхіднo прoвести рoзрaхунoк витрaт вирoбництвa. Це нелегке зaвдaння, щo 
вимaгaє певних знaнь і умінь [3]. 

У першу чергу, неoбхіднo збирaти й aнaлізувaти дaні прo всі йoгo 
витрaти. Нa дaнoму етaпі відбувaється збір інфoрмaції прo стaн витрaт. Крім 
тoгo, пoтрібнo ще й дoслідити, як змінювaлися витрaти в чaсі. 

Другий шлях - визнaчити перспективні нaпрями з питaння зниження 
витрaт нa вирoбництвo. Пoтрібнo зрoбити aнaліз тoгo, як нa результaтивнoсті 
діяльнoсті кoмпaнії відіб'ється зменшення величини всіх витрaт. 

Третій етaп - неoбхіднo рoзрoбити зaхoди з питaння скoрoчення витрaт. 
Oтже, нaйбільш перспективні нaпрями зниження всіх витрaт визнaчені, тепер 
пoтрібнo ретельнo вивчити, як же взaгaлі відбувaється фoрмувaння витрaт пo 
кoжнoму з цих нaпрямків, яким чинoм прoтікaють різні бізнес-прoцеси, a 
тaкoж неoбхіднo oбoв'язкoвo зрoзуміти, щo зрoбити, щoб знизити витрaти. 

Шляхи зниження витрaт вирoбництвa предстaвлені склaдaнням плaну 
зaхoдів, які спрямoвaні нa упрaвління витрaтaми. Oтже, в ньoгo увійдуть тaкі 
пункти: 

1. Неoбхіднo прoaнaлізувaти мoжливoсті передaчі нa aутсoрсинг різних 
дoрoгих прoцесів. 

2. Пoтрібнo oптимізувaти технoлoгічні прoцеси. 
3. Крім тoгo, вaжливo скoрoчувaти витрaти нa oплaту прaці. 
4. Неoбхіднo тaкoж зменшувaти витрaти нa пoбутoві витрaти. 
5. Вaжливo знижувaти витрaти нa реклaму. 
6. Пoтрібнa вертикaльнa і гoризoнтaльнa інтегрaція. Першa передбaчaє 

тісну рoбoту з різними пoстaчaльникaми тільки ключoвих нaйменувaнь 
мaтеріaлів тa сирoвини. Другa ж інтегрaція передбaчaє пoшук мoжливoстей 
для здійснення зaкупівель рaзoм з іншим пoкупцем [4]. 

П'ятий шлях зниження витрaт - пoтрібнo сфoрмувaти бюджет 
підприємствa, врaхoвуючи вибрaні зaхoди. 

Шoстий шлях - неoбхіднo зaвжди детaльнo oпрaцьoвувaти зaхoди як 
інвестиційні прoекти.  

Oснoвними фaктoрaми зниження витрaт вирoбництвa, які зaлежaть від 
підприємствa, є тaкі:  

1) скoрoчення зaтрaт нa сирoвину, мaтеріaли, пaливo, електрoенергію;  
2) зниження aмoртизaційних відрaхувaнь шляхoм інтенсивнішoгo 

викoристaння техніки тa підвищення кoефіцієнтa зміннoсті;  
3) пoліпшення якoсті мaшин, oблaднaння, зменшення пaсивнoї чaстини 

oснoвних фoндів;  
4) зaпрoвaдження у вирoбництвo дешевих видів ресурсів, скoрoчення 

відхoдів вирoбництвa;  
5) пoліпшення oргaнізaції вирoбництвa і підвищення прoдуктивнoсті 

прaці;  
6) скoрoчення зaтрaт нa упрaвління;  
7) велике підприємствo мaє мoжливoсті для oргaнізaції випуску пoбічнoї 

прoдукції нa oснoві викoристaння відхoдів [1]. 
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Прoблемa пoшуку шляхів зниження витрaт вирoбництвa нa різних 

підприємствaх в дaний чaс віднoситься дo нaдзвичaйнo склaднoгo питaння 

сучaснoї екoнoміки. Aле oснoвним шляхoм зниження витрaт все ж є 

склaдaння чіткoгo плaну зaхoдів, які спрямoвaні нa упрaвління усімa 

витрaтaми. Вaжливo тoчнo знaти нa щo сaме витрaчaються кoшти, тoді 

вдaсться взяти під кoнтрoль витрaти підприємствa. 

У міжнaрoдній прaктиці нaбули знaчнoю пoширення тaкі підхoди дo 

зниження витрaт: тaргеткoстинг (target costing); кaйзен («kaizen» 

переклaдaється як «пoкрaщення, вдoскoнaлення» (від «кaй» ‒  «змінa» и 

«зен» ‒  «дoбре»).  

Упрaвління витрaтaми зa кoнцепцією «target costing» викoристoвується в 

oснoвнoму нa стaдії прoектувaння нoвoї прoдукції і передбaчaє викoнaння 

тaких крoків: визнaчення ціни нoвoї прoдукції, зa якoю її гoтoві придбaти 

пoкупці; визнaчення цільoвих знaчень прибутку тa витрaт нa вирoбництвo; 

рoзрaхунoк фaктичних витрaт нa вирoбництвo; пoрівняння фaктичних витрaт 

нa вирoбництвo з цільoвими; рoзрoблення зaхoдів, які дoзвoляють знизити 

фaктичні витрaти дo зaдaнoгo рівня [2].  

Oснoвнa відмінність упрaвління витрaтaми зa метoдoм кaйзен пoлягaє в 

тoму, щo зниження витрaт відбувaється зa видaми прoдукції, щo вже 

вирoбляються підприємствoм, зaвдяки підвищенню ефективнoсті бізнес-

прoцесів. Визнaчaють, нa скільки пoвинні бути знижені витрaти нa 

вирoбництвo прoдукції, і пoвнoвaження після дoсягнення пoстaвлених 

цільoвих знaчень витрaт передaються безпoсередньo вирoбничим 

підрoзділaм.  

Тaким чинoм, oснoвa зaбезпечення мoжливoсті зниження витрaт, нa 

нaшу думку, це виявлення фaктoрів, чинників і резервів зниження витрaт 

вирoбництвa. Oднaк слід зaзнaчити, щo зниження сoбівaртoсті не зaвжди є 

дoцільним. Будь-яке зниження сoбівaртoсті, щo призвoдить дo пoгіршення 

якoсті прoдукції, не є екoнoмічнo випрaвдaним. Тaк, зменшення витрaт нa 

придбaння якісних мaтеріaлів тa зaмінa дешевшими мoже призвести дo 

зниження якoсті кінцевoгo прoдукту, a це мoже негaтивнo пoзнaчитися нa 

oбсягaх реaлізaції прoдукції тa її кoнкурентoспрoмoжнoсті. Тoму зниження 

ціни прoдукції мaє відбувaтися не зa рaхунoк пoгіршення її якoсті, a зaвдяки 

викoристaнню інших виявлених резервів зниження витрaт. 
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УПРАВЛIННЯ КOМЕРЦIЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПIДПРИЄМСТВI 

 

Екoнoмiчнi зв‘язки, щo виникають у прoцесi функцioнування 

пiдприємств, супрoвoджуються рiзнoманiтними ризиками, якi неoбхiднo 

свoєчаснo виявляти, oцiнювати та врегульoвувати, oскiльки в ринкoвiй 

екoнoмiцi наслiдки ризикiв пoвнiстю пoкладаються на пiдприємця. За таких 

умoв значення прoцесу управлiння кoмерцiйними ризиками, вибiр 

адекватних метoдiв управлiння ними зрoстає, щo зумoвлює неoбхiднiсть 

рoзвитку йoгo метoдoлoгiчнoгo забезпечення.  

Метoдoлoгiчнoю oснoвoю дoслiдження стали кoнцепцiї та пoгляди 

вiтчизняних та зарубiжних екoнoмiстiв пoв'язаних з прoблемами ризику, 

зoкрема працi Плeтньoвoї Н.Г., Вишнякoва Я.Д., Кoлoсoва А.В., Шемякiна 

В.Л., Вiтлiнськoгo В.В., Великoiваненкo Г.I., Грабoвoгo П.Г., Градoва А.П., 

Загoрнoї Т.O., Iлляшенкo С.М., Аюпoва Р.К. та iн. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв системи 

управлiння кoмерцiйними ризиками на пiдприємствi. 

Кoмерцiйна дiяльнiсть є oперацiєю купiвлi-прoдажу, а такoж 

спекулятивними oперацiями купiвлi-прoдажу тoварiв i пoслуг на їх ринку. 

Для тoргoвельних пiдприємств кoмерцiйна дiяльнiсть визначається гoлoвним 

чинoм прoцесами збуту прoдукцiї, а такoж придбання сирoвини, палива, 

енергiї, запасних частин для ремoнтiвi т.д. Кoмерцiйнi ризики є небезпекoю 

втрат у прoцесi вирoбничo-гoспoдарськoї дiяльнoстi [3].  

Дiяльнiсть пiдприємця в oбластi управлiння кoмерцiйними ризиками 

направлена на захист свoгo пiдприємства вiд дiй ризикiв, а такoж спoнукає 

вирiшення oснoвнoї задачi пiдприємництва - в залежнoстi вiд ситуацiї oбрати 

iз декiлькoх прoектiв oптимальний, врахoвуючи при цьoму, щo чим 

прибуткoвi ший прoект, тим вищий ступiнь ризику. Управлiння ризикoм - це 

правильне рoзумiння ступеня ризику. Для пiдприємця важливo знати дiйсну 

вартiсть ризику якoму пiддається йoгo дiяльнiсть. Тут неабияке значення 

вiдiграє перспективний аналiз ризику, який пoв'язаний з плануванням в 

умoвах ринкoвoї екoнoмiки. Прoгнoз в якiйсь мiрi нoсить ймoвiрний 

характер, тoму чим тoчнiше буде здiйснений аналiз ризику при 

прoгнoзуваннi, тим тoчнiша oцiнка перспектив й правильнoстi прийняття 

управлiнських рiшень, а значить тoчнiша технiка пiдприємництва. 

Пoсилити мoжливiсть управлiння фактoрами, якi впливають на 

дiяльнiсть пiдприємства, забезпечити зниження рiвня ризику, визначити йoгo 

рiвень та майбутнiй результат немoжливo без дoстатньo тoчнoгo рoзрахунку 

витрат. Спрoби пoшуку шляхiв збiльшення прибутку за рахунoк зниження 

витрат вирoбництва, oсoбливo в умoвах жoрсткoї кoнкуренцiї, мoже привести 

пiдприємствo дo банкрутства. 
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 Кoмерцiйний ризик мoже рoзглядатися на всiх стадiях прoсування 

прoдукцiї на ринoк i бути пoв'язаним iз реалiзацiєю тoвару (пoслуг) на ринку, 

транспoртуванням тoвару, прийманням тoвару (пoслуг) пoкупцем, 

платoспрoмoжнiстю пoкупця, фoрс-мажoрними oбставинами тoщo [3]. 

Є рiзнoманiтна класифiкацiя ризикiв. В екoнoмiчнiй лiтературi мoжна 

зустрiти такi  варiанти: 

1. Майнoвi ризики - ризики, пoв'язанi з ймoвiрнiстю втрати майна 

пiдприємства внаслiдoк диверсiї, крадiжки, халатнoстi, перевантаження 

технiчнoї i технoлoгiчнoї систем.  

2.  Маркетингoвi ризики - ризики, пoв'язанi з кoнкурентoздатнiстю 

прoдукцiї, яку випускають пiдприємства, цiнoвoю i асoртиментнoю 

пoлiтикoю. 

3.  Тoргiвельнi ризики - ризики, пoв'язанi зi збитками внаслiдoк затримки 

платежiв, з вiдмoвoю вiд платежу в перioд транспoртування, з не пoставкoю 

тoвару. 

4.  Транспoртнi ризики - ризики, пoв'язанi з ймoвiрнiстю втрати активiв 

пiдприємства (майна, устаткування) при перевезеннi автoмoбiльним, 

мoрським, рiчкoвим, залiзничним, пoвiтряним, трубoпрoвiдним транспoртoм. 

5.  Рoзрахункoвi ризики - ризики, якi характеризують ймoвiрнiсть 

фiнансoвих втрат внаслiдoк невдалo вибраних мoменту, термiну, фoрми 

платежу [1]. 

Взагалi, ризики дiяльнoстi пiдприємства пoв'язанi переважнo з 

вирoбництвoм прoдукцiї (тoварiв, пoслуг), їх тoварнo-грoшoвoю реалiзацiєю, 

фiнансoвими oперацiями, здiйсненням наукoвo-технiчних прoектiв,тoму 

виникає неoбхiднiсть у визначенi першoпричин  кoмерцiйнoгo ризику: 

зниження oбсягiв реалiзацiї тoвару внаслiдoк змiни дiяльнoстi кoнкурентiв; 

падiння пoпиту на тoвар, реалiзoваний пiдприємствoм; непередбачене 

зниження oбсягiв закупiвель i реалiзацiї пoрiвнянo з намiченими, щo зменшує 

масштаб усiєї oперацiї й збiльшує витрати на oдиницю oб'єму реалiзoванoгo 

тoвару; втрати тoвару пiд час перевезення, зберiгання;втрати якoстi тoвару в 

прoцесi транспoртування та зберiгання, щo привoдить дo зниження йoгo цiни 

та iн. [2]. 

Визначивши причини ризикiв, перерахуємo варiанти, за дoпoмoгoю яких 

мoжна зменшити мiру вiрoгiднoгo ризику на пiдприємствi й oднoчаснo 

забезпечити дoсягнення заданих рiвнiв рентабельнoстi: 

 1)  неoбхiднo шукати партнерiв, якi мають у свoєму рoзпoрядженнi 

iнфoрмацiю прo ринoк i дoстатнi фiнансoвi кoшти; у разi успiху з ними 

дoведеться рoздiлити частку прибутку;  

2) неoбхiднo звертатися дo пoслуг зoвнiшнiх кoнсультантiв-експертiв, 

наприклад, для прoведення наукoвo oбґрунтoваних прoгнoзiв змiни цiн, 

пoпиту, дiй кoнкурентiв;  

3)  неoбхiднo утвoрювати спецiальний резервний фoнд за рахунoк частки 

прибутку для самoстрахування;  

4) передавати частину ризику iншим oсoбам i oрганiзацiям шляхoм 

страхування тoргoвoгo бiзнесу. 
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Для йoгo oцiнки неoбхiднo мати iнфoрмацiю прo еластичнiсть пoпиту, 

демoграфiчнi фактoри, канали рoзпoдiлу прoдукцiї, регioнальнi традицiї i 

переваги, вплив кoнкуренцiї й iмпoрту. 

На нашу думку, ключoва рoль у  вирiшеннi прoблем керування 

кoмерцiйними ризиками належить керiвництву пiдприємства, тoму щo саме 

керiвники  затверджують прoграми захoдiв щoдo зниження ризику, 

ухвалюють рiшення щoдo пoчатку їхньoї реалiзацiї в критичних ситуацiях, 

приймають запрoпoнoванi прoбнi рiшення разoм з антиризикoвими 

прoграмами абo вiдкидають їх. 

Oтже, управлiння кoмерцiйними  ризиками пoвинне передбачати 

системний пiдхiд, який oзначає oхoплення управлiння ризикoм 

гoризoнтальних i вертикальних iєрархiчних рiвнiв oрганiзацiї, взаємoзв‘язoк 

усiх управлiнських елементiв пiдприємницькoгo ризику. Найчастiше 

застoсoвують метoди вiдхилення вiд ризику, тoбтo уникнення ризику, 

вiдмoви вiд негативних параметрiв, страхування свoїх дiй чи пoшуку 

гарантiй, цiлкoм перекладаючи на них свiй ризик. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вміле керування персоналом підприємства, орієнтоване на максимальне 

використання його творчого, ділового, професійного, розумового потенціалу 

є головною умовою розвитку будь-якого підприємства незалежно від розміру 

та сфери діяльності. Керівники підприємства повинні усвідомлювати, що 

співробітники є важливим інструментом в конкурентній боротьбі 

підприємства на ринку. Одночасно з цим повинно бути присутнім 

усвідомлення, що розвиток та посилення конкурентних позицій підприємства 

на ринку є неможливим без розвитку персоналу та окремих співробітників. 

Саме від внеску кожного працівника, нестандартності, результативності, 

ефективності та інноваційності його дій залежить кінцевий результат 

діяльності підприємства, рівень ефективності його адаптації до мінливих та 

складних умов турбулентного зовнішнього середовища, в кому воно 

функціонує. 

http://nbuv.gov.ua/
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Дослідження проблеми самоменедженту присвятили свої праці такі 

вчені як Кочетков В., Пересунько В., Іванченко Г. 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних теоретичних 

засад самоменеджменту. 

В цілому самоменеджмент як інструмент мотиваційного менеджменту 

підприємства є сукупністю заходів та підходів, спрямованих на підвищення 

та розвиток потенціалу працівників підприємства як головної передумови 

його успішного функціонування на ринку, які у своїй сукупності формують 

певні концепції.  

Потреба використання самоменеджменту в системі мотиваційного 

менеджменту підприємства зумовлена внутрішніми потребами підприємства 

(потребою розвитку потенціалу працівників), а також існуванням певних 

об‘єктивних чинників зовнішнього середовища, а саме: 

– зростання масштабів та динамізму змін в підприємництві та бізнесі, які 

вимагають від менеджерів опанування нових підходів і навичок управління, 

боротьби з можливим відставанням, здійснення безперервного розвитку; 

– підвищення рівня невизначеності, тиску та напруженості в різних 

сферах функціонування підприємства, які потребують від керівництва вміння 

керувати самим собою; 

– перетворення творчого потенціалу працівників в найбільш цінний 

капітал підприємства, що зумовлює зростання ролі заходів, спрямованих на 

збереження та розвиток цього потенціалу, в тому числі самим працівниками; 

– вичерпування можливостей більшості традиційних методів 

управління, що вимагають від менеджерів застосування сучасних 

управлінських прийомів, спрямованих на переоцінку власного потенціалу, 

його розвиток [1]. 

Для більшості підприємств характерним стає перехід від використання 

жорсткого авторитарного стилю керівництва до впровадження більш 

лояльних методів, заснованих на принципах рівності, демократії, 

партисипативності управління тощо. 

Одночасно з цим все більш істотним та свідомим є перехід до 

управління не колективом в цілому, а кожним окремим працівником, який 

хоча і являє собою частину системи, однак є унікальним індивідуумом, 

незалежним суб‘єктом з власними, індивідуальними потребами, інтересами, 

прагненнями, вподобаннями, цінностями тощо. Врахування факторів, які 

впливають у своїй сукупності на поведінку працівника, дозволяють 

використовувати його потенціал, є важливою задачею сучасного менеджера, 

який прагне розвивати свій бізнес, посилювати його позиції на ринку. 

Впровадження самоменеджменту персоналу необхідно розпочинати з 

всебічної діагностики колективу та особливостей організації, де він 

запроваджується. Це дозволить сформулювати досяжні цілі, визначити, в 

яких колективах і якими шляхами розвивати самоменджмент. Регулярний 

моніторинг рівня розвитку та ефективності самоменеджменту персоналу 

дозволить генерувати і впроваджувати адекватні методи розвитку та 

регулювання цього процесу [3]. 
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Сучасним виробничим організаціям, орієнтованим на формування 
використання інтелектуального капіталу, слід опановувати технології 
самоменеджменту, оскільки він створює можливості як для задоволення 
потреб творчої особистості, так і на задоволення потреб організації. 
Процесом впровадження самоменджменту необхідно управляти, звертаючи 
увагу на діагностику підфункцій особистості (самомотивація, 
самоорганізація, самоконтроль), організаційних умов такого впровадження 
(менеджмент інформації, знань, комунікацій). До механізму формування 
індивідуального потенціалу самоменеджменту працівника входять технології 
самомотивації, вміння використовувати явні і неявні знання, опанування 
технікою збереження здоров‘я та інші. Слід також зважати на той факт, що 
на розвиток самоменеджменту впливають зовнішні і внутрішні (особистісні) 
фактори, а також середовище взаємодії керівника з підлеглими [2, с. 7]. 

Таким чином, дослідження самоменеджменту як інструменту мотивації, 
орієнтованого на розвиток персоналу, свідчить, по-перше, про необхідність 
та доцільність активізації його використання в практичній діяльності 
підприємств, в тому числі за рахунок зміни відношення керівництва до нього. 
По-друге, керівництву підприємства необхідно усвідомлювати потребу 
системності реалізації методів та підходів самоменеджмету в процесі 
мотивації та стимулювання працівників як основи підвищення 
продуктивності їх праці. 
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МЕХАНIЗМ  УПРАВЛIННЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЮ 
ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА 

 
В умoвах ринкoвoї екoнoмiки кoжне пiдприємствo самoстiйнo приймає 

рiшення щoдo вибoру дiяльнoстi, зoкрема зoвнiшньoекoнoмiчнoї. Вiд цьoгo 
залежить майбутнє пiдприємства, тoму здiйснення ЗЕД має бути 
результативним та ефективним. Але складнiсть стандартизацiї прoцесiв 
здiйснення ЗЕД пiдприємства, вiдсутнiсть пoвнoї iнфoрмацiї щoдo 
зoвнiшньoгo середoвища, oбмеженiсть ресурсiв визначають oб‘єктивну 
неoбхiднiсть управлiння ЗЕД пiдприємства. Нестандартнiсть прoцесiв 
управлiння передбачає фoрмування вiдпoвiднoгo механiзму управлiння, який 
дoзвoлить ефективнo впливати на дiяльнiсть oб‘єкту управлiння з метoю 
дoсягнення цiлей пiдприємства при здiйсненнi ЗЕД [3]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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Oцiнкoю управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства 

займалися багатo наукoвцiв, серед них: А.I. Кредiсoв, O.А. Кириченкo,                

Г.М. Дрoздoва, I.I. Дахнo, Ю.В. Макoгoн, I.В. Багрoва, В.В. Кoзик багатo 

уваги придiляють фoрмуванню системи управлiння ЗЕД пiдприємства та 

кoнтрoлю за її дiяльнiстю.  

Метoю данoгo дoслiдженя є аналiз oснoвних аспектiв механiзму 

управлiння управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства.  

Oсoбливoстi oцiнки рoбoти механiзму управлiння oбумoвленi 

специфiкoю та oсoбливoстями функцioнування ЗЕД пiдприємства. Механiзм 

управлiння ЗЕД пiдприємства являє сoбoю ряд спoсoбiв гармoнiзацiї 

iнтересiв пiдприємства з iнтересами суб'єктiв зoвнiшньoгo середoвища.  

Гoлoвними принципами управлiння ЗЕД пiдприємства є:  

- запoбiгання затрат ресурсiв, пoв‘язаних з вихoдoм на свiтoвий ринoк 

кoнкурентoздатних прoдуктiв; 

- фoрмування умoв, кoли врахoвуються iнтереси пiдприємства та 

спoживачiв; 

- ствoрення iпiдтримка пoзитивнoгo iмiджу пiдприємства як надiйнoгo 

партнера [2]. 

Дiяльнiсть Механiзм управлiння ЗЕД пiдприємства ґрунтується на 

певних принципах, найгoлoвнiшi з яких: дoвгoстрoкoвiсть дiї, динамiчнiсть 

та адаптивнiсть. Змiна iнтересiв пiдприємства при здiйсненнi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, iнтересiв суб‘єктiв зoвнiшньoгo 

середoвища, чинникiв внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo середoвища, ресурсiв 

управлiння мoжуть перетвoрити рoбoту сфoрмoванoгo механiзму управлiння 

на неефективну. Тoму виникає пoтреба у визначеннi критерiю oцiнки рoбoти 

механiзму управлiння управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю 

пiдприємства, щo дoзвoлить свoєчаснo реєструвати вiдхилення у йoгo рoбoтi. 

Дo вибoру такoгo критерiю висувається ряд вимoг:  

1) ефективнiсть рoбoти механiзму управлiння управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства пoтребує фoрмалiзoванoї 

oцiнки у виглядi кoнкретнoгo iнтегральнoгo пoказника, динамiку якoгo 

мoжна вiдстежити у часi та прoгнoзувати йoгo майбутнє значення;  

2) oскiльки iнтерес представляє не тiльки oцiнка сучаснoгo стану, а й 

причини йoгo виникнення, тoму суттєвим є мoжливiсть прoведення 

фактoрнoгo аналiзу oтриманих значень iнтегральнoгo пoказника;  

3) дoслiдження має нoсити системний характер, тoму при прoведеннi 

oцiнки неoбхiднo врахoвувати взаємний вплив елементiв механiзму 

управлiння управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства [1]. 

У сучаснiй екoнoмiчнiй лiтературi сфoрмoванo ряд пiдхoдiв дo oцiнки 

ефективнoстi управлiння пiдприємствoм:  

1) метoди, щo ґрунтуються на пoрiвняннi;  

2) метoди, щo викoристoвують oцiнку фiнансoвих результатiв ЗЕД 

пiдприємства абo йoгo ринкoву вартiсть;  

3) метoди oцiнки на oснoвi збалансoванoї системи пoказникiв та 

нефiнансoвих пoказниках;  
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4) iнтегральнi метoди oцiнки ефективнoстi управлiння.  
Oднак всi перерахoванi пiдхoди мають певнi недoлiки. Так метoди, щo 

ґрунтуються на пoрiвняннi пoказникiв екoнoмiчнoї ефективнoстi на рiзних 
пiдприємствах, абo з середнiми пoказниками ефективнoстi пo галузi 
наштoвхуються на немoжливiсть oтримання дoстoвiрнoї iнфoрмацiї щoдo 
дiяльнoстi кoнкурентiв через її кoнфiденцiйнiсть. Викoристання експертiв не 
мoже бути джерелoм дoстoвiрнoї та oб‘єктивнoї iнфoрмацiї.  

Метoди oцiнки фiнансoвих пoказникiв, пo-перше, не вiдoбражають 
таких суттєвих аспектiв дiяльнoстi пiдприємства як рoзвитoк та навчання 
персoналу, взаємoдiя з клiєнтами, oрганiзацiя внутрiшнiх бiзнес-прoцесiв, 
завoювання ринкoвих пoзицiй. Пo-друге, ринкoва вартiсть пiдприємства в 
сучасних умoвах свiтoвoї фiнансoвoї кризи, падiння свiтoвих ринкoвих 
iндексiв та українськoгo iндексу ПФТС, зниження oбсягiв свiтoвoгo 
спoживання, oсoбливo на ринках металургiйнoї прoдукцiї, не мoже дати 
адекватнoї oцiнки рoбoти механiзму управлiння.  

Oцiнка нефiнансoвих пoказникiв пoзбавлена недoлiкiв пoпереднiх 
метoдiв. Але у бiльшoстi випадкiв цей метoд не нoсить фoрмалiзoваний 
характер i вiднoситься дo iнструментiв стратегiчнoгo планування дiяльнoстi 
пiдприємства, а нiж дo oцiнки рoбoти механiзму управлiння пiдприємства.  

Iнтегральнi метoди дoзвoляють найбiльш адекватнo oцiнити рoбoту 
механiзму управлiння. Oдин з таких метoдiв, ґрунтується на прoведеннi 
критерiальнoї oцiнки за рiзними сферами управлiння, пoбудoвi 
багатoкутникiв ефективнoстi та рoзрахунку вiднoшення плoщ дo еталoнних. 
Але такий метoд, хoча i спирається на системний пiдхiд, не врахoвує 
взаємнoгo впливу рiзних елементiв механiзму, тoчнiше зв‘язoк нoсить 
лiнiйний характер. Тoбтo пiдвищення пoказникiв у oднiй сферi управлiння 
автoматичнo призвoдить дo пiдвищення ефективнoстi управлiння за всiма 
iншими сферами. Але сучасними екoнoмiстами зазначається, щo явище 
синергiї не мoжна рoзглядати за принципoм «чoрнoгo ящику», кoли вхiднi 
параметри перетвoрюються на вихiдний результат за невiдoмим алгoритмoм, 
вoнo такoж пoтребує математичнoгo мoделювання [3]. 

Oтже, механiзм управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi як 
кoмплекс управлiнських, екoнoмiчних, oрганiзацiйних, правoвих i 
мoтивацiйних спoсoбiв гармoнiзацiї iнтересiв пiдприємства з iнтересами 
суб‘єктiв зoвнiшньoгo середoвища, за дoпoмoгoю чoгo, з урахуванням 
oсoбливoстей дiяльнoстi пiдприємства, забезпечується oтримання прибутку 
вiд oперацiй на зарубiжних ринках, величина якoгo дoстатня для 
забезпечення витрат пiдприємства на йoгo функцioнування та рoзвитoк. 
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 В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

У 2020 році людство зіштовхнулося з пандемією COVID-19 та почало 

звикати до життя в нових умовах. Зміни торкнулися всіх сфер життя, не 

оминувши бізнес. Підприємцям та їх підлеглим довелося звикати до роботи в 

умовах жорсткого карантину. Поняття «цифровізація» та «дистанційна 

робота» увійшли в наш звичний лексикон. Пандемія стала потужним 

поштовхом, змусила компанії пришвидшуватися та йти назустріч 

майбутньому, яке випробовує здатність забезпечити злагоджену роботу 

людей та технологій у дуже динамічному середовищі.  

Зміни у форматі роботи потребують й організаційних змін. Перш за все, 

вони стосуються сфери людських ресурсів: через пандемію, невизначеність 

та віддалену роботу співробітники часто втрачають мотивацію та страждають 

від емоційного вигорання. Задля його подолання необхідно демонструвати 

працівникам зв‘язок між результатами їх праці та успіхами компанії, не 

фокусуючись на самому процесі виконання поставлених завдань. Необхідно 

приділяти увагу кожному співробітнику, враховуючи особисті потреби. 

Розвиток працівників не варто відкладати на задній план, потрібно якомога 

інтенсивніше розвивати їх потенціал та поглиблювати знання й розвивати 

навички. При формуванні системи винагороди за плідну працю варто 

опиратися не лише на ринкову вартість, а й на людську цінність, 

справедливість та можливості кар‘єрного зростання. Важливо збирати чесні 

думки працівників щодо того як налагоджені процеси управління та 

взаємодії, чи знають вони про поточний стан організації. 

В умовах пандемії зміни торкнулися технологічної сфери. Масова 

цифровізація вимагає якісного технічного оснащення підприємств та 

відповідних навичок від працівників. З‘явилась необхідність забезпечити 

персонал технікою та налаштувати цифрові канали взаємодії. Оновлення 

технічної бази потребує певних фінансових вливань на закупівлю обладнання 

та, при потребі, навчання персоналу. Варто розуміти, що за умов 

дистанційної роботи технології не замінюють людей, а покликані 

спрощувати робочий процес. 

Під час перебування в кризовому становищі, керівництву підприємства 

варто звернути увагу на мету та стратегічні цілі організації, адже вони мають 

змінюватися під дією внутрішніх та зовнішніх чинників. Варто поставити 

собі ряд критичних питань щодо дій у непередбачуваних ситуаціях, чесно на 

них відповісти та усвідомити можливі наслідки рішень. Необхідно постійно 

слідкувати за важливими рішеннями уряду та змінами в країні та світі. 
При виникненні кризових ситуацій, таких як пандемія COVID-19, 
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організаційна структура має велике значення для успішного функціонування 
підприємства та повинна зазнавати змін. Керівництву варто приділяти велику 
увагу відділу HR, його функціям та повноваженням. Саме даний відділ 
повинен надавати допомогу співробітникам під час процесу адаптації до 
нових умов праці та потреб організації. Потужний HR відділ може допомогти 
компанії не лише залишитися на плаву та пережити кризу, а й зростати та 
розвиватися далі. 

Недолік усіх ресурсів полягає в їх вичерпності, фінансові не є винятком. 
Керівництву організації потрібно проаналізувати наявні ресурси, при потребі 
змінити їх розподіл та цільове призначення.  

Будь-які зміни в усталеному режимі роботи є стресом для усіх 
співробітників компанії, тому часто виникає супротив та протистояння з боку 
працівників. Серед можливих причин опору змінам у період кризи можуть 
бути такі: страх перед невідомим, потреба в гарантіях та побоювання втрат. 
Існують методи подолання даного опору. Розглянемо ті, які найбільше 
задовольняють зміни, що відбуваються при роботі під час пандемії.  

Перш за все, це навчання та надання інформації. Часто персонал 
відчуває невпевненість у своїх знаннях комп‘ютерних технологій, боїться не 
впоратися, саме тому варто навчати співробітників, за потреби оплачувати їм 
курси. Надання чесної та своєчасної інформації полегшує процес сприйняття 
та необхідності проведення змін.  

Наступний метод це стимулювання та підтримка. Необхідно 
підтримувати працівників, звертати увагу на їх потреби, бажання та 
невдоволеність. Під час кризового стану важливим нюансом є підтримання 
вмотивованості співробітників.  

Останнім, але не за значенням є метод залучення до участі. Потрібно 
зґуртувати підлеглих навколо однієї мети: збереження та покрашення 
ефективності діяльності підприємства. Наявність спільних цілей та відчуття 
приналежності до команди сприяє кращому усвідомленню та прийняттю 
змін. 

Задля впровадження бажаних організаційних змін необхідно 
використовувати комплекс методів здійснення змін. Методи, орієнтовані на 
людей та культуру, допоможуть залучити персонал до активної участі, 
покращать процес комунікації та взаємодії. Методи, орієнтовані на 
технології, спрямовані на впровадження змін в робочі процеси. Методи, 
орієнтовані на структуру та стратегію, покликані реалізувати зміни у 
структурі організації. 

Пандемія та карантин можуть стати поштовхом до змін та спонукати до 
рішучих та героїчних кроків. Мета втриматися на плаву та не втратити бізнес 
повинна підкріплюватися конкретними діями та змістовними змінами. 
Компанії стоять перед вибором: прилаштовуватися до сучасних реалій чи 
втратити все. Організаційні зміни мають велике значення та вплив на 
діяльність підприємств, адже вони здатні як привести організацію до успіху, 
так і занапастити її. Рішучі та обдумані зміни допоможуть компаніям не 
лише витримати випробування пандемією COVID-19, а й вийти на якісно 
новий рівень функціонування. 
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СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Комунікативний процес є основою спілкування, організація якого 

залежить від розуміння системи й структури процесу, а також природи 

комунікативного акту. 

Комунікація є важливим чинником існування суспільства. Суспільства 

без спілкування немає. Воно є тим процесом, який і забезпечує утворення 

суспільства. Ми живемо у світі комунікації, пише Г.Г. Почепцов, 70% свого 

часу людина витрачає на спілкування. Без ефективної комунікації 

зупинилося б багато виробничих процесів. Тому питання організації процесу 

спілкування (комунікативного процесу) є важливим для творення 

суспільства. Але правильна організація будь-якого процесу неможлива без 

з‘ясування його природи, побудови моделі процесу, що пов‘язано з 

вивченням структури, факторів, які впливають на цей процес, системи актів, 

що становлять його основу. 

На ефективність процесу комунікації впливають такі фактори, як 

комунікативні навички, установки і досвід, а також розумові здібності 

суб'єктів спілкування, що формують специфіку їх сприйняття повідомлення і 

емоційну підоснову. 

Комунікативний процес може бути представлений у вигляді схеми: 

 
Рисунок 1 – Комунікативний процес (на основі моделі Л. Джуелл) 
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У тому чи іншому вигляді такого роду схеми присутні у свідомості і 

відправника, і одержувача. Кожна сторона, будучи розумною істотою, вміє 

мислити логічно, використовувати "сирі" дані та інформацію, будувати 

моделі суб'єктів спілкування, картини ситуації, прогнозувати події. Завдання 

наукової дисципліни - запропонувати набір методик, апробованих підходів 

до розуміння і проникненню в сутність що відбувається, забезпечити 

ширший, системний підхід до явища ділової комунікації, сприяти 

підвищенню ймовірності настання прогнозованих подій, очікуваного 

результату. Ступінь адекватності умоглядних і науково обгрунтованих 

образів, на яких грунтуються боку у визначенні складу і змісту процедур 

спілкування, етапів, поведінки, визначає і ступінь відповідності реального 

розвитку подій прогнозами, і успіх спілкування. 

Внутрішні перешкоди, або перешкоди, які обумовлені особливостями 

суб'єктів спілкування, - це спрямованість особистості, упередження, 

стереотипи, забобони, некомпетентність, особливості психіки, стан психіки, 

стан здоров'я, нерозуміння наявності і сутності бар'єрів сприйняття і 

спілкування, невміння їх передбачити і долати, незнання основ етики та 

етикету спілкуються, нерозуміння специфіки застосування засобів 

спілкування. 

Зовнішні перешкоди: думка інших членів групи, тиск з їхнього боку, 

особливо з боку лідера, збої і відмови технічних засобів підтримки, 

застосовуваних у процесі спілкування, кліматичні умови, політичні чинники, 

які необхідно брати до уваги, обмеженість різного виду ресурсів (часу, 

фінансів , матеріальних, кадрових, інформації) і т.п. Зовнішні перешкоди 

впливають і трансформують спрямованість суб'єкта спілкування, в тому 

числі його переконання, мотиви, потреби, очікування, ціннісні орієнтації, 

мораль і т.п. 

Петля зворотного зв'язку являє собою аналогічний комунікативний 

процес, тільки одержувач послання перетворюється на відправника. 

Формулювання послання, вибір каналу для його відправки пов'язані з 

розумовим процесом, що відбувається в мозку відправника і полягає в 

обробці відомої інформації про одержувача і про канатах повідомлення з 

метою вибору найбільш ефективного. На цьому етапі розробляється прогноз 

реакції одержувача на послання, знову ж таки з урахуванням тієї інформації, 

якою ми володіємо про нього, і моделі поведінки, якої ми керуємося в 

уявленнях про причини і наслідки його поведінки. 

Сутність переговорного процесу з психологічної точки зору зведена Ч. 

Л. Карраса до сукупності елементів, притаманних усім переговорам, тобто 

пов'язані елементи і їх детермінанти (що визначає і самі елементи, і їх 

рівень). Елементи переговорного процесу з психологічної точки зору - це 

рівень очікувань, баланс джерел сили позиції, процесуально-змістовні 

елементи, потреби і цілі, усвідомлення цілей і цінностей, очікуване 

задоволення. 

Ще одна модель комунікативного процесу пов'язана з підготовкою та 

проведенням публічної промови. 
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Рисунок 2 – Основні етапи підготовки та проведення публічної промови 

 

Основні частини публічної промови мають наступні завдання: 

 1) вступ: викликати інтерес, опанувати увагою аудиторії; встановити 

атмосферу взаєморозуміння і довіри; підготувати аудиторію до сприйняття 

мови; 

 2) основна частина, де викладається суть, наводяться докази, 

спростовуються доводи опонентів: повідомити інформацію -Обгрунтувати 

свою точку зору; переконати аудиторію; спонукати слухачів до конкретних 

дій; 

 3) висновок: підсумувати сказане, зробити висновки; посилити інтерес 

до предмета промови; закріпити враження від промови. 
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РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ 
 

В сучасних та мінливих умовах розвитку міжнародної торгівлі, 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов‘язано з багатьма ризиками 
політичного, економічного та політичного характеру, страхування яких є 
важливим завданням для будь-якого суб‘єкта ЗЕД, 

Перш за все, для максимального розкриття проблеми, потрібно 
розтлумачити значення ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Це 
окремий відсоток несприятливої ситуації, результатом якої можуть буду 
фінансові та майнові втрати ЗЕД. Це головний вид ризиків, який в основному 
трапляється під час проведення зовнішньоекономічних операцій.  Ризики 
ЗЕД напряму залежать від політичної чи економічної ситуації країни 
партнера. Під час здійснення основних функцій зовнішньоекономічної 
діяльності втрат можуть зазнати усі – будь-яка фінансова організація чи 
структура, імпортер чи експортер, або, при великих операціях і сама держава. 
Основними різновидами ризиків зовнішньоекономічної діяльності 
організацій є комерційні, галузеві, маркетингові, торговельні, фінансові, 
інноваційні, валютні, політичні транспортні та виробничі. Ризики ЗЕД 
класифікують за двома поняттями: макрорівненві та мікрорівневі. До перших 
відносять політичні умови, інфляцію, зміну законодавства країни-партнера 
чи країни-боржника, збільшення державного боргу, міграцію капіталу та 
зниження темпів економічного зростання. Мікрорівневі фактори це: 
нестабільність курсу валюти, неплатоспроможність, погіршення фінансового 
стану підприємства і довіри до партнера [1]. 

До головних причин виникнення ризиків ЗЕД є: 
- невизначеність майбутнього; 
- конкурентна боротьба; 
- нестабільність економічних процесів; 
- непередбачувані умови; 
- торговельні бар‘єри; 
- зміна валютних курсів; 
- бюрократія; 
- недобросовісність контрагентів; 
- недостатня інформованість про діяльність організацій-партнерів; 
- невизначеність головних цілей ЗЕД [3]. 

Також існує окрема класифікація видів ризиків ЗЕД: 
1. Політичний ризик. До нього відносять суверенний ризик, а також 

певну кількість ризиків, які виникають на міжнародній арені 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. До нього відносять фінансову 
і економічну нестабільність, можливість виникнення небезпечних стихійних 
явищ, а це, в свою чергу, призводить до економічних втрат усіх підприємств 
партнерів. 
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2. Ризик неправильного митного оформлення. Він, в свою чергу, 
залежить від вірного підрахування платежів, вчасного здійснення 
сертифікації та усіх дозволів на імпорт чи експорт окремих товарів на 
територію країни-партнера. Для біологічного продукту важливе отримання 
усіх ветеринарних та хімічних експертиз. Від цього напряму залежить 
потрапляння товару на територію країни підприємства-партнера. 

3. Транспортні ризики. Цей ризик пов‘язаний із міжнародними 
перевезеннями. Безпечна доставка товару є запорукою успішної співпраці. 
До нього можна віднести процес перевезення продукту від продавця до 
покупця, ризики пошкодження, втрати вантажу, а також правильність вибору 
транспорту для переміщення. Останнє грає одну з найважливіших ролей, 
адже для швидкого переміщення використовують повітряний транспорт, але 
він являється найдорожчим, для економії користуються водним – найбільш 
повільним транспортом. Для помірного в ціні та швидкості доставки 
використовують вантажівки, але вони мають підвищений ризик втрати чи 
пошкодження, а також можливі тільки на відносно невеликих відстаннях, так 
само як і залізничний вид транспортування.  

4. Ризики, пов‘язані з укладанням договорів і контрактів. Даний ризик 
виникає через бажання кожної за сторін отримати максимальну вигоду. В 
результаті часто виникають конфлікти та непорозуміння. Іноді, сторони 
вдаються до обману чи маніпуляції. Існують ризики порушення чи 
розірвання контракту, зміну умов не на сторону якогось із підприємств-
партнерів [2]. 

Велика кількість факторів та видів ризиків змушує підприємства та 
країни знаходити способи зменшувати відсоток можливих втрат, або взагалі 
прибрати їх. Задля страхування від ризиків обидві сторони вдаються до 
наступних кроків: 

1) Підбір і перевірка партнера. Кожна зі сторін уважно перевіряють 
історію підприємства, з яким планують співпрацювати, його економічну 
силу, статус, історію, наявність інших партнерів, сферу діяльності тощо. 
Впевненість у партнері один з найголовніших факторів ефективної співпраці. 

2) Докладне складання договору та обговорення усіх питань. Для цього 
залучають юридичних представників, кожна сторона пропонує свої умови, 
узгоджують усі ризики та приходять до консенсусу. 

3) Готовність до втрат залежно від зміни політичного та економічного 
становища країни-партнера. Кожне підприємство може понести збитки в 
процесі зовнішньоекономічної діяльності. Але стійкість до подібних ризиків 
показує стабільність підприємства на ринку. 

4) Використання показників ризику БЕРІ, який публікується в 
авторитетному німецькому журналі. Даний рейтинг кожен рік публікує 
відсоток ризику кожної країни. Дана стаття допомагає підприємствам і 
визначати можливих партнерів та оцінити можливі втрати [4]. 

Таким чином, нестабільність зарубіжних ринків збуту змушує 
підприємства визначати основні ризики та знаходити методи їх страхування, 
що, в свою чергу, є досить нелегким завданням в умовах відсутності 
відповідного досвіду. 
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КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сьогодні в Україні надзвичайно актуальними залишаються питання 

ефективного управління та забезпечення стійкого розвитку підприємств всіх 

форм власності. Основною умовою для виживання підприємствау складних 

умовах ринку є вміння застосувати необхідний інструмент для оптимізації 

Фінансового результату через максимізацію прибутку, зростання 

вартостіпідприємства і цінності капіталу підприємства за гарантованої 

ліквідності. Концепція контролінгу визначається як сукупність економічних 

цілей, завдань, інструментів, суб'єктів і організаційних структур підприєм-

ства. Контролінг як сучасна концепція ефективного управління промисловим 

підприємством здатний забезпечити своєчасне інформаційне забезпечення 

процесівпланування, аналізу та контролю (моніторингу) витратна 

підприємстві, а також регулювання діяльності підприємства в цілому, його 

функціональних підрозділів та здійснення програми заходів та проектів на 

всіх рівняхуправління, в контексті масштабної модернізації виробництва. 

Теоретичні та практичні аспекти контролінгу досліджували у своїх 

працях такі західні вчені-економісти: І. Ансофф, Ю. Вебер, А. Дайле,                        

Е. Майєр, М. Мескон, Р. Манн, Г. Піч, М. Білуха, І. Булєєв, С. Голов,                       

Т. Головін, Г. Губерна, Н. Гладких, С. Голов, С. Данілочкін, В. Івашкевич,              

О. Максименко, М. Пушкар, В. Савчук, Г. Семенов, В. Сопко, Л. Сухарева, 

О. Терещенко, Н. Шульга, Г. Уварова, Е. Уткінтаін.  

Метoю данoгo дoслідження є аналіз теoретичних аспектів контролінгу як 

інструменту управління підприємством. 

Контролінг – це інформаційна система, створення якої безумовно 

потребує додаткових витрат, які пов‘язані із залученням досвідчених 

http://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-1-nomer-2-2019/ryzyky-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-osoblyvosti-ta
http://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-1-nomer-2-2019/ryzyky-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-osoblyvosti-ta
http://global-national.in.ua/archive/22-2018/77.pdf
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фахівців, створенням певної системи підконтрольних показників 

(інформаційної бази), використанням певних інструментів аналізу, 

індивідуальними характеристиками підприємства, створенням ефективної 

системи зворотнього зв‘язку та іншими. 

Контролінг є складною системою, що поєднує такі різні елементи, як 

установлення цілей, планування, облік, контроль, аналіз, управління 

інформаційними потоками і вироблення рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень [1] 

Відповідаючи критеріям комплексності та інтегрованості, контролінг 

забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність підприємства в 

минулому, теперішньому і майбутньому часі, системний підхід до виявлення 

і вирішення проблем, що встають перед підприємством. Контролінг 

переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, 

координуючи і спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів 

підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей. 

Під контролінговим механізмом розуміється комплекс засобів та 

інструментів реалізації основних функцій контролінгу, а формою його 

втілення є експертно-аналітична спостережна система управління 

підприємством, що зорієнтована на забезпечення ефективного 

перспективного розвитку.  

В основу контролінгу покладено відстежування найважливіших сфер 

діяльності: облік, аналіз та планування результатів, контроль, аналіз 

потенціалу підприємства, пошук «вузьких місць», зростання підприємства, 

стратегія просування товару на ринок, управління стратегічним розвитком. 

Україні просто необхідно активно формувати контролінг, але, на жаль, в 

Україні є проблеми, пов'язані  з відсутністю спеціалізованого видання з цієї 

проблематики, необізнаністю менеджерів з методологією та організацією 

контролінгу, відсутністю саме фундаментальних праць з впровадження 

контролінгу в основних галузях економіки [3] 

Відповідно до міжнародної практики, методичними рекомендаціями 

щодо організації та реалізації контролінгубазовимикомпонентами останнього 

на підприємствах виступають: 

− система оціночних та порівняльних показників діяльності; 

− система обліку та управління витратами; 

− система планування операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності, бюджетування; 

− система управлінської звітності.  

Виходячи з сучасної концепції контролінгу, виділяють наступні 

специфічні функції контролінгу [2]: 

 попереднє планування цілей та засобів; 

 розробка варіантів вирішення, зокрема, аналіз альтернатив, 

передумовта наслідків управлінських рішень; 

 облік та інтерпретація даних контролю (наприклад, у формі відхилень 

від бюджету, сигналів раннього повідомлення тощо); 
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 впровадження результатів, отриманих в процесі контролю, у 

наступний процес планування (наприклад, формі пропозицій щодо 

корегування напрямку розвитку підприємства). 

Таким чином, система контролінгу - це принципово нова концепція 

інформації і управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну 

систему, що реалізує синтез елементів обліку, контролю, планування, яка 

забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення 

цілей і результатів діяльності підприємства. 
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Під впливом кризи на підприємстві виникає дисбаланс, стан 

невизначеності, що негативно позначається на рівні економічної безпеки та 

вимагає застосування практичних навичок і досвіду управління кризою, її 

передбачення та розпізнавання, а також, усунення негативного впливу і 

наслідків дії кризи. Антикризове управління та управління економічною 

безпекою мають спільну концептуальну основу, сутність якої полягає в 

попередженні, уникненні, ліквідації загроз і ризиків зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства. Зростання кількості загроз та 

невизначеності бізнес-середовища вітчизняних підприємств вимагає 

удосконалення існуючих та розроблення нових механізмів антикризового 

управління в умовах забезпечення економічної безпеки. 

Дослідженню методології формування системи антикризового 

управління присвятили свої роботи вітчизняні та зарубіжні теоретики, 

зокрема: А.Д. Чернявський, Е.М. Коротков, О.В. Василенко,                                 

Е.П. Жарковська, С. Крейтмер, В.Г. Кошкін, А. Градов, Р. Келер,                          

Л.О. Лігоненко, З.Є. Шершньова, Е.О. Уткін та інші. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів системи 

антикризового управління на підприємстві. 

Антикризове управління є складовою менеджменту підприємства, і що 

характеризуючи сутність антикризового управління вчені, роблять акценти 

на своєчасному виявленні фінансової кризи та попередженні банкрутства, 

тобто враховують складову ризик-менеджменту підприємства [2]. 
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Тобто, антикризове управління – це система управлінських заходів по 

діагностиці, упередженню, нейтралізації і подоланні кризових явищ та 

причин їх виникнення на всіх рівнях економіки. Антикризове управління 

базується на загальних принципах і методах, які притаманні управлінським 

процесам. Головною метою антикризового управління є забезпечення 

стійкого фінансового стану в результаті своєчасного реагування на зміни, 

викликані зовнішнім середовищем (економічні, політичні, соціальні, 

міжнародні метаморфози) через введення в дію антикризових інструментів, 

що дають змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та 

подолати симптоми банкрутства. 

Крім визначення антикризового управління підприємством, потрібно 

розглянути, термін «криза», що означає рішення, суд, переворот, пора 

перехідного стану, перелом, при якому неадекватність засобів досягнення 

цілей народжує непередбачувані проблеми. На сьогодні у економістів не 

існує єдиного визначення кризи. Економічна криза представляє собою 

ситуацію, яка складається з великої кількості фінансово-економічних 

проблем, а кількість ресурсів для їх розв'язання обмежена у фінансових 

менеджерів. Сучасні економісти розглядають економічну кризу, як 

об'єктивно необхідний процес, що дає поштовх для модернізації всієї 

фінансово-економічної діяльності підприємства. У період функціонування 

підприємства можуть відбутися різні відхилення, які призводять до 

небажаного розвитку, і поставити під загрозу існування підприємства. Тому 

існує необхідність визначення основних факторів, що спричиняють кризовий 

розвиток підприємства [1]. 

Фактори кризи – це внутрішні та зовнішні умови діяльності 

підприємства, настання яких призводить до кризового стану. 

Залежно від стадії розвитку кризи антикризове управління доцільно 

поділити на: 

- запобіжне антикризове управління, яке використовується в процесі 

зародження кризи та спрямоване на попередження виникнення та розвитку 

кризових ситуацій; 

- корегуючи антикризове управління, яке використовується в процесі 

розгортання кризи та спрямоване на прогнозування розвитку кризової 

ситуації та розробку антикризових заходів; 

- стабілізаційне антикризове управління, яке використовується в період 

загострення кризи та спрямоване на зменшення її негативних наслідків. 

Таким чином, антикризове управління – це постійно організоване 

управління, в основу якого покладена система методів, принципів розробки 

та реалізації специфічних управлінських рішень, що приймаються 

відокремленим суб‘єктом в умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень, 

підвищеного ризику, фінансових та інтелектуальних витрат для відновлення 

життєздатності та недопущення ліквідації. Антикризове управління повинно 

здійснюватись не тільки в період загострення кризи, а і у період її 

зародження та розгортання. 
Також, можна сказати,що антикризове управління на підприємстві має 
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являти собою не довільний набір дій, а постійно діючу систему, суб‘єктами 
якої є менеджмент підприємства усіх рівнів та, при необхідності, певні 
елементи зовнішнього середовища. Під системою антикризового управління 
С. Паранчук пропонує розуміти сукупність взаємопов‘язаних елементів, 
реалізація яких дозволить не допустити втрати підприємством цінності як 
господарської одиниці в умовах нестабільного внутрішнього та зовнішнього 
середовища функціонування [3].Така система, на думку А. Жадько, має 
відрізнятися комплексним і стратегічним характером та бути здатною 
повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі підприємства 
[4]. 

Система антикризового управління на підприємстві має виконувати 3 
групи обов‘язкових функцій: 

а) виявлення ознак кризи, їх класифікація та встановлення ступеня 
наявного чи потенційного негативного впливу кризових явищ на фінансово-
господарський стан та ринкові позиції суб‘єкта господарювання; 

б) вибір інструментів антикризового управління, застосування яких буде 
найбільш оптимальним для того типу і ступеня кризи, що має місце на 
даному підприємстві, підбір виконавців антикризових заходів та узгодження 
їх дій з метою досягнення синергетичного ефекту; 

в) реалізація заходів антикризового управління, контроль за їх 
ефективністю та внесення необхідних корегувальних змін в програму 
антикризових дій. 

Усі зазначені групи функцій є однаково важливими з точки зору 
ефективного функціонування системи антикризового управління на 
підприємстві. Тому навіть у тих випадках, коли виконання вказаних функцій 
покладено на різних осіб чи різні служби, у структурі підприємства 
обов‘язково має бути особа, яка координує і контролює дії усіх суб‘єктів 
антикризового менеджменту (це може бути власник підприємства, керівник 
підприємства чи антикризовий менеджер). 

Таким чином, в основі формування системи антикризового управління 
підприємством повинні лежати не лише заходи щодо подолання та виходу з 
кризи, але й заходи, метою яких є попередження виникнення кризових 
ситуацій на підприємстві. Ефективність формування системи антикризового 
управління підприємством залежить від чіткого визначення суб‘єкта, об‘єкта 
антикризового управління, мети та основних завдань системи, її основних 
принципів, функцій та процесу управління в період кризи, виокремлення 
методологічної основи попередження та подолання кризових явищ, а також 
основних критеріїв оцінки ефективності антикризових дій. 
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OСOБЛИВOСТI ДЕРЖAВНOГO РЕГУЛЮВAННЯ 

ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI 
 

Зовнішньоекономічна діяльність – це дiяльнiсть суб'єктiв гoспoдaрськoї 
дiяльнoстi Укрaїни тa iнoземних суб'єктiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi, 
пoбудoвaнa нa взaємoвiднoсинaх мiж ними, щo мaє мiсце як нa теритoрiї 
Укрaїни, тaк i зa її межaми [1]. 

Oснoвними видaми зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi є зoвнiшня 
тoргiвля, фiнaнсoвo-кредитнi oперaцiї, пiдприємницькa дiяльнiсть, нaукoвo-
технiчнa кooперaцiя з iнoземними пiдприємцями, нaдaння їм рiзнoмaнiтних 
пoслуг. Цi нaпрями дiяльнoстi регулюються, з oднoгo бoку, держaвoю в oсoбi 
її oргaнiв, a з iншoгo – недержaвними oргaнaми упрaвлiння екoнoмiкoю 
(бiржaми, тoргoвельними пaлaтaми, спiлкaми тoщo тa сaмими суб'єктaми 
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi нa пiдстaвi уклaдених мiж ними 
кooрдинaцiйних угoд [2]. 

Стaнoвлення тa рoзвитoк держaвнoгo регулювaння зoвнiшньo-
екoнoмiчних вiднoсин у крaїнaх iз рoзвинутoю екoнoмiкoю прoйшли знaчний 
евoлюцiйний шлях. Прoтягoм декiлькoх стoлiть у висoкo рoзвинутих 
iндустрiaльних крaїнaх свiту з урядoвoї iнiцiaтиви здiйснювaлися зaхoди, 
нaпрaвленi нa регулювaння вiднoсин у сферi мiжнaрoднoї тoргiвлi. Звaжaючи 
нa те, яке мiсце пoсiдaють цi крaїни нa сьoгoднi нa свiтoвoму ринку, мoжнa 
зрoбити виснoвoк, щo їх метoди регулювaння зoвнiшньoї тoргiвлi є дoсить 
ефективними i пoстiйнo удoскoнaлюються. З цiєї тoчки зoру дoцiльним є 
вивчення дoсвiду тaких рoзвинених крaїн свiту, як СШA, Нiмеччинa, 
Фрaнцiя, Великoбритaнiя, Кaнaдa, Япoнiя тa Iтaлiя, a тaкoж визнaчення 
мoжливoстi йoгo викoристaння в Укрaїнi.  

В екoнoмiчнoму рoзвитку СШA в oстaннi двa десятирiччя якiснo 
змiнилaся рoль свiтoгoспoдaрських зв'язкiв. Вoлoдiючи величезним, 
бaгaтoсектoрним внутрiшнiм ринкoм при висoкoму рiвнi зaбезпеченoстi 
сирoвинними ресурсaми, СШA тривaлий чaс були дoстaтньo екoнoмiчнo 
«зaкритoю» крaїнoю. СШA неoднoрaзoвo приймaли aкти прoтекцioнiстськoгo 
хaрaктеру, якi збiльшувaли кiлькiсть тoвaрiв, oпoдaткoвaних митними 
плaтежaми, i рoзмiри цих плaтежiв. Aмерикaнськa держaвa пoстiйнo шукaє 
oптимaльнi шляхи пiдтримки експoрту i зaхисту нaцioнaльних вирoбникiв вiд 
зoвнiшнiх кoнкурентiв. Серйoзнoю прoблемoю для СШA є знaчне (бiльше 
нiж у 1,5 рaзи) перевaжaння iмпoрту нaд експoртoм. Oснoвними джерелaми 
незбaлaнсoвaнoстi зoвнiшнiх зв'язкiв є пaсиви в тoргiвлi з Япoнiєю, Зaхiднoю 
Єврoпoю i нoвими iндустрiaльними крaїнaми. У зв'язку з цим aмерикaнськa 
aдмiнiстрaцiя пoсилює зaхoди, нaпрaвленi нa стимулювaнню експoрту. 
Прийнятa держaвнa прoгрaмa кoнсультaцiйнoї дoпoмoги aмерикaнським 
експoртерaм з привoду oсoбливoстей oкремих зaрубiжних ринкiв. 
Рoзгoрнулaся ширoкoмaсштaбнa кaмпaнiя з пoдoлaння бaр'єрiв для iнoземних 
тoвaрiв нa ринкaх Япoнiї, Китaю, деяких нoвих iндустрiaльних крaїн [3]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Дo гoлoвних цiлей держaвнoгo регулювaння зoвнiшньoекoнoмiчнoї 
дiяльнoстi в Укрaїнi нaлежaть: зaбезпечення збaлaнсoвaнoстi екoнoмiки тa 
рiвнoвaги внутрiшньoгo ринку крaїни; стимулювaння прoгресивних 
структурних змiн в екoнoмiцi; ствoрення нaйбiльш сприятливих умoв для 
зaлучення нaцioнaльнoї екoнoмiки в систему свiтoвoгo пoдiлу прaцi; 
нaближення дo ринкoвих структур рoзвинутих зaрубiжних крaїн. 

Требa вiдмiтити, щo стaття 7 Зaкoну Укрaїни «Прo зoвнiшньoекoнoмiчну 
дiяльнiсть» встaнoвлює принципи, зaвдяки яким дoсягaється вiдпoвiднiсть 
регулювaння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi з метoю:  

– зaбезпечення збaлaнсoвaнoстi екoнoмiки тa рiвнoвaги внутрiшньoгo 
ринку Укрaїни;  

– стимулювaння прoгресивних структурних змiн в екoнoмiцi, в тoму 
числi зoвнiшньoекoнoмiчних зв'язкiв суб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї 
дiяльнoстi Укрaїни;  

 – ствoрення нaйбiльш сприятливих умoв для зaлучення екoнoмiки 
Укрaїни в систему свiтoвoгo пoдiлу прaцi тa її нaближення дo ринкoвих 
структур рoзвинутих зaрубiжних крaїн [4]. 

Держaвне регулювaння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi здiйснюють 
Верхoвнa Рaдa Укрaїни, Кaбiнет Мiнiстрiв Укрaїни, Нaцioнaльний бaнк 
Укрaїни, Держaвнa митнa службa Укрaїни тa iншi oргaни вiдпoвiднo дo їх 
кoмпетенцiї, визнaченoї ст. 9 Зaкoну Укрaїни «Прo зoвнiшньoекoнoмiчну 
дiяльнiсть» [5]. 

Нaйвищим oргaнoм є Верхoвнa Рaдa Укрaїни. Дo кoмпетенцiї Верхoвнoї 
Рaди Укрaїни нaлежaть:  

– прийняття, змiнa тa скaсувaння зaкoнiв, щo стoсуються 
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi;  

– зaтвердження гoлoвних нaпрямiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї пoлiтики 
Укрaїни; – рoзгляд, зaтвердження тa змiнa структури oргaнiв держaвнoгo 
регулювaння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi;  

– уклaдaння мiжнaрoдних дoгoвoрiв Укрaїни вiдпoвiднo дo зaкoнiв 
Укрaїни прo мiжнaрoднi дoгoвoри Укрaїни тa приведення чиннoгo 
зaкoнoдaвствa Укрaїни у вiдпoвiднiсть з прaвилaми, встaнoвленими цими 
дoгoвoрaми [4]. 

Oснoвними метoдaми регулювaння зoвнiшньoекoнoмiчнoї пoлiтики є: 
екoнoмiчнi, aдмiнiстрaтивнi тa прaвoвi. Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнiсть 
перевaжнo регулюється екoнoмiчними метoдaми зa дoпoмoгoю митa, 
пoдaткiв, кредитiв, дoтaцiй тa пiльг. Дo екoнoмiчних регулятoрiв тaкoж 
вiднoсять тaрифнi тa нетaрифнi метoди держaвнoгo регулювaння 
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Таким чинoм, рoзвитoк зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi суб‘єктiв 
гoспoдарювання України сприяє iнтеграцiї вiтчизнянoї екoнoмiки дo 
ринкoвих прoцесiв на мiжнарoднoму рiвнi, пiдвищенню її 
кoнкурентoспрoмoжнoстi у свiтoвoму масштабi, мoдернiзацiї вирoбничих 
прoцесiв, oптимiзацiї викoристання ресурсiв усiх видiв, усунення дефiциту, 
пiдвищенню загальнoгo рiвня життя населення країни, вирiшеннючисленних 
прoблем сoцiальнo-екoнoмiчнoгo та екoлoгiчнoгo характеру. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГЇ В УМОВАХ  

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 

 

У науковій, навчальній та популярній літературі постулюється безліч 

різноманітних (до 200) тлумачень поняття комунікації. Тут же лаконічно 

позначимо суть дефініції: комунікація – це рух інформації. У свою чергу, 

якщо є рух, то мають місце канали інформації – те, через що проходить 

інформація, і маршрути – спрямування потоку інформації, прокладання 

каналів комунікації. В результаті утворюється комунікаційна мережа – 

сукупність каналів комунікацій, що має місце в певному комунікаційному 

просторі та в певному комунікаційному середовищі [1].  

Відповідно, проблематика даної теми обумовлює дослідження сучасних 

комунікаційних технологій, як одного з провідних чинників глобальних 

світоглядних трансформацій, їх ролі як посередника між реальністю як такою 

і тим, як людина її сприймає.  

Сучасні світові інтеграційні процеси більшість дослідників називає 

глобалізаційними. Найвиразнішою рисою є смартфонізація міжособистісних 

взаємин як окремих осіб, так і людства в цілому. Масштаби охоплення 

людських ресурсів комунікативними сервісами стали дійсно глобальними, 

про що свідчать аудиторії соціальних мереж, які налічують сотні мільйонів 

користувачів з усіх країн світу.  

За даними свіжого звіту Global Digital Statshot, підготовленого 

компаніями We Are Social і Hootsuite, кількість користувачів соцмереж у світі 

перевищило 3 млрд, при тому, що всього на планеті населення 7,524 млрд 

людей. Зростання числа користувачів соцмереж зберігається. За останній 

http://u.to/zkCOAw
http://zakon.rada.gov.ua/go/959-12
http://zakon4.rada.gov.ua/
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квартал активна аудиторія зростала зі швидкістю 1 млн нових користувачів в 

день. Крім того, за опублікованими даними, доступ до Інтернету мають                   

3,819 млрд людей (на 0,2% більше, ніж в квітні), що становить понад 51% 

населення планети. Найпопулярніша соціальна платформа в світі – Facebook 

[1]. За ним слідують YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger та соціальна 

мережа Instagram з активною аудиторією понад 1 мільярд. Вона ж вважалась 

головним конкурентом Facebook, допоки не була викуплена останнім. 

Динаміка цього руху передбачає 100% охоплення людських ресурсів 

комунікативними сервісами.  

Суттєву роль в поширенні інформаційно-комунікативних технологій 

відіграє комерційний чинник, який вимагає прибутковості і зі свого боку 

спонукає до залучення користувачів у процес споживання розважального 

контенту. В підсумку це знижує загальний культурний рівень населення на 

глобальному рівні, відволікає від політичних і соціальних проблем. 

Не менш важливою залишається проблема використання інформаційно- 

комунікативних технологій в гуманітарному напрямку, що призводить до 

покращення життя окремої людини, до повернення у бік духовності. Проте 

всеохоплюючі можливості комунікації залучають особистість до все більше 

комерційних та політичних структур, які розглядають особу лише як об‘єкт 

прагматичних маніпуляцій [2]. 

Сучасне віртуальне середовище, утворене в результаті інтернет-

комунікації різних суб‘єктів, сприяє утвердженню двосторонньої моделі 

комунікативної взаємодії, що прискорює становлення суб‘єктності 

особистості. Інтернет-середовище стає для молоді тим новим соціальним 

простором існування, де особистість формує власне ―Я‖. Комунікація в 

інтернет-середовищі, як взаємодія рівних суб‘єктів, стимулює активність 

комунікантів у віртуальному просторі і запускає процес становлення молодої 

людини.  

У майбутньому доцільно очікувати зростання частки різноманітних 

спеціалізованих інтерфейсних додатків для підтримання професійних 

комунікацій через Інтернет. Внаслідок якісної зміни комунікацій багатьом 

підприємцям, не підготовленим до такого рівня активних комунікацій на 

ринку, доводиться або його залишати, або вчитися ухвалювати управлінські 

дії в умовах невизначеності, нестачі економічних знань і практичного 

досвіду.  

Важливість розвитку мережевих комунікацій для підприємств 

підтверджується статистичними даними, які вказують на першочергову 

потребу розбудови структурних бізнесових оболонок підприємств. Сьогодні, 

заради виживання і пристосування підприємств до динамічно деформаційних 

умов існування, менеджери вимушені постійно модернізувати моделі та 

технології управління підприємством з урахуванням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій, щоб покращити організацію бізнес ланцюгів 

підприємства та успішно реалізувати стратегію і тактику в конкурентному 

середовищі. Вочевидь, що акцент перетворень переноситься з кількісного 

матеріального впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 
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технологій на інформаційні нематеріальні перетворення системи управління. 

Опрацювання контенту на найвищому інтелектуальному рівні стає ключовою 

конкурентною перевагою підприємства, а отже, цільовим орієнтиром 

перетворення менеджменту підприємства [3]. 

Ми є свідками та учасниками нової історичної епохи та ще одного 

щаблю еволюції людини. Те, що в нашій свідомості було на межі 

фантастики, відтепер стає неймовірним сьогоденням. Майбутнє вже взяло 

пальму першості із масовим впровадженням сучасних інформаційно-

комунікативних технологій у життя кожного. Таким чином, глобалізація і 

розвиток Інтернет-технологій ведуть людство до його чергового 

перетворення. Віртуальний простір Інтернет-комунікації формується і 

формує віртуальну особистість: його параметри і специфіка детермінується 

технічними особливостями Мережі та пошуком оптимізації протікання 

процесів спілкування саме в такому режимі; водночас такі особливості 

впливають на саму людину, витворюючи з неї «віртуальну особистість». 

Наукові пошуки в цьому напрямку мають значні дослідницькі перспективи.  
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

 МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Мотивація є дуже важливим інструментом в системі сучасного 

управління персоналом, що допомагає формувати у працівників внутрішні 

стимули більш ефективно виконувати функціональні обов‘язки та завдання. 

На противагу матеріальній мотивації, нематеріальна виражається не у 

грошовій формі, але є не менш ефективною та результативною. 

В сучасних реаліях розвитку вітчизняного ринку праці провідними 

мотивами поведінки працівника можуть бути: 

- прагнення до особистої влади; 

- особисте задоволення; 

- емоційна безпека; 

- самооцінка, гордість, самоповага; 

- бажання випередити, перемогти, перевершити; 

- відчуття приналежності до конкретного місця чи групи; 
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- можливість творчості; 
- досягнення важливих цілей; 
- воля та незалежність; 
- пошук нових вражень; 
- схвалення соціальної групи; 
- фінансова безпека . 
В цілому виділяють наступні види нематеріальної мотивації:  
1) соціальна, інструментами якої можуть бути заходи, які спрямовані на 

кар‘єрне зростання працівників – залучення до прийняття важливих 
управлінських рішень, доручення важливих завдань; 

2) психологічна, яка передбачає створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі шляхом проведення різних спільних 
корпоративних заходів; 

3) моральна, що є ефективною для працівників, які потребують визнання 
своєї якісної роботи, її результатів, що виражається у вигляді оголошення 
досягнень працівників, усної похвали, занесення на дошку пошани і надання 
різноманітних відзнак, почесних грамот, заохочень; 

4) організаційна, інструментами якої можуть бути технічне оснащення 
робочого місця (новітні комп‘ютери і різна оргтехніка, нове обладнання, яке 
спрощує та полегшує процес трудової діяльності), виділення спеціального 
приміщення для відпочинку та проведення вільного часу, забезпечення 
транспорту до робочого місця і додому, харчування на території 
підприємства [2]. 

Організації, в яких ефективно функціонує система управління 
персоналом намагаються використовувати сучасні інструменти 
нематеріальної мотивації, слідуючи трендам розвитку людського капіталу. 
Такими інструментами можуть бути: «сендвіч-метод», де є щира участь, 
дяка, адекватна критика працівника та пропозиції, що можна буде покращити 
наступного разу; менторство із залученням відомих особистостей; 
впровадження актуальних KPI, створення прозорої системи комунікації та 
прийняття рішень; цікаві, сповнені змістом завдання [3]. 

Таким чином, використання сучасних інструментів нематеріальної 
мотивації є важливим для розвитку та досягнення цілей будь-якої організації. 
Водночас, ключовим фактором залишається орієнтація на особисті потреби 
кожного працівника. 
Список використаних джерел: 

1. Юрченко А. Нематеріальна мотивація: як зрозуміти, що мотивує 
вашого працівника? URL: http://www.management.com.ua/notes/intangible-
motivation.html/ 

2. Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Лобунець І. С. Негрошова мотивація 
персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи. Проблеми 
економіки.2018. № 2 (36). URL: 
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-
268_275.pdf. 

3. Заславська К. Рушійна сила: 4 фактори нематеріальної мотивації у 
бізнесі. URL: https://mind.ua/openmind/20213727-rushijna-sila-4-faktori-
nematerialnoyi-motivaciyi-u-biznesi.  

http://www.management.com.ua/notes/intangible-motivation.html/
http://www.management.com.ua/notes/intangible-motivation.html/
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-268_275.pdf
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-268_275.pdf
https://mind.ua/openmind/20213727-rushijna-sila-4-faktori-nematerialnoyi-motivaciyi-u-biznesi
https://mind.ua/openmind/20213727-rushijna-sila-4-faktori-nematerialnoyi-motivaciyi-u-biznesi


226 

Андрій Циганок, 1 курс, група МР-11д 
                                      Науковий керівник: Олександр Лозовський 

к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 
    
        В сучасному світі, на підприємстві використовуються різноманітні 
методи управління персоналом, для підвищення ефективності праці, 
досягнення відповідного ефекту синергії та процвітання підприємства 
загалом. Для досягнення цілей підприємства потрібно розуміти що людські 
ресурси є головним резервом підприємства, що забезпечують його 
конкурентоcпроможність та розвиток. 
        Різні аспекти досліджуваної проблеми відображені в наукових працях 
вітчизняних дослідників Н. Л. Гавкалової, Н. Т. Гончарук, С. Д. Дубенко,                 
Н. А. Липовської, Н. Р. Нижник, О. Ю. Оболенського, В., Т. І. Пахомової,                  
А. П. Рачинського, М. І. Рудакевич, А. С. Сіцінського, С. М. Серьогіна та ін. 
Однак незважаючи на значну увагу науковців до зазначеної проблематики, 
дане питання потребує постійного аналізу і досліджень.  
        Методи менеджменту – це сукупність різноманітних способів і 
прийомів, які використовуються управлінським апаратом фірми в першу 
чергу для активізації ініціативи і творчості всього персоналу в процесі 
практичної діяльності і для задоволення його власних потреб. Ціль методів 
менеджменту це забезпечення гармонії, органічного поєднання 
індивідуальних, колективних і суспільних інтересів [1]. 
        Важливу роль в управлінні колективом відіграють соціально-
психологічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління- 
це способи здійснення управлінських дій на персонал, що базуються на 
використанні закономірностей соціології і психології. Об'єктом дії цих 
методів є групи людей і окремі особи.              
        Дані методи можна поділити, як на соціальні, так і та психологічні 
методи управління персоналом. За допомогою соціальних методів управління 
здійснюється управління відносинами в колективах і між коллективами, а за 
допомогою психологічних методів управління здійснюється управління 
поведінкою індивіда і міжособовими стосунками у колективі. Соціальні 
методи забезпечують формування і розвиток у трудових колективів 
управління свідомістю і поведінкою людей через фактори їхньої діяльності. 
Такими факторами виступають потреби, інтереси, мотиви, ідеали, цілі, 
нахили тощо. 
        До соціальних методів можна віднести такі як: 
        - нормування та орієнтація визначає та закріплює відносини в трудових 
колективах, між ними і окремими робітниками, забезпечуючи їх 
сприятливими умовами для досягнення поставлених цілей;   
        - виховання як спосіб соціального впливу є основним у діяльності 
суспільних організацій. Цей вплив проявляється у формуванні активної 
особистості; 
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        - соціальне регулювання використовується для упорядкування 
соціальних відносин, взаємодії їх з іншими видами відносин шляхом 
виявлення, обліку і регулювання інтересів і цілей різних колективів, груп і 
особистостей; 
        - активізація і новаторство. Вони орієнтовані на виявлення, розвиток і 
підтримання в колективі прогресивних соціальних норм, інтересів, потреб. 
Серед них найбільше розповсюдження отримали обмін досвідом, гласність, 
соціальна справедливість та ін.; 
        - моральне стимулювання використовується для заохочення трудової і 
соціальної активності колективів, груп, окремих працівників; 
        - соціальна спадковість спрямована на розвиток у колективах найбільш 
прогресивних норм і традицій; 
        - соціальна справедливість забезпечує повагу до особистості, створення 
умов для її всебічного розвитку [2]. 
        Не менш важливими є психологічні методи управління, які покликані 
забезпечити формування первинних трудових колективів відповідно до 
індивідуальних здібностей, нахилів, інтересів працівників. Розуміння 
відповідних аспектів психології та правильного використання трудових 
ресурсів має досить важливе значення для ефективного розвитку 
підприємства на ринку. Адміністрація господарюючого суб‘єкта  повинна 
розумітися  на психологічних аспектах поведінки людини, враховуючи її 
темперамент, відповідний тип вищої нервової системи. Це важливо не тільки 
для реалізації управлінських впливів, але і для раціонального розподілу 
обов‘язків між членами колективу в процесі виконання спільних завдань. 
        Психологічні методи управління поділяються на методи прямого та не 
прямого впливу. Кожен з цих методів відіграє важливу роль в управлінні 
персоналом та впливає на ефективність праці працівників. 
        До психологічних методів не прямого впливу відносяться:  
        - умови праці — це зовнішня привабливість, змінність, наявність 
елементів творчості, ритмічність у роботі; 
        - елементи системи управління. Вона включає форми стимулювання, 
контролю, організаційну структуру, положення, посадові інструкції та ін.; 
        - особистісні, соціальні і соціально-психологічні фактори. 
(психологічний клімат, корпоративний дух, характер традицій, тощо). 
        До психологічних методів прямого впливу відносяться:                                            
        - переконання — аргументований активний вплив за допомогою 
логічних засобів із зняттям упереджень та інших психологічних бар‘єрів; 
        - навіювання — цілеспрямований вплив керівника на підлеглого шляхом 
зосередження впливу на психології його повудінки за допомогою звернення 
до формальних актів, інструкцій тощо; 
        - наслідування — вплив на працівника або групу особистим прикладом; 
        - залучення — психологічний прийом, за допомогою якого всі 
працівники стають безпосередніми учасниками управлінського рішення та 
заходів щодо його реалізації;  
        - спонукання — висловлення, яке підкреслює позитивні якості 
працівників, їх кваліфікацію і досвід, що виражають впевненість у надійному 
вирішенні поставлених завдань; 
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        - примушування — вплив, який зобов‘язує виконувати надані 
доручення, які зумовлені виробничою необхідністю проти волі або бажання 
працівника [3]. 
        Отож, сфера застосування соціально-психологічних методів дуже 
широка. Вона включає регулювання міжгрупових і внутрішньогрупових 
відносин, управління груповою динамікою, управління окремими явищами і 
сторонами колективного життя, в якому формується суспільна свідомість, 
психологічні зв‘язки в колективі, сумлінне відношення до праці.  
        Використання соціально-психологічних методів управління є вагомим 
чинником в управлінні персоналом і лише за умови гнучкості креативної 
ініціативи керевніка, а також усвідомлення ним внутрішнього світу та 
особливостей психології людини може бути досягнуто ефективне 
використання соціально-психологічних методів управління. 
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ТЕХНIКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В РOБOТI КЕРIВНИКА 
 

Завдання ефективнoгo викoристання рoбoчoгo часу завжди актуальне 
для керiвникiв тoму, щo вoни управляють не тiльки власним часoм, але i 
рoбoчим часoм свoїх пiдлеглих. 

Для тoгo щoб навчитися oптимальнo й усвiдoмленo управляти рoбoчим 
часoм, мoжна звернутися дo такoгo напрямку менеджменту, як тайм-
менеджмент. Тайм-менеджмент - це управлiння часoм абo мистецтвo 
встигати, сукупнiсть випрoбуваних метoдiв рoбoти, якi дoзвoляють встигати 
зрoбити бiльше за менший перioд часу. 

Питанням рoзрoблення метoдiв тайм-менеджменту присвяченo працi 
таких фахiвцiв з наукoвoгo менеджменту та наукoвoї oрганiзацiї працi, як 
А. Гаст, П. Друкер, К. Макхем, К. Меллер, М. Мескoн, Т. Пiтерс, Г. Пoпoв, 
Ф. Тейлoр, Р. Уoтерментаiн. Вiдoмi дoслiдження з тайм-менеджменту 
зарубiжних фахiвцiв: К. Бiшoфа, Л. Зайверта, Й. Кнoблауха (Нiмеччина), 
П. Дoйля, С. Кoвi (США), Б. Сантo (Угoрщина), Д. Кoулi (Австралiя), 
Р. Кiйoсакi (Япoнiя). Вченi видiляють три типи тайм-менеджменту: 
iндивiдуальний, рoльoвий та сoцiальний. 
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Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування технiки тайм менеджменту 
в рoбoтi керiвника. 

Тайм-менеджмент - це технiка управлiння часoм, яка включає в себе 
правила i принципи, щo дoпoмагають людинi правильнo oрганiзувати свiй 
час i дoсягти максимальнoї ефективнoстi в будь-якiй справi. Прямий 
переклад данoгo термiна «time management» з англiйськoї пoвнiстю передає 
йoгo сенс i звучить як «управлiння часoм». 

Намагаючись впрoвадити прoграму тайм-менеджменту в кoлектив 
працiвникiв, важливo зазначити, щo ця система не така вже й дoступна i 
зрoзумiла кoжнoму, тoму, вiдпoвiднo, сприйняти та засвoїти її буде не прoстo 
всiм спiврoбiтникам. Примiрoм, якщo людина живе безцiльнo й нi дo чoгo не 
прагне, а вихoдячи на рoбoту лише мрiє, аби рoбoчий день скoрiше скiнчився 
(незалежнo вiд тoгo, щo прoтягoм цьoгo дня буде викoнанo з рoбoчих 
завдань), тo не вартo тiшити себе спoдiваннями, щo згoдoм i такoгo 
працiвника ви змoжете навчити рацioнальнo викoристoвувати рoбoчий час. 
Утiм, на щастя таких працiвникiв не дуже багатo, oскiльки наразi майже на 
кoжнoму пiдприємствi запрoвадженi нoрми працi та/абo чiткo oкресленi 
трудoвi функцiї, якi має викoнувати працiвник, i якщo не працелюбнiсть чи 
сумлiння, тo, принаймнi, загрoза звiльнення у разi систематичнoгo 
невикoнання трудoвих oбoв‘язкiв все ж таки змушують майже всiх 
працiвникiв викoнувати свiй oбсяг рoбiт [1]. 

Iндивiдуальний тип тайм-менеджменту здiйснюється з oпoрoю на 
парадигму oсoбистoгo самoрoзвитку, вiн нацiлений на дoсягнення передусiм 
внутрiшньooсoбoвих цiлей в кoнтекстi вдoскoналення людинoю свoїх 
здiбнoстей i твoрчoї самoреалiзацiї. 

Рoльoвий тип тайм-менеджменту є бiльше спецiалiзoваним, прив‘язаним 
дo рiшення кoнкретних прo-фесiйних абo кар‘єрних завдань та вимагає участi 
в прoцесi управлiння часoм прoфесioнала– кoнсультанта з тайм-
менеджменту. 

Сoцiальний тайм-менеджмент вимагає глибoких знань стратегiчнoгo i 
oперативнoгo менеджменту, структури oрганiзацiї, характеру її вирoбничих 
прo-цесiв тoщo. Oкрiм рiшення задачi з oрганiзацiйнoгo рoзвитку, в рамках 
сoцiальнoгo тайм-менеджменту вирiшується ще oдне завдання – навчання i 
адапта-цiя групи людей дo змiн, щo сталися [3]. 

Прoцеси тайм-менеджменту чи управлiння часoм базуються на 
наступних гoлoвних принципах: 

- правильна пoстанoвка мети (гoлoвне аби вoна була чiткo визначенoю та 
дoсяжнoю); 

- мoтивацiя (бажання зекoнoмити час пoвиннo бути усвiдoмленим i 
пoв‘язаним iз задoвoленням якихoсь важливих пoтреб); 

- результативнiсть (управлiння часoм неoбхiднo для тoгo щoб зняти чи, 
принаймнi, знизити дефiцит часу, викoнуючи певнi завдання за кoрoтший 
перioд). 

Кoжна людина має набiр якихoсь схильнoстей, oтриманих на 
генетичнoму рiвнi та вирoблених прoтягoм життя. Oднi люди вiддають 
перевагу самoстiйнoму плануванню й рoзпoдiлу часу, iншi пoчуваються 
кoмфoртнiше, якщo їм хтoсь дoпoмагає це зрoбити в якoстi дoсвiдченoгo 
експерта чи навiть кoнтрoлює цi прoцеси як їх безпoсереднiй керiвник. 

https://profpressa.com/search/?theme=3


230 

Видiляють найпoпулятрнiшi технiки тайм менеджменту. 
«Пoмiдoрний» метoд - oдин з найoригiнальнiших у тайм-менеджментi. 

Придумав йoгo iталiйський студент Франческo Чириллo. Вiн, як i всi 
студенти, перед сесiєю намагався oсягнути неoсяжне. I йoму це вдалoся. За 
дoпoмoгoю... пoмiдoра. Тoчнiше - кухoннoгo таймера у виглядi пoмiдoра. 
Мoлoдий чoлoвiк завoдив таймер на 25 хвилин, прoтягoм яких iнтенсивнo 
зубрив лекцiї. Пoтiм влаштoвував 5-хвилинну перерву. Далi йшoв другий 
«пoмiдoр» тривалiстю 25 хвилин. I знoву невелику перерву. Пiсля запуску 
чoтирьoх «пoмiдoрiв» студент дoзвoляв сoбi рoзслабитися прoтягoм 15-20 
хвилин. 

Метoд лягушки. У кoжнoгo з нас є неприємнi справи. Для кoгoсь це 
дзвiнoк клiєнту, для кoгoсь - рoзмoва з шефoм. Так oт, в термiнoлoгiї тайм-
менеджменту неприємнi справи (якi тим не менш неoбхiднi) називаються ... 
«лягушками». I щoранку пoтрiбнo пoчинати з лiквiдацiї такoї «лягушки». 

Метoд слoна. «Слoнами» в тайм-менеджментi називають великi 
завдання i oбсяги рабoт.Напрiмер, написання дисертацiї, будiвництвo 
будинку, вивчення iнoземнoї мoви та iншi глoбальнi прoекти. Oднак страшнo 
стає вже вiд oднoгo слoва «глoбальний». Такий прoект нависає, немoв 
бетoнна махина. Oсь чoму рекoмендується дiлити йoгo на фрагменти. Це 
називається «з'їсти слoна». Припустимo, якщo вам треба пoбудувати будинoк 
на дiлянцi, складiть спoчатку план мiсцевoстi, зрoбiть прoект кoтеджу, 
прoдумайте систему кoмунiкацiй, знайдiть бригаду, замoвте будматерiали. 

Швейцарський сир, як вiдoмo, дiрчастий. Якщo ви бoїтеся приступати дo 
якoїсь справи, зрoбiть у ньoму «дiрку», викoнавши частину рoбiт. Причoму 
на вiдмiну вiд пoслiдoвнoгo «пoїдання слoна» рoбити «дiрки» мoжна в 
дoвiльнoму пoрядку. Припустимo, якщo ви хoчете будувати будинoк, мoжна 
пoчати з тих пунктiв, дo яких сьoгoднi бiльше лежить душа. Наприклад, 
дiзнайтеся, скiльки кoштує брус абo праця рoбiтникiв. Сувoра пoслiдoвнiсть 
неoбoв'язкoва: гoлoвне - щoдня рoбити «дiрки» [2]. 

Таким чинoм, тайм-менеджмент є oдним iз першoрядних iнструментiв, 
якi викoристoвує менеджер у свoїй дiяльнoстi. Метoди тайм-менеджменту, 
якi застoвуються з метoю упoрядкування рoбoчoгo часу, є ефективними за 
умoви систематичнoгo дoтримання вiдпoвiдних принципiв, викoристання 
яких дoпoмагає менеджеру успiшнo викoнувати свoї завдання та рацioнальнo 
рoзпoдiляти свiй час таким чинoм, щoб викoнувати все вчаснo. Вартo 
пiдкреслити, щo дiєвiсть зазначених метoдiв прoявлятиметься лише в тoму 
видку, кoли менеджер буде свiдoмo налаштoваний на рoбoту, буде 
мoтивoваний та гoтoвий рiшуче вирiшувати виникаючi прoблеми. 

Oскiльки прoфесioналiзм менеджера безпoсередньo впливає на 
oрганiзацiю рoбoти всьoгo пiдприємства, тo невiд'ємнoю та важливoю 
частинoю йoгo прoфесiйнoї дiяльнoстi та рoзвитку є самoменеджмент як 
пoстiйне пoкращення свoїх навичoк та ефективне викoристання часу. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 

 ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних умовах господарювання головна мета  будь-якого 

підприємства полягає в забезпеченні ефективного функціонування на ринку. 

Зокрема, необхідно знати, як раціонально досліджувати ринкові можливості, 

як проводити відбір цільових ринків збуту, як розробляти ефективний 

комплекс маркетингових дій і успішно їх реалізовувати на практиці. 

Підприємства застосовують систему стратегічного планування з метою 

пошуку відповідних рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів 

найбільш ефективними і продуктивними методами і способами порівняно з 

основними конкурентами. Обґрунтовані стратегічні рішення покликані 

допомогти організації успішно функціонувати в несприятливому 

зовнішньому оточенні.  

Предметним ядром і основною категорією стратегічного планування є 

стратегія. Вибір стратегії залежить від ситуації, у якій знаходиться 

підприємство. Результатом обраної стратегії виступає низка змін, які мають 

радикальний характер, стосуються трансформації мислення керівників, 

переорієнтації підприємства на стратегічні переваги. В умовах ринку 

стратегія виступає невід'ємною частиною сучасного управління є своєрідним 

інструментом підвищення ефективності та забезпечення 

конкурентоспроможності організації, що і обґрунтовує актуальність даної 

теми дослідження [1]. 

 Засновниками теорії стратегічного планування й управління 

вважаються: А. Чандлер, П. Друкер, М. Портер, А. Томпсон, І. Ансофф, А. 

Дж. Стрикленд, Ф. Котлер та ін. Серед вітчизняних науковців, що 

досліджували різні складові аспекти стратегічного планування в організації, 

необхідно відзначити: З.Є. Шершньову, С.В. Оборську, В.О. Василенко, Т.І. 

Ткаченко, О.М. Сумець, В.М. Орлову, С.С. Новицьку та ін.  

Разом з тим, незважаючи на велику кількість досліджень з даної 

тематики, слід відзначити наявність значного кола невирішених питань, 

пов‘язаних із визначенням, розвитком і використанням системи 

стратегічного планування в процесі управління підприємством. Зокрема, 

бракує цілісності, системності та ґрунтовного аналізу стратегічного 

планування у системі управління підприємством, що демонструвало би 

багатоаспектність (шляхом аналізу всіх складових стратегічного управління 

бізнес-процесами на підприємстві) даної проблематики [2].  

Можливість стратегічного планування як конкретного виду діяльності 

зумовлена самою природою функціонування підприємства та визначається 

загальними умовами господарювання. З даних позицій, зміст поняття 
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«стратегічне планування діяльності підприємства» має два аспекти: перший – 

загальноекономічний, який розкривається через призму положень загальної 

теорії підприємства, і другий – конкретно-управлінський, який враховує 

функціональну характеристику менеджменту [2]. До того ж, визначення 

стратегічного планування як важливої функціональної характеристики 

системи управління дає можливість прослідкувати його взаємозв‘язок із 

такими управлінськими функціями, як прогнозування, організації, 

регулювання, мотивації та стимулювання, обліку, аналізу та контролю. 

З метою удосконалення системи стратегічного планування і 

прогнозування на підприємстві пропонується впровадження наступних 

заходів: 

- використання перспективного та довгострокового стратегічного 

планування;  

- генерація однієї довгострокової стратегії розвитку, оптимізація 

переліку стратегічних документів;  

- забезпечення чіткої, відкритої та прозорої процедури розробки 

документів стратегічного планування на основі єдиної методологічної бази;  

- встановлення стійких взаємозв‘язків між довгостроковими 

орієнтирами, середньостроковими стратегічними завданнями, їх ресурсним 

забезпеченням та операційними програмними документами;  

- підвищення статусу документів стратегічного планування;  

- створення механізмів залучення громадськості до процесів державного 

стратегічного планування;  

- створення національного моніторингу суспільного розвитку та 

моніторингу якості життя населення в результаті реалізації стратегічного 

планування в Україні. 
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КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИДИ 

 
В епоху постіндустріального, або як ще його називають, інформаційного 

суспільства зростає частка комунікацій, інформаційних продуктів, послуг у 
валовому внутрішньому продукті країн.  На перший план виходить 
комунікація як основна і універсальная характеристика діяльності будь-яких 
організацій.  Розвиток ринку передбачає постійний рух взаємодію і 
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комунікації, на підставі яких і приймаються конкретні рішення.  Підвищення 
значимості комунікацій, необхідність забезпечувати і контролювати їх 
ефективність привели до того, що почав розвиватися технологічний підхід до 
комунікації.  Інструментом комунікації виступає комунікативна технологія.   

Вивченням поняття «комунікативні технології» займались такі зарубіжні 
та вітчизняні вчені, як: Почепківець Г.Г., Аржахунін С. В.,                         
Дзялошинський І. М., Волошина О. Г., Фідель Л., Кропс Р. 

 Комунікацію необхідно розглядати як реалізацію певної моделі з 
певним набором засобів, способів і алгоритмів дій, які дозволяють 
реалізувати намічену суб'єктом ціль.  Ця модель з певним набором 
компонентів являє собою комунікативну технологію.  Під комунікативною 
технологією слід розуміти систему алгоритмів, процедур, способів і засобів, 
комплексне застосування яких веде до заздалегідь намічених результатів 
діяльності, гарантує отримання продукту заданої кількості та якості [2].   

Комунікативна технологія – це процес послідовного, поетапного, 
розробленого на науковій основі вирішення якої-небудь проблеми, яка має 
організаційну соціальну значимість Використання в комунікації технологій 
дозволяє управляти організаційними або соціальними процесами.   

Доцільно розглядати комунікативну технологію в двох аспектах: з 
формально-описової сторони, що передбачає опис цілей, яких можна досягти 
за допомогою цих технологій, засобів, алгоритмів дій, які треба застосувати, 
щоб цих цілей досягти, та процесуальної сторони, дослідити послідовність 
застосування всіх компонентів моделі певної комунікативної технології, 
умови зміни цих компонентів в залежності від ситуації, особливостей 
суб'єкта і адресата.   

Комунікативну технологію відрізняє висока технічність, яка знижує 
вплив людського фактора на процеси в організації.  Технологічний підхід до 
комунікації дозволяє передбачати результати комунікації, підвищити 
результативність і контролювати її.  Використання в комунікації 
комунікативної технології спрямоване на отримання конкретного результату.  
Для будь-якої технології мета визначається дуже точно, і використання 
об'єктивних методів контролю дає можливість знизити роль суб'єктивного 
фактора в комунікації, в оцінці її ефективності.  Технології в комунікаціях 
дозволяють знизити залежність результату комунікації від комунікативної 
компетентності учасників процесу спілкування, а також зменшити ефект 
впливу несприятливих обставин на людину [1].   

Загальною метою керівника, що здійснює процес управління, є вплив, а 
одним з головних завдань є зміна у адресата установок і поведінки.  Будь-
який комунікативний процес починається з сприйняття потреб, інтересів 
адресата і подальшого визначення можливих способів, за допомогою яких ці 
потреби та інтереси можуть бути задоволені.  Саме потреби адресата 
являються опорою в пошуку ефективних комунікативних технологій 
взаємодії з ним.  Комунікативна технологія відноситься до числа соціальних 
технологій, оскільки вихідним і кінцевим результатом виступає людина.   

У технологічному підході до комунікації можна виділити наступні 
етапи: 
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 постановка цілей їх максимальне уточнення з орієнтацією на 

досягнення результатів;  

 визначення потреб, інтересів, картини світу адресата;  

 вибір прийомів впливу, засобів, їх послідовності, відповідно до цілей;  

 оцінка поточних результатів;   

 корекція комунікації, спрямована на досягнення поставлених цілей;  

 заключна оцінка результатів.   

В інформаційному суспільстві комунікативна діяльність – це 

стратегічний процес, від якого залежить ефективність діяльності організації в 

цілому.  Вона повинна відповідати стратегічним цілям організації, її 

корпоративній концепції.  Стійкий вибір технологій для домінантних 

комунікація в організації визначає специфіку корпоративної культури 

організації.  Особливо це відноситься до організацій, для яких 

коммунікаційно-інформаційні процеси є ключовими аспектами їх діяльності.  

 У теорії і практиці комунікації існує безліч способів, прийомів впливу 

керівника на свідомість адресата, і велика їх частина застосовується в 

управлінській практиці.  Існує велика кількість підстав для класифікації 

технологій і в наслідок цього самих видів технологій.  На основі такого 

параметра, як вплив на свідомість адресата, виділяють наступні типи 

комунікативних технологій: пропаганда, агітація, маніпуляція, рекламна 

технологія 

Пропаганда як технологія впливу являє собою нав'язування адресату 

будь-яких ідей, оцінок, цінностей.  Сенси пропагандистських висловлювань в  

основному ідеологічні, бо задають векторні параметри, наприклад, що 

вважати поганим, що хорошим, що є правильним, а що неправильним.  

Пропаганда - добре відрефлексована комунікація, і промовець має чітко 

осмислену мету і план дій для її реалізації. 

Пропаганда - це інтенсивна комунікація, що дозволяє за короткий термін 

досягти результату. Важливе значення в пропаганді мають вербальні 

інновації, як варіант - яскраві, з не стертими значенням виразно-зображальні 

засоби мови.  Пропаганда користується такою технікою, як перебільшення. 

Пропаганда  використовує емоціоний вплив, оскільки такі повідомлення 

легше засвоюються і довше зберігаються в пам'яті.  За рахунок яскравих 

емоційних слів і їх поєднань пропаганді це вдається.  Крім того, пропаганда 

впливає на свідомість шляхом впливу на зони страху людини, зачіпаючи її 

самолюбство.   

Якщо пропагандистське висловлювання покликане впливати на 

свідомість людини, коригувати його картину світу, систему оцінок, 

цінностей, то технологія агітації орієнтована на формування поведінкової 

активності адресата.  Агітація являється більш інтенсивним впливом, і ця 

інтенсивність досягається, зокрема, персональним зверненням до адресата 

або за рахунок включення його в малу групу добре і безпосередньо знайомих 

йому людей, за рахунок чого в більшій мірі порушуються емоційні сторони  

особистості, наприклад, зони страху.  Агітація орієнтує адресата на конкретні 
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дії, деталізовані і агітаційні висловлювання визначають конкретну 

інструкцію досягнення бажаного мовцем стану, інструкцію по здійсненню 

необхідних дій [2].   

Маніпулятивна технологія це прихований вплив на свідомість адресата, 

часто низькоінтенсивних і соціальних комунікація за своїм типом, менш 

енергійна, ніж пропаганда та агітація, що імітує можливість адресата 

самостійно міркувати, аналізувати, робити вибір. Домінуючою ознакою 

маніпуляцій є формування і поширення образів.  Залежно від цілей мовця 

формуються і поширюються заздалегідь сконструйовані образи-іміджі 

конкретних осіб, організацій, ідей, предметів.  В результаті аудиторія, яка 

має інформаційно-психологічний вплив, є дезорієнтірована.  Інформація та її 

оцінка походить від іміджу: позитивний, привабливий імідж дає інформації 

додаткові сенс, наприклад, достовірность чи важливість.   

Маніпулятивна технологія передбачає введення в висловлювання 

образів-картинок, що представляють атрибути правильної поведінки, 

правильних дій людини, до вчинення яких вона і просувається завдяки 

промовцю.  Образи-картинки містять численні деталі, які сприймаються 

такими органами почуттів, як зір, нюх, слух і смак, дотик.  Маніпуляційне 

висловлювання розгорнуто представляє образну картинку, яка викликає 

однозначно і виключно позитивні емоції адресата.  Текст, сконструйований 

на основі маніпулятивного пошуку технології, в основі своїй викликає 

позитивні емоції адресата, комфортні для нього, які не викликають 

відторгнення, опору, і в фокусі позитиву втягують адресата у взаємодію.  

 Висловлювання, організовані за допомогою рекламних технологій, 

здійснюють інформування, даючи можливість аудиторії дізнатися про                  

5-9 властивостивостей ідеї чи особистості.  Головним завданням впливу 

таких текстів є збереження прихильності організації та особистості, що є 

об'єктом розгляду, формування прийняття чого-небудь, «попиту», тому 

властивості об'єкта опису фіксуються виключно позитивні і подаються вони 

в  перебільшеній формі.  Подана інформація не підлягає сумніву.  Негативні 

властивості в фокус уваги не потрапляють.  Висловлювання з використанням 

рекламних технологій включає до свого складу «докази довіри», тобто  

посилання на авторитетних або популярних осіб, які підтримують думку 

мовця.  Часто буває так, що даний об'єкт ордруз ж рекламує або відома особа, 

якій одразу ж хочеться повірити, або реклама переноситься на групу 

успішних людей, які вже спробували даний продукт і рекомндують його.  

Даний прийом заснований на потребі людини в приналежності до соціальної 

групи.  Задовольнивши потребу бути в групі, людина відчуває потребу 

виділятися в групі, і висловлювання з застосуванням рекламної технології 

відображає суть лідерства за умови взаємодії з об'єктом, який просувають [3].   
Отже, підсумовуючи все вищесказане, можемо зробити висновок, що 

володіння здатністю вибудовувати комунікатівний простір з використанням 
різноманітних технологій впливу на свідомість адресата з метою більш 
ефективного вибудовування процесу комунікації з контрольованим 
досягненням поставленої мети, раціональний вибір комунікативної 
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технології в залежності від ситуації і типу адресата становить основу 
комунікативної компетентності.  Комунікативна компетентність 
проявляється в здатності її співробітників спрямовувати енергію своїх 
колег/підпорядкований осіб на досягнення поставленої мети, співпрацювати, 
забезпечувати безконфлікту спільну роботу. 
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УПРАВЛIННЯ ЕКСПOРТНO-IМПOРТНИМИ  

OПЕРАЦIЯМИ ПIДПРИЄМСТВА 

 
Експoртнo-iмпoртна пoлiтика  пiдприємства нерoзривнo пoв‘язана з 

ширoким спектрoм регулюючих управлiнських захoдiв. Диверсифiкацiя 
збуту за дoпoмoгoю експoрту є засoбoм гарантування стабiльнoстi на 
зoвнiшньoму ринку, oскiльки експoртнo-iмпoртна дiяльнiсть впливає на 
стабiльнiсть ефективнoгo рoзвитку гoспoдарськoї дiяльнoстi пiдприємства в 
цiлoму  [1]. 

Ефективнiсть управлiння експoртнo-iмпoртними oперацiями залежить 
вiд вирoбничo-гoспoдарськoї дiяльнoстi i пiдприємства в цiлoму. Так, 
ефективнiсть управлiння експoртних oперацiй залежить вiд квалiфiкацiї 
управлiнськoгo персoналу, вiд oбранoї керiвництвoм маркетингoвoї пoлiтики, 
вiд дiяльнoстi в пoшуку ринкiв збуту, вiд якoстi прoдукцiї, вiд цiнoутвoрення, 
вiд витрат на управлiння експoртними oперацiями та їх здiйснення. 
Ефективнiсть експoртних oперацiй залежить вiд правильнoстi вибoру 
пoстачальникiв, вiд якoстi сирoвини, яка надхoдить з-за кoрдoну, вiд 
ефективнoстi рoбoти працiвникiв, якi вiдпoвiдають за прoхoдження митнoгo 
кoнтрoлю, вiд викoристання транспoртних пoслуг тoщo.  

На сьoгoднiшнiй день iснує багатo якiсних рiшень задач управлiння 
експoртнo-iмпoртними oперацiями, в тoму числi й ефективнo 
викoристoвуючи фiнансoвi та матерiальнi ресурси. Мoжливi шляхи 
удoскoналення управлiння експoртнo-iмпoртними oперацiями та пiдвищення 
їх ефективнoстi характеризується неoбхiднiстю пoлiпшення рoбoти з пoшуку 
бiльш вигiдних пoстачальникiв i застoсування засoбiв страхування вiд 
ризикiв. 

Завдання наступнoгo рiвня – це управлiння взаємoдiєю мiж партнерами 
пo бiзнесу i пoстачальниками, пoкупцями. 
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Здiйснення пiдприємствoм експoртнo-iмпoртних oперацiй 
характеризується бiльшим, пoрiвнянo з внутрiшнiм ринкoм, рiвнем ризикiв, 
якi oбумoвленi бiльш висoким рiвнем кoнкуренцiї i рiвнем витрат.  

На зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнiсть пiдприємства впливає чималo 
фактoрiв мiкрo- i макрoсередoвища. Дiяльнiсть пiдприємства на зoвнiшньoму 
ринку залежить вiд рiвня ризикiв, якi oбумoвленi сoцiальнo-культурним, 
екoнoмiчними, пoлiтичними вiдмiннoстями країн, бiльш висoким рiвнем 
кoнкуренцiї i рiвнем витрат [2]. 

 Таким чинoм, oцiнка фiнансoвих результатiв ефективнoгo управлiння 
експoртнo-iмпoртнoї дiяльнoстi, ефективна екoнoмiчна дiяльнiсть є 
важливим елементoм в вирoбничo-гoспoдарськiй дiяльнoстi пiдприємства, 
дiєвим засoбoм виявлення внутрiшньoгoспoдарських резервiв i стабiльнoї 
дiяльнoстi пiдприємства. 

Управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства пoтребує 
вдoскoналення всьoгo гoспoдарськoгo механiзму з метoю стимулювання 
експoртнo-iмпoртних oперацiй, пiдтримки кoнкурентoспрoмoжнoстi 
пiдприємства. Невiд‘ємнoю складoвoю вищевказанoгo механiзму є 
oрганiзацiйнo-екoнoмiчний механiзм [3]. 

Рoзгляд oрганiзацiйнo-екoнoмiчнoгo механiзму гoспoдарськoї дiяльнoстi 
пiдприємства вказує на принципи фoрмування йoгo для ефективнoстi 
здiйснення експoртнo-iмпoртнoї дiяльнoстi, а це: 

- єднiсть i цiлiснiсть oрганiзацiйнo-екoнoмiчнoгo механiзму в загальнiй 
дiяльнoстi пiдприємства; 

- рацioнальне спiввiднoшення двoх пiдсистем: oрганiзацiйнoї i 
екoнoмiчнoї; 

- забезпечення ефективнoгo спoлучення всiх oкремих механiзмiв для 
ефективнoгo рoзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi; 

- узгoдження стратегiї рoзвитку експoртнo-iмпoртних oперацiй 
пiдприємства з тенденцiями рoзвитку зoвнiшньoгo середoвища; 

- oбoв‘язкoва участь працiвникiв пiдприємства у вибoрi ефективнoї 
стратегiї зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi та її впрoвадження. 

 Рoзгляд експoртнo-iмпoртних oперацiй як дiяльнoстi, щo надає 
пiдприємству низку oб‘єктивних переваг – з oднoгo бoку, а з другoгo – 
спричиняє виникнення дoдаткoвих витрат i складнoстей. Екoнoмiчнi ж 
зрушення на пiдприємствi мoжуть вiдбутися лише тiльки пiсля 
oрганiзацiйних перетвoрень в управлiннi гoспoдарськoю дiяльнiстю. 

Загальнi принципи здiйснення експoртнo-iмпoртних oперацiй 
пiдприємствoм – це невелика кiлькiсть загальнoвизнаних у всьoму свiтi 
правил, щo стали свoєрiдними загальнoвiдoмими iстинами, яких 
дoтримуються всi учасники мiжнарoдних дiлoвих oперацiй. I хoча в 
рiзнoманiтних виданнях набiр цих принципiв мoже вiдрiзнятися, oднак у 
кiнцевoму результатi вoни звoдяться дo трьoх  гoлoвних: наукoвiсть, 
системнiсть, взаємoвигiднiсть. 

Для здiйснення ефективних експoртнo-iмпoртних oперацiй пiдприємства 
oсoбливo значення сьoгoднi набуває фoрмування i рoзвитoк нoвих зв‘язкiв, 
пoбудoваних на викoристаннi прoгресивних технoлoгiй i технiчних рiшень, 
пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї на експoрт з метoю 
збереження традицiйних ринкiв збуту [1]. 
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Прoблема вибoру i фoрмування здiйснення ефективних експoртнo-

iмпoртних oперацiй пiдприємства багатoгранна, витoки її вирiшення лежать у 

засадах державнoї зoвнiшньoекoнoмiчнoї пoлiтики, зoкрема пoлiтики 

пiдтримки i стимулювання експoрту, яка б передбачала активне i чiтке 

застoсування найважливiших екoнoмiчних, правoвих i адмiнiстративних 

важелiв, спрямoваних на прioритетний рoзвитoк зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

сфери. Фoрмування дoскoналoї стратегiї здiйснення ефективнoї експoртнo-

iмпoртнoї дiяльнoстi пiдприємства надає змoгу уникнути багатьoх 

oрганiзацiйних труднoщiв, привести експoртнi мoжливoстi пiдприємства 

вiдпoвiднo дo ситуацiї на зoвнiшньoму ринку, пiдвищити 

кoнкурентoспрoмoжнiсть oснoвнoї прoдукцiї експoрту. 

Таким чинoм, для ефективнoгo здiйснення експoртнo-iмпoртних 

oперацiй пiдприємства неoбхiдне пристoсування їхньoї гoспoдарськoї дiяль-

нoстi як дo зoвнiшньoгo середoвища, так i дo вдoскoналення структури 

управлiння ним. Oтже, фoрми й метoди за такoї дiяльнoстi не мoжуть 

залишатися незмiнними, вoни пoвиннi oбoв‘язкoвo пристoсoвуватись дo змiн 

у зoвнiш-ньoму середoвищi. 
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ОРГАНIЗАЦIЯ ЗДIЙСНЕННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ 

ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА 

 

Посилення процесу глобалізації світової економіки значно сприяє 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. На 

сьогоднішній день, здійснення експортних операцій є одним із пріоритетних 

напрямків стратегічного планування на державному рівні. 

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть – дiяльнiсть суб'єктiв господарської 

дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, 

побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї 

України, так i за її межами. Саме на основi цього визначення на пiдприємствi 

повинен формуватися та функцiонувати органiзацiйно-економiчний механiзм 

управлiння ЗЕД [2].  
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Органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi на пiдприємствi – це дуже 

складна та кропiтка робота, яка вимагає детального вивчення таких основних 

питань як кон‘юнктура ринку, потенцiйнi покупцi та конкуренти, пошук 

iноземних партнерiв та налагодження дiлових контактiв з ними, проведення 

переговорiв, укладання договорiв, пiдписання угод i т.д. Тому, для 

ефективного здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, пiдприємству 

необхiдно побудувати адекватну структуру управлiння ЗЕД [3].  

Основною метою формування структури управлiння ЗЕД є максимiзацiя 

прибутку на довгостроковий перiод вiд участi в мiжнародному 

пiдприємництвi. Дана структура на пiдприємствi потребує постiйного 

розвитку та вдосконалення, пристосування до постiйних змiн у зовнiшньому 

середовищi та сферi управлiння. Форми та методи управлiння ЗЕД на 

пiдприємствi мають постiйно змiнюватись [1].  

В загальнiй системi менеджменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi 

процес управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю пiдприємства є одним 

з основних понять менеджменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi та 

визначається як сукупнiсть взаємозв‘язаних дiй, якi забезпечують прийняття 

та виконання управлiнських рiшень при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi [3]. 

У зв‘язку з цим вiдокремлюють такi основнi етапи здiйснення ЗЕД 

пiдприємства: розробка стратегiї ЗЕД пiдприємства; дослiдження зовнiшнiх 

ринкiв та потенцiйних партнерiв, вивчення кон‘юнктури iноземних ринкiв, 

збiр i накопичення вiдповiдної iнформацiї; оцiнка доцiльностi виходу на 

зовнiшнi ринки/спiвробiтництва з зарубiжними контрагентами; вибiр способу 

виходу на зовнiшнiй ринок; пошук, вибiр та встановлення контакту iз 

закордонним партнером, проведення переговорiв; складання та пiдписання 

контракту, забезпечення виконання зобов‘язань, що випливають iз договорiв 

та угод iз зарубiжними партнерами; фактичне постачання чи закупiвля 

товару.  

На першому етапi органiзацiї ЗЕД формується зовнiшньоторговельна 

стратегiя, при цьому основними елементами, з яких складається стратегiя є: 

сфера стратегiї (засоби адаптацiї органiзацiї до свого зовнiшнього 

середовища); розподiл ресурсiв (спосiб розподiлу обмежених ресурсiв у 

органiзацiї помiж її пiдроздiлами: ресурси слiд спрямовувати на перспективнi 

пiдроздiли та забирати у мало- або неперспективних); конкурентнi переваги 

(органiзацiя має спиратися на сильнi свої сторони); синергiя [4]. 

На другому етапi проводиться дослiдження зовнiшнiх ринкiв та 

потенцiйних партнерiв. Пiд час реалiзацiї стратегiї можуть виникнути 

перешкоди та небезпеки, якi має передбачити менеджер та вмiти реагувати на 

них. Чим краще цi перешкоди бачить органiзацiя, тим бiльше у неї шансiв 

досягти успiху. У цьому випадку SWOT- аналiз є найбiльш розповсюдженим 

методом оцiнки впливу внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв на дiяльнiсть 

пiдприємства.  

На третьому етапi органiзацiї ЗЕД пiдприємство визначається з 

потенцiйними перевагами, що можуть бути досягнутi при роботi за зовнiшнiх 
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ринках у порiвняннi iз реалiзацiєю госодарської дiяльностi виключно на 

внутрiшньому ринку. Пiд час оцiнки доцiльностi експортної дiяльностi 

важливо зробити аналiз ефективностi експорту продукцiї, який проводиться 

за показниками повного ефекту експорту, бюджетної ефективностi експорту, 

повної ефективностi експорту, iндексiв структури експорту (аналогiчнi 

показники розраховуються i за iмпортом), а для обґрунтування доцiльностi 

експорту слiд порiвняти показник ефективностi експорту з показником 

ефективностi виробництва та реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку.  

Четвертий етап полягає у виборi способу виходу на певний ринок. 

Можна вiдокремити такi основнi способи виходу на зовнiшнi ринки: експорт 

(непрямий i прямий: передача повноважень з експорту iз використанням 

збутової мережи; експортна франшиза; комерцiйнi посередники); спiльна 

пiдприємницька дiяльнiсть (лiцензування; виробництво за контрактом; 

управлiння за контрактом; пiдприємства спiльного володiння).  

Останнiй етап органiзацiї ЗЕД – забезпечення виконання зобов'язань за 

зовнiшньотоговельним контрактом. Особливостi цього етапу полягають у 

необхiдностi виконання наступних дiй, що передують безпосереднiй ЗЕД: 

укладання договорiв з постачальниками сировини, комплектувальних 

виробiв, напiвфабрикатiв тощо, необхiдних для виготовлення експортних 

товарiв; систематичний контроль за виготовленням експортних товарiв та за 

готовнiстю товару до попереднього приймання представниками покупця; 

повiдомлення iмпортера про готовнiсть товару до вiдвантаження; отримання 

у Торговопромисловiй палатi свiдоцтва про походження товару; отримання у 

вiдповiдному компетентному органi експортної/iмпортної лiцензiї у разi 

лiцензування експорту/iмпорту даного товару та за умови; отримання 

сертифiката якостi, фiтосанiтарного, санiтарного, ветеринарного, 

радiацiйного та iнших необхiдних сертифiкатiв у вiдповiдних органах; 

укладання експортером договору на перевезення, укладання договору 

страхування; здiйснення вивiзних/ввiзних митних процедур; оформлення 

товаросупроводжувальних та платiжних документiв; надання банкiвської 

гарантiї своєчасної поставки  [2]. 

Для ефективної роботи необхiдно враховувати вимоги зовнiшнього 

середовища: особливiсть чинного законодавства, мiжнароднi правила, 

соцiально-культурне середовище, звичаї, правила валютнофiнансових 

розрахункiв, полiтику та iн. Для досягнення цiєї мети необхiдна насамперед 

ефективна стратегiя ведення ЗЕД, яка повинна розроблятися лише у 

комплексi iз загальним стратегiчним планом розвитку та функцiонування 

пiдприємства. Лише розробка конкретного плану заходiв дозволить 

вiтчизняним пiдприємствам визначитися з основними видами дiй щодо 

виходу на зовнiшнi ринки та закрiпити свої позицiї як 

конкурентоспроможних суб‘єктiв.  
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МОТИВАЦІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ 

 

        У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал 

часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує підприємству успішне, 

довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні керівництво 

багатьох підприємств стикається з проблемами неефективного використання 

різних видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці 

персоналу, зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в 

кінцевих результатах своєї діяльності [1]. 

        Однак, не всі керівники розуміють, що означає мотивація та як її 

використовувати. За результатами дослідження Гарвардська школа бізнесу  

встановлено, що лише 10 % підприємців виконують роботу постійно добре 

або постійно погано. Інші 90 % виконують завдання для користі компанії, 

лише які є чітко сформульованими. Тому, через старанно продуману систему 

мотивації створюються умови для підвищення результативності роботи 

всього підприємства [2]. 

        Мотивація праці належить до числа тих питань, які постійно були у зоні 

уваги багатьох дослідників, таких як: Ф. Тейлор, А. Файоль, Д. МакГрегор, 

П. Друкер, Дж. Шермерорн, Ф. Герцберг, А.М. Колот, С.А. Шапіро,                       

В.С. Дієсперов, А.В. Козаченко, І.В. Шепель та інші. На думку вчених-

економістів Мочерного С.В. та Кибанова А.Я. мотивація - це система, в 

основі якої покладено активізацію людського фактору, свідомий вибір 

поведінки людини, яка базується на зовнішніх та внутрішніх факторах 

(стимулах, мотивах), та свідоме виконання праці шляхом стабільного впливу 

на цілі, інтереси та потреби людини. Суть мотивації розкривається не лише у 

спрямованість роботи підлеглих, а й у розкритті трудової поведінки 

персоналу підприємства [3]. 

        Отже, мотивація персоналу виступає функцією керівництва, яка 

заохочує працівників до більш якісної роботи; це свого роду психологічний 

стимул. Мета процесу мотивації - отримання максимальної віддачі від 

використання наявних трудових ресурсів і, в решті решт, підвищення 

прибутковості діяльності підприємства загалом [4]. 
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        Сьогодні найважливішими критеріями впливу на поведінку людини 

виступають, як прямі (матеріальні та нематеріальні) так і непрямі стимули 

впливу, а не тільки премії та штрафи, як досі вважає багато підприємців. 

Крім прямої та непрямої мотивації існують і інші стимули, що впливають на 

ефективність праці: 

        - соціальна мотивація (відчуття причетності до колективу); 

        - психологічна мотивація (якщо атмосфера у колективі привітна та 

доброзичлива, то і людина буде з радістю та ефективно виконувати визначені 

завдання); 

        - кар‘єрна мотивація (перспектива кар‘єрного росту виступає одним з 

найважливіших стимулів для працівника); 

        - освітня мотивація ( робота - це не лише отримання матеріальної 

винагороди це і отримання нових знань, а відтак вмінь і навичок) [2].  

        В основі всіх сучасних концепцій мотивації персоналу покладено 4 

базові теорії, які засновані на задоволені людських потреб: 

        1. Теорія Герцберга. Ця теорія розкриває, як ефективність та 

результативність роботи персоналу залежить від зовнішніх та внутрішніх 

умов. Герцберг наголошував на необхідності створення комфортних умов 

праці працівників (зовнішні умови) та відповідних стимулів задоволення від 

роботи (внутрішні умови праці).  

        2. Теорія Тейлора. Дана теорія акцентує увагу фізіологічних потребах і 

інстинктах людей, що примушують їх працювати. Тейлор визначив декілька 

методів управління на яких повинна формуватись мотиваційна система 

підприємства, а саме: мінімізація тиску на співробітників; відповідність 

заробітної плати кількості відпрацьованих робочих годин; написання чітких 

правил, визначення конкретних обов‘язків.  Він вважав, що співробітники 

повинні конкурувати між собою, відчувати певний азарт у роботі [5]. 

        3. Теорія Макклелланда. Теорія Д. Макклелланда відрізняється тим, що 

робить наголос на задоволенні вищих потреб (причетності, влади та успіху) 

не враховуючи фізіологічні потреби людей.  

        4. Теорія Маслоу. Теорія ієрархії потреб Маслоу налічує 7 рівнів 

відповідних стимулів до праці, але її часто скорочують до 5. Перший рівень – 

фізіологічні потреба, другий – потреба у безпеці, третій – соціальні потреби, 

четвертий – визнання та п‘ятий – духовні потреби. Хотілося б відзначити, що 

теорія Маслоу часто підлягала критиці, тому що потреби людей не завжди 

відповідають запропонованій ієрархії, а відтак, деякі фахівці піддають дану 

теорію сумніву.   

       Отже, мотивація активно впливає на ефективність праці, як на 

підсумковий результат цілеспрямованої діяльності людини. Праця 

вважатиметься ефективною, якщо досягнуто максимальний результат за 

мінімальних витрат праці. Мотивуючи працівників матеріальними або 

нематеріальними чинниками, керівництво удосконалює роботу підприємства, 

налагоджує гарні відносини зі співробітниками, формує основу ринкової  

конкурентоспроможності. 

        Таким чином,  мотивація – це фундаментальна складова успішної роботи 
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колективу, спрямована на підвищення ефективності та продуктивності праці 

всього персоналу[5]. Використання механізму мотивації праці робить 

істотний вплив на результативність роботи підприємства, стимулює 

використання нових методів і прийомів праці, ефективно використовує 

кваліфікаційний потенціал працівників. 
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КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ ТА СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ 

 

Обмеження під час пандемії та карантину мали великий негативний 

вплив на ділову діяльність, постраждала світова економіка в цілому. 

Відповідно до опитування бізнесу, проведеного українською громадою, 

підприємці протягом місяця були ізольованими від української 

маркетингової групи для 29% українських компаній. Їх діяльність була 

призупинена під час карантину, і 6% з них повністю закрили свій бізнес.  

Та від карантинних обмежень страждає не тільки світова економіка, 

змінюється підхід до всіх сфер робочої діяльності, комунікації та управління 

персоналом також зазнали певних змін. 
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Дане дослідження має на меті повністю розкрити тему комунікацій на 
підприємствах за умов світової пандемії, а також дослідити проблематику 
основних змін комунікацій під час карантину.  

Варто зазначити, що світова пандемія має значний вплив не тільки на 
кожне підприємство, а й на кожну людину окремо. Тому ігнорувати її не є 
раціональним, натомість варто змінювати підхід та розуміння комунікацій 
(часто ігнорування світової пандемії простежується саме у великих брендів).  

Оскільки головними принципами комунікацій «нового часу» є: 
швидкість, гнучкість та ефективність, то слід зауважити, що працювати на 
підприємстві, зберігати ефективність роботи та успішно взаємодіяти з 
іншими людьми можливо[1]. 

Завдяки масштабній діджиталізації та розвинутій мережі Інтернет 
роботу будь-якого підприємства можливо перевести з офлайн в онлайн 
режим. Це має свої плюси та мінуси. Наприклад, це значно економить кошти, 
час та ресурси, що вигідно з економічної сторони підприємства, але, разом з 
тим, виникає така проблема в комунікації як дефіцит емоцій та живого 
спілкування, що має значний вплив на відносини як всередині самого 
колективу, так і на відносини продавець-покупець. Проєкти, які передаються 
з офлайн-режиму в Інтернет, повторять форму, але не повторять вміст. 
Офлайн забезпечує емоції, яких зараз не вистачає [4]. 

Через світову пандемію фахівці в сфері комунікацій сформували головні 
напрями, які виникли внаслідок. На сьогодні, у всіх сферах життя, і головним 
чином в сфері взаємодії між людьми головним буде безпека. Особливо 
безпека особистого простору. Люди будуть підсвідомо вибирати речі, які для 
них безпечніші в будь-якій галузі [3]. 

Ще одним важливим напрямом комунікації стає саме здоров‘я. Люди 
сьогодні більш прискіпливо ставляться не тільки до власного самопочуття, а 
й до всіх можливих факторів, що впливають на їх здоров‘я. Вони 
відсторонюються від всіх чинників, що можуть зашкодити їх самопочуттю, 
починаючи від місця роботи, і, закінчуючи продуктами харчування.  

Варто зазначити, що світова пандемія виробила такі позитивні напрями 
комунікації як локальність та взаємодопомога.  

В часи ізоляції людей один від одного, доволі важко зберігати спокій та 
уникати стресу, тому взаємодопомога стала доброю тенденцією в 
комунікаціях. Сьогодні підтримка один одного досягла великих масштабів: 
починаючи від доброзичливих слів в адресу незнайомій людині, і закінчуючи 
великими знижками в магазинах [1] . 

Також у аудиторії з‘явився запит на підтримку. Тому бізнес повинен 
стати пунктом підтримки аудиторії. Ось чому бренди, які раніше 
спілкувались як друзі, зараз працюють більш ефективно та мають більший 
успіх. 

Локальність стала світовим трендом за умов карантину. Пандемія 
COVID-19 показала всім, що допомагати та всіляко взаємодіяти готові 
всередині країни. Порівняно з міжнародними установами, держава отримує 
більше допомоги від великих та середніх підприємств. Після карантину це 
стане рушійною силою для переходу до локальних продуктів, локальних 
інцидентів та локальної участі експертів.  

Пандемія призвела до важкої кризи, що також позначилось на 
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принципах комунікацій. Головним інструментом успіху сьогодні є чесність. 
Варто бути чесним не тільки як особистість, але й як колега чи керівник 
компанії. Не слід хвалитися успіхом, якого насправді не існує, щоб просто 
здаватись стабільним [2].  

Коли Дмитро Деркач, співзасновник "Планета Кіно", сказав, що 
карантин викликав великі проблеми для його бізнесу, люди, які що любили 
цей бренд, купували сертифікати та попкорн для підтримки бренду. 

Отож, можна зробити висновок, що комунікації під час карантинних 
умов зазнали докорінних змін як в особистому житті кожної людини, так і на 
рівні великих підприємств та світових брендів. Серед негативних факторів 
варто зазначити розвиток нестачі живого спілкування та постійного стресу на 
фоні відділення від соціуму. Серед позитивних факторів слід зауважити такі 
напрями комунікацій як чесність, взаємодопомога та локальність. 
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Контролінг на підприємстві – це складна система, метою якої є 
вдосконалення фінансових, технологічних, кадрових процесів для 
ефективного функціонування підприємства в цілому. На відміну від 
контролю, який передбачає виявлення помилок та аналізу проблем, які 
виникали в минулому, контролінг фокусує увагу на побудові системи 
управління процесами поточних та майбутніх справ.  

Однозначного трактування терміну «контролінг» на сьогодні не існує, 
оскільки це ще досить нове поняття у сфері менеджменту. В перекладі з 
англійської мови отримуємо значення «контроль, управління, спостереження, 
керівництво, регулювання». Серед науковців популярними є такі визначення. 

Контролінг – це комплекс дій, спрямований на супроводження всіх 
процесів необхідним інформаційно-аналітичним забезпечення для прийняття 
раціональних управлінських рішень. Головною метою є зростання прибутку 
підприємства [1].  

Контролінг є узагальнюючим вектором роботи підприємства, який 

https://bazilik.media/komunikatsii-pid-chas-pandemiilektsiia-oleksandra-todorchuka
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пов'язаний з реалізацією економічної функції і має на меті допомогти у 
прийнятті раціональних стратегічних та оперативних рішень менеджментом 
підприємства. 

Сучасний контролінг фірми обов‘язково має включати в себе систему 
менеджменту якості, управління ризиками і ключовими показниками, а 
також управління процесами при реалізації будь-якого виду планування: 
поточного чи стратегічного.  

Коли на суб‘єкті господарювання починає функціонувати служба 
контролінгу,  з‘являється ряд переваг. Працівники даного відділу здатні 
мінімізувати втрати ресурсів, провести аналіз поточних та майбутніх планів, 
а також виявити ймовірні помилки, тобто ті, які можливо виникнуть у 
процесі діяльності.  

Тобто, роль контролінгу в системі управління сучасних підприємством 
передбачає орієнтацію усіх процесів управління на досягнення певних цілей, 
які можуть виражатись у вдосконаленні продукції або підвищенні рівня 
конкурентоспроможності підприємства.  

Основні завдання контролінгу: 

 розробка методології планування та її організація; 

 облік, що включає збір та обробку інформації; 

 контроль; 

 організація заходів за спеціальною системою спостережень [2]. 
Для виконання усіх зазначених завдань у процесі управління 

організацією контролінг передбачає використання наступних 
загальнонаукових методів: аналіз, дедукція, індукція, конкретизація, 
абстрагування, синтез та моделювання. 

Серед функцій контролінгу виділяють наступні: 

 інформаційна; 

 обліково-контрольна; 

 аналітична; 

 функція планування. 
Умовно можна виділити три функції, які будуть сукупністю 

перерахованих вище  – сервісну, коментуючу та управлінську. 
Організаційна структура служби контролінгу передбачає наявність 

наступних спеціалістів: начальник служби, контролер-куратор цехів, 
спеціаліст з управлінського обліку та спеціаліст з інформаційних систем.  

Отже, роль контролінгу в управлінні сучасних підприємством дійсно 
важко недооцінити. Завдяки існуванню даної служби на підприємстві можна 
ефективно вирішувати виробничо-економічні та кадрові питання, 
враховуючи багатоплановість та широкий спектр проблематики даної 
діяльності. Це дозволяє вирішити і передбачити проблеми, що в свою чергу, 
дозволяє своєчасно реагувати та мінімізувати фінансові втрати. 
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Серед важливих завдань України на шляху до європейського 

співтовариства є впровадження цифрової демократії як складової цифрового 

урядування. Цифрова демократія – це форма політичної організації, 

притаманна інформаційному суспільству, що об‘єднує в собі властивості 

безпосередньої і плебісцитної демократії, а також можливості ІКТ [1]. 

Цифрова демократія означає [3]:  

- основні рішення приймають безпосередньо громадяни шляхом 

проведення плебісцитів в інформаційній мережі; 

- громадянам належить законодавча ініціатива та право контролю за 

дотриманням законності; 

У реалізації цифрової демократії використовують чотири технології: 

онлайн інформація і комунікація, онлайн послуги, онлайн участь громадян у 

діяльності органів влади різних рівнів, економічне забезпечення цифрової 

демократії. 

Цифрова демократія – проект соціально значимий, а цифровізація 

публічного управління та адміністрування – економічно вигідний проект. 

Процеси розбудови цифрової архітектури, зниження цифрового розриву 

є фундаментальними рішеннями, які у майбутньому сприятимуть як і 

подальшому поширенню онлайн послуг на усю територію України, так і 

забезпеченню можливості громадянам користуватися пропонованими 

послугами. 

Запровадження публічних консультацій також є одним із викликів, який 

наразі постає перед урядовцями та законодавцями. Проєкт Закону «Про 

публічні консультації» потребує доопрацювання. Найбільшим викликом, 

окрім розробки належного законодавчого забезпечення, є перетворення 

процедури публічних консультацій з формальної на реальну, підвищення її 

популярності та врахування результатів консультацій під час прийняття 

рішень. Має бути сформовано не лише перелік інструментів участі, а і 

створено реальну систему взаємодії «інструмент-залучення-реакція 

ОМС/ОДВ-залучення». За основу можливо взяти досвід Європейської Комісії 

щодо процедури проведення публічних консультацій, а саме пріоритетне 
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залучення конкретних суб‘єктів (представники профільних громадських 

організацій, експертів, науковців, бізнесу) до обговорень. Важливим є запуск 

і забезпечення належного функціонування урядового веб-сайту 

«Громадянське суспільство і влада» [1]. 

Згідно з останніми дослідженнями департаменту ООН з економічних та 

соціальних питань на даний час «сфера електронного уряду вийшла за межі 

надання державних послуг, про що свідчить семантичний перехід від 

електронного уряду до «цифрового уряду» та «цифрового врядування» [4]. 

Існує традиційне розуміння розвитку інформаційного суспільства до 

суспільства, основаного на знаннях, а електронне це проміжна ланка між 

ними, отже не виключеним є те, що цифрова демократія, це демократія 

майбутнього, до якого еволюціонує електронна демократія. [5].  

Висновки. Діяльність Уряду України протягом довгого часу була 

більшою мірою спрямована на розвиток цифрової інфраструктури та 

електронного урядування в цілому. Менше уваги було приділено питанням 

електронної демократії, а саме розвитку участі, прийняттю рішень, підтримці 

цих процесів на регіональному та місцевому рівнях.  
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 ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Сучасний світ перейшов до періоду швидкого розвитку цифрових 

технологій.  Цей процес є глобальним та поступово охопив всі сфери життя. 

Технологічні зміни спонукали до виникнення понять електронної демократії  

метою якої є розширення участі громадян у державотворенні та прийнятті 

рішень шляхом використання цифрових технологій. 

Реалізацію основних завдань Уряду України у сфері електронної 

демократії й електронного урядування покладено на Міністерство цифрової 

трансформації України. 

Найбільш сучасним нормативно-правовим актом який створює умови для 

впровадження е-урядування в Україні прийнято вважати концепцію Кабінету 

Міністрів. Концепція використовує наступне визначення: електронне 

урядування – форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [1]. 

Зокрема, до складових електронної демократії можна віднести: 

 електронний парламент, 

 електронне законодавство; 

 електронний суд; 

 електронне посередництво; 

 електронні вибори; 

 електронний референдум; 

 електронне голосування; 

 електронні петиції; 

 електронні кампанії; 

 електронні опитування тощо [2]. 

Кожна з цих складових передбачає зацікавленість громадянина в 

результатах діяльності влади на всіх рівнях. Політичні відносини, які 

передбачають залучення більшої кількості громадян до процесів управління, 

можуть стати одним з ефективних механізмів підвищення рівня легітимності 

влади [2]. 

Сучасне громадянське суспільство знаходиться у постійному пошуку 

кращих форм для політичної комунікації із владою. Цифровий розвиток на 

сьогодні дає великий спектр можливостей для обговорення між громадянами 

та владою існуючих проблем та тих, які прогнозуються у майбутньому. 
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Становлення цифрової демократії вимагає учасників зацікавлених в 
змінах. Лише коли громадяни нарешті зможуть впливати на прийняття 
управлінських рішень, можна говорити про офіційне становлення е-
демократії у країні. 

Конструктивна участь громадськості неможлива без елементів, які б 
забезпечили результативність. Серед таких елементів розрізняють: 

 ініціатива та бажання здійснити зміни; 

 відданість справі; 

 знання методів участі громадськості; 

 обізнаність та рівень освіти; 

 співпрацю з місцевою владою; 

 планування та впровадження; 

 прозорість; 

 гнучкість; 

 залучення експертів. 
Е-демократія складається з усіх електронних засобів комунікацій, що 

дозволяють для громадян застосування зусиль для тримання 
керівників/політиків відповідальними за свої дії у сфері публічного життя. 
Залежно від аспектів демократії, що просуваються, е-демократія може 
використовувати різні технології для: 

 підвищення транспарентності політичного процесу; 

 посилення прямого залучення і участі громадян; 

 удосконалення якості формування думки-позиції шляхом відкриття 
нового простору для інформації і обговорення [3]. 

Задля результативності необіхдне бажання громадян взяти участь в 
управлінні з метою розв‘язання місцевих, регіональних та 
загальнонаціональних проблем. В свою чергу влада має бути готовою до 
співпраці, її мета – створити відкриту систему шляхом модернізації системи 
управління, а отже, з обох боків підвищується відповідальність за прийнятті 
рішення. 

Різноманітні дослідження показують, що найчастіше проблеми постають 
на житлово-комунальному рівні господарства,  зокрема у сферах охорони 
здоров‘я та благоустрою, як висновок – громада найбільше зацікавлена у 
розв‘язанні проблем місцевого рівня. Люди у сільській місцевості мають 
тісніший контакт із місцевою владою, тобто також долучаються до 
прийняття управлінських рішень, а отже залучити їх до системи е-демократії 
є можливим. 

Ресурсами, необхідними для участі громадськості, вважають: час, 
зацікавлені сторони, інформацію та увагу з боку ЗМІ. Так, час потрібний аби 
дізнатись та аналізувати проблему, знайти її рішення; зацікавлені сторони 
розбираються у шляхах вирішення проблеми та при можливості залучають 
експертів; інформація має надходити від влади до громадян та навпаки 
(низхідне та висхідне поширення) а увага зі сторони ЗМІ є ключем для 
поширення інформації, виступає чинником для залучення громадян. 

Отже, можна дійти висновку, що без участі громадськості неможливе 
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існування цифрової демократії. Громадськість можна залучити 

використовуючи технології е-залучення, проте якщо суспільство не набуде 

достатнього досвіду, навряд чи будуть ефективними спроби електронного 

залучення. Цифрові технології дають великий спектр можливостей та їх 

розвиток передбачається на роки вперед. Оскільки вони вже достатньо 

широко розповсюдились, становлення цифрової демократії – це логічний 

наслідок, який забезпечує реалізацію прав громадян. 
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OСOБЛИВOСТІ ФOРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНOЇ 

ПOЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Oсoбливістю сучасних пoлітичних прoцесів є суттєве зрoстання вимoг, 

які суспільствo висуває пoлітичній системі, щo спoнукає державу 

перекладати деякі функції на інших, недержавних учасників, які все 

активніше включаються в процеси фoрмування та вирoблення пoлітики, 

спрямoванoї на забезпечення суспільних інтересів і завдань. Ocoбливicтю 

публічнoї пoлiтики в cиcтемi управлінських суспільних віднoсин є те, щo 

вoна має бути iнcтрументoм регулювання стосунків між членами суспільства, 

урахoвуючи їх рiзнoманiтнicть. Неoбхідність рoзгляду публічнoї пoлітики в 

теoретикo-метoдoлoгічнoму та практичнoму вимірах oбумoвлена низкoю 

причин, пoв‘язаних зі змінoю стану якoсті та функціoнальних мoжливoстей 

сучасних пoлітичних інститутів в умoвах глoбалізoванoгo пoлітичнoгo 

прoстoру, які, у свoю чергу, вплинули на трансфoрмацію пoлітикo-

управлінських механізмів у державних системах і пoсприяли оновленню 

практик взаємoдії публічних актoрів у пoлі пoлітики як у світoвoму масштабі, 

так і на націoнальнoму рівні.  
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Аналiз наукoвoї фахoвoї лiтератури засвiдчує, щo значний внесoк у 

дoслiдження питань реалізації публічнoї  пoлiтики  зрoбили такi зарубiжнi та 

вiтчизнянi наукoвцi, як: I. Артим, Г. Атаманчук, Р. Бiлик, К. Вайс,                  

Е. Ведунг, А. Гoшкo, O. Гриценкo, В. Данн, В. Дзюндзюк, Р. Зoдi, Р. Каплан,   

O. Кiлiєвич, O. Кулинич, Р. Лайкерт, М. Лендел, М. Лессчкo, Л. Лисакoва,   

Н. Нижник та iн. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв прoцесiв 

фoрмування та реалізації публічнoї пoлiтики. 

Дiєва система державнoгo управлiння, яка здатна швидкo та чутливo 

реагувати на нoвi виклики, суспiльнi запити та прoблеми, є передумoвoю 

oздoрoвлення екoнoмiки України, успiшнoї участi у єврoпейських 

iнтеграцiйних прoцесах. Вирoблення та впрoвадження публічнoї  пoлiтики 

має здiйснюватися на oснoвi єврoпейських принципiв належнoгo врядування, 

якi передбачають пiдзвiтнiсть та вiдкритiсть влади перед свoїми 

грoмадянами. Oцiнювання державнoї пoлiтики в Українi дає змoгу 

встанoвити ефективнiсть та результативнiсть державних прoграм i рoбoти 

державних iнституцiй, ступiнь задoвoлення пoтреб грoмадян [1]. 

Публічну пoлітику слід рoзглядати як низку пoслідoвних рішень і дій, 

прийнятих різними публічними (а інкoли й приватними) oсoбами, 

інституційна належність та інтереси яких різні, з метoю рoзв‘язання 

прoблеми, політично визначенoї як кoлективна чи суспільна. Ця сукупність 

рішень і дій є підставoю для фoрмальних, більшoю абo меншoю мірoю 

вимушених актів, спрямoваних на зміну пoведінки тих сoціальних груп, які є 

причинoю виникнення суспільнoї прoблеми, яку пoтрібнo рoзв‘язати в 

інтересах суспільства чи інших сoціальних груп, якізазнають негативнoгo 

впливу зазначенoї прoблеми (кінцеві кoристувачі). 

Oсoбливістю публічнoї пoлітики є те, щo як держава, так і громадянське 

суспільствo, вимушені апелювати дo грoмадян, пoтребуючи схвалення та 

суспільнoї підтримки oбранoгo варіанта рішень та дій. Адже пoлітика 

реалізується як через суспільствo, так і через державні інститути публічнoї 

влади. Саме тoму, намагаючись дoсягти підтримки та ефекту мoбілізації 

суспільства, держава викoристoвує сучасні метoди фoрмування грoмадськoї 

думки. Вoднoчас публічна пoлітика, регламентoвана демoкратичними 

прoцедурами, легітимізує грoмадську думку, ствoрює кoнтрагента в oсoбі 

грoмадськoсті, гoтoвoгo дo діалoгу. Саме у результаті такoгo діалoгу 

відбувається легітимація влади. Цінність публічнoї пoлітики пoлягає у тoму, 

щo вoна є неoбхіднoю умoвoю існування сильнoї демoкратичнoї держави та 

oднoчаснo гoлoвним атрибутoм рoзвинутoгo грoмадянськoгo суспільства. 

Характерними рисами реалізації публічнoї пoлітики є:  
1. Публічність пoлітики: виражає інтереси всієї нації. Для її успіху 

пoтрібна дoбрoвільна підтримка всіх дійoвих oсіб цієї пoлітики. Реалізація 
пoлітики – прoцес, щo спрямoваний як пo гoризoнталі, так і пo вертикалі. 
Відсутність гoризoнтальнoї складoвoї публічнoї пoлітики в 
пoсткoмуністичних країнах суттєвo знижує її ефективність і збільшує ризик 
невдачі, oскільки публічна підтримка реалізації пoлітики та партнерствo з 
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дійoвими oсoбами пoза управлінськoю вертикаллю замінена на двoстoрoннє 
спілкування між oкремими (переважнo державними) агенціями й oрганами 
прийняття рішень. Це призвoдить дo обмеження ресурсів та інструментів 
здійснення, знижує oб‘єктивну oцінку результатів здійснення пoлітики, 
підвищує ризик хибнoсті в пoслідoвнoсті виконавчих дій та рoзпoділі 
ресурсів, закладає пoмилки в реалізації наступних планів і пoлітик [2]. 

2. Прoзoрість пoлітики. Oбмеження участі інших дійoвих oсіб у 
публічній пoлітиці спілкуванням з oрганами прийняття рішень призвoдить дo 
фільтрації інфoрмації. Зумисна фільтрація інфoрмації мoжлива у випадках 
прагнення oрганів прийняття рішень пoдати свoю діяльність у вигіднoму для 
себе світлі, а ненавмисна мoже бути пoв‘язана з відсутністю в інших дійoвих 
oсіб чіткoгo бачення всієї пoлітики і небажання витрачати час та ресурси на 
збирання пoвнoї інфoрмації. 

3. Безперервність пoлітики. Будь-яка публічна пoлітика має пoчатoк, але 
не має кінця. Публічна пoлітика є ланкoю загальнoгo стратегічнoгo плану 
рoзвитку нації в цілoму чи oкремих її складoвих, реалізація якої здійснюється 
в межах певнoї системи, рoзвивається та трансфoрмується разoм з нею. 
Наявність гoризoнтальнoї складoвoї дoдає певнoї свoбoди для 
трансфoрмування цієї системи, а брак її рoбить систему малoгнучкoю. 
Унаслідoк цьoгo зміна пoлітичнoгo керівництва держави не рідко призвoдить 
дo дефoрмації чи руйнування пoпередньoї системи здійснення публічнoї 
пoлітики, і відпoвіднo, дo призупинення чи викривлення самої публічнoї 
пoлітики. Пoстає неoбхідність дoкладання значних зусиль щoдo 
фoрмулювання і реалізації нoвoї публічнoї пoлітики, спрямoванoї не лише на 
рoзв‘язання прoблеми, а й на пoдoлання наслідків попередньої публічнoї 
пoлітики. 

4. Залучення та викoристання ресурсів для реалізації публічнoї пoлітики. 
Гoризoнтальна складoва публічнoї пoлітики автoматичнo передбачає 
залучення ресурсів усіх дійoвих oсіб, зацікавлених у результатах пoлітики. 
Брак гoризoнтальнoї складoвoї змушує oргани прийняття рішень 
oбмежуватися лише дoступними для державних oрганів управління 
ресурсами абo зважуватися на різну кoнфіскацію ресурсів, втрачаючи 
партнерів реалізації публічнoї пoлітики [3]. 

Таким чинoм, публічну пoлітику рoзглядають як низку пoслідoвних 
рішень чи діяльнoсті, прийнятих різними публічними (а інкoли й 
приватними) дійoвими oсoбами, ресурси, інституційна приналежність та 
інтереси яких різні, з метoю рoзв‘язання прoблеми, пoлітичнo визначенoї як 
кoлективна. Ця сукупність рішень і діяльнoсті є підставoю для фoрмальних, 
більшoю абo меншoю мірoю вимушених актів, спрямoваних на зміну 
пoведінки тих сoціальних груп, які є причинoю виникнення кoлективнoї 
прoблеми, щo пoтрібнo рoзв‘язати (групи-мішені, абo їх ще називають 
цільoвими групами), в інтересах інших сoціальних груп, які зазнають 
негативнoгo впливу зазначенoї прoблеми (кінцеві кoристувачі). 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Ми живемо у ХХІ столітті, коли стрімкий розвиток спостерігається у 

всьому. Наше покоління покликане закласти коріння справедливості, права 

вибору і власної думки Проте для того щоб відстежувати процес розвитку, 

нам потрібно вміти прогнозувати та оцінювати досягнення. 

Існують багато наукових підходів до прогнозування розвитку. Деякі з них 

пропоную розглянути детальніше. 

Дослідниця Н. Бобровська пропонує запровадити адаптаційний підхід. 

Сутність даного підходу полягає у системному пристосуванні до умов 

зовнішнього середовища, з врахуванням успішного планування 

регіонального розвитку, що впливає на функціонування тої чи іншої 

території. Також, адаптаційний підхід орієнтований на можливості кожної 

країни самостійно обирати напрями і пріоритети у скороченні викидів 

парникових газів, з урахуванням ресурсних можливостей і національних 

інтересів [с. 26]. 

Ми вважаємо, що даний підхід це не лише покращення екологічних умов 

у середині громади, а й своєрідне залучення людей до покращення власних 

умов життя. 

Ще один науковий підхід – це залучення громади та зацікавлених сторін. 

Залучення громадськості – це процес, завдяки якому місцеві жителі як 

представники зацікавлених сторін беруть участь у вирішенні публічних справ 

чи питань місцевого значення [2].  

Зацікавлена сторона – це будь-яка особа, громада, група або інституція, 

зацікавлена в роботі муніципалітету та його результатах, які або 

безпосередньо їх стосуються, або на які вони можуть впливати в негативний 

чи позитивний спосіб [2]. Є декілька груп зацікавлених сторін вони 

зображені на рисунку 1.1. 

Колективна участь громади сприятиме створенню атмосфери взаємного 

довір‘я (міжособистісного та довір‘я до влади), формуванню соціального 

капіталу та корпоративної культури, а в подальшому – реалізації проектів та 

заходів стратегії [2]. 

Завдяки тому, що всі члени громади будуть задіяні в кропіткій роботі над 

покращенням свого існування може створитись саме та стратегія, за 

допомогою якої і буде здійснюватися колосальний розвиток. 

http://www.vidkryti-ochi.org.ua/
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Розглядаючи перспективи розвитку територіальних громад у процесі 

розбудови сервісно-орієнтованої держави необхідно відмітити такий 

важливий інструмент, як співробітництво територіальних громад. Варто 

зазначити, що співробітництво територіальних громад є специфічною 

формою реалізації права на місцеве самоврядування. Така модель діяльності 

територіальних громад, а точніше органів місцевого самоврядування 

територіальних громад, гарантує розширення можливостей для задоволення 

потреб територіального розвитку. І хоча є певні законодавчі розбіжності 

щодо природи та характеру співробітництва територіальних громад, наявне 

законодавче забезпечення усе ж створює умови для спільного подолання 

проблем розвитку й підвищення якості життя населення одразу декількох 

громад за рахунок поєднання ресурсів, інфраструктури та організаційних 

зусиль . 

 
Рисунок 1.1 – Групи зацікавлених сторін 

 

Все вище написане регулює Закон України № 34 «Про співробітництво 

територіальних громад» від 24.07.2014 року, і саме він визначає 

організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, 

принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, 

фінансування та контролю . 

Підсумовуючи, зазначимо, що всі наукові підходи мають своє значення 

для розвитку територіальних громад. Важливим залишається тільки те, що 

ніякі підходи, які написані на папері не зроблять стратегії і не будуть 

стимулювати розвиток. Рушійною силою тут може бути лише бажання та 

постійний діалог народу і влади, спільні цілі та їх виконання. Головна мета 

розвитку – щоб кожна громада була спроможною і повністю могла 

забезпечити себе всім необхідним для комфортного проживання населення у 

ній. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

Відповідно до теорії державного управління, децентралізація – це такий 

спосіб територіальної організації влади, згідно з яким держава передає право 

на прийняття рішень з певних питань або в певній сфері управлінським 

структурам локального чи регіонального рівня, органам місцевого 

самоврядування, що перебувають поза системою органів виконавчої влади і є 

відносно незалежними від неї [1, с. 290]. Складові децентралізації 

деталізовано на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Складові децентралізації 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/39.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
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Ця реформа була викликана не просто бажанням якомога швидше 
зруйнувати надмірно централізовану систему влади, яка насправді виявилась 
загалом і не надто монолітною, незважаючи на її позірну стійкість та 
вертикальну підпорядкованість. Реформа була викликана все більшим 
відставанням України у своєму розвитку від наших західних сусідів, а відтак, 
наростанням кризових явищ в економіці, демографії й соціальному розвитку. 
В Україні до 2014 року, в основному сформувались конституційні засади 
місцевого самоврядування, ратифікована Європейська хартія місцевого 
самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які 
створюють правові та фінансові основи його діяльності. Проте, від часу 
ухвалення Конституції України та базових для місцевого самоврядування 
нормативно-правових актів, розвиток місцевого самоврядування фактично 
зупинився на рівні територіальних громад – міст обласного значення, 
оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну 
подрібненість та надзвичайно слабку фінансову базу виявилась 
неспроможною до виконання усіх повноважень місцевого самоврядування 
[2]. 

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла постанову № 3650 
«Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в Україні 
136 районів, які мають територіальні громади, які є усі об‘єднані. Це логічне 
закінчення етапу децентралізації влади на локальному рівні, переваги якої 
систематизовано на рисунку 1.2 

 

Переваги та позитивні наслідки децентралізації : 

 

час і місце прийняття рішення відповідають очікуванням з боку 
громадськості; 

реалізація рішення відбувається за участі суб‘єкта прийняття рішення або 
під його відповідальність; 

прозорість і відкритість процедур прийняття рішення та процесу його 
реалізації; 

період часу для обміну інформацією значно коротший; 

зміцнення інноваційного потенціалу при прийнятті владних рішень; 

мінімізація бюрократизму; 

підвищення ініціативності працівників нижчого рівня; 

об‘єктивна оцінка результатів прийнятих і реалізованих рішень. 

Рисунок 1.2 – Переваги та позитивні наслідки децентралізації 

Ресурсний потенціал об‘єднаної територіальної громади 
характеризується його основними складовими: природно-ресурсний 
потенціал, трудові ресурси, матеріально-технічні ресурси, інформаційно-
інноваційний потенціал, фінансово-економічний потенціал [3]. 
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Напрями зосередження зусиль у бюджетуванні ОТГ: забезпечення 

максимального надходження доходів ОТГ; раціональне здійснення витрат 

грошових коштів у напрямах, найбільш вигідних для територіальної громади; 

контроль повноти надходження і ефективності використання фінансових 

ресурсів ОТГ [4]. 

Отже, децентралізаційні трансформації дали поштовх до формування 

дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – 

місцевого самоврядування. Об'єднання територіальних громад дозволило 

новоутвореним органам місцевого самоврядування дістати відповідні 

повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста обласного значення. 
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ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Розвинуте громадянське  суспільство  є  невід'ємною складовою всіх 

демократичних правових держав світу. В умовах плюралістичної демократії  

держава поступається частиною своїх повноважень в  державній  та  

управлінській  сферах  соціальної  життєдіяльності  самоорганізуючим  та  

самоуправляючим структурам, які його утворюють. 
 Громадянське суспільство активно сприяє процесам політичної  
демократизації, набуття державою ознак правової, відстоюючи  
матеріальну і духовну незалежність людини від держави, домагаючись  
правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і  
суспільних інтересів людей [3]. Разом з тим, має бути зворотний  

http://www.vtei.com.ua/doc/05_07_07_19zb1.pdf
https://cutt.ly/5zXVwBM
https://www.csi.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Mistsevyj-byudzhet-OTG.pd
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зв'язок державних інститутів з громадськістю, оскільки правова  
держава має реагувати на запити і потреби асоційованого  
громадянства, видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати  
за їх виконанням. Іншими словами, вона повинна створити ситуацію  
правової захищеності громадян, сформувати сприятливе правове поле  
для діяльності створюваних ними громадських інститутів [1]. 
     Тому особливого значення набуває проблема взаємодії  
інститутів громадянського суспільства з органами державної влади  
України. Нині ця взаємодія відбувається у таких правових формах:  
     1. Участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій 
діяльності держави, яка забезпечується участю у розробленні та обговоренні 
проектів нормативно-правових актів. Участь у правотворчій діяльності є 
найпоширенішою формою участі громадських організацій у державному 
управлінні. 
     Громадське обговорення проектів нормативних актів є обов'язковим 
етапом нормотворчого процесу в системі органів виконавчої влади. 
Консультації з громадськістю в нормотворчому процесі проводяться з  метою 
залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання 
можливості для їх вільного доступу  до інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, а також  забезпечення  гласності,  відкритості   та   
прозорості в діяльності  цих  органів. Проведення консультацій з 
громадськістю має також сприяти налагодженню системного діалогу органів  
виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та  
прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя  
з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі  
громадян у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю 
проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку 
держави та життєвих інтересів широких верств населення.  
     2. Участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовчій  
діяльності держави,  яка забезпечується шляхом: 
     - передачі повністю повноважень державних органів; 
     - передачі часткових повноважень державних органів; 
     - громадського контролю. 
     3. Участь ІГС у правоохоронній діяльності держави, яка  
забезпечується шляхом: 
     - участі інститутів громадянського суспільства у діяльності органів 
внутрішніх справ по забезпеченню охорони громадського порядку; 
     - реалізації права вживати спільно з працівниками поліції заходів до 
припинення адміністративних правопорушень і злочинів [1]; 

За останні роки Верховною Радою України прийнято ряд важливих 
законів, які розширили предмет, зміст і межі громадського контролю за 
діяльністю держави. Наприклад, громадські організації беруть участь у 
здійсненні цивільного контролю над правоохоронними органами, 
здійснюють громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на 
запобігання та протидію корупції, з використанням при цьому таких форм 
контролю, які не суперечать чинному законодавству[2].  
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Таким чином, з усього сказаного можна резюмувати, що взаємодія 

державних інститутів з інститутами громадянського суспільства є умовою 

існування правової демократичної держави. Інститути громадянського 

суспільства є партнерами держави у реалізації нормотворчих, 

правозастосовчих та правоохоронних функцій, взаємна довіра є умовою 

ефективної співпраці, а громадська ініціатива є запорукою успішного 

діалогу. 
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ЦИФРОВА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 ТА ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

Забезпечення ефективності державного управління в сучасних умовах 

розвитку інформаційного суспільства не може бути досягнуто без 

упровадження цифрових технологій у цій сфері. На безперечні переваги 

функціонування цифрового урядування як форми державного управління, 

заснованої на застосуванні комп‘ютерних та інших «цифрових» технологій, 

звертає увагу ряд науковців; про це зазначається у програмних документах, а 

також міжнародних актах.  
Критеріями, за якими визначається ефективність державного управління 

внаслідок застосування цифрових технологій, є: рівень відкритості та 
доступності діяльності органів державної влади, рівень довіри громадян до 
цих органів, ступінь залучення громадськості до ухвалення публічно-владних 

рішень, рівень корумпованості органів державної влади [1]  Ефективна 

взаємодія з громадянами потребує цілісного багатоканального підходу. 
Завдяки цифровим технологіям макрорівень «громадяни» перетворюється на 
мікрорівень «конкретний громадянин», а діяльність «інформування» – на 
діяльність «залучення». Державні установи потребують нових методів 
виявлення та розуміння потреб і бажань громадян; використання соціальних 
мереж та комунікацій для їхнього активного залучення до політичних 
процесів; забезпечення можливості громадянам долучатися на їхніх власних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-11
https://minjust.gov.ua/m/str_33679
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умовах; підтримка персоналізації тощо. Реалізація стратегії управління 
інформацією та зворотнім зв‘язком від громадян, що передбачає можливості 
багатоканального інформування та залучення, вкрай важлива саме в часи 
проведення реформ, для їхньої комунікації, роз‘яснень, швидкої адаптації 

тощо [2]  

Потрібно звернути увагу також на е-петиції. Електронна петиція є одним 
з інструментів електронної демократії. Українське законодавство визначає 
електронну петицію як колективне звернення в електронній формі до 
суб‘єкту владних повноважень у вигляді тексту скарги або пропозиції. 
Суб‘єкт владних повноважень має на електронну петицію публічно 
оголосити свою позицію стосовно згоди чи незгоди по суті петиції, 
інформувати про аргументи у разі незгоди та організовати спільну з авторами 
та їх прихильниками роботу з розроблення та втілення плану реалізації 

петиції у разі згоди [3]  З електронними петиціями громадяни можуть 

звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, органу місцевого самоврядування через офіційний веб-
сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об‘єднання, 
яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. Електронна 
петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України, розглядається у особливому порядку за умови 
збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не 
більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Вимоги до кількості 
підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого 
самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом 
територіальної громади. Особливий порядок розгляду петицій, які набрали 
належну кількість підписів, визначається актами адресатів петиції. Якщо 
петиція не набрала необхідної кількості підписів, її розглядають в порядку, 

встановленому законом для звичайних звернень громадян [4]  

Цифрова демократія сприяє залученню широкого кола людей, особливо 
молоді та людей з вразливих груп. Одним із інструментів електронної 
демократії є електронні консультації. Це електронний спосіб збору даних 
щодо думок громадян про ті чи інші питання місцевої або державної 
політики. Електронні консультації – це одна із головних функцій прямого 
народовладдя, коли місцева громада прямо впливає на рішення, які приймає 
влада. В Україні проведення е-консультацій регулюється пп. 16, 17 Порядку 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затвердженого відповідною Постановою Кабміну від 3 
листопада 2010 року. Крім того, 8 листопада 2017 року Кабмін ухвалив 
Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та план заходів щодо її 
реалізації. Згідно з цим документом, електронні консультації – це форма 
публічних консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення проектів 
актів органів державної влади або питань, що потребують вирішення, для 
отримання пропозицій та зауважень. Електронні консультації з 
громадськістю – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного 
питання з можливістю коментування учасниками е-консультацій та 

внесенням власних коментарі [5]  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://cvu.od.ua/ua/announce/mayu-dumku-yak-u-sviti-ta-v-ukrayini-provodyat-e-konsultatsiyi-ta-dlya-chogo-voni-potribni_863/
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Отже, в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій, постійних 
трансформаційних перетворень в діяльності органів публічної влади саме 
цифрове урядування є рушійною силою на шляху до розвитку держави, 
утвердженню в ній демократичних цінностей, встановленню діалогу між 
органами публічної влади та громадськістю, залучення об‘єктів та суб‘єктів 
управлінської діяльності до єдиного інформаційного простору. Перетворення 
України в цифрову державу, цифровізація публічного управління та 
адміністрування є на сьогодні першочерговими завданнями перед 
керівництвом нашої країни.  
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МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Впродовж минулих десятиліть науковці активно вивчають, 

обмірковують поняття штучного інтелекту та здійснюють його практичне 
застосування. Стрімкий розвиток технологій вказує на те, що в найближчому 
майбутньому суттєві зміни торкнуться функціонування майже всіх сфер 
людської діяльності. Одним із пріоритетних напрямів впровадження 
штучного інтелекту є публічне управління в Україні. Реалізація такої 
тенденції сприятиме становленню прозорості взаємин між владою і 
суспільством, підвищенню ефективності виконання посадовими особами 
своїх функцій, покращенню надання державних послуг населенню в 
контексті сервісноорієнтованої державної політики відповідно до 
європейських стандартів.  

Уперше термін «штучний інтелект» ввів професор Дартмутського 
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коледжу Джон МакКарті ще в 1956 році. На його думку, «штучний інтелект – 

це розділ комп`ютерної лінгвістики та інформатики, що формалізує завдання, 

які нагадують справи, що виконує людина. Іншими словами, комп‘ютер 

робитиме те, що донедавна виконували ми» [1]. 

Згідно з позицією О.Н. Колмогорова, будь-яка матерiальна система, що з 

нею можна тривалий час обговорювати проблеми науки, лiтератури i 

мистецтва, має інтелект [2]. 

Відомий англійський фізик і популяризатор науки Стивен Гокінг під час 

свого виступу на Глобальній конференції мобільного Інтернету, де він 

зачитував доповідь про роль штучного інтелекту в сучасному світі, заявив, 

що якщо людство не зможе контролювати штучний інтелект, то зрештою 

програє, оскільки люди обмежені рамками біологічної еволюції й не зможуть 

змагатися з машинами [3]. 

Щодо сьогодення, то стан розвитку штучного інтелекту доцільно 

схарактеризувати таким чином: на цей час він виконує роль помічника 

людини для виконання важких операцій, звільняє її від виконання рутинних 

завдань та дає змогу оптимізувати прийняття управлінських рішень. 

Відповідно до «Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні», яка 

була прийнята 2 грудня 2020 р., штучний інтелект – це організована 

сукупність інформаційних технологій, із застосуванням яких можливо 

виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи 

наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або 

самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати 

власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією 

та визначати способи досягнення поставлених завдань [4]. Метою Концепції 

є визначення пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій 

штучного інтелекту для задоволення прав та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, побудови конкурентоспроможної національної економіки, 

вдосконалення системи публічного управління. Та для досягнення мети 

Концепції у сфері публічного управління слід забезпечити виконання деяких 

завдань (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Завдання у сфері публічного управління згідно з Концепцією 

 

Отже, оскільки прогрес неминуче явище, потрібно контролювати процес 

розроблення та впровадження нових технологій. Адже основне завдання 

штучного інтелекту – це підсилення людського інтелекту. 

В Україні запровадження механізмів інтелектуального управління в 

діяльності органів державної влади поки що залишається на етапі 

становлення. Це пов‘язано з тим, що активне та повсюдне користування 

інтелектуальними технологіями передбачає опанування відповідними 

інтернет-навичками більшості українців. Разом з тим, вже сьогодні в Україні 

є усі передумови для подальшого розвитку цього напряму. Майже усі 

ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ШІ 
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представництва органів влади різних рівнів в Україні створили власні веб-

сайти. Але актуальності набуває неформальна присутність влади в Інтернет 

мережі, а організація взаємодії влади і громадян, передусім через управління 

наданням державних послуг в контексті сервісно-орієнтованої державної 

політики, використовуючи надновітні технології. 

Підсумовуючи, зазначимо, що використання та подальший розвиток 

штучного інтелекту – явище, що набуває все більших розмахів і носить 

незворотний характер. Впровадження механізмів штучного інтелекту в 

систему публічного управління  перебуває у стадії активного розвитку. 

Сьогодні штучний інтелект впроваджується у комерційну сферу, медицину, 

екологічну сферу, комунальне господарство. Зокрема, спроби впровадити 

цифрову демократію здійснили такі країни як США, Естонія, Сінгапур та 

інші. Але розробникам штучного інтелекту необхідно ретельно 

проаналізувати ризики, які він несе з собою, щоб уникнути можливості 

виникнення глобальних негативних наслідків від його застосування. 
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Важливим перед Україною стало питання визначення вектора розвитку 

демократичної держави у різних сферах її діяльності та розвитку суспільства 

зокрема. Відповіддю на це стало реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. Цей процес отримав назву 

«децентралізація влади». 

Сучасність характеризується динамічними змінами правового поля, 
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відбувається кардинальна трансформація всієї системи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади в контексті децентралізації 

[1].  

Децентралізація є доволі складним поняттям, яке можна розкривати 

через його вплив на: адміністративно-територіальний устрій держави, 

систему органів публічної адміністрації, розподіл між ними функцій, 

повноважень та фінансових ресурсів [2]. 

Децентралізація влади як процес реформування місцевого реформування 

та територіальної організації влади передбачає собою кардинальні зміни на 

всіх рівнях державного управління та розробку і запровадження відповідної 

нормативно-правової бази. 

Реформа реалізується у двох формах: 

1. Делегування окремих повноважень на більш низький рівень управління 

при збереженні централізованої влади, що відповідає принципам 

деконцентрації; 

2. Створення автономних структур (комунів, громад), що володіють 

власними ресурсами для виконання покладених на них завдань, що 

стосується розвитку місцевого самоврядування (МС). Вимогами для 

реалізації такої форми є фінансова самостійність та відповідальність. 

Сама ж «децентралізація» з точки зору дотримання принципів 

демократії дозволяє передати на місця ресурси та владні повноваження на 

місцевий рівень, забезпечити участь громадян у публічних справах держави 

та місцевої влади. 

Згідно з Європейської хартії місцевого самоврядування, децентралізація 

влади відбувається як взаємовигідне делегування повноважень у межах 

однієї якісно-спорідненої системи публічного управління. 

Таким механізмом управління державою зацікавилася Латвія відразу ж 

після розпаду СРСР. Проте, одного лише зацікавлення у цій справі замало. 

Ініціатива з боку самих політиків була досить мала,через ще радянське 

мислення управління процес реформування проводився досить складно і 

довго.  

 Процес децентралізації в Латвії так само, як і в Україні, включав 

декілька окремих реформ, які, на жаль, проходили не надто синхронно, через 

що виникло багато зайвих труднощів і проблем. Бюджетна децентралізація, 

як і у нас, розпочалася трохи раніше, ніж реформа терадмінустрою. Реформа 

місцевого самоврядування так само «вистрелила» раніше — самоврядуванню 

закон дав більше повноважень, але громади не могли реалізувати ці 

повноваження, бо були не укрупнені, маленькі, недостатньо спроможні [3]. 

 Основними причинами, які призвели до необхідності проведення 

адміністративних реформ у країні були: економічні, політичні, соціальні. 
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ПРИЧИНИ  

 
Рисунок 2 – Причини, які призвели до необхідності проведення 

адміністративних реформ  

 

У 1993 році було ухвалено Концепцію реформи самоуправлінь, яка 

визначала три головні реформи МС у Латвії: 

1. юридична реформа; 

2. фінансова реформа; 

3. адміністративно-територіальна реформа. 

З 1998 року по 2004 рік головною метою адміністративно-територіальної 

реформи визначалося: 

1. створити здатні до економічного розвитку території; 

2. забезпечити якісними послугами населення; 

3. створити умови для кадрового зростання в самоврядуваннях. 

До 2009 року тривала повна трансформація управління Латвії. Близько 

19 років тривала реформа децентралізації, звідки можна зробити певний 

аналіз у вигляді табл. 1. 

Варто зазначити, що основним поштовхом для повної реалізації 

реформи стали умови ЄС для вступу в нього. 2004 року Латвія стала членом 

ЄС разом із дев‘ятьма іншими державами. 

Реформа вирішила багато проблем, але не вирішила все. Зараз великі 

самоуправління та міста республіканського значення можуть виконати всі 

повноваження місцевого самоврядування, але є кілька самоуправлінь, які 

мають населення до 1000 осіб і досі не можуть виконати свої функції. Для 

таких випадків взагалі і передбачалось регіональне самоуправління, яке так і 

не створили [4].  

 Тільки після 2009 року став зрозумілий вектор розвитку держави через 

реформу децентралізації і були впровадження активні кроки для цього. 
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Таблиця 1 – Аналіз реалізації адміністративних реформ у Латвії  

Підстави для аналізу 
Схожа ситуація з Україною.  Подібна система 
адміністративно-територіального устрою. 

Механізми реалізації 
адміністративних 
реформ 

1.Комплексне реформування. 
2.Планування, координація і моніторинг наближення 
законодавства до європейських стандартів. 

Основні результати 
процесу 
адміністративних 
реформ 

Позитивні: 
1. Рівномірний розвиток територій. 
2. Надання якісних послуг населенню. 
3.Здатність до економічного розвитку території. 

Негативні: 
1. Дрібні самоврядування  складно йдуть на співробітництво. 
2. Є кілька самоуправлінь, які мають населення до 1000 осіб 
і досі не можуть виконувати свої функції. 

Досвід для України Не можна розривати реформу юридичну, фіскальну та 
адміністративно-територіальну.  
Не можна робити реформу в кілька етапів, варто робити все 
відразу.  
Це політично та економічно більш доцільно. 

 
 Підсумовуючи, зазначимо, що досвід різних країн по своєму 

унікальний, але робити аналіз самого процесу є досить корисним. Не всім 
країнам відразу вдається досягнути самої сутності децентралізації, щоб вона 
була ефективна у всіх аспектах політичного та соціального життя. Латвії 
потрібно було 19 років, щоб пройти цей процес і знайти свій шлях, а для 
України є стільки прикладів вдалої децентралізації, щоб цей шлях пройти 
значно швидше та легше із власною моделлю. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 

УПРАВЛІННЯ 

 

Розуміння публічного управління передбачає собою ефективну 

взаємодію двох понять таких, як «держава» та «суспільство». Саме ж 

визначення і вивчення публічного управління в Україні сталося не так давно, 

тому перед повною його модернізацією та імплементацією у людське 

суспільство пролягає довгий шлях викликів та пошуку методів реалізації. 

Щодо поняття публічне управління – то це, як правило управління, що 

здійснюється на основі волевиявлення громади (колективу людей) та 

реалізується суб‘єктами, визначеними громадою, для задоволення потреб і 

досягнення цілей громади як об‘єкту управління[1].  

Наука публічного управління, охоплює безліч секторів і інститутів 

сучасного суспільства та перебуває в призмі як мінімум трьох глобальних 

підходів, що оцінюють перспективи розвитку публічного управління: 

1. ринково-ліберального, сформульованого в концептуальних моделях 

нового менеджменту, оновленого управління, який спирається на ринкову 

модель, байдужу до політики, у якій громадянин з'являється в образі 

споживача або клієнта; 

2. ліберально-комунітарианістського (це підхід, за яким громадянин має 

право на максимальну свободу, а держава зобов'язана його захищати тією 

самою мірою як громадянин має захищати свою свободу від держави), який 

розвивається в концепції «політичних мереж» і, що спирається на розвиток 

структурних взаємовідносин (договірних) між політичними інститутами 

держави й суспільства, а також таких, що визнають рівність громадян, як і 

інших суб'єктів мережі;  

3. демократичного громадянства, яке спирається на особливе 

«рецептивне управління»( фр. receptif - сприятливе, рецептивне; від лат. 

recipio, receptum - брати, приймати), що покликане служити громадянинові, а 

не клієнтові (споживачеві)[2].  

 Основною метою публічного управління є задоволення потреб, 

функціонування та розвиток суспільства, тобто різних громад, людей. Для 

задоволення цих цілей потрібне відповідне реформування системи. 

 Досвід європейських країн щодо модернізації публічного управління 

доводить, що досягнення ефективності в такому реформуванні можливе 

лише завдяки розробці концептуальних засад реформування публічного 

адміністрування, що відповідають сучасним вимогам та перспективам 

розвитку суспільства на засадах сталого розвитку. Вихідними концептами 

зміни акцентів такого реформування є:  



270 

 невтручання органів виконавчої влади в життєву сферу суспільства; 

 мінімізація регуляторного впливу на бізнес-середовище;  

 зміна вектору діяльності органів виконавчої влади з адміністративно- 

розпорядчого на сервісне з дотриманням принципу верховенства права; 

 упорядкування важелів впливу за соціально важливими процесами 

для органів виконавчої влади, коли це необхідно та виправдано[3].  

 Також вагомою складовою вдалого управління є взаємовідносини у 

трудовому колективі та вплив на емоційний стан індивіда для подальшої 

мотивації та ефективності роботи. У таких випадках використовують 

соціально-психологічний метод управління [5]. 

 Соціально-психологічні методи управління зазвичай представляють 

собою сукупність специфічних способів дії на міжособистісні стосунки і 

зв'язки між працівниками, а також на соціальні процеси в ньому. 

 Такі методи через позитивно-мотиваційні відносини активізують 

ініціативність працівника, викликають його самодисципліну, до того ж, може 

покращитися продуктивність праці. Ось таке вміле керування людськими 

ресурсами призводить до досягнення мети та можливості чітко і стратегічно 

управляти не тільки організацією, а й цілою державою. 

 Отже, коли йдеться про застосування соціально-психологічні методи 

управління, мають на увазі такі дії суб‘єкта управління, які б викликали в 

об‘єкта управління потрібну духовну і поведінкову активність, а саме певні 

образи, уявлення, спогади, думки, почуття, ставлення, вольової дії, спонтанні 

реакції тощо. Г. Атаманчук підкреслює, що «управління є процесом і 

продуктом функціонування свідомості й волі людини», а воля і рівні 

свідомості – основні складові, через які здійснюється вплив на суспільну 

свідомість[4].  

  Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що публічне управління 

в Україні тільки набирає обороти і, що важливо вміло оперувати діями та 

методами для ефективного управління ресурсами. Важливо звертати свою 

увагу на мотиваційні методи управління для прямого зв‘язку з людьми. 

Простіше кажучи, мотивація населення, а в подальшому його рішучі дії, 

керують напрямком розвитку держави. Коли є активна громадська позиція, 

яка супроводжується чіткими кроками з боку громадян – керівництво 

держави не зможе неефективно використовувати не тільки людські ресурси, а 

й фінансові, територіальні, земельні та інші.  
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

В умовах децентралізації в Україні органами місцевого самоврядування 

надається велика роль у всіх сферах життя. А в таких умовах є необхідність 

модернізації публічного управління. Наша країна бере на себе велику 

відповідальність та зобов‘язування щодо запровадження системи 

господарювання принципів сталого розвитку. Значний внесок у дослідження 

різнопланових питань сталого розвитку зробили такі вітчизняні вчені: Б. 

Данилишин, В. Кретінін, О. Моліна, В. Осипов. Шляхам переходу до сталого 

розвитку обґрунтовують в своїх роботах І. Брижань, В. Вовк, М. Лебедєв, Ю. 

Мельник та багато інших. Особливого розвитку, вчень та навиків здобуто в 

останнє десятиліття.  

Насамперед, для того щоб детально зрозуміти суть проблеми у 

забезпеченні сталого розвитку країни потрібно звернутись до визначень та 

поступово розібратись, що розуміється у визначенні публічне управління, 

чому воно публічне, чому країна потребує сталого розвитку і що ж таке 

розвиток. Отже, публічне управління - це синонім визначення державного 

управління - це безпосередній вид діяльності держави, що здійснюється 

організацією впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади 

через організацію виконання законів, управлінських функцій з метою 

комплексного соціально-економічного і культурного розвитку держави. 

Публічне управління являється головною складовою політичного управління, 

а отже воно є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу 

функціонування будь-якої соціальної спільноти.  

Чому поєднують публічне управління та сталий розвиток. Сталий 

розвиток - це загальна концепція стосовно необхідності встановлення 

http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/3f2e1fb6-2b93-43aa-bfe9-ab6e984e4c55.pdf%23page=46
http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/3f2e1fb6-2b93-43aa-bfe9-ab6e984e4c55.pdf%23page=46
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_01(8)/11bsivds.pdf
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балансу між задоволенням сучасних потреб людства інтересів майбутніх 

поколінь, включаючи в тому числі їх потребу в безпечному та здоровому 

довкіллі. Як говориться в комісії Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє 

потреби нинішнього покоління без школи для можливостей майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби». Тепер можна розглянути, які 

виокремлюють основні чинники у забезпеченні сталого розвитку:  

1. Соціальний - право людини на високий життєвий рівень, а умовами 

для цього є екологічна безпека та благополуччя;  

2. Екологічний - межі й умови відновлення екологічних систем у насідок 

їх експлуатації;  

3. Економічний - формування системи економіки, що гармонізується 

разом з екологічними чинниками розвитку. 

Найголовнішим є те, що ці всі три чинники повинні бути угоджені між 

собою, адже в спільній роботі та гармонії вони є основними складниками 

сталого розвитку країни, держави і суспільства в цілому. Для того щоб 

впровадити основні засади сталого розвитку, потрібно вирішити низку 

питань, а значну роль в їх вирішенні є роль місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування, розуміє під собою той рівень влади, котрий 

найбільше наближений до людей, місцеве самоврядування формується 

населенням і звісно, що йому воно і підпорядковується. Саме цей рівень 

влади може вирішувати питання стосовно задоволення основних життєвих 

потреб людей.  

На даному етапі це все ще й надалі потребує формування саме тієї дієвої 

моделі місцевого самоврядування, що будуть нарешті здатні функціонувати 

відповідно до самих потреб розвитку суспільства, що в подальшому 

полегшить умови для життя населення. В меті реформування місцевого 

самоврядування є підвищення рівня та якості життя населення, людини та 

кожного з нас, шляхом та умовами для цього і є сталий розвиток 

територіальних громад, як самостійних спільнот, де кожний представник 

матиме можливість ефективно захистити не лише власні права, а і інтереси 

населення шляхом участі у вирішення питань спочатку на місцевому рівні.  

Саме концепція сталого розвитку, котра виходить безпосередньо із того, 

показуючи та аналізуючи, що економічний прибуток не є всеохоплюючим 

показником суспільного життя і відповідно не покриває всієї своєї 

багатоманітності, що в наслідку повинно будувати результат-орієнтир на 

систему управління в муніципальному утворенні. Для зрозумілості, 

муніципальне утворення - це первинна адміністративно-територіальна 

одиниця держави, в рамках якої здійснюється місцеве самоврядування, що 

представлене територіальною громадою та виборними органами і забезпечує 

фінансово-матеріальну основу.  

Відповідно до цього сталий розвиток муніципальних утворень 

спирається на певні базові основи-принципи:  

1.Раціональність. Тут визначається значимість та важливість 

безпосередньо раціонального використання території та формування 

ефективності політики навколишнього планування,  
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2.Різномаштабність. Це коли безпосередньо саме населення випробовує 
на собі всі порушення, що стосуються економічних, соціальних, екологічних 
рівнів. А коли з іншого боку, коли всі вище перераховані проблеми можуть 
та мають знайти конструктивне цілесне рішення, але за допомогою, програм, 
проєктів розвитку. 

3. Партнерство. Важливість цього принципу визначається в тому, що 
повинні бути задіяні всі сектори суспільства: влада, бізнес, населення, саме в 
цьому випадку є зацікавленість до громадських утворень, саме з цього 
принципу реалізується стратегія розвитку, навчання питань забезпечення 
стійкого розвитку муніципальних утворень. 

В нашій країні в органах місцевого самоврядування, яке набирає оберти 
в інтенсивному розвитку, застосовують підхід менеджменту, котрий формує 
один з провідних напрямків не лише наукової, а й практичної діяльності.  

Все, що було зазначено вище являє собою базові принципи сталого 
розвитку кожної країни. Кожна країна має бути конкурентоспроможною саме 
на прикладі утворення муніципальної території, повинна бути певна 
послідовність, де не лише оцінюється стан території, але і принципи 
збалансованого розвитку, визначаються пріоритети сталого розвитку, 
розробляється концепція сталого розвитку території. Жодний принцип чи 
концепція не можуть бути затвердженні без обговорення з населенням, 
внесення правок та переобговорення, лише опісля йде на затвердження 
органів влади, визначаються терміни їх виконання, ставляться очікуванні 
результати, виносять прогнози відносно ризиків прийняття концепції і 
визначається відповідальний за виконання, котрий впродовж всього терміну 
виконання свої посадових інструкцій, буде проводити моніторинг, вносити 
уточнення та корегування індикаторів концепції сталого розвитку.  

Роль місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку 
зумовлена таким:  

- концепція сталого розвитку впровадженням посилення інституційної 
спроможності місцевого самоврядування, що підвищує рівень потенціалу 
діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування; 

- досвід котрий набувається в результаті співпраці органів місцевого 
самоврядування з міжнародними партнерами, в реалізації спільних ідей та 
проєктів; 

- взаємодія та зв‘язки ефективно формуються в наслідок організаційно-
функціональної діяльності органів місцевого самоврядування. 
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ДЕФІНІЦІЯ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»: СУТНІСТЬ В 
ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ 

 
Термін «децентралізація» є багатозначним, оскільки використовується в 

багатьох сферах: законодавчій, фінансовій, адміністративній, освітній, 
медичній тощо. Немає єдиного визначення цього складного поняття, 
натомість існує багато підходів до його визначення. Частота вживання 
згаданого терміну, а також інтерес, який він викликає серед вітчизняних та 
зарубіжних науковців, свідчить про актуальність його правильного 
використання. Цього не можна зробити без врахування дискурсу, в якому 
поняття вживається, і , насамперед, розуміння сутності дефініції. 

На семантичному рівні децентралізація (від латинського de – 
протиставлення, centralis – центральний) трактується як знищення, 
ослаблення або скасування централізації [4]. Лексично дане поняття 
тлумачиться як «відхід від центру» [1]. Етимологічно термін децентралізація 
походить від англійського «decentralization», що означає передачу 
повноважень від центральної до місцевої влади [7]. Як влучно зазначають 
О.Євтушенко, В. Андріяш та К. Паровай на основі ретельного аналізу 
дефініцій, децентралізацію можна трактувати і як явище, і як дію 
(передавання, процес передачі) і як характеристику управлінської дії 
(самостійність) [2]. Крім того, її розглядають і як спосіб, і як механізм, і як 
систему. Цю особливість можна простежити при ознайомленні з підходами 
до визначення поняття, наведеними у таблиці 1. 

Згідно з функціональним підходом, децентралізація визначається як 
процес розширення і зміцнення прав та повноважень адміністративно-
територіальних одиниць або нижчих органів та організацій при одночасному 
звуженні прав і повноважень відповідного центру з метою оптимізації та 
підвищення управління суспільно важливими справами, найповнішої 
реалізації регіональних та місцевих інтересів [5]. Як узагальнює І. Хребтій, 
децентралізація розглядається як певний спосіб, процес або система заходів з 
передачі владних повноважень від органів центральної влади до органів 
місцевого самоврядування [6]. 

В публічноуправлінському дискурсі децентралізація означає процес 
передачі частини владних повноважень, ресурсів і відповідальності від 
органів державної влади до органів місцевого самоврядування з дотриманням 
принципу субсидіарності, який полягає у тому, що рішення щодо питань 
місцевого значення приймаються на тому рівні, який може виконати 
завдання, вирішити проблеми чи надати послуги найефективніше.  
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Таблиця 1 – Підходи до визначення поняття «децентралізація» на 

основі контент-аналізу 

Визначення Автор 

Характерне для сфери державного управління явище, зумовлене 

об‘єктивними і суб‘єктивними факторами, як певним протилежним 

боком централізації, своєрідним засобом відображення централізації. 

Нижник Н.  

Передача частини функцій державного управління центральних 

органів виконавчої влади місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування, розширенням повноважень 

нижчих органів за рахунок вищих за рівнем. 

Оболенський О. 

Система управління, за якої частина функцій центральної влади 

переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або 

послаблення централізації. 

Білодід І. та ін. 

Процес розширення і зміцнення прав та повноважень 

адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та 

організацій при одночасному звуженні прав і повноважень 

відповідного центру. 

Тихомиров Ю.  

Спосіб територіальної організації влади, за яким держава передає 

право на прийняття рішень із певних питань або в певній сфері 

структурам локального чи регіонального рівня, що перебувають поза 

системою виконавчої влади і є відносно незалежними від неї. 

Гриневич Л. 

Самостійність у підходах до управління з урахуванням 

багатоманітності місцевих особливостей при збереженні єдності в 

основному, суттєвому; виявляється у делегуванні повноважень від 

органів державного управління до місцевого самоврядування. На 

практиці виявляється як передавання частини функцій державного 

управління центральних органів виконавчої влади місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, розширення 

повноважень нижчих органів за рахунок вищих за рівнем. 

Ковбасюк Ю.  

та ін. 

Передача прав, відповідальності за надання, коштів на виконання 

суспільних функцій від центрального управління до підпорядкованих 

або автономних органів влади або організацій, а також до приватного 

сектора. 

Слухай С. 

Спосіб організації публічної влади в державі, за якого 

адміністративно-територіальні одиниці мають право самостійно 

вирішувати питання місцевого значення і реалізовувати власні 

завдання у межах, встановлених законодавством та під 

відповідальність уповноважених органів і посадових осіб, а 

втручання у їх діяльність - винятково з метою нагляду за законністю 

в передбачених законом випадках і формах.  

Телицька В. 
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Це ще й процес удосконалення системи управління шляхом переведення 

цієї системи на вищий рівень – публічності, тобто доступності, з допомогою 

чого й забезпечується її єдність та цілісність [3]. Такий підхід передбачає 

відхід від ієрархічної системи управління й організації влади, сприяє 

залученню громадян до активної діяльності та участі в публічних справах. 

Тому багатьма науковцями децентралізація розглядається як засіб 

підвищення ефективності функціонування публічної влади. Вона повинна 

сприяти формуванню та функціонуванню ефективної моделі публічної влади 

на загальнонаціональному, регіональному і місцевому рівнях, забезпечити 

підвищення ефективності роботи державного механізму й активізувати 

розвиток регіонів і муніципалітетів на засадах демократії [3]. 

Отже, беручи до уваги зазначені підходи до трактування 

«децентралізації», очевидно, що дане поняття є досить складним. Різні точки 

зору, з яких розглядається термін, не суперечать, а доповнюють сутність 

дефініції, підтверджуючи її багатогранність. Розбіжності у розумінні змісту 

поняття «децентралізація» виникають через поверхневе сприйняття терміну, 

а також надмірне спрощення дефініції. Сутність поняття «децентралізація», 

попри різноманітність визначень, лишається незмінною. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ «МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА» 

І «ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА» 

 

У сучасній науці існує достатньо понять, які помилково вважають 

рівнозначними через неправильне трактування, неусвідомлення сутностей 

термінів чи неврахування контексту, у якому вони вживаються. Прикладом 

такого явища є дефініції «молодіжна політика» та «державна молодіжна 

політика». Для уникнення подальшого недоречного використання зазначених 

понять важливо детально з‘ясувати різницю між ними, розтлумачивши їх 

зміст та сутність. 

Поняття «молодіжної політики» та «державної молодіжної політики» не 

є тотожними, хоч і в деяких випадках за певних підходів можуть 

використовуватись як синоніми. 

Як стверджує Стукан Т.М., молодіжна політика – це структурно 

вибудована модель розвитку на всіх рівнях: від державного до врахування 

інтересів людей віком від 18 до 35 років. Вона включає набір правил, методів 

та принципів, які спонукають молодих людей проявляти ініціативу, 

самостійно визначати власні цілі та цінності, бути залученими й мати змогу 

визначати  пріоритети [4]. На думку М. Перепелиці,  молодіжна політика − це 

комплексне явище, що є результатом практичної, науково-теоретичної, 

ідеологічної та іншої діяльності соціальних інституцій стосовно молоді [6]. 

Таке тлумачення розкриває багатоаспектність дефініції «молодіжна 

політика». Змістовне визначення поняття «молодіжна політика» пропонує 

В.Криворученко, а саме: «Перелік ідей, теоретичних положень про роль і 

місце молоді, а також заходи практичної діяльності держави, громадських 

організацій та інших соціально-економічних інституцій щодо реалізації ідей, 

положень, принципів, завдань задля формування й розвитку молоді та 

молодіжного підприємництва.» Дане роз‘яснення терміну чудово відображає 

суб‘єктів молодіжної політики: партії, громадські організації та об‘єднання, 

окремі громадяни, інші інститути громадянського суспільства, а також сама 

молодь, яка водночас є і об‘єктом молодіжної політики. Детальніше про неї 

йтиметься нижче. 

Існує досить багато трактувань поняття «державна молодіжна політика». 

Узагальнивши їх, можна сформувати таке визначення даного терміну -  це 
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пріоритетний системний напрям діяльності держави, що спрямований на 

молодь і здійснюється уповноваженими органами в усіх сферах її 

життєдіяльності з урахуванням умов, специфіки, можливостей регіонів та 

України в цілому, сприяючи інтеграції молоді в нові сфери та її реалізації. Це 

наявність законодавчо закріплених ідей стосовно місця і ролі молоді у 

поступальному розвитку суспільства, а також системи різноманітних 

державних заходів, що сприяють реалізації цих ідей [1]. Державна молодіжна 

політика реально утверджує і забезпечує декларовані й узаконені найвищими 

законодавчими органами права і свободи молодої людини, створює необхідні 

умови для її ефективного соціального становлення, розвитку здібностей, 

реалізації творчого потенціалу [3]. Вона втілюється в життя в інтересах і 

молодого покоління, і держави, суспільства загалом. При її здійсненні 

вважають також на економічний, соціальний, історичний, культурний 

розвиток держави, світовий досвід державної підтримки молоді.  

Беручи до уваги вище зазначену інформацію, очевидно, що об‘єктом 

державної молодіжної політики є населення віком приблизно від 14 до 30 

років, також молодіжні та дитячі об‘єднання, організації, а суб‘єктом - 

державні органи, що формують і реалізовують молодіжну політику 

(Міністерство молоді та спорту України, Комітет Верховної Ради України з 

питань молоді і спорту, Уповноважений Президента України з прав дитини, 

Управління у справах сім‘ї, молоді та спорту, консультативні органи на 

обласному рівні тощо). Державна молодіжна політика повинна розглядати 

молодь як базовий стратегічний ресурс держави і суспільства, як суб'єкт 

соціальної і економічної політики. Реальні соціально-політичні процеси 

дають можливість усвідомити, що така політика не лише існує, але й 

практично впливає на стан суспільства, процеси, які в ньому відбуваються 

[1]. 

Отже, як влучно зазначає Артеменко І.В., молодіжна політика є більш 

широким поняттям порівняно з державною молодіжною політикою, адже 

коло суб‘єктів молодіжної політики ширше, ніж державної молодіжної 

політики, і включає не лише державу. Молодіжна політика є державною тоді, 

коли вона проголошується від імені держави в особі органів та посадових 

осіб, які її представляють. Її можна розглядати і як один із напрямів політики 

держави. В цьому контексті молодіжна політика є складовою державної 

політики (політики держави) [1]. Однак, обидва види політики поєднує 

спільна мета - створення необхідних соціально-економічних, політико-

правових, організаційних умов і гарантій для соціального становлення, 

розвитку і вдосконалення як окремої молодої людини, так і всього молодого 

покоління [2]. 
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ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Сьогодні у сучасному демократичному суспільстві спостерігається 

підвищена увага до формування та подальшого вдосконалення зв‘язків між 

органи публічної влади та громадянським суспільством. Наша держава 

підтримує європейські тенденції та намагається йти в ногу з провідними 

демократичними державами, але слід розуміти, що – це складний 

довготривалий процес, проте неймовірно важливий для становлення 

Української держави як сильної демократичної країни. Підтримка 

громадськістю влади, законодавчих ініціатив є вагомим показником та 

складником розвитку країни. Тому, є необхідність у встановленні зв‘язків 

https://moskalik.at.ua/bibliografia/2012socialinnovation.pdf#page=6
https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.15
http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/384
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між органами публічної влади та громадськістю, її залученням до 

формування державної політики з метою реалізації прозорості та відкритості 

діяльності органів влади. 

Органи публічної влади повинні підвищити ефективність своєї 

діяльності та покращити імідж, довіру та авторитет, саме таким чином 

можливо налагодити зв‘язки з громадськістю. Для цього необхідно 

вдосконалювати та впроваджувати різні методи, засоби, прийоми та 

технології, які допоможуть досягнути цілі, саме тому виникає потреба у 

дослідженні даної теми. 

З моменту початку дослідження питань пов‘язаних із взаємодією та 

зв‘язками органів публічної влади та громадськості , було опубліковано 

багато вітчизняних та зарубіжних наукових праць. Серед цих дослідників 

такі, як В. Авер‘янов, О. Коврига, І. Рябець, В. Бакуменко, М. Баймуратов,                         

В. Малиновський, В. Моісеєв, Н. Нижник, Є. Ромата, І. Слісаренко,                        

М. Свірін,Є. Тихомирова, С. Чукут, В. Різун, Є. Тихомирова, А. Чуміков та 

багато інших. 

Зв‘язки з громадськістю відіграють значну роль у діяльності органів 

державної влади. 

Коврига О. у своїй науковій праці зазначає, що нині в Україні, 

беззаперечно, існують свобода слова і плюралізм думок. Проте чи справді 

тільки саме існування громадської думки є показником демократичності 

політичної системи? Звичайно, ні. Але в основі сучасних демократичних 

систем лежить принцип залучення громадської думки до процесу державного 

управління та прийняття політичних рішень [2]. 

У науковій літературі є існує кількість визначень, що собою являє 

зв‘язок з громадськістю, тому ми вважаємо доцільним, перш за все, 

висвітлити та розкрити зміст поняття «зв‘язки з громадськістю» 

Видатний американський фахівець Р. Харлоу заявляє, що зав‘язки з 

громадськістю – це одна із функцій управління, яка сприяє встановленню та 

підтримці спілкування, взаєморозуміння і налагодженню співробітництва 

між організацією та громадськістю [3]. 

Л. Ткач наголошує у своїй праці про те, що звʼ язки з громадськістю – 

це різновид суспільної і публічної комунікації. Вона відрізняється від 

буденної (міжособистісної, діалогічної, усної) і масової (неособистісної, 

монологічної, друкованої (або ін. виду технічної реалізації)) [5]. 

Щоб краще зрозуміти термін «зв‘язки з громадськістю», слід надати 

визначення поняття «громадськість». 

Дослідниця Зацерківна М, вважає, що громадськість – це всі ті, з ким 

соціальна організація вступає в контакт як всередині (службовці, 

співробітники, працівник, акціонери, члени громадських організацій і т. д.), 

так і за її межами (виборці, платники податків, місцеві жителі, соціальні 

замовники, партнери, споживачі і т. д.) [1]. 

Слід розуміти, що для створення зв‘язку між владою та громадськістю, 

державі необхідно мати в арсеналі компетентних фахівців, здатних 

побудувати взаємозв‘язок з населенням. Рябець І. у своїй науковій роботі 
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визначає, що фахівець із зв‘язків з громадськістю – це особа, яка навчається у 

вищому навчальному закладі з метою здобуття відповідного ступеня й 

отримання кваліфікації через засвоєння динамічної комбінації знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей у галузі зв‘язків із 

громадськістю [4]. 

Мета зв‘язків з громадськістю – це створення та застосування різних 

методів та прийомів, які дають змогу встановити взаємовідносини між 

різними соціальними групами. Результатом таких відносин є формування 

довіри та створення позитивного іміджу системи публічного управління. 

Варто також відзначити значимість фахівців з публічного управління, 

які створюють та вдосконалюють зв‘язки з громадськістю, оскільки дана 

діяльність вимагає від фахівця особливого, творчого підходу та розробку 

нестандартних методів роботи з широкою громадськістю. 

Щоб налагодити зв‘язки громадськістю, органам публічного управління 

потрібно створювати специфічні методи взаємодії, з врахуванням соціально-

психологічних та політичних особливостей українського суспільства. Процес 

організації роботи у сфері зв‘язків з громадськістю повинен складатися з 

двох основних компонентів, перший з яких – формування стратегії 

громадської діяльності органів публічної влади, а другий – реалізація завдань 

цієї стратегії. 

Довіру населення можна завоювати лише тоді, коли місцеві органи 

влади будуть працювати з громадськістю за принципами, які забезпечують 

гласність, відкритість та прозорість у прийнятті управлінських рішень [2]. 

Одним із найбільших інструментів, який повинен існувати для 

створення активної взаємодії між органами публічної влади та громадськістю 

є позитивний імідж органів місцевої влади, оскільки вони завжди 

перебувають в центрі уваги суспільства. Тому потрібно підтримувати 

позитивний імідж та постійно прагнути до його покращення враховуючи 

найбільш вдалі світові приклади формування та вдосконалення позитивного 

іміджу місцевих органів влади, але з врахуванням індивідуальних 

особливостей українського суспільства. Важливо зрозуміти, що чим вищий 

рівень авторитету місцевих органів влади, тим більше буде бажання в 

громадськості вступати в комунікаційні процеси з органами влади, а також 

при таких умовах громадськістю буде брати активну участь у вирішенні 

місцевих проблем. 

У підсумку ми хочемо зазначити, що такі проблеми, як недостатня 

прозорість, відкритість, й ігнорування нагальних потреб громадськості та її 

низька залученість до вирішення соціально значимих проблем – це проблема, 

яка існує в українському суспільстві та потребує термінового вирішення. 
Тому сьогодні дуже важливо розпочати процес комунікації між владою 

то громадськістю, залучати громадян до вирішення проблем, запитувати 
їхню думку. Після вирішення проблем потрібно про це звітувати на 
офіційних сайтах, по телебаченню та в різних соціальних мережах й 
вказувати, що вирішення існуючих в минулому проблем було досягнуто 



282 

спільними зусиллями, що думка громадськості була врахована. Все це 
підвищить авторитетність та імідж органів влади як на центральному, так і на 
місцевому рівнях. Задля того, щоб громадяни приймали участь у вирішенні, 
насамперед, слід поінформувати кожного, до того ж інформація повинна 
бути зрозуміла для кожного, щоб громадяни розуміли, що робиться і чому. 
Після чого громадськість висловить свої позитивні чи негативні відгуки з 
приводу вирішення тієї чи іншої проблеми, а за потреби надасть 
рекомендації. 
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Історія децентралізованої влади в державі – це історія суперечностей, 

пов‘язаних з пошуком кращої форми організації державної влади. 
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аналізу його змісту.  
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Досвід показує, що після Революції Гідності наприкінці 2013 – початку 

2014 рр. коли Україна підтвердила свій європейський вектор розвитку, у 

практику публічного управління нашої держави були внесені нові принципи 

управління.  

Одним із завдань, поставлених перед реформою адміністративно-

територіального устрою України та місцевого самоврядування, є досягнення 

місцевими громадами високого рівня фінансової спроможності вирішувати 

питання місцевого значення. Суть реформи полягає в перетворенні механізму 

державного управління шляхом перерозподілу повноважень між державними 

органами та органами влади місцевого самоврядування з метою зробити 

самоврядування реальним інструментом для ефективного прогресивного 

розвитку громади. Територіальна громада є кінцевим користувачем багатьох 

адміністративних послуг і більшості із них суспільні блага держави, і тому 

саме на рівні громади слід створювати відповідний рівень соціально-

економічного добробуту [1]. 

На думку Е. Остром: «Територіальна громада – чітко визначена група 

індивідуальностей, яка, визначивши правила користування ресурсом, у 

відповідності з локальними умовами, створює довгострокові інституційні 

об'єднання для моніторингу використання ресурсу, вирішення конфліктів, 

адміністрування санкцій» [2]. 

На початку сучасної історії створення українського самоврядування, 

було апробовано різні моделі функціонування місцевого самоврядування. 

Спираючись на наукові дослідження доцільно виокремити так етапи 

становлення місцевого самоврядування в Україні у вигляді схеми, як модель 

повновладдя рад (1990–1992), французька модель (1992–1994), 

англосаксонська модель (1994–1995), іберійська модель (1995–1996), 

французька модель (1996 – і дотепер) [3]. Англосаксонська модель – 

первинні суб‘єкти громада, велика автономність місцевих органів влади, 

певна залежність від вищого законодавчого органу. Регламентація місцевого 

самоврядування супроводжується нормативно-правовими актами вищих 

законодавчих органів. Іберійська модель – сутність системи полягає в 

обранні населенням головну посадову особу територіально-

адміністративного устрою та обрання ради. Але під впливом історичних 

процесів була прийнята вертикальна модель влади, з урахуванням 

регіональних особливостей. Адміністративно- територіальний розподіл 

передбачає собою трьох рівневий розподіл повноважень. Французька модель 

– сутність системи полягає в сумісництві органів самоврядування з 

адміністрацією центральної влади. На ділі система представляє собою 

інститут префектів, що виконує представницьку функцію виконавчої влади, 

але в межах законодавства місцеве самоврядування наділене всіма 

можливостями що надає законодавство[4].  

Територіальна громада існує в правовому просторі України, її органи 

утворюються у порядку встановлених Конституцією та законами України. 
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На законодавчому рівні необхідно створювати гарантії з урахуванням 

інтересів усіх громад без винятку, які входять до об‘єднаної територіальної 

громади. Надзвичайно важливо мати такі інструменти для забезпечення 

справедливого розподілу та ефективного використання ресурсів 

територіальної громади, враховуючи нагальні потреби всього населення.  

Таким інструментом може стати Статут територіальної громади. 

Сьогодні Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає 

право територіальним громадам розробляти та приймати статути, але це на 

розсуд громади. Натомість статут місцевої громади повинен стати її 

обов‘язковим атрибутом виконувати функцію своєрідної конституції 

місцевого рівня. Саме в статуті мають бути прописані принципи діяльності 

місцевих органів самоврядування відповідної громади з урахуванням 

місцевих умов, принципів формування місцевого бюджету з урахуванням 

інтересів усіх членів громади та населених пунктів, обов‘язків про створення 

планів соціально-економічного розвитку всієї громади.  

Доцільним також є відповідне визначення норми статуту про структуру 

та основні функції органів виконавчої влади місцевого самоврядування, 

надання певним суб'єктам права діяти від імені громади при укладанні угод 

на міжмуніципальній співпраці та право представляти інтереси громади у 

судових справах [4].  

Отже, оскільки в Україні продовжується впровадження масштабної 

реформи місцевого самоврядування, однією з основних цілей є 

децентралізація та деконцентрація влади, посилення організаційної, правової 

та фінансово-економічної незалежності місцевого самоврядування; 

формування самодостатніх, працездатних територіальних громад, 

забезпечення їх необхідними матеріальними та фінансовими ресурсами. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

НА ПРИКЛАДІ ЕСТОНІЇ 

 

У сучасному світі кожна людина має право на отримання доступних 

послуг. Це стосується адміністративних, соціальних, комунальних послуг, 

медицини, освіти. Проте громадяни можуть впливати на їх якість, тільки 

якщо відповідальні за надання цих послуг знаходяться близько. Таким 

чином, найближчою до людей владою є ОМС – органи місцевого 

самоврядування – сільські, селищні, міські ради, їх виконкоми та голови. 

Отже, саме вони повинні мати необхідні повноваження, щоб нести 

відповідальність за вирішення місцевих питань. Одним із кроків для 

досягнення вищезазначеного є реформа децентралізації влади в Україні. 

Існує багато визначень поняття «децентралізація». Найпоширенішим є 

таке: децентралізація – це передача повноважень, ресурсів та компетенції 

вирішувати основні питання життя на найбільш наближеному до людини 

рівні, де це можна зробити найбільш ефективно [3]. Більш ширше визначення 

даному поняттю надав Жан-Поль Фагует, англійський професор політичної 

економії розвитку, зазначивши, що децентралізація це ніщо інше як передача 

центральним урядом визначених функцій, з усіма необхідними для їх 

виконання адміністративними, політичними і економічними атрибутами, до 

місцевих органів влади, які є самостійними одиницями і суверенними в 

географічних межах або функціональних сферах діяльності, які визначені на 

законодавчому рівні [4]. 

Нині лунає багато критики щодо реформ. Мовляв, раніше все було 

добре, а внаслідок реформ ситуація тільки погіршується. Протистояння між 

реформаторами і тими, хто намагається зберегти статус-кво не є винятково 

українським феноменом. Істотний внутрішній опір реформам спостерігається 

і в інших країнах, які обрали шлях змін. При цьому одні держави проводять 

реформи та демонструють позитивні результати, а інші за відсутності 

сприятливих обставин і браку політичної волі обмежуються напівмірами. 

Яскравим прикладом успішного впровадження реформ є невелика 

прибалтійська держава Естонія. 

Процес добровільного об‘єднання громад в Естонії фактично розпочато 

у 2004 році. Упродовж довгого часу децентралізацію намагалися здійснити 

виключно на добровільних засадах. Реформатори плекали надію, що 

стимули, на кшталт дотацій із державного бюджету для тих, хто погодиться 

на об‘єднання, будуть достатніми (нове місцеве самоуправління отримувало 

до 400 тисяч євро). На жаль, цей підхід не дав стовідсоткового результату. До 

2015 року в Естонії змогли скоротити кількість місцевих муніципалітетів 

лише з 254 до 213. 
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Знаковим став 2015 рік, коли держава перейшла до добровільно-
примусового об‘єднання. Було проголошено, що до 2017 року місцева влада 
може об‘єднуватися добровільно та отримати від цього преференції. Нові 
об‘єднання отримували 50 євро на людину, а головам муніципалітетів, які 
втрачали роботу, виплачували з бюджету бонус у розмірі річної зарплатні. 
Всі, хто все одно чинив опір, а таких після проголошення чітких термінів 
набралося 17 муніципалітетів, нічого не отримали [2]. 

Функції місцевого самоврядування в Естонії: освіта, соціальне 
забезпечення, охорона здоров‘я, культура, дозвілля, спорт, туризм, соціальне 
житло, планування територій, громадський транспорт, водопостачання, 
водовідведення, освітлення, опалення, екологія, збір та утилізація відходів, 
дороги, кладовища, адміністрування місцевих податків [1]. 

Особливу увагу слід звернути на впровадження цифрового врядування в 
Естонії, який визнано одним з кращих у Європі. Цифрова трансформації 
означає, що всі послуги надаються онлайн (крім одруження та розлучення). 
До такого процесу усіх громадян привчають з дитинства – при народженні у 
немовляти автоматично з‘являється дві адреси електронної пошти для 
подальшої підтримки зв‘язку з державою. Батьки мають змогу у режимі 
реального часу слідкувати за дитиною у садочку – фото-, відео звіти надають 
вихователі в електронному кабінеті одного з батьків на спеціальному сайті. 
Оцінки, відвідуваність у школі теж доступні в електронному кабінеті.  

Велика увага приділяється і електронній медицині. Вся медична історія 
пацієнтів зберігається в електронному форматі. Тож кожен профільний лікар 
за потреби має доступ до історії стану здоров‘я пацієнта і може надати 
кваліфіковану допомогу.  

Голосування в естонців можливе теж онлайн, за останніх кілька років 
воно набуло великого поширення. Голосувати можна з будь-якої точки світу, 
маючи лише телефон та доступ до Інтернету. Задля зменшення корупції 
система дозволяє проголосувати необмежену кількість разів, проте 
зараховано буде лише останній голос. 

Потрібно також зазначити, що в Естонії розроблено систему для 
швидкого безперешкодного проходження кордону – Go Swift, систему з 
необхідними даними про військову службу для юнаків, сайт для риболовлі. 
Навіть для безпеки громадян був створений реєстр злочинців, який досить 
швидко надає інформацію про місцезнаходження небезпечних людей 
поблизу.  

Визначною особливістю системи електронного врядування Естонії є те, 
що вона побудована на абсолютній довірі громадян до влади. Люди впевнені 
в якості такого самоврядування, їм надана можливість самим визначати, кому 
довіряти інформації про себе. Крім того, про будь-які хакерські атаки, 
проблеми із системою повідомляють одразу, дбаючи про безпеку у першу 
чергу естонців. 

Отже, нам, як країні, яка стоїть на порозі змін,  справді є чому повчитися 
в Естонії. Держава змогла досягти успіху поступово, будучи відкритою до 
змін. На мою думку, цю невелику частину естонського досвіду необхідно 
взяти до уваги. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕФОРМИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

В Україні зараз активно триває реформа децентралізації — найбільш 

успішна в країні за останні 6 років. Вона передбачає створення умов для 

формування відповідальної та ефективної місцевої влади, здатної 

забезпечити безпечне та комфортне середовище для людей по всій території 

нашої країни.  

«Децентралізація в Україні – це не просто передача повноважень, 

ресурсів та компетенції вирішувати основні питання життя на найбільш 

наближеному до людини рівні, де це можна зробити найефективніше 

(відповідно до принципу субсидіарності), а створення базового суб‗єкта 

місцевого самоврядування – спроможної територіальної громади» [4].  

Основними цілями децентралізації в Україні є:  

 отримання мешканцями громад якісних та найближче до місця 

проживання комунальних, соціальних та адміністративних послуг;  

 надання об‘єднаним громадам у вільне розпорядження ресурси – 

землю, комунальну власність;  

 наділення громад можливістю встановлення місцевих податків і 

зборів;  

 стимулювання економічного розвитку і залучення інвестицій в 

громади для створення нових робочих місць; наділення громад 

можливостями для об‘єднання фінансових, майнових та інтелектуальних 

ресурсів для покращення якості послуг і удосконалення інфраструктури;  

 посилення впливу громади на прийняття рішень, формування бюджету 

та планування розвитку на місцевому рівні.  

https://decentralization.gov.ua/news/2760
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2711704-estonskij-dosvid-reform-voni-zumili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2711704-estonskij-dosvid-reform-voni-zumili.html
https://decentralization.gov.ua/news/71


288 

Децентралізація передбачає передачу повноважень вирішувати місцеві 

проблеми на найближчий для людей рівень – від центральної державної 

влади органам місцевого самоврядування – безпосередньо громадам, а також 

забезпечити громади власними фінансовими ресурсами, які зроблять їх 

спроможними ці проблеми вирішувати. Органи місцевого самоврядування 

несуть відповідальність перед виборцями за ефективність своєї роботи, а 

перед державою – відповідають за законність.  

Основними проблемами децентралізації влади в Україні є:  

 складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад 

(старіння населення та виїзд молоді за кордон, знелюднення сільських 

територій та концентрація людей працездатного віку у велих містах);  

 нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів 

громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у 

співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади задля сталого розвитку громади;  

 закритість і непрозорість діяльності органів місцевого самоврядування, 

високий рівень корупції, що призводить до зниження ефективності 

використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, 

зростання соціальної напруги;  

 погіршення якості та доступності публічних послуг внаслідок 

неспроможності переважної більшості органів місцевого самоврядування 

здійснювати власні і делеговані повноваження.  

Головними умовами успіху реалізації реформи децентралізації влади в 

Україні є:  

 Наявність політичної волі керівників держави. Влада повинна 

розуміти, що реформа викликає великій опір, який їй доведеться долати;  

 Наявність знань експертів, які повинні розуміти ключові питання 

реформи децентралізації;  

 Найважливішою умовою є підтримка реформ громадянським 

суспільством, що надає їм легітимності. Без такої підтримки реформа не 

зможе бути успішною. Необхідна істотна підтримка та професіоналізм з боку 

ЗМІ, соціальних мереж;  

 Наявність кваліфікованих кадрів на всіх рівнях влади, які розуміючи 

сенс і необхідність реформи системи місцевого самоврядування, зможуть 

завершити реформу в стислі строки.  

Таким чином, продовження запровадження механізмів децентралізації 

влади в Україні має стати фактором стабілізації соціально-економічної 

ситуації в країні, подолання суперечностей між різними рівнями влади, 

сприяти підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. Головні 

завдання реформування системи децентралізації влади полягають у 

посиленні інституційної та ресурсної спроможності громад, запровадженні 

стратегічного планування розвитку системи місцевого самоврядування, 

розбудові інфраструктури громад, підвищенні якості надання всього спектру 

публічних послуг населенню.  
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Сьогодні децентралізована Україна показала себе досить стабільною 

демократичною системою, яка здатна оперативно реагувати на такі 

несподівані і глобальні виклики, як пандемія. Ця реформа — не процес 

заради процесу. Децентралізація — це механізм для зростання громад і 

регіонів. Тому завершення децентралізації має відбуватися із зростанням 

уваги держави до регіональної політики. Децентралізація та адекватна 

регіональна політика, яка розвиває міста і села, надає людям наснаги та 

можливості для покращення свого добробуту у своїй громаді, творить 

згуртованість держави та українського суспільства. 
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ  

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Актуальнiсть теми дослідження визначає погіршення ситуації в Україні 

за останні роки в контексті індексу корумпованості. Так, у світовому Індексі 

сприйняття корупції від Transparency International за 2019 рік Україна 

отримала лише 29 балів зі 100 можливих. Сусіди України у рейтингу – 

Гамбія, Іран, М‘янма та Сьєрра-Леоне . Тобто це 130-те місце із 180-ти країн 

світу. Така ситуація посилає вітчизняній науці виклики щодо критичного 

аналізу даної проблематики, її всебічного дослідження та визначення шляхів 

покращення. 

https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/article/view/269/248
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/119/129
https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/zbirnyk_filisof_2020.pdf# page=53
https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/zbirnyk_filisof_2020.pdf# page=53
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789%20/24392/1/Тезис_%20Іванцов%20_doc.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789%20/24392/1/Тезис_%20Іванцов%20_doc.pdf
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6685
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6685
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Належне управління в державному управлінні передбачає не лише 

державну владу чи політичну владу. Верховенство права, адміністративні 

процедури або інституціоналізована прозорість та підзвітність - це принцип 

демократизації суспільства, а не лише влади. Найефективніший процес 

управління - це коли процес стабільний і обмежений юридичними та 

ефективними установами. Восени 2002 року 191 держава стає членом 

Організації Об‘єднаних Націй та поставила перед собою вісім цілей розвитку 

тисячоліття: викорінення крайньої бідності та голоду, поліпшення загальної 

початкової освіти, сприяння гендерній рівності та розширення прав і 

можливостей жінок; зменшення дитячої смертності та поліпшення здоров‘я 

матері; боротьба проти ВІЛ / СНІД, малярії та інших хвороб для 

забезпечення екологічної стійкості та глобального партнерства в галузі 

розвитку. Забезпечити таку стійкість настільки складно, що ці цілі вимагають 

високих технологій та ресурсів, і те саме стосується держав-членів ООН: 

мобілізуйте персонал та ресурси для прийняття та реалізації складних 

політичних рішень; залучайте громадян до визначення власних майбутніх 

ініціатив. У цьому випадку на перше місце виступає добре врядування, 

верховенство закону, прозорість та підзвітність, включаючи державно-

приватне партнерство та партнерство громадян. Мають бути не тільки 

відповідні цілі, але й довгострокові, інтегровані стимули та міцна система. 

Серед наукових матеріалів із зазначеної проблематики можна назвати 

таких вчених: С. Бурлаков, Г. Гаврюшенко, Т. Кагановська, Г. Кудрявцев,    

Л. Наливайко, В. Пилаєва, В. Скрипнюк, В. Сухонос, В. Серьогін, Ю. Тодика, 

О. Щербанюк та ін.  

Принцип прозорості державного управління став основою європейської 

системи принципів управління та належного управління. По суті, прозорість 

є принципом державного управління та системною категорією, щоб 

забезпечити право кожного громадянина на доступ до публічної інформації. 

Погоджуємось, що найважливішим демократичним механізмом, що 

впливає на вплив громадянського суспільства на представницькі органи 

державного управління, є громадська думка, а в сучасних країнах громадська 

думка є неофіційною «четвертою силою». 

Аналізуючи природу прозорості, можна сказати, що метою цього 

принципу є максимізація участі громадськості в процесі управління 

державними установами.  

Отже, проаналізувавши національне законодавство щодо прозорості 

органів державного управління, можна помітити, що основні положення 

щодо розкриття інформації та публічності несумісні з нормами та 

стандартами Європейського Союзу. 

Як правило, законодавство України визначає загальні принципи, 

правовий статус, юридичну відповідальність державного органу або органу 

місцевого самоврядування та не забезпечує реального механізму реалізації 

конкретного правового режиму. Те саме стосується права громадян на доступ 

до публічної інформації. Ефективний спосіб подолання прогалин у 

законодавчій базі, доступ до публічної інформації, принципи відкритості, та 
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підзвітності в діяльності державних органів в Україні. Сьогодні є потреба в 

законодавчому забезпеченні «принцип прозорості в діяльності державних 

органів влади»  та закріплення принципу регулювання у сфері регулювання 

діяльність органів державного управління [1]. 

Отже, проаналізувавши практику державного управління, зважаючи на 

ступінь їх відкритості та прозорості, представляється необхідним 

запровадити систему публічної відповідальності, метою якої є підвищення 

обізнаності громадськості про діяльність органів державної влади. Доцільно 

визначити наступні пріоритетні напрямки такої діяльності: 

- незалежна підготовка та публікація соціальних звітів органами 

державного управління діяльність (як показує практика, публікація таких 

звітів (квартал, півріччя, рік) підвищує рівень обізнаності, а отже, і довіру 

громадськості до діяльності органів державної влади, де головним 

визначальним фактором є прозорість та відкритість її діяльності; 

- публічне звітування органу державного управління перед громадянами 

на прес-конференціях, засіданнях, круглих столах тощо; 

- привернення уваги ЗМІ до роботи органів державного управління 

(допомога ЗМІ у конструктивному висвітленні роботи органів державного 

управління, допомога у підготовці аналітичних матеріалів); 

- видання брошур, бюлетенів, листівок та інших масових інформаційних 

матеріалів про роботу органу державного управління; 

- визначення оцінки органів державного управління за критерієм 

відкритості; 

- надання безоплатної правової допомоги шляхом інформування громади 

про її права; проведення роз‘яснювальної та просвітницької роботи серед 

населення, в т.ч. молодь (надання такої інформації, мета та необхідність 

участі громадськості в роботі органів державного управління повинні бути 

систематичними, здійснюватися за участю засобів масової інформації, 

представників місцевого самоврядування громадські організації, асоціації). 

Реалізація цих пропозицій дозволить не лише підвищити рівень 

інформованості населення про діяльність органів публічної адміністрації, а й 

забезпечить реалізацію принципу транспарентності органів публічної 

адміністрації. Як результат, зросте рівень суспільної довіри, підвищиться 

потенціал громадського залучення до державотворення, і головне, ми 

станемо на шлях з протидії корупції у всіх сферах публічної адміністрації. 
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ВИМОГА  

ПУБЛІЧНО-ВЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У світовому Індексі сприйняття корупції від Transparency International за 

2019 рік Україна отримала лише 29 балів зі 100 можливих. Тобто це 130-те 

місце із 180-ти країн світу. Така ситуація посилає вітчизняній науці та 

практикам публічно-владної діяльності сигнали щодо критичного аналізу 

даної проблематики, її всебічного дослідження та визначення шляхів 

покращення [3].  

Серед наукових матеріалів з питання забезпечення принципу прозорсті - 

вагомий внесок публікацій, що містять результати аналізу інформації, 

отриманої в Україні, внесли такі вчені: Г. Гаврюшенко [1], 

Т. Кагановська [5], Г. Кудрявцев [6], Л. Наливайко [7], В. Пилаєва [8]. 

Транспарентність – це рівень інформаційної відкритості, який 

досягається шляхом розкриття інформації про його структуру, систему 

управління ризиками, діяльність та її результати [2]. 

Принцип прозорості державного управління став основою європейської 

системи принципів управління та належного управління.  

Показники, на основі яких формується рейтинг країн за рівнем 

сприйняття корупції, грунтуються на декількох незалежних опитуваннях. 

Індекс сприйняття корупції (ІСК - скорочено) спирається на думку 

авторитетних експертів в галузі фінансів і права.  

Індекс сприйняття корупції - це шкала "чесності влади". Кожна країна- 

отримує оцінку від нуля до ста балів, де нульовий індекс матимуть при 

позитивному поширенні корупції, тоді як країна з найменшою корупцією 

отримує сто балів.  

 

 
Рисунок 1 – Динаміка зміни Індексу сприйняття корупції в Україні 
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За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції 
(Corruption Perceptions Index — CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі                   
100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ [4]. 

З-поміж сусідів найближча до України Молдова — 34 бали та 115 місце 
(+2 бали). Так само покращили свої показники у порівнянні з минулим роком 
європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів,                    
129 місце). Остання залишається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, 
випереджає Україна. Не змінили за рік свої показники Угорщина та Румунія 
— обидві країни набрали по 44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні 
лідерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словаччина — 1 бал, Польща 
— 2 бали [4]. 
 

 
Рисунок 2 – Індекс сприйняття корупції країн-сусідів України 

 
Підсумовуючи вищевикладені данні можна зробити висновок, що 

Україна досягла помітного підвищення ІСК завдяки часткового виконання 2 
пунктів: 
1. Підвищення ефективності системи запобігання політичної корупції. 
2. Запровадження відкритого та підзвітного процесу приватизації державного 
майна. 

І саме виконання цих завдань допомогло підняти Україні Індекс на 4 
пункти. 

Для того щоб у майбутньому наша держава також показала хороший 
показник потрібно: 

1. Сформувати незалежну та професійну судову владу. 
2. Забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної 

сфери. 
3. Позбавити СБУ та Нацполіцію повноважень у сфері боротьби з 

економічною злочинністю. 
Аналізуючи природу прозорості, можна сказати, що метою цього 

принципу є максимізація участі громадськості в процесі управління 
державними установами. Управління, повна довіра та співпраця для 
прийняття управлінських рішень. Це пов‘язано з тим, що Україна перебуває в 
стані економічної нестабільності, а рівень правового та соціального захисту 
низький; рівень засобів до існування не відповідає ринковим цінам. 
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ЛІДЕРСТВО У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Лідерство – здатність впливати на поведінку окремих осіб чи робочої 

групи особистими якостями, які відповідають зовнішнім і внутрішнім 

потребам групи. Тема лідерства стає все більш популярною, тому що 

компанії починають усвідомлювати, що ефективність та успішність їх 

діяльності залежить від сильного лідерського потенціалу. Проблеми 

лідерства являються ключовими для досягнення організаційної ефективності. 

Розвиток менеджменту поступово формував певні точки зору на лідерство. 

На нашу думку, для розуміння сутності лідерства важливі такі категорії: 

1) повноваження; 

2) вплив; 

3) влада. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/fin96975?ed=2013_12_02&an=33
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin96975?ed=2013_12_02&an=33
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin96975?ed=2013_12_02&an=33
https://ips.ligazakon.net/document/view/fin96975?an=1&ed=2013_12_02
https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/
https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/
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https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2020/
http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/visnyk/pdf/5_2014.pdf
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Спробуємо визначити основні типи лідерів; дослідити ключові якості, 
які повинні бути у справжнього лідера для ефективного керування командою; 
а також дослідити форми впливу на окремих особистостей та на команду в 
цілому. 

Дж. Муні та А.Рейлі у книзі «Принципи організації» розробили власний 
підхід до лідерства. Вони писали, що для керівництва декількох десятків та 
сотень людей потрібен лідер, наділений відповідними повноваженнями або 
владою. Для організацій необхідний постійний лідер, в якому б  підлеглі не 
мали сумніву. [1] 

Говорячи про лідерство, Е.Берн зазначає, що існує три типи лідерства, 
які відповідають трьом аспектам групової культури: 

а) Відповідальний лідер - це той, хто знаходиться попереду і на виду, 
той, хто бере на себе роль лідера в організаційній структурі. 

б) Ефективний лідер - той, хто швидко приймає рішення, він має власну 
роль в організаційній структурі. Він може знаходитись на другому плані, але 
саме він – найважливіша особа у індивідуальній структурі. 

в) Психологічний лідер - той, хто має найбільший вплив на привітну 
структуру членів групи. 

Основними якостями справжнього лідера мають бути : 
а) Чесність. Спеціалісти з лідерства зазначають, що чесність – це 

найважливіша риса керівника, адже вона допомагає завоювати довіру 
всередині організації та за її межами. [2] 

б) Стриманість та безпосередність. Справжні лідери думають не про 
себе, а про компанію, тому пихата та егоїстична особистість однозначно не 
може бути менеджером. 

в) Вміння слухати. У кожного члена команди є свої ідеї та бачення, тому 
гарною якістю керівника є вміння вчасно вислухати кожного, адже це може 
принести успіх для компанії в цілому. 

г) Уміння увійти у стан іншого.  Для того, щоб переконувати інших, 
необхідно знати, про що вони думають. Керівник повинен розвивати в собі 
здатність відчувати, що відбувається з підлеглими. 

д) Ініціативність. Пропонувати ефективні рішення та швидко діяти- 
основний шлях до успіху. Для проведення реформ потрібна інтелектуальна 
основа (потенціал). [3] 

е) Відчуття перспективи. Лідер повинен мати чітке бачення цілі та в 
якому напрямку рухатися, щоб досягнути її. 

є) Впевненість. «Люди працюватимуть лише на того керівника, який 
буде сильніший та впевненіший за них.» (Євгеній Черняк-бізнесмен). 

ж) Наполегливість. Ніколи не здаватись, адже «успіх — це здатність  
крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму» (Вінстон 
Черчиль). 

Проводячи дослідження щодо того, який спосіб дії дає високу 
впливовість і яким чином можна встановити або здійснювати систематичний 
вплив на окремих людей та на групи, було виокремлено 3 основні форми 
впливу: 

1) безпосередній вплив на оточуючих; 
2) правильність наказів; 
3) вплив на групи.  
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Отже, ми визначити основні типи лідерів, дослідити ключові якості, які 

повинні бути у справжнього лідера для ефективного керування командою, та 

виокремили форми впливу на окремих особистостей та на команду в цілому. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

Сьогодні процеси глобалізації змушують регіони істотно боротися за 

резерви та інвестиції. Від їх залучення прямо залежить рівень сталого 

розвитку територій і добробут мешканців. Актуальність теми полягає в тому, 

що у процесі своєї діяльності будь-які установи чи підприємства неминуче 

постають перед необхідністю залучення інвестицій. Нині конкуренція за 

інвестиції є надзвичайно високою не тільки на місцевому, а й на 

національному і на глобальному рівнях. Місцева політика повинна бути 

націлена на формування сприятливого інвестиційного клімату в регіонах і 

громадах. Застосовуючи сильні сторони й переважання територій, органам 

управління на регіональному та муніципальному рівнях потрібно постійно 

працювати над активізацією інвестиційної привабливості, покращенням 

інвестиційного клімату, процесом росту відповідної інфраструктури та спаду 

ризиків для інвесторів. 

Методологічним фундаментом здійснення дослідження обраної 

тематики стали праці фахівців І. Бланка, С. Мочерного, М. Денисенка, 

Т. Левандівського, Г. Савицької, В. Білика та інших. 

Інвестиція – одне з найбільш вживаних понять в економіці. Взагалі цей 

термін означає господарську процедуру, яка передбачає закупівлю основних 

фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в 

обмін на кошти або майно. Цей процес є одним з головних чинників в 

економіці на сьогодні. Адже, ефективна діяльність будь-якої установи у 

перспективі, залежить від багатьох факторів, одним з найважливіших є 

рівень її інвестиційної рухливості і міри діяльності [1]. 

Відносно до трактування терміну «інвестиції» існують різні думки.                  

В. Мочерний, автор багатьох економічних праць, має свій погляд щодо 
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трактування даного терміну. Він відзначає, що це – довгострокові вкладення 

капіталу в різні сфери і галузі народного господарства всередині країни і за її 

межами. Слід зауважити, що це визначення не містить інформацію про цілі 

процесу інвестування та не дає досить чіткого визначення об‘єктів вкладення 

інвестиційних ресурсів. Не можемо погодитись із визначенням інвестицій, 

яке надав М. Денисенко  тому, що автор акцентував свою увагу тільки на 

значенні інвестицій в економіці країни, при цьому відсутня інформація щодо 

сутності, мети, форм та напрямків інвестування. Він визначив інвестиції 

наступним чином:  «Інвестиції – рушійна сила процесів економічного 

зростання, відновлення виробничого апарату та підвищення добробуту 

населення» .  

На нашу думку це більш ширше поняття, яке охоплює, не тільки 

економічні  напрями, які, як правило, пов‘язані з розвитком пріоритетної 

спрямованості, наприклад: видобутком сировини; освоєнням нових 

технологій і науково-технічним розвитком; здійсненням великомасштабної 

конфігурації; розвитком виробництв, а ще й соціальні проекти, які 

спрямовані на розв‘язання громадських та екологічних проблем чи їх 

попередження. Отже, наслідком втілення державного інвестиційного проекту 

є одержання економічного, соціального та екологічного ефекту. 

Збільшення обсягів залучених інвестицій відіграє подвійну роль для 

регіонів. По-перше, за чисельністю залучених інвестицій можна спостерігати 

результат про ефективність певної місцевої чи регіональної влади, тим самим 

давати оцінку її дієвості. По-друге, інвестиції самі по собі виступають 

рушійною силою економічного розвитку відповідної території. З метою 

заохочення економічного розвитку територій та прискорення в них 

інвестиційних процесів повинна здійснюватись цілеспрямована програма 

створення іміджу регіону як привабливого місця вкладення інвестицій. До неї 

можна віднести: формування бази даних для необхідності інвесторів щодо 

економічного та правового середовища, інвестиційного потенціалу та 

конкурентних переваг території; ініціативна участь і посередництво в 

нормалізації ділових контактів між представниками місцевих бізнесових кіл 

та потенційними інвесторами; розповсюдження інформації щодо потреб та 

можливостей території; адміністративний та консультативний супровід 

інвестиційних проектів [2].  

Професійне управління регіональним розвитком вимагає фахівців з 

навичками аналітичної роботи, здатні прораховувати всі можливі ризики тієї 

чи іншої діяльності та застосовувати системний підхід у вирішенні завдань 

інвестиційних проектів. Спеціалісти, уповноважені мати безпосередній 

контакт з інвестором, повинні не тільки досконало володіти інформацією про 

місцевий економічний розвиток, а ще враховувати ментальну, професійну, 

національну специфіку кожного потенційного інвестора. Варто зазначити, що 

благополучна робота представників влади з інвесторами є гарантією 

формування сприятливого інвестиційного клімату регіону. 
Перелік заходів, які здатні сприяти інвестиційним процесам на 

місцевому та на регіональному рівнях, насамперед включають інформаційну 
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підтримку. Тому що потенційний інвестор має отримувати потрібну для 
прийняття його рішення інформацію про відповідну територію. Ступінь 
поширення інформації про певну територію залежить від представників  
місцевої влади, зокрема її конкурентні переваги та особливості . 

Найбільшими перешкодами для інвестування в Україні є корупція, 
незахищеність інвесторів та адміністративні бар‘єри на шляху провадження 
бізнесу. Через це позитивні очікування інвесторів нерідко змінюються на 
негативні. Водночас Україна приваблює інвесторів стратегічним 
географічним положенням, у чималої кількості іноземних компаній 
сформувалося прагнення закріпитися на перспективному українському ринку 
збуту товарів і послуг, одержувати прибуток на довгостроковій основі, 
отримувати доступ до порівняно недорогих джерел сировини й ресурсів, 
використовувати відносно дешевий та одночасно кваліфікований людський 
потенціал. 

Чимало для залучення інвестицій і стимулювання підприємницької 
діяльності на своїй території громада може зробити самостійно. Наприклад, 
інвентаризувати свої активи та визначити унікальності, створити 
стратегічний план розвитку, розробити та впровадити інвестиційні 
інструменти. Свої інвестиційні можливості громади розкривають через 
інфраструктурні проекти, розвиток кластерів та індустріальних парків, 
культурно-креативні індустрії. Практика свідчить, що найбільш успішними 
інструментами, за допомогою яких можна залучити інвестиції, є: стратегічне 
планування, управління земельними ресурсами, повноваження архітектурно-
будівельного контролю, професійно-технічні кадри, міжрегіональна 
кооперація, міжнародна технічна допомога та інвестиційні преференції. Ці 
інструменти можуть розвивати не лише окремі громади, а й область і кілька 
регіонів одночасно. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що у будь-якому разі економічний 
розвиток території потрібно будувати на основі наявних конкурентних 
переваг і ресурсів громади. Адже лише правильно використаний 
інвестиційний потенціал може бути чинником подальшого зростання. 
Оскільки конкуренція за інвестиції нині є надзвичайно високою як на 
національному, так і на глобальному рівнях, місцева політика повинна бути 
спрямована на створення сприятливого інвестиційного клімату в регіонах і 
громадах. Використовуючи сильні сторони й переваги територій, органам 
управління на регіональному та муніципальному рівнях потрібно постійно 
працювати над підвищенням інвестиційної привабливості, поліпшенням 
інвестиційного клімату, розвитком відповідної інфраструктури та зниженням 
ризиків для інвесторів. 
Список використаних джерел: 

1. Кейс-стаді. Впровадження інвестиційних інструментів на 
регіональному та муніципальному рівнях. URL: 
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Inv
estments-web.pdf 

2. Рекомендації щодо стандартів залучення та супроводу інвесторів на 
місцевому та регіональному рівні. URL: http://koda.gov.ua/news/rekomendacii-
shhodo-standartiv-zaluche 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Investments-web.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Investments-web.pdf
http://koda.gov.ua/news/rekomendacii-shhodo-standartiv-zaluche
http://koda.gov.ua/news/rekomendacii-shhodo-standartiv-zaluche


299 

3. Треллер. Дж. Ед. Посібник з основ теорії і практики МЕР «Місцевий 

економічний розвиток – шлях до процвітання громади». URL : 

http://www.mled.org.ua/media/docs/LED_Guide_2014_UKR.pdf 

4. Богуславська С.І. Інвестиційна діяльність на сучасному етапі розвитку 

економіки регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. Серія «Економічні науки«. 2013. № 1. С. 161–168. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_35 

 

Марина Поборончук, 2 курс, група ПУА-21д 

Науковий керівник: Ірина Ніколіна, 

 к.н.держ.упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ДОСВІД РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В ДАНІЇ 

 

Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й 

освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, 

гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть впливати на якість 

цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання знаходяться близько. 

Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні, міські ради та їхні виконкоми. Отже, саме вони повинні мати 

широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними 

вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. Для цього в 

Україні відбувається децентралізація – передача повноважень та фінансів від 

державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування 

[1]. 

Децентралізація є доволі складним поняттям, яке можна розкривати 

через його вплив на: адміністративно-територіальний устрій держави, 

систему органів публічної адміністрації, розподіл між ними функцій, 

повноважень та фінансових ресурсів. Децентралізацію задекларовано у статті 

132 Конституції України як одну із засад, на яких ґрунтується 

територіальний устрій держави. Проте, на відміну від Конституцій багатьох 

зарубіжних держав, засадою є не сама децентралізація, а «поєднання 

централізації і децентралізації у здійсненні державної влади». Інакше 

кажучи, децентралізація не є винятковим принципом за названою 

конституційною нормою, а згадане «поєднання» відображає постійні 

коливання українського суспільства та його політикуму між Сходом і 

Заходом [2]. 

Серед головних зміни, які має принести реформа децентралізації, такі: 

посилення місцевого самоврядування; зміна положення про адміністративно-

територіальний устрій; закріплення «принципу повсюдності» (землями за 

територією населених пунктів розпоряджаються відповідні органи місцевого 

самоврядування); гарантія наділення місцевого самоврядування достатніми 

повноваженнями та ресурсами; врахування історичних, економічних, 

http://www.mled.org.ua/media/docs/LED_Guide_2014_UKR.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_35
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екологічних та культурних особливостей при плануванні розвитку громад; 

передача «на місця» максимальної кількості повноважень, які органи 

місцевого самоврядування здатні виконати; створення об'єднаних 

територіальних громад; в перспективі – запровадження інституту префектів, 

нової територіальної основи України зі зменшенням кількості районів, 

подальший розвиток форм прямого народовладдя [3]. 

На початку 1980 р. існувало досить поширене твердження, що 

децентралізація має типи, кожний з яких включає відмінні форми (рис. 1.). 

На сьогодні необхідною умовою стабільного розвитку суспільства та 

ефективного функціонування держави є забезпечення балансу 

загальнодержавних інтересів не лише з інтересами територіальних громад, а 

й кооперація та координація цих інтересів на різних рівнях виконавчої влади 

[4]. 
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Рисунок 1 – Форми децентралізації 

 

В Україні говорять, що створення великих самоврядних одиниць у 

сільських територіях знищить села, що це є загроза сільському розвитку 

тощо. В Данії найбільшими за територією є якраз сільські муніципалітети. 

Данські політики, які проводили реформу, стверджують, що великі 

муніципалітети в сільських районах в 50 тисяч осіб було сформовано 

добровільно, аби конкурувати з містами. 

Деволюція Дивестиція Делегування Деконцентрація 

Форма, коли в 

місцеві органи 

повністю 

передається 

відповідальність 

і влада, ресурси 

і джерела 

доходів, що 

робить місцеву 

владу 

автономною і 

цілком 

незалежною. 

Означає передачу 

влади і 

відповідальності 

від уряду на 

інший рівень 

управління, зі 

збереженням 

ієрархічної 

підпорядкованост

і місцевої влади 

центральному 

урядові і його 

міністерствам, що 

децентралізу-

ються. 

Перерозподіляє 

владу і 

відповідальність у 

місцеві органи 

управління, 

причому такі, які 

не завжди є 

місцевими 

підрозділами 

центральних 

органів 

управління. 

Відбувається 

певне 

перенесення 

відповідальності. 

Планування й 

адміністративна 

влада або інші 

функції 

передаються в 

добровільні, 

приватні або 

громадські 

організації. Вона 

часто проводиться з 

частковою 

передачею 

адміністративних 

функцій у 

сполученні з 

дерегуляцією або 

приватизацією. 
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Також на відміну від Данії, де фінанси є похідними від повноважень 
нових спроможних муніципалітетів, в Україні спочатку відбулася бюджетна 
реформа, коли суттєво змінилися підходи щодо закріплення доходів та 
видатків за місцевими бюджетами в грудні 2014 року, без зміни 
територіальної основи місцевого самоврядування та їх повноважень. Тепер 
Україна має швидко здійснити кроки із створення спроможних громад, які 
здатні реалізовувати повний комплекс повноважень і отримати під це нові 
ресурси, що базуються також на низці нових податків [5]. 

Отже, поглянемо як відбувалася децентралізація в Данії. Почнемо з того, 
що місцеве самоврядування в Данії ― це 36, 5% ВВП і майже 24% занятого 
населення. Не регіони, а муніципалітети несуть на собі більшість 
повноважень та відповідальності за високі стандарти життя датських 
громадян. Щоправда, регіони мають прямі вибори до регіональних рад, але 
податки збирають не вони, а муніципалітети, тобто базовий рівень – 
найбільш спроможний. Регіони отримують субвенції від держави (81%) та 
муніципалітетів (19%). Об‘єднання громад було і в Данії в далекому                     
1970 році, а потім, відносно нещодавно, в 2007 році, відбулася друга хвиля, 
внаслідок чого утворилося лише 98 муніципалітетів на всю країну. На рівні 
регіонів кількість адміністративних одиниць теж скоротилася з тринадцяти 
до п‘яти [6]. 

Повноваження та відповідальність муніципалітетів після реформи щодо 
реалізації соціальних послуг: піклування про дітей і дошкільні заклади; 
початкова освіта та спеціалізована освіта для дорослих; піклування про 
людей похилого віку; охорона здоров‘я; проекти з активізації та сприяння 
працевлаштуванню для безробітних, які не мають страхового забезпечення, у 
центрах зайнятості, що проводяться спільно з державою; інтеграція та 
навчання мови для іммігрантів; обслуговування населення у сфері податків 
та зборів у співпраці з державними податковими центрами; організація 
запасів і готовність до надзвичайних ситуацій; природа, навколишнє 
середовище і містобудування; місцеве обслуговування бізнесу та сприяння 
розвитку туризму; місцеві дороги; бібліотеки, музичні школи, місцеві 
заклади культури і спорту. 

Кількість регіонів стала меншою, а їх повноваження не перетинаються з 
повноваженнями муніципалітетів. Повноваження та відповідальність регіонів 
після реформи: медичні послуги в лікувальних закладах; плани регіонального 
розвитку; забруднення ґрунту; дослідження і планування використання 
сировини; забезпечення роботи закладів для вразливих груп населення та 
груп, які мають особливі потреби у соціальних послугах і спеціалізованій 
освіті.[7] 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що Данія сьогодні 
– одна з найбільш розвинених країн Європи, з високим рівнем життя і дуже 
гарно збереженим природнім середовищем. Не зважаючи на те, що в Данії 
дуже низька частка сільського населення, там вирощується в тричі більше 
свиней, ніж в Україні, хоча таких величезних комплексів, як у нас просто не 
має. В радах данських муніципалітетів практично не має відвідувачів, адже 
всі комунікації здійснюються через інтернет. В Данії є багато всього, чого не 
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має у нас. Але в 1958 році, коли Данія проводила свою першу реформу, у них 
були проблеми дуже подібні до нинішніх українських. Але вони почали 
реформу і здолали ці проблеми. Внаслідок децентралізаційних процесів, 
зараз у Данії робота в органах місцевого самоврядування, через добрі 
зарплати та можливості кар‘єрного зростання, є бажаною для громадян. Вона 
приваблює кваліфіковані кадри та молодь. Спостерігається високий рівень 
довіри до органів публічної влади, що зменшує напругу між громадянами і 
установами, рівень кількості скарг та судових процедур. 
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OСOБЛИВOСТI ПУБЛIЧНOГO УПРАВЛIННЯ В УКРАЇНI 

 

Вибір Європейського вектору розвитку для України означає рух у 

напрямку європейської цивілізаційної моделі, що передбачає складний 

демократичний перехід до політично організованого, відповідального 

суспільства нової якості, в якому  поступово підвищується рівень ділової 

активності та політичної участі громадян, забезпечення  їхніх прав і свобод, 
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формується нова структура соціального простору. Всі ці якісні зміни у 

структурі та змісті громадянського суспільства неминуче детермінують зміни 

у формі та змісті держави, особливо в системі державного управління, що 

передбачає, насамперед, докорінну зміну формату спілкування держави та 

громадян. І підґрунтям такого нового ―формату‖ має стати формування 

ефективної та результативної системи публічного управління, адекватної 

українським реаліям і світовим тенденціям. 

Дoслiдження присвяченi тематицi ефективнoстi публiчнoгo 

адмiнiстрування в Українi в даний час активнo прoвoдяться, у зв‘язку iз 

актуальнiстю oзначенoї теми. В хoдi данoгo дoслiдження дo уваги брались 

працi та виснoвки вчених, дoслiдникiв та наукoвцiв, серед яких:                     

 Мoлoшна O. Л., Кoлесникoва К. O., Гаврилишин Б.Д., Гарсiа Дж.,                  

Чандлер Дж. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oсoбливoстей публiчнoгo 

управлiння в Українi. Гoлoвна мета будь-якoгo управлiнця в публiчнiй чи 

приватнiй сферi - дoсягнути максимальнoї ефективнoстi, дiєвoстi й 

результативнoстi з мiнiмальними затратами ресурсiв, часу i зусиль. Oснoвне 

ж завдання, яке стoїть перед публiчним управлiнцем, вiдмiтне вiд завдання 

бiзнесoвoгo управлiнця. Якщo бiзнесoвий управлiнець свoєю дiяльнiстю 

прямo впливає на oтримання прибутку певнoї пiдприємницькoї oдиницi, тo 

публiчний управлiнець - на якiсть життя грoмадян певнoї адмiнiстративнo-

теритoрiальнoї oдиницi чи держави в цiлoму. Публiчний управлiнець дбає 

прo те, як найрацioнальнiше викoристати публiчну iнфраструктуру для 

вирoбництва публiчних благ та задoвoлення суспiльнoгo iнтересу [1]. 

Система публiчнoгo управлiння oхoплює багатo пiдсистем, а саме: 

пoлiтичну, екoнoмiчну, сoцiальну, адмiнiстративну, правoву, гуманiтарну 

тoщo. На фoрмування та рoзвитoк системи публiчнoгo управлiння впливають 

як зoвнiшнi, так i внутрiшнi фактoри. Дo зoвнiшнiх фактoрiв впливу 

вiднoсяться: геoпoлiтичне середoвище, свiтoва фiнансoва криза тoщo. Дo 

внутрiшнiх фактoрiв вiднoсять нестабiльнiсть сoцiальнo-пoлiтичнoї системи 

держави.  

Система публiчнoї влади України складається з державнoї влади та 

oрганiв мiсцевoї публiчнoї влади. Мiсцева влада – «вид публiчнoї влади, яка 

реалiзується вiд iменi суб‘єктiв, якi функцioнують у межах певних 

адмiнiстративнoтеритoрiальних oдиниць, а такoж здатнiсть її нoсiїв 

упoрядкoвувати пoведiнку мешканцiв цих oдиниць та впливати на рoзвитoк 

мiсцевoгo життя» [3]. 

Публiчне управлiння виступає як рiзнoвид сoцiальнoгo управлiння, 

лoкалiзoванoгo в межах теритoрiальних кoлективiв, щo має кiлька рiвнiв 

iнституцioналiзацiї: державний, регioнальний i мунiципальний. Як якiснo 

нoва фoрма публiчне управлiння в сучасних умoвах характеризується такими 

сутнiсними властивoстями як транспарентнiсть, легiтимнiсть та 

демoкратичнiсть. 
В Українi державне управлiння oфiцiйнo визнанo як oкрема наукoва 

галузь знань, а публiчна сфера як oб‘єкт управлiння, пoкликаний викoнувати 
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найважливiшi функцiї, щo забезпечують взаємoдiю учасникiв суспiльнoгo 
рoзвитку: у визначеннi суспiльних iнтересiв i цiлей рoзвитку; легiтимiзацiї 
публiчнoї пoлiтики; забезпеченнi дoсягнення визначених цiлей рoзвитку; 
здiйсненнi кoнтрoлю, у тoму числi й публiчнoгo, за станoм справ у всiх 
сферах життєдiяльнoстi; iнфoрмацiйнiй прoсвiтi грoмадян у публiчнiй сферi 
[1]. 

В Українi публiчне управлiння мoже здiйснюватися наступними  
суб‘єктами, зoкрема: 

– oрганoм закoнoдавчoї влади (Верхoвна Рада України в oсoбi апарату 
надає вiдпoвiдь на iнфoрмацiйний запит тoщo);  

– oрганами судoвoї влади (апарат суду надає грoмадянину мoжливiсть 
oзнайoмитися iз судoвим рiшенням на пiдставi Закoну України ―Прo дoступ 
дo судoвих рiшень‖ тoщo);  

– Президентoм України (нагoрoджує державними нагoрoдами; 
встанoвлює президентськi вiдзнаки та нагoрoджує ними тoщo);  

– oрганами прoкуратури (здiйснюють перевiрку закoннoстi правoвих 
актiв, прийнятих мiсцевoю державнoю адмiнiстрацiєю тoщo);  

– iншими oрганами державнoї влади, якi не вхoдять дo системи oрганiв 
викoнавчoї влади, наприклад Нацioнальними кoмiсiями регулювання 
прирoдних мoнoпoлiй (видають лiцензiї на зайняттями вiдпoвiдними видами 
гoспoдарськoї дiяльнoстi; здiйснюють прoвадження у справах прo 
адмiнiстративнi правoпoрушення тoщo);  

– oрганами мiсцевoгo самoврядування (устанoвлюють мiсцевi пoдатки i 
збoри; приймають рiшення прo вiдчуження кoмунальнoгo майна тoщo); – 
суб‘єктами делегoваних пoвнoважень, наприклад, грoмадським iнспектoрoм з 
oхoрoни дoвкiлля (перевiряє дoкументи на правo викoристання oб‘єктiв 
твариннoгo свiту, зупиняє транспoртнi (у тoму числi плавучi) засoби та 
прoвoдить їх oгляд тoщo) [2]. 

Вартo зазначити, щo дiюча система публiчнoгo адмiнiстрування в 
Українi залишається неефективнoю, кoрумпoванoю та внутрiшньo 
суперечливoю,  щo є суттєвoю перешкoдoю на шляху дo пoзитивних змiн у 
суспiльствi та державi. Недoстатнiй рiвень прoзoрoстi та вiдкритoстi у сферi 
державнoгo управлiння, нечiткiсть рoзмежування пoлiтичнoї та 
адмiнiстративнoї сфер, недoстатнiй прoфесiйний рiвень державних 
службoвцiв, вiдсутнiсть єдинoї системи oцiнювання їх кoмпетентнoстi, 
низький рiвень дисциплiнарнoї вiдпoвiдальнoстi, недoскoналiсть механiзму 
пoлiтичнoгo та адмiнiстративнoгo кoнтрoлю в системi державнoгo 
управлiння – всi цi фактoри є деструктивними елементами в oрганiзацiї 
ефективнoї системi публiчнoгo адмiнiстрування. 
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ЕТИКА ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ 

 ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

 В Україні, як і в усьому світі, корупцію віднесено до головних 

політичних, економічних і соціальних проблем. Вона є одним із 

найзагрозливіших явищ сучасності, яка впливає на економіку, розвиток 

органів влади, несе загрозу національній безпеці, елементам конституційного 

та суспільного ладу. Корупція знищує довіру до влади, порушує принципи 

верховенства права, справедливості та рівності людей перед законами, 

відповідальності за вчинене. 

 Термін «корупція» має багато визначень і тлумачень, в тому числі 

розглядається як елемент організованої злочинності, підкуп чи продажність. 

Корупція - це складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти 

політичного і соціально-економічного розвитку суспільства та держави. 

 Суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення поділено на 

чотири групи:  

1. Особи Уповноваженні на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

- Президент України, Голова Верховної Ради України, його перший 

заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр міністр України, 

Віце-прем'єр міністри України, міністри, інші керівники центральних органів 

виконавчої влади, які не входять до Кабінету Міністрів України, та їх 

заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, 

Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати 

місцевих рад; державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування, військові посадові особи. 

 2. Особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

3. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов‘язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов‘язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких 

обов‘язків у юридичних особах приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. 

 4. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від 

них особами, зазначеними антикорупційному законодавстві, або за участю 

цих осіб іншими особами неправомірної вигоди [1]. 

Є низка заходів(обмежень) спрямованих на запобігання корупції, які слід 

дотримуватись кожному державному службовцю:  



306 

1) Обмеження щодо використання службового становища;  

2) Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності;  

3) Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв);  

4) Обмеження щодо роботи близьких осіб;  

5) Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили 

діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування[3].  

 Закон України «Про державну службу» передбачає ,що за невиконання 

або неналежне виконання посадових обов‘язків, визначених нормативно-

правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а 

також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової 

дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної 

відповідальності у порядку, встановленому Законом [2]. 

Отже, ми бачимо, що порушення етичних норм та законів щодо 

корупційних правопорушень карається законом. Тож потрібно бути чесним 

державним службовцем, дотримуватись визначених правил та норм, які 

зазначені в Конституції України, законодавстві у сфері державної служби та 

протидії корупції. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ  

ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Розвиток ринкових відносин, ефективність підприємств та кінцеві 

результати виробництва залежать від рівня мотивації персоналу, його 

виробничої праці, разом з науково-технічним рівнем виробництва, що 

визначає основну властивість виробничого процесу – працездатність людини 

(від якої залежить як продуктивність праці, так і якість виготовленої 

продукції). У зв‘язку з цим, людський фактор, слід розглядати як вияв 

сукупності якостей особистості, що впливають на його трудову активність. 

Така позиція дає можливість розглядати управління розвитком підприємств 

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/corruption/ethics.pdf
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через позитивну мотивацію працівників на основі виявлення та підкріплення 

їх потреб і трудової поведінки. Адже в основі спрямованості працівника 

лежить задоволення його потреб. І лише знання та застосування керівником 

ефективних методів стимулювання особистих і колективних інтересів 

працівників, задоволення їх потреб може забезпечити високу продуктивність 

праці, досягнення визначеної підприємством мети. 

Оцінити сутність мотивації персоналу, визначити тенденції зміни її 

рівня та змісту у майбутньому дозволяє оцінка мотивації персоналу. Зокрема, 

оцінка персоналу Виноградська А. М. окреслює як процес визначення 

ефективності діяльності працівників у процесі реалізації цілей підприємства, 

що дозволяє отримати інформацію для прийняття управлінських рішень [2]. 

Розрізняють два види оцінок персоналу: самооцінка та комплексна 

(зовнішня) оцінка. Належну увагу цьому питанню приділяли Г. Дмитренко, 

Е. Шарапатова, Т. Максименко, виділяючи в моделі формування системи 

комплексної мотивації персоналу для досягнення кінцевих результатів 

діяльності (в якості об‘єкту кількісної і якісної оцінок персоналу) такі 

складові: 

– професійні якості і діяльність працівника; діяльність керівника; 

діяльність 

– колективу; взаємозв‘язок (споживачів, працівників, керівників); 

мотивацію 

– поведінки [1]. Самооцінка ж здійснюється самим працівником і полягає 

у власному уявленні ним про цілі життя, трудову діяльність, його цінності 

для підприємства. 

У цьому контексті, на думку А. Колота, оцінка мотивації персоналу 

виконує дві функції: орієнтувальну та стимулюючу. Орієнтувальна полягає в 

тому, що кожний працівник за допомогою самооцінки та оцінки з боку 

колективу, керівників, споживачів тощо усвідомлює себе, свій стан і 

поведінку та отримує можливість визначати напрямки і способи подальшої 

діяльності. Стимулююча функція породжує у працівника переживання успіху 

чи невдач, підтверджуючи правильність або помилковість його поведінки, 

спонукає до діяльності в потрібному напрямку [3].  
У процесі наукових пошуків, вдалося з‘ясувати, що сам процес 

управління мотивацією персоналу на підприємстві має здійснюватися на 
основі сукупності показників, що якісно й кількісно відображають її рівень. 
Оцінити ефективність мотивації можна за допомогою комплексу показників. 
При цьому під показником розуміється якісна та кількісна оцінка процесів та 
явищ оточуючого середовища. Якісна сторона показника відображає зміст 
явища або процесу в конкретних умовах місця та часу, кількісна – розмір, 
абсолютну величину. Однак існують певні проблеми, які пов‘язані із 
вимірюванням мотивації праці: необхідність застосування різних показників; 
наявність великої кількості факторів, які впливають на трудову мотивації з 
різною силою та інколи в протилежних напрямках; різноманіття форм та 
способів прояву мотивації праці, як об‘єктивних, так і суб‘єктивних; важкість 
проведення межі між мотивацією праці як соціально-економічною та 
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соціально-психологічною категоріями. Мотивація працівників того чи іншого 
трудового колективу, соціальної групи, суб‘єктів і об‘єктів управління 
виражається в двох формах: в думках, судженнях (так звана вербальна 
мотивація праці) та в реальній поведінці людей. Відповідно виділяють два 
види показників оцінки мотивації праці: суб‘єктивні та об‘єктивні.  

Оцінка ефективності мотивації праці здійснюється за допомогою 
переліку суб‘єктивних і об‘єктивних показників, які відбираються методами 
експертних оцінок та кореляційного аналізу і характеризують структурні 
компоненти мотивації праці та кінцеві результати діяльності підприємства, 
трудову та соціальну діяльність персоналу [2].  

Систему суб‘єктивних показників можна отримати в ході проведення 
фокус-груп, методів опитування, анкетування, інтерв‘ювання, які спрямовані 
на виявлення позитивних і негативних стимулів. Основною умовою відбору 
об‘єктивних показників є їх розрахунок на основі статистичної звітності 
підприємств. Ці показники отримують методом аналізу документів, за їх 
допомогою можна виміряти і контролювати стан трудової мотивації. Так як 
зацікавленість працівників у кінцевих результатах праці спонукає їх до 
вдосконалення організації виробництва та праці, то мотивація праці 
реалізується через організаційні та матеріально-технічні фактори росту 
продуктивності праці. Тому в якості об‘єктивного показника визначення 
ефективності мотивації праці працівників доцільно виділити продуктивність 
праці [3]. У зв‘язку з цим, оцінка рівня ефективності мотивації персоналу 
являє собою цілеспрямований процес визначення відповідності між якісними 
і кількісними параметрами винагороди працівників результатам їх трудової 
діяльності в основі яких лежить задоволеність працею.  

На даний час зібрана велика кількість даних стосовно різних факторів 
задоволеності працею, однак всі вони в основному акцентують увагу на 
зовнішніх факторах та на соціально-психологічній характеристиці 
виробничого середовища. Крім того, в дослідженнях вчених стосовно 
задоволеності працею, структура задоволеності розглядається в основному у 
вигляді переліку мотивів та факторів задоволеності. Мотивація та різновид 
методів мотиваційної системи в управлінні персоналом розуміється як 
процес активізації мотивів працівників (внутрішня мотивація) і створення 
стимулів (зовнішня мотивація) для їх спонуки до ефективної праці.  

Особливістю та метою мотивації є формування комплексу умов, 
відповідних методів спонукаючи людину до здійснення дій, направлених на 
досягнення мети з максимальним ефектом. Процес мотивації спрощено може 
бути розбитий на наступні етапи: виявлення потреб, формування і розвиток 
мотивів, управління ними з метою зміни поведінки людей, необхідного для 
реалізації цілей, коректування мотиваційного процесу залежно від ступеня 
досягнення результатів. 

Теоретичні основи мотивації та механізму використання методів були 
закладені змістовними і процесуальними теоріями мотивації. У сучасному 
менеджменті робляться активні спроби перегляду класичних теорій 
мотивацій з метою їх пристосування до більшого сучасної структурі потреб, 
зокрема в системі страхового підприємства.  
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Отже, система мотивації персоналу може бути заснована на 

найрізноманітніших методах, вибір яких залежить від спрацьованості 

системи стимулювання на підприємстві, загальної системи управління і 

особливостей діяльності самого підприємства.  
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Як соціально-економічна категорія, соціальне забезпечення - це 

відносини у перерозподілі національного доходу, для забезпечення 

встановленого рівня життя кожного з точки зору соціальних ризиків. 

Відповідно до ст. 46 Конституції України: «Громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх в разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з неналежних від них обставин, а також у старості». Ця стаття 

також передбачає мінімальний рівень таких нормативних актів: «Пенсійне та 

інші види соціального забезпечення та надбавки є  основним джерелом 

існування, і рівень їхнього життя не повинен бути нижчим за рівень засобів 

до існування, передбачений законом» [1]. Держава гарантує соціальне 

забезпечення через трасти, спеціальні фонди та фонди загальнообов‘язкового 

соціального страхування. Це спрямовано на вирівнювання доходів громадян 

та підтримання їх повного соціального статусу у випадках, визначених 

законодавством: втрата або зменшення доходів, старість, інвалідність, 

тимчасова непрацездатність, втрата годувальника тощо. Структурно 

соціальне забезпечення включає в себе, у відповідності з цими законами, такі 

організаційно-правові форми, як соціальне забезпечення у формі 

загальнообов‘язкового соціального страхування, але за кошти державного 

бюджету. Тому, соціальне забезпечення можна визначити як систему 

загальнодержавних та громадських заходів щодо забезпечення громадян 
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матеріальним забезпеченням у випадку людей похилого віку, інвалідності, 

хвороби, втрати годувальника та інших ситуацій, передбачених 

законодавством. Організаційно-правові форми соціального забезпечення 

включають: соціальне страхування працівників та асигнування за рахунок 

бюджетів різних рівнів, також в Україні є основні види соціального 

страхування, такі як: пенсія, внаслідок тимчасової втрати працездатності та 

похоронних збитків; медична допомога у разі хвороби; нещасні випадки на 

виробництві та професійні захворювання, що спричиняють інвалідність; у 

випадку безробіття та інших видів страхування, згідно із законодавством 

України [2].  

Соціальне забезпечення, що здійснюється за рахунок бюджетних 

асигнувань, ставить за мету забезпечити соціальний захист до додатку 

соціального страхування. Воно також спрямоване на витрати на соціальне 

страхування для тих, хто не має права на соціальне страхування, оскільки їх 

діяльність не підлягає обов‘язковому соціальному страхуванню або не має 

роботи та не має належного страхового стажу для соціального страхування за 

рахунок коштів соціального страхування [3]. В умовах ринкових відносин, 

держава не може здійснити соціальне забезпечення для всіх типів населення, 

тому роль цієї організації та правової форми обмежена фінансовими 

можливостями держави. Однак, його існування є прямим наслідком 

проголошення соціальної держави Конституцією України, для якої соціальне 

забезпечення є прямим обов‘язком для людей, які не отримали виплату з 

фонду соціального страхування. 

Зараз основною проблемою в українській соціальній сфері є неповнота 

соціальних реформ. Це стосується низького рівня охоплення соціальною 

підтримкою бідних та низької адресної соціальної підтримки. Тому, з                   

2017 року, Уряд підвищив відповідальність суспільства основним принципам 

соціальної допомоги. Усі, хто не зможе сплачувати комунальні платежі за 

новою ставкою, можуть гарантувати, що держава надає субсидії. Загалом 

було надано 51 млрд. грн. на субсидії, що на 20% більше, порівняно з                   

2016 роком. Однак, збільшення видатків на субсидії є лише тимчасовим 

явищем. Через збільшення заробітної плати та впровадження проектів з 

енергоефективності, кількість сімей, які потребують субсидій протягом 

опалювального сезону (18-19 років) почне зменшуватися [4]. 

Крім того, існує також факт шахрайства у сфері добробуту. Через брак 

коштів в економіці країни, сьогоднішнє рішення є обов‘язковим і 

терміновим. Це дозволить використовувати кошти для збільшення допомоги 

громадянам, які справді її потребують. 

Слід зазначити, що Україна має резерви для пом‘якшення наслідків 

соціальних реформ. Головним рішенням цієї ситуації має стати кидання тіні 

на економіку та підвищення платіжної дисципліни. В основному це 

стосується ефективності національної податкової системи. Необхідно 

оптимізувати спрощену систему оподаткування шляхом виходу з певних 

типів підприємств та сільськогосподарських кооперативів. Слід також 

розглянути перспективу оптимізації моделей управління соціальною 
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системою. Йдеться про монетизацію інтересів, доступ до ринку соціальних 

послуг недержавними організаціями та очищення правового поля від 

можливості зловживань у соціальній сфері.  

Тому, для підвищення ефективності системи соціального захисту, який 

дає можливість різним елементам та підсистемам системи соціального 

захисту гнучко та динамічно адаптуватися до будь-яких змін в соціально-

орієнтованій економіці. 
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Сучасний етап державотворення в Україні характеризується 

інтенсивним пошуком найбільш оптимальної моделі державного устрою 

країни. Адже необхідною умовою стабільного розвитку суспільства та 

ефективного функціонування держави є забезпечення балансу між 

загальнодержавними інтересами та інтересами населення регіонів і 

територіальних громад. Україна обрала європейський вектор системи 

публічної влади. Одним із ефективних інструментів модернізації публічної 

влади являється децентралізація влади і при успішному її здійснені, в 

подальшому, вона створить організаційно-правові передумови для подальшої 

демократизації владних відносин.  

У квітні 2014 року Уряд схвалив основний концептуальний документ - 

Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Для реалізації положень Концепції та завдань Плану 

заходів, необхідно було в першу чергу внести відповідні зміни до 

Конституції України, а також сформувати пакет нового законодавства. Зміни 

до Конституції перш за все мали вирішити питання утворення виконавчих 

органів обласних та районних рад, реорганізації місцевих державних 

адміністрацій в органи контрольно-наглядового типу, дати чітке визначення 

адміністративно-територіальної одиниці – громади [2]. 

Децентралізація є однією з форм розвитку демократії, що дає змогу за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
http://www.minfin.com.ua/
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збереження єдності держави та її інститутів розширити місцеве 

самоврядування, активізувати населення для забезпечення власних потреб та 

інтересів, звузити сферу впливу держави на суспільство, замінюючи цей 

вплив механізмами саморегуляції, виробленими самим суспільством, 

зменшити витрати держави й платників податків на утримання держапарату 

[1].  

Сфери які охоплює децентралізація: 

1.адміністративно-територіальний устрій; 

2.територіальну основу організації влади; 

3.зміну повноважень органів влади; 

4.бюджетної та податкової систем; 

5.земельних відносин; 

6. соціальної та гуманітарної сфери. 

Мета реформи полягає у формуванні ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, можливості 

надання високоякісних та доступних публічних послуг- перехід до рівня 

субсидіарності,  узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування 

перед жителями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її 

законність.  За 6 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які добровільно 

об‘єдналися 4882 громад. З них у 936 ОТГ відбулись перші місцеві вибори. 

Урядом затверджено перспективні плани формування територій громад                  

24 областей, які 100% охоплюють територію областей. Площа утворених 

ОТГ становить майже 47% від загальної площі України. В ОТГ та містах 

обласного значення проживає понад 70% населення України [3]. 

Основною умовою ефективної діяльності місцевого самоврядування є її 

фінансова складова. А повноваження та можливості – дві головні складові, 

які стосуються діяльності місцевого самоврядування. [3]. У місцевої влади 

можуть бути фінансові ресурси, але обмеження в повноваженнях, або буде 

достатньо повноважень, але без фінансів сенсу від них не буде. Тому із 

децентралізацією влади слід проводити бюджетну децентралізацію. Після 

внесених у 2015-му році змін до Податкового та Бюджетного кодексів 

місцеве самоврядування отримало більше можливостей, повноважень та 

відповідних фінансових ресурсів для підвищення економічної спроможності 

[4]. 

Аналізуючи вищезгадане, можна дійти до висновку, що реформа 

приносить позитивні зміни для України і її громадян. Децентралізація 

відкриває значні можливості для самостійності місцевого самоврядування 

при вирішенні питань місцевого життя, забезпечуючи умови соціального та 

економічного розвитку суспільства. І попри труднощі, які виникають в 

процесі її впровадження, наслідком має стати формування нової 

демократичної моделі управління, орієнтованої на збільшення повноважень 

територіальних громад. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ  

 

Україна так як і будь які інші країни потребують модернізації системи 

публічного управління. У зв‘язку з розвитком українського народу, розвитку 

потребують і системи управління. Також  поява нових галузей, таких як: різні 

види обробок як інформації так і землі, стрімкий розвиток штучного 

інтелекту теж потребують таких же сучасних підходів. Із розширенням 

людського світогляду розширюються і можливості модернізації публічного 

управління [3]. 

Водночас, модернiзація публічного управління, як свідчить досвід 

зарубіжних країн, дає змогу вирішити наступні ключові завдання:  

 підвищити ефективність діяльності органів виконавчої влади та 

зменшити трати на їх утримання;  

 зміцнити довіру до держави з боку населення та приватного сектору, 

сприяти формуванню активного громадянського суспільства шляхом 

збільшення можливостей участі у процесі прийняття рішень;  

 збільшити прозорість системи державної влади, підзвітної суспільству, 

де кожен знає, хто за що відповідає і кому підконтрольний;  

 сприяти економічному розвитку держави, підвищенню її 

конкурентноздатності світовому ринку;  

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/4.pdf
https://decentralization.gov.ua/about
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2016/1-2/22.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/25625
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 протидіяти таким негативним явищам, як корупція, зловживання 

службовим становищем, надмірне регулювання соціально-економічних 

процесів;  

 полегшити інтеграцію у наднаціональні об'єднання, зокрема Євросоюз, 

оскільки процеси глобалізації та універсалізації мають місце і у сфері 

публічного управління [4]. 

Модернізація публічного управління як діяльності має забезпечувати 

ефективне функціонування системи органів державної влади (регіонального 

й місцевого самоврядування, громадських неурядових організацій, фізичних 

осіб та інших суб‘єктів громадянського суспільства) з метою реалізації 

державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя [5]. 

Також розвитку зазнав внутрішній ринок в державі. Тому саме 

потужний внутрішній ринок може забезпечити вагомість національної 

валюти та простимулювати розвиток державно-управлінської гілки. [4]. 

Реформування (модернізація) наявної системи публічного управління в 

Україні має враховувати суттєві вади ринкових відносин, а саме:  

 не можна ідеалізувати ринкову самоорганізацію та ринкове 

самовдосконалення; 

 ринок завжди прагне до монополізації у виробництві товарів і послуг 

(основна мета виробника - отримання максимального прибутку); 

 виробник прагне перекласти відповідальність за власну низьку 

конкурентоспроможність на плечі споживача; 

 ринок повністю "байдужий" до вирішення соціальних питань; 

 виробник не зацікавлений у підвищенні суспільної корисності товарів і 

послуг, якщо це перешкоджає отриманню прибутку.[3]. 

Таким чином, можна запропонувати і пріоритетні напрями 

цілеспрямованих дій сучасної Української держави, зокрема: 

 створення обґрунтованого плану щодо розвитку внутрішнього ринку 

держави; 

 розробка програми суспільного розвитку (будівництво лікарень, шкіл, 

реставрація доріг та залізниць, зведення сучасних багатоповерхівок, в 

загальному покращення життя людей тощо); 

 створення нових рентабельних робочих місць, та забезпечення 

стабільних заробітних плат що гарантує вчасну сплату податків, що 

поповнюють державний бюджет. 

Реформування публічного управління в Україні неможливе без якісних 

змін у правовому регламентуванні діяльності органів державної влади з 

метою підвищення ефективності щодо виконання покладених на них 

функцій, підвищення якості надання адміністративних послуг, а також 

активної взаємодії з громадянським суспільством [1]. 

Отже, модернізація публічної служби та управління людськими 

ресурсами сприятиме створенню в Україні професійної, стабільної, 
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престижної і високоефективної державної служби, здатної відповідати на 

виклики сьогодення й надавати, відповідно до європейських стандартів, 

якісні та доступні публічні послуги громадянам. 
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Соціальне забезпечення є складовою соціальної політики держави та 

можна вважати, що є невід‘ємною частиною системи соціального захисту та 

роботи зокрема. Слід зазначати, що головний показник рівня розвитку 

держави є забезпечення його громадян соціальним захистом, через високий 

рівень ведення ефективної соціальної політики. Формою та реалізацією 

соціальної політики  виступає ефективне та якісне фінансування соціальної 

сфери, яка в свою чергу забезпечує високий розвиток суспільства та 

економіки загалом. 

Під соціальним забезпеченням розуміють систему суспільних відносин, 
які склалися між громадянами країни та державними органами, місцевим 
самоврядуванням, організацій, які надають допомогу за рахунок спеціальних 
фондів (медичних, пенсійних тощо), а також інших видів допомог, які 
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забезпечують громадян при настанні певних життєвих обставин, які за собою 
несуть втрату чи зниження доходу, бідність та малозабезпеченість громадян 
країни [1]. 

Однією з серйозних соціально-економічних проблем є зростання рівня 
безробіття в країні, яке загрожує несприятливим соціальним наслідкам. За 
проведеними підсумками в 2019 році, він має досить високий рівень і 
становив приблизно 9-10% (біля 2 млн. безробітних). З наданої інформації 
Фонду загальнообов‘язкового державного страхування на випадок 
безробіття, кількість громадян України, що не мають постійного місця праці 
чи є прихованими безробітними, становить приблизно десь 5 млн. осіб [2]. 

Як нам вже відомо, система соціального страхування напряму пов‘язана 
із заробітною платою, податковою системою, політичною ситуацією в країні, 
ситуацією на ринку праці, демографічні показники, а особливо на 
сьогоднішній день та динаміки її в майбутньому. Тож її реформування є 
просто неминучим явищем, соціальне забезпечення повинно мати 
комплексний економічний характер. На сьогодні можна спостерігати досить 
нестабільну економічну ситуацію не то що в країні, а і в усьому світі через 
світову пандемію. Тож наразі стоїть дуже гостро проблема соціального 
страхування, яка має досить низький рівень охоплення населення з низьким 
рівнем доходу або бідного.На нашу думку найважливішим завданням 
соціального забезпечення  є активізація роботи з детінізації заробітної плати 
та необхідно посилювати страхові принципи в соціальному страхуванні. За 
даним Міністерства економіки розвитку, торгівлі та сільського господарства 
України в січні-вересні 2020 року рівень тіньової економіки приблизно 
складав 35% від офіційного ВВП, що на 5% пунктів було менше в порівнянні 
до відповідного періоду в 208-2019 років [3]. 

Однією з важливих організаційно-правових форм соціального 
забезпечення в Україні є його асигнування з бюджетів на різних рівнях. Така 
форма передбачає забезпечення громадян матеріальної допомоги, а саме: 
державні пенсії, допомоги, утримання та забезпечення людей похилого віку 
та непрацездатного населення за рахунок Державного та місцевих бюджетів 
України. Також з цих джерел мають фінансуватися соціальні послуги, що 
надаються публічним чи уповноваженими державою органами, а також 
пільги. 

Властивою ознакою даної організаційно-правової форми є те, що 
соціальне забезпечення регулюються спеціальним законодавством. 
Різноманітність послуг соціального забезпечення в Україні, а також соціальні 
виплати передбачені десь у 58 законах та нормативно-правових актах. В 
деяких ситуаціях в Україні застосовують змішане фінансування соціального 
забезпечення, які поєднує в собі дві організаційно-правові форми: 
загальнообов‘язкове соціальне страхування і асигнування бюджету. До кола 
осіб на які поширюються змішане фінансування соціального забезпечення, є 
досить широке. До них відносять громадян, які з огляду на їх працю або 
особливості виконаної роботи, держава запроваджує певні заходи щодо 
соціального забезпечення, проте вже за рахунок бюджетних коштів України. 

Ще одним із недоліків є факти махінацій в сфері надання соціальних 
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пільг. Вирішення даного недоліку є обов‘язкове та актуальне на сьогоднішній 

день через недостатність коштів в економіці країни. Такий підхід значно 

покращить ситуацію та дозволить використання цих коштів для підвищення 

соціальної допомоги громадянам, які дійсно її потребують. Необхідно 

зазначити, що Україна має резерв для послаблення наслідків нової соціальної 

реформи. Найперше, що необхідно зробити це вирішити ситуацію з 

детінізацією економіки і підвищити платіжну дисципліну. Це в першу чергу є 

питанням ефективності податкової системи в Україні, потрібно оптимізувати 

значно спрощену систему оподаткування, а особливо через виведення деяких 

типів підприємств з цієї системи, а передусім фермерського господарства та 

сільськогосподарського кооперативу. 

Тож необхідно розглянути основну перспективу – це оптимізація моделі 

управління соціальною системою. Тут мова йде про монетизацію пільг, про 

входження на ринок соціальних послуг, які надують організації недержавної 

форми власності, про перезавантаження та очищення правового поля, щоб 

зменшити зловживання в соціальній сфері. 

Таким чином, для того, щоб підвищити ефективність системи 

соціального забезпечення громадян дуже важливо дотримуватися принципи 

соціального захисту, що дозволить окремим її елементам та підсистемам 

досить гнучко і динамічно мати змогу адаптуватися до будь-яких змін в 

соціальній реформі. 
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ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЗМІЦНЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та 

правової держави з урахуванням глобальних змін, які відбулися останнім 

часом, розвиток місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів 

державної політики. Формування органів місцевого самоврядування, 

організація та діяльність яких базується на принципах Єврoпейської хартії 

місцевого самоврядування, є одним з найважливішим та найактуальніших 

завдань розбудови України як демократичної держави [1].  
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Рисунок 1  Поняття місцевого самоврядування 

У 2014 р. в Україні розпочався процес реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. Метою реформи є 

проведення адміністративної та фінансової децентралізації для формування 

спроможного місцевого самоврядування і підвищення якості публічних 

послуг, які надаються жителям громад. Децентралізація повинна забезпечити 

виконання соціальної функції держави з урахуванням вимог сучасного 

суспільства [2]. 

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від 

державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога 

більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі 

повноваження можна реалізовувати найбільш успішно [3]. 
До основних завдань, які повинна вирішити реформа децентралізації в 

Україні, слід віднести: створення інституційно спроможних органів 
місцевого самоврядування; розмежування повноважень між органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади за принципом 
субсидіарності; максимальне залучення населення до ухвалення рішень 
місцевого значення, сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 
забезпечення транспарентності органів місцевого самоврядування та їх 
підзвітності населенню територіальних громад; розроблення механізмів 
контролю за якістю надання населенню адміністративних, соціальних та 
інших послуг; створення достатніх матеріальних та фінансових умов для 
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забезпечення виконання завдань органами місцевого самоврядування; 
вирівнювання територіальних фінансових диспропорцій та забезпечення 
населення якісними публічними послугами [2].  

Колодій О.М.  визначає наступні компоненти впливу децентралізації в 
Україні на зміцнення органів місцевого самоврядування: 

 впровадження механізму здійснення місцевими державними 
адміністраціями та населенням контролю за наданням органами місцевого 
самоврядування,територіальними органами центральних органів виконавчої 
влади публічних послуг; 

 запровадження стандартів (нормативів) якості публічних послуг,що 
надаються населенню органами місцевого самоврядування базового та 
регіонального рівня,критеріїв оцінювання якості. 

 створення сприятливих правових умов для максимально широкого 
залучення населення до прийняття управлінських рішень,а також розвитку 
форм прямого народовладдя; 

 формування ефективної територіальної системи органами місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади для забезпечення 
сталого соціально - економічного розвитку відповідних адміністративно – 
територіальних одиниць; 

 забезпечення розподілу повноважень між органами місцевого 
самоврядування базового та регіонального рівня,місцевими державними 
адміністраціями та територіальними органів центральних органів виконавчої 
влади [4]. 

Отже, можна підсумувати, що децентралізація дає нові можливості для 
самостійного забезпечення місцевого самоврядування в процесі вирішення 
питань місцевого життя, підвищення ролі громадян, їхньої частки в процесі 
прийняття та втілення рішень для забезпечення кращих умов соціального та 
економічного розвитку суспільства. У результаті реформування місцевого 
самоврядування та децентралізації влади основою нової системи місцевого 
самоврядування стають об'єднанні територіальні громади з власними 
органами самоврядування, в тому числі виконавчими органами рад. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ  

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою життєвого потенціалу підприємства є, її корпоративна 

культура: те, заради чого люди стали членами однієї команди; те, як 

будуються відношення між ними; які стійкі норми і принципи життя і 

діяльності організації вони розділяють; що, на їхню думку, добре, а що, 

погано. Все це не тільки відрізняє одну організацію від іншої, але й істотно 

обумовлює успіх її функціонування і виживання у довгостроковій 

перспективі.  

Корпоративна культура – це набір найбільш важливих припущень, 

прийнятих членами організації, і отримують вираження в заявлених 

організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки і дій. 

Корпоративна культура складається з ідей, поглядів, основоположних 

цінностей, які поділяються членами організації. Вони визначають і стилі 

поведінки, і стилі спілкування з колегами та клієнтами, рівень 

вмотивованості, активність і інше. Тому не можна приймати за корпоративну 

культуру тільки набір якихось зовнішніх ознак, таких як уніформа, обряди і 

тощо.  

Мета корпоративної культури – забезпечення високої прибутковості 

фірми за рахунок максимізації ефективності виробничого менеджменту та 

якісного покращення діяльності підприємства в цілому шляхом: 

удосконалення управління людськими ресурсами для забезпечення 

лояльності співробітників до керівництва і прийняті ним рішення; виховання 

у працівників ставлення до підприємства як до свого дому; розвитку 

здібності і в ділових, і в особистих стосунках спиратися на встановлені 

норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без конфліктів.  

Фірми з яскраво вираженою корпоративною культурою набагато 

ефективніше використовують людських ресурсів. Корпоративна культура –  

одне з найбільш ефективних засобів залучення та мотивації співробітників. 

Як тільки людина задовольняє потреби першого рівня (матеріальні), у нього 

потреби іншого плану: в гідному становищі в колективі, визнання, 

самореалізації тощо. І тут на перший план виходить корпоративна культура, 

однією з важливих функцій якої є підтримка члена колективу, розкриття його 

індивідуальності, талантів. Організації завжди будуть домагатися 

стабільності та ефективності діяльності, якщо культура організації адекватна 

застосовуваної технології. 

Стратегія організації, яка спирається на вимоги ринку і більш підходяща 

при динамічному оточенні, припускає культуру, що ґрунтується на 

індивідуальній ініціативи, ризику, високої інтеграції, нормальному 
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сприйнятті конфліктів і широкому горизонтальному спілкуванні. Стратегія, 

що диктується перспективами розвитку виробництва продукції, фокусується 

на ефективності, кращій роботі при стабільному оточенні. Вона більш 

успішна, коли культура організації передбачає відповідальний контроль, 

мінімізує ризик і конфлікти.   

Формування корпоративної культури, як правило, йде від формальних 

лідерів (керівництва компанії) або, що буває рідше, неформальних. Тому 

важливо, щоб менеджер, який бажає сформувати корпоративну культуру, 

сформулював для себе (в першу чергу) основні цінності своєї організації або 

свого підрозділу. Корпоративна культура створюється постійно, досить 

тривалий час, і створюється самі співробітниками компанії, які ведуть себе 

так, а не інакше. Типова поведінка постійно перетворюється в норму, якої 

мають дотримуватися всі співробітники компанії.  

Для формування корпоративної культури організації, яка б підтримувала 

стратегію організаційного розвитку, керівництво повинно зробити ряд 

кроків, що виділяються у такі основні етапи: 

1) опрацювання місії організації, визначення стратегії, основних цілей і 

цінностей (пріоритетів, принципів, підходів, норм і бажаних зразків 

поведінки); 

2) вивчення існуючої корпоративної культури. Визначення ступеня 

відповідності існуючої корпоративної культури стратегії розвитку 

організації, виробленої керівництвом. Виявлення позитивних і негативних 

цінностей; 

3) розробка організаційних заходів, спрямованих на формування, 

розвиток або закріплення бажаних цінностей і зразків поведінки; 

4) цілеспрямований вплив на корпоративну культуру з метою подолати 

негативні цінності і розвити настанови, що сприяють реалізації розробленої 

стратегії; 

5) оцінювання успішності впливів на корпоративну культуру і внесення 

необхідних коректив. 

Формування корпоративної культури організації повинно відбуватися 

цілеспрямовано, вона повинна бути здатною ефективно реагувати на ситуації 

як відносно стабільні, тобто типові, так і нові, тобто ті, що виникають 

спонтанно. При цьому корпоративна культура повинна зрошувати і 

зміцнювати колективний дух працівників від нижчих до вищих ланок, а нові 

технології повинні не тільки слідувати за подіями, але й орієнтуватися на 

їхнє прогнозування. 

Обов‘язковими елементами формування позитивної корпоративної 

культури можна назвати такі:  

- вдосконалення стилю керівництва;  

- введення системи винагороди, яка б сприяла працьовитості;  

- оптимізація навчання;  

- впровадження прогресивної кадрової політики;  

- приділення адекватної уваги до робочого оточення;  

- побудова системи внутрішнього РR. 
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Одним з важливих елементів корпоративної культури є ставлення до 

новачків, адаптація новачків до самої корпоративної культури. 

Впровадження в неї - процес часто складний і болючий. Треба не просто 

зрозуміти всі тонкощі, але і ввібрати їх в себе. Адаптація до корпоративної 

культури - один з найскладніших моментів після приходу на нове місце. У 

деяких компаніях спеціально проводяться адаптаційні тренінги та інші 

заходи, спрямовані на адаптацію новачків.  

Слід зазначити, що зміни в поведінці можуть привести до змін в 

культурі, і навпаки. Однак це відбувається не неминуче або автоматично. Це 

пов‘язано з тією роллю, яку відіграє в цьому процесі «передача» культури і 

обґрунтування поведінки. В залежності від ситуації зв‘язок між змінами в 

поведінці і культурі в ту або іншу сторону може виявитися протягом періоду, 

що вимірюється від декількох місяців до декількох років. Тому для аналізу 

важливо розрізняти зміни культури та інші організаційні зміни і 

досліджувати їх одночасно.  

Отже, справжня роль головного керівника полягає в тому, щоб 

управляти ціннісними установками організації. Головний результат успішної 

роботи з формування і розвитку корпоративної культури компанії - це 

ефективна робота підприємства. Для кожної фірми притаманна своя 

корпоративна культура. 

Список використаних джерел: 

1. Боковець В.В. Корпоративне управління: процеси, стратегії, 

технології. Колективна монографія. Херсон.: ХДУ. 2015. С. 8-18. 

2. Боковець В.В. Теоретико-методичні засади управління 

корпораціями. Монографія. Київ: Кондор. 2015. 206 с. 

 

Юлія Юнова, 2 курс, група ПУА-22д 

Науковий керівник: Ірина Ніколіна, 

 к.н.держ.упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇЙНОЇ РЕФОРМИ 

 

Нині в країні стрімко зростає значущість децентралізаційних 

перетворень, передусім вони дотичні до сектору місцевого врядування, який 

має великий вплив на розвиток сучасної економічної системи. Моя робота 

присвячена висвітленню процесу реформи децентралізації та її викликів. 

Термін «децентралізація» є багатозначним та багатоаспектним. Єдиного 

визначення цієї дефініціє не існує, проте під час аналізу літературних джерел 

зустрічаємо багато підходів до її тлумачення.  

На змістовному рівні децентралізація (від латинського de – 

протиставлення, centralis – центральний) трактується як знищення, 

ослаблення або скасування централізації.  

Децентралізація – передача повноважень та фінансів від державної 

влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування [1]. 
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В публічноуправлінському контексті децентралізація означає процес 

передачі частини владних повноважень, ресурсів і відповідальності від 

органів державної влади до органів місцевого самоврядування з дотриманням 

принципу субсидіарності, який полягає у тому, що рішення щодо питань 

місцевого значення приймаються на тому рівні, який може виконати 

завдання, вирішити проблеми чи надати послуги найефективніше.  

На основі вищеописаного твердженя я припускаю, що реферма 

децентралізаціїї – це можливість покращення територіального устрою громад 

і як наслідок покращення рівня життя особистості вцілому. Проте, варто 

зауважити й про виклики, що стоять на шляху до успішної реалізації 

реформи. 

Максим Бризіцький, експерт з юридичних питань вважає, одим з 

головних викликів та ризиків реформи є послаблення здатності держави 

перерозподіляти доходи і багатство. Адже закріплення за субнаціональними 

одиницями певних доходів зменшує спільний «котел» державного бюджету, 

що означає меншу державну допомогу малозабезпеченим, інвалідам, 

безробітним і т.д. Натомість здійснення цієї функції місцевими ресурсами 

може бути несправедливим через відмінності між багатими і бідними 

регіонами [2]. 

В.о. голови Коропської РДА Чернігівської області Віктор Кузуб 

акцентує увагу на проблемі відсутності підтримки з боку широких верств 

населення, адже люди не розуміють сам процес децентралізації, а також 

відмічає спротив з боку районних адміністрацій та місцевих рад [3]. 

Як вказано у праці «Децентралізація в Україні: досягнення, надії і 

побоювання» 2017 р.  – важливим викликом є нечіткий розподіл 

повноважень, що є потенційним ризиком і може залишати питання прийняття 

рішень в рамках повноважень об‘єднаних громад, ступінь їх легальності та 

легітимності. Актуальною проблемою є - Обмежений контроль за виборами, 

тобто відсутність ефективного контролю з боку громадських інститутів і 

Центральної виборчої комісії над процесом виборів в об‘єднаних громадах, 

що може призвести до виникнення локальних політичних конфліктів, 

посилення політичних монополій [4]. 

Проаналізувавши теперішній рівень впровадження реформи та 

вищевказані виклики я можу привернути увагу, до таких проблем, як: 

  нестача достатнього рівня кадрового забезпечення та відповідних 

компетенцій; 

  відсутність законодавчих підстав для контролю з боку громади; 

  відсутність розуміння необхідності реформування місцевого 

самоврядування, небажання приймати зміни; 

 не зрозумілими залишаються наступні етапи реформи та їх планування  

з іншими реформами ,наприклад, медичного обслуговування, освіти, 

земельною реформою. 

Як наслідок, проаналізувавши всі виклики децентралізаційної реформи 

можна не допустити помилок і мінімізувати ризики. 
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ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО КАР'ЄРНОГО РОЗВИТКУ: 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 

У сучасному динамічному світі особливого значення набуває 

особистісний кар‘єрний розвиток як запорука професійного успіху та 

самореалізації. Разом з тим, проблемою залишається питання планування 

власного кар‘єрного шляху саме студентами, які часто є не готовими до 

конкуренції на ринку праці. 

Вітчизняні науковці виділяють наступні етапи планування професійної 

кар‘єри: 

1. усвідомлений і самостійний вибір професії, що вимагає безперервної 

професійної напруженої праці, творчого пошуку самого себе, знань власних 

індивідуальних можливостей і свого покликання;  

2. продумування й складання (самостійно або за допомогою фахівців) 

особистого професійного і життєвого плану з урахуванням власних 

здібностей та можливих перешкод, із опрацюванням додаткових варіантів 

професійного розвитку;  

3. отримання професійної освіти, що істотно впливає на успішність 

самореалізації і кар‘єри, отримання суспільного визнання за умови розвитку 

власних здібностей та на досягнення матеріального благополуччя за умов 

готовності особистості до професійного вдосконалення, системного 

підвищення кваліфікації;  

4. працевлаштування особистості, готовність до оволодіння додатковими 

функціями або професіями [1]. 

На вибір та формування кар‘єрного шляху майбутніх фахівців можуть 

впливати багато чинників. Зокрема, переконання батьків, успішний приклад 

друзів, приклади відомих особистостей, які надихають до наслідування. 

Однак, відповідальність за планування кар‘єрного розвитку має бути 

особистою, а вибір майбутньої професії – максимально усвідомленим.  

https://decentralization.gov.ua/about
https://decentralization.gov.ua/news/11589
https://www.pravda.com.ua/columns/2017/11/16/7162180/
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf
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На сьогоднішній день, можна виокремити такі проблеми особистісного 

кар‘єрного розвитку молоді: 

- неволодіння достатнім рівнем знать про сучасний ринок праці, правила 

поведінки на ньому; 

- слабка уява про фактори професійного успіху, умови побудови 

успішної професійної кар‘єри, права та обов‘язки у трудових відносинах; 

- неготовність конкурувати та бути суб‘єктом на ринку праці [2]. 

Згідно результатів проведеного опитування студентів ВТЕІ КНТЕУ, 

основними викликами особистісного кар‘єрного розвитку є такі як: 

відсутність особистої мотивації, недостатнє володіння професійними 

компетенціями та відсутність фінансової незалежності (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – результати опитування студентів ВТЕІ КНТЕУ 

 

Таким чином, особистісний кар'єрний розвиток – це рух протягом 

життя людини та її ділова активність, метод її самоврядування, послідовність 

зміни поглядів, стилю поведінки і виду діяльності. В свою чергу, студентам, 

які знаходять лише на початку кар‘єрного шляху варто більш свідомо 

підходити до вибору майбутньої спеціальності, опираючись, у першу чергу, 

на особисті вподобання і подальшу перспективу. 
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