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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 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: 
 
Боковець Вікторія, д.е.н., проф., Денисюк Олександр, д.е.н., проф.,          
Іваницька Наталя, д.філол.н., проф., Корж Наталія, д.е.н., проф.,            
Мельничук Ольга, д.ю.н., доц., Нікітішин Андрій, д.е.н., доц., Прутська Олена, 
д.е.н., проф., Богацька Наталія, к.е.н., доц., Головчук Юлія, к.е.н., доц.,   
Недбалюк Олександр, к.е.н., доц., Ніколіна Ірина, к.н.держ.упр., доц.,          
Онищук Наталя, к.е.н., доц., Павлюк Тетяна, к.е.н., доц., Половенко Людмила, 
к.пед.н., доц., Постова Валентина, к.е.н., ст. викладач, Пчелянська Галина, к.е.н., 
доц., Семко Тетяна, к.т.н., доц., Тернова Алла, к.т.н., доц., Фіалковська Лариса, 
к.т.н., доц. 
 
 
      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. 
 



3 

ЗМІСТ 
 
 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: 

ПОГЛЯД МОЛОДИХ 
 

Владислав Алексієнко 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………...
 
Альона Антонюк 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ - ВИМОГА СУЧАСНОГО 
БІЗНЕС-ПРОСТОРУ «VUCA» ……………………………………………………….
 
Едуард Баліцький 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ 
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ………………………………………………………………...
 
Вадим Березовський 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …………………………………….
 
Тетяна Білоус 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ В 
ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ……………………………………...
 
Анастасія Бoндар 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛIННЯ IННOВАЦIЙНИМ РOЗВИТКOМ ПIДПРИЄМСТВА В 
СУЧАСНИХ УМOВАХ………………………………………………………………...
 
Володимир Бондаренко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………...
 
Вікторія  Бондарчук 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ПРОДУКЦІЇ……………………………………………………………………………..

 
 
 
7 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

56 



4 

Дмитро Брисюк 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Анастасія Варшко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ НА 
ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ……………………………………………………………..
 
Анастасія Верещака 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Микoла Вечіркo 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «бaкaлaвр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
ФOРМУВАННЯ СЛУЖБИ УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ 
ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ……………………………………
 
Ірина Вознюк 
Здобувaч освітнього ступеня «бaкaлaвр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ……………………………
 
Віталій Волинець 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ………………………………………………………………...
 
Вероніка Гаврилюк 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
БІЗНЕСУ…………………………………………………………………………………
 
Вероніка Галай 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ…….
 
Ірина Гамарник 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЯК ОСНОВНА КОНКУРЕНТНА 
ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ………………………………………...
 
Ольга Гнусинська 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СУБ’ЄКТА ЗЕД………………………………..

 
 
 

62 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

102 
 
 
 
 

107 
 
 
 
 
 

113 
 
 
 
 
 

124



5 

Іванна Гончар 
Здобувач освітнього ступеня «магістр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВAННЯ ПРОГРAМИ РОЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМСТВA В СУЧAСНИХ УМОВAХ ГОСПОДAРЮВAННЯ………….
 
Ірина Гордієнко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МАЛОМУ 
БІЗНЕСІ………………………………………………………………………………….
 
Аліна Грищенко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА…………
 
Ростислав Грузевич 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПОСТАНОВКИ 
ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………. 
 
Діана Гутянська 
Здобувач  освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ……
 
Анастасiя Данильчук 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
МЕТОДИЧНI ПIДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГIЇ ПIДПРИЄМСТВА……
 
Кароліна Демчук  
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОСНОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ……………….
 
Олександр Джуринський 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
СТРАТЕГIЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПIДПРИЄМСТВI В СУЧАСНИХ 
УМOВАХ………………………………………………………………………………...
 
Андрій Довганчук 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ…………………………………….. 
 
Анна Дoлгaнoвa 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧAСНI НAПРЯМКИ РOЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРAЇНI………….

 
 
 

129 
 
 
 
 
 

135 
 
 
 
 

142 
 
 
 
 
 

148 
 
 
 
 

155 
 
 
 
 

160 
 
 
 
 
 

167 
 
 
 
 
 

172 
 
 
 
 
 

178 
 
 
 
 

184



6 

Ольга Дужак 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАДИ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ…………………………………………………………………………...
 
Анна Дученко 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА………
 
Іван Дученко 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………
 
Анастасія Залєвська 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ 
ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧІВ………………………………………………………...
 
Тетяна Зарудняк 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
OСOБЛИВOСТI УПРАВЛIННЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЮ 
ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМOВАХ……………………
 
Олександра Заяц 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………..
 
Ганна Зелінська 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ………………………………………
 
Галина Іванченко 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ……………………………………………………………
 
Юлія Іванчук 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………
 

 
 
 
 

189 
 
 
 
 

196 
 
 
 
 
 

202 
 
 
 
 
 

208 
 
 
 
 
 

215 
 
 
 
 
 

222 
 
 
 
 
 

227 
 
 
 
 
 

234 
 
 
 
 

241 
 



7 

 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: 

ПОГЛЯД МОЛОДИХ 

 

 

УДК 658.78:339.944(045) 

Владислав Алексієнко 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена актуальним питанням зовнішньоекономічної діяльності 

українських підприємств у логістичному відношенні. Проведено аналіз 

логістичного забезпечення підприємств і організацій України з урахуванням 

митного законодавства як України, так і Європейського Союзу, Всесвітньої 

митної організації та ін. Визначено основні проблеми логістичного 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України та шляхи 

їх вирішення.  

Ключові слова: логістичне забезпечення, зовнішньоекономічна діяльність, 

міжнародний транспортно-логістичний бізнес, митне законодавство, 

експорт-імпортне забезпечення, транспортні перевезення. 

Однією з проблем зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, експортної 

діяльності підприємств України, є відсутність налагодженої логістичної і 

митної системи, яка б сприяла безперешкодній організації доставки товарів з 

України у інші країни світу. Підприємства-експортери зазвичай не знають з 

чого почати, до кого звертатися, не впевнені, яким способом краще 

транспортувати свої товари – вантажним автомобілем, контейнером чи 

вагоном, які перевізники працюють в тому чи іншому міжнародному напрямку, 

а також скільки буде коштувати експортна доставка вантажу та в які строки. 

Розмаїття таких наявних проблем у системі експортно-логістичного 
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забезпечення зумовлює актуальність дослідження. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Теоретичні та практичні аспекти логістичного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств висвітлені у наукових працях 

різних учених: Крикавського Є.В., Забуранної Л.В., Мочерного С.В., Паласюка 

Б., Кальченка А.Г. та інших. 

полягає у вивченні практики логістичного забезпечення підприємств у 

зовнішньоекономічному відношенні, аналізі розвитку експортно-імпортних 

напрямків логістики підприємств України, визначенні основних проблем та 

розробленні шляхів їх вирішення.  

Логістика підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, 

розвивається у трьох напрямках: 

 - збут (експорт) національного (українського) продукту на світовому 

ринку; 

 - придбання (імпорт) іноземної продукції, що реалізується на світовому 

ринку, для потреб України; 

 - участь українських підприємств у світовому поділі праці в якості 

партнера з виробництва тієї чи іншої продукції, призначеної для реалізації на 

світовому ринку [9]. 

Логістика – це управління товарними потоками та взаємопов’язаними з 

ними інформаційними і фінансовими потоками від первинного джерела до 

кінцевого споживача [12]. 

Переміщення товарів через митницю регулюється митним законодавством 

України та міжнародними законодавчими актами. 

В час потужного проникнення глобалізації в усі сфери економіки, як 

ніколи важливо оптимізувати усі зовнішньоекономічні операції, аби отримати з 

них максимум. Одним з ключових моментів для експортера у плануванні 

поставок продукції є грамотно продумана логістична експортна стратегія [1]. 

Однією з проблем зовнішньоекономічної та, зокрема, експортної 

діяльності в Україні є відсутність налагодженої системи, яка сприяла б 

безперешкодній організації доставки поставляються з нашої країни товарів.  



9 

Експортери не знають до кого звернутися, як знайти вагон або контейнер, які 

перевізники працюють на напрямку, скільки буде коштувати доставка 

експортного вантажу, та в які терміни вона буде реалізована.  

Недостатність інформаційних ресурсів, нерозвинута інфраструктура на 

будь-якому з етапів ланцюга породжує бажання підстрахуватися, що і викликає 

затримки й непередбачувані витрати при поставках. Адже, достатність 

інформації допомагає покращити управління запасами, погодити дії 

постачальника і споживача, пришвидшує доставку через злагоджену роботу 

усіх ланок транспортного ланцюга. Зазвичай, ланцюг виглядає наступним 

чином (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Етапи експортних операцій на глобальному ринку [4] 

 

Логістика підприємств України, що займаються зовнішньоекономічною 

діяльністю, тобто переміщенням товарів через митний кордон Європейського 

Союзу, державний кордон України та інших країн може бути ефективною, 

якщо ґрунтується на митному законодавстві України, Європейського союзу, 

Всесвітньої торгової організації, Всесвітньої митної організації та країни 

ввезення/вивезення товару, що діють на поточний момент. 

Підготовка пропозиції 
(оферти), переговори

Узгодження технічних 
документів, ліцензій, 

сертифікатів

Контракт, аванс 
(надходження)

Виробництво товару 
(за потреби)

Основне перевезення
Митні операції під час 

експорту
Попередня доставка

Технічний контроль, 
упакування

Митне очищення під 
час імпорту

Кінцева доставка
Монтаж (при 
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Українське митне законодавство динамічно розвивається і паперово 

спрощується. Логістика підприємств України, що займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю, буде ефективною, якщо буде відображати 

поточні зміни в митному законодавстві, тобто буде сприяти мінімізації митних 

витрат на переміщення товару від первинного джерела до кінцевого споживача. 

В літературі [5] логістика диференціюється на такі функціональні області: 

закупівельна, виробнича, розподільча, транспортна, інформаційна, які є 

взаємопов'язаними частинами єдиного цілого, єдиного логістичного ланцюга. 

Логістика підприємств України, які займаються зовнішньоекономічною 

діяльністю, розвивається в трьох напрямках, що включають всі ці 

функціональні області. Такі функціональні області в тій чи іншій мірі 

грунтуються на митному законодавстві. 

Так виробнича логістика пов'язана зі знанням митного законодавства в 

частині застосування окремих митних процедур, що дозволяють забезпечувати 

безперервне завантаження виробництва іноземною сировиною, матеріалами, 

комплектуючими, їх зберігання, скорочуючи митні витрати підприємства. 

Показовим прикладом є митна процедура митного складу. З введенням в митне 

законодавство економічних митних режимів перед учасниками 

зовнішньоекономічної діяльності, орієнтованими (які прагнуть) на вихід на 

світові ринки з продукцією, конкурентоспроможною і виготовленою на 

території України з залученням іноземних матеріалів, комплектуючих, 

відкрилися значні можливості [6, 7]. 

Розподільна логістика, одним із напрямків якої є раціональна організація 

системи руху товару, грунтується на застосуванні міжнародних правил 

тлумачення торгових термінів Інкотермс 2010 [8], а також їх оновленою 

редакцією 2020 року. 

Транспортна логістика передбачає мінімізацію транспортних витрат при 

забезпеченні транспортування товару, що вимагає врахування особливостей 

митного оформлення товарів як в країні відправлення, так і в країні 

призначення, а отже, знання митного законодавства при проведенні митних 

операцій по митному очищенню товару. 
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Інформаційна логістика є областю логістики, спрямованої на створення 

взаємозв'язку між окремими ланками логістичного ланцюга, створення єдиних 

баз даних, що дозволяють знижувати витрати, в тому числі і митні витрати. 

Закупівельна логістика.  На нашу думку це основна область логістики в 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств України.  Під час розробки цієї 

області необхідно враховувати всі функціональні області логістики у 

взаємозв'язку, і, отже, з використанням всіх можливостей митного 

законодавства для оптимізації митних витрат. Призначення цієї галузі 

логістики в забезпеченні підприємства товаром в певному оптимальному 

розмірі при оптимальному співвідношенні ціни і якості для виробництва 

товарів та їх реалізації [9].  

У зв’язку з цим є можливим відзначити введення скоординованого 

митного кодексу – створення уповноважених економічних операторів.  

Підприємства – учасники ЗЕД, які отримали цей статус, володіють значними 

можливостями щодо оптимізації логістики переміщення товарів через митний 

кордон. Використання попереднього декларування, що стало обов'язковим для 

переміщення товарів автомобільним і залізничним транспортом, обов'язкове 

електронне декларування з 1 січня 2014, скорочення обов'язкових документів 

при митному оформленні, автоматична реєстрація декларацій на товари при 

експорті (поки що не відносяться до ризикових постачань), створення 

електронної міжвідомчої взаємодії, використання технології віддаленого 

випуску, - всі це заходи митного регулювання, спрямовані на скорочення часу 

проведення митних операцій. Отже, їх використання в повній мірі дозволяє 

скорочувати митні витрати логістичного ланцюга поставок [10].  

У Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року [3] 

серед існуючих проблем у сфері логістики виділяють низький рівень розвитку 

інтермодальних, мультимодальних перевезень, транспортної логістики. Задля 

вирішення цих проблем планують забезпечити розвиток цифрових 

транспортних коридорів та електронної логістики, реалізація стратегії 

(виконання програми) шляхом впровадження безпаперової торгівлі, взаємного 

визнання електронних товаросупровідних документів та надання 

трансграничних транспортних послуг.  
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Очікуваний результат – це гарантування доставки «від дверей до дверей» 

та виконання «шести правил логістики» в ланцюгах поставок (вантаж, якість, 

кількість, час, місце, витрати – тобто необхідний товар, необхідної якості, в 

необхідній кількості доставлений у відповідний час у визначене місце з 

мінімальними витратами), удосконалення нормативно-правової бази розвитку 

інтермодальних, мультимодальних перевезень, транспортної логістики.  

Проаналізувавши дані про стан імплементації завдань відповідно до 

додатків Угоди про асоціацію з ЄС [2] можна зробити висновки, що реформи в 

галузі транспорту абсолютно не проводилися в період з 2014 по 2018 рік. В 

цілому в період з 2014 по 2018 рік не розпочато 2 завдання, не виконано 29 

завдань та жодного виконаного.  

У 2019 році з 19 запланованих завдань, одне вже вирішено й стосується 

внутрішнього водного транспорту, а саме гармонізації умов отримання свідоцтв 

капітанів (судноводіїв) для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми 

водними шляхами та формування механізму взаємного визнання Україною та 

ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів суден 

внутрішнього плавання. Інші 18 завдань наразі не є розпочатими й стосуються 

автомобільного транспорту – 7 завдань, морського транспорту – 9 завдань та 

залишилося 2 завдання по внутрішньо водному транспорту – усі вони мають 

дедлайн до 1 листопада 2019 року.  

Висновки. Вважаємо, що логістична стратегія як для окремих підприємців, 

що планують експортувати, так і для країни в цілому, вкрай необхідна для 

оптимізації зовнішньої торгівлі. Оновлена логістична система забезпечить 

взаємозв'язок між усіма видами транспорту і розвине цифрову інфраструктуру, 

що зробить потрібну інформацію для експортерів відкритою та доступною. 
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ОНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ - ВИМОГА 

СУЧАСНОГО БІЗНЕС-ПРОСТОРУ «VUCA»  

Визначено, що функціонування підприємств в умовах VUCA-світу значною 

мірою визначається системою управління персоналом і являється важливою 

складовою формування загальної системи корпоративного управління та 

формування антикризової стратегії підприємства. Вказана необхідність 

формування нових компетентностей персоналу у швидко змінюваному 

середовищі як джерело конкурентних переваг. 
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Ключові слова: VUCA-світ, управління персоналом, компетентності 

персоналу, конкурентні переваги, ефективне управління. 

Постановка проблеми. Ринкові умови, що формуються на світовому та 

вітчизняному ринку, вимагають рішучих змін у всіх напрямках діяльності. 

Підприємства впроваджують нові технології, впорядковують виробничі та 

реалізаційні процеси. Досить актуальним є питання удосконалення методів 

керування підприємством, важливим аспектом якого є організація управління 

персоналом, що являється одним з найбільш дорогих активів компанії. 

Сучасний світ, який отримав назву VUCA-світу, характеризується мінливістю, 

невизначеністю, складністю та багатозначністю умов і ситуацій. Одним із 

механізмів підвищення ефективності розвитку підприємств у таких умовах є 

наявність компетенцій персоналу та особистих якостей, які сприяють його 

адаптації до умов VUCA-світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов'язані з розвитком 

персоналу, адаптацією, конкурентоспроможністю та компетентністю, знаходять 

своє відображення в дослідженнях, проведених різними вченими. 

Фундаментальні дослідження проблем адаптивності співробітників 

проводили такі вчені, як А. Браун (2015), В. Гриньова, П. Друкер (2008, 2012), 

Ж.-Ж. Ламбін (1996, 2011), Р. Марр (2001), Г. Салліван (2015), П. Таллон 

(2008), Ю. Хенце, О. Щукіна та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок пов'язаних з 

теоретичними та практичними аспектами компетентностей та адаптованості 

персоналу, питання щодо здатності персоналу адаптуватися до умов VUCA - 

світу вимагають подальшого розгляду. Особливо це стосується факторів що 

впливають на професійну адаптованість персоналу та формування необхідних 

компетентностей, що впливають на ефективність системи антикризового 

управління підприємством. Для кожного підприємства ці питання є 

індивідуальними, і їх вирішення залежить від організації процесу управління 

підприємством. 
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Формулювання цілей статті. Метою роботи є дослідження проблем та 

перспектив системи управління персоналом на сучасних підприємствах як 

невід’ємної складової загальної системи антикризового управління з метою 

покращення ефективності функціонування в умовах VUCA-світу, процесів 

глобалізації та інтеграції економік світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження показують, що ми 

звикли вибудовувати певну класифікацію подій, для якої характерні скорочення 

і спрощення інформації, VUCA-світ вимагає створити нові шаблони сприйняття 

та збору інформації та розробляти численні стратегії і плани на майбутнє. 

VUCA – це акронім англійських слів «volatility» (мінливість), «uncertainty» 

(невизначеність), «complexity» (складність) і «ambiguity» (неоднозначність).  

Світ VUCA – це світ, в якому завдання прогнозування важко реалізувати. 

Бізнес-середовище в контексті VUCA-світу характеризується такими 

ознаками. 

Volatility (мінливість, нестабільність, нестійкість, волатильність) – ситуація 

змінюється швидко і непередбачувано, хаотично, на основі даних змін не 

можна передбачати майбутню ситуацію або планувати дії. 

Жорстоке збільшення чотирьох вимірів змін: тип, швидкість, обсяг і 

масштаб. 

Uncertainty (невизначеність) – те «місце», де основні руйнівні зміни 

трапляються. І минуле в даному місці не є провісником майбутнього, адже 

визначення того, що гряде, є вкрай скрутним. 

Complexity (складність) – те «місце», де безліч складних для розуміння 

фактів, причин і чинників формують проблеми. Складність «без чіткого зв’язку 

між причиною і наслідком зачіпає всі організації». 

Ambiguity (неоднозначність, неясність, двозначність, невизначеність) – те 

«місце», де складно відповісти на питання «хто, що, коли і чому». 

Це недолік точності й існування множинних значень в оточуючих нас 

умовах. 



16 

SPOD-світ змінився VUCA-світом. SPOD-світ був стійким, 

передбачуваним, простим і певним. 

SPOD – це акронім за першими літерами таких слів: «Steady» (стійкий), 

«Predictable» (передбачуваний), «Ordinary» (простий), «Definite» (визначений). 

Це світ, що існував до VUCA-світу. SPOD-стратегії використовувались 

переважно в економічній сфері, за допомогою ефективного вибору стратегії з 

арсеналу досягалась максимально правильна мета з високим рівнем 

ефективності у визначених умовах. 

Антикризова стратегія підприємства в умовах сьогодення повинна бути 

сформована відповідно до вимог сучасного бізнес-простору, який 

характеризується нестабільністю, невизначеністю, складними і 

неоднозначними умовами. Такий нестабільний сучасний бізнес-простір 

американці називають VUCA-світом. 

Вперше даний термін був використаний у Військовій академії армії США 

близько 20 років тому, щоб охарактеризувати невизначений, складний і 

неоднозначний багатосторонній світ, в якому доводиться діяти військовим 

(наприклад, при боротьбі з тероризмом) [1]. 

З часом термін «VUCA» змістився з військової термінології в сучасні 

бізнес-словники, оскільки він описує середовище, в якому здійснюють свою 

діяльність вітчизняні підприємства сьогодні. Час, коли хаос, турбулентність і 

мінливе бізнес-середовище стали «новою нормою», можна впевнено 

стверджувати, що вітчизняні підприємства здійснюють свою діяльність у 

VUCA-світі. 

На основі вивчення економічної літератури [1,2,3] та узагальнення 

поглядів вчених сформовано модель VUCA-світу (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель сучасного бізнес-простору «VUCA» [4] 

 

Волатильний, невизначений, складний і суперечливий VUCA-світ 

відкриває нову фазу в розвитку підприємств – від стратегічно орієнтованих і 

самонавчальних підприємств до адаптивних підприємств, які гнучко реагують 

на мінливе бізнес-оточення. Особливістю VUCA-світу є той факт, що 

«некризових» позицій в сучасному бізнесі вже майже не залишилося. Щоб бути 

успішними, менеджерам підприємств необхідно розвивати антикризові 

компетенції, а також уміння управляти ризиками та змінами. 

Відповідно до національної стратегії розвитку України найважливішим 

фактором розвитку та конкурентоспроможності підприємства є інновації, 

інтелект і знання людини [4]. Проте знання швидко застарівають. На думку 

аналітиків, щорічно оновлюється 5 % теоретичних і 20 % професійних знань. 

Відповідно до прийнятої в США одиниці старіння знань фахівця – періоду 

напіврозпаду компетентності (її зниження на 50 %) у результаті появи нової 

інформації – ця критична точка по багатьох професій настає менш ніж через 5 

років [4]. 
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Формування антикризової стратегії підприємствах з урахуванням вимог 

сучасного бізнес-простору «VUCA», потребує оновлення моделі компетенцій 

персоналу. Так, поряд з традиційними компетенціями, такими як: логічне, 

системне і структуроване мислення, комунікаційні навички, навички роботи в 

команді, лідерство та ін., у VUCA-світі необхідні VUCA-компетенції (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Модель ключових VUCA-компетенцій персоналу, необхідних 

для формування і реалізації антикризової стратегії підприємства [5] 

 

Модель ключових VUCA-компетенцій персоналу характеризує здатність 

керівництва та менеджерів підприємства в екстремальній ситуації знаходити 

різноманітні варіанти рішень, бути креативним і діяти нестандартно, вміння 

довіряти собі, готовність дозволити собі помилитися, здатність не піддаватися 

тривозі й залишатися емоційно стійким, вміння вибудовувати довірчі відносини 

зі співробітниками та стейкхолдерами – усе це набір поведінкових рис, які 

походять з толерантності до невизначеності та входять в пакет антикризових 

компетенцій.  

1.  Бачення (Vision). В умовах великої волатильності та невизначеності при 

формуванні антикризової стратегії підприємства у VUCA-світі необхідним є 

поєднання короткострокового планування (на горизонт одного року з 

постійним гнучким переглядом прогнозу) і довгострокового планування (на 

горизонт 10–15 років, що дозволяє врахувати циклічність фаз кризи і фаз 

зростання).  
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2. Розуміння (Understanding). При формуванні антикризової стратегії 

підприємства необхідне чітке уявлення про мету бізнесу та конкретний план дій 

у кризових ситуаціях. При цьому, в умовах VUCA-світу неможна замикатися у 

своїй галузі діяльності: чим вище спеціалізація, тим вужчий кут зору. У VUCA-

світі особливо важливою компетенцією стає здатність до співпраці, уміння 

формувати навколо себе бізнес-спільноту, експертні співтовариства, а також 

уміння створювати креативні альянси, що буде сприяти розширенню 

гори¬зонту прийняття рішень в кризових ситуаціях. 

3. Креативність /ясність (Creativity/Clarity). Здавалося б, така компетенція, 

як креативність, уже не здається новою. Але якщо раніше під креативністю 

більшою мірою розумілося вміння менеджерів пропонувати оригінальні та 

нестандартні рішення традиційних завдань, у VUCA-світі найбільш 

затребуваним стає вміння пропонувати альтернативні рішення однієї задачі, а 

також уміння працювати з абсолютно новими завданнями. У цьому питанні 

важливим є здатність менеджерів застосовувати знання та навички однієї 

області знань в іншій. Критичним стає також розвиток візуального мислення і 

здатність по-новому представляти результати поставлених завдань. Критичне 

мислення спонукає менеджерів підприємства постійно стежити за само-

старінням антикризової стратегії та дозволяє своєчасно вносити необхідні 

корективи. 

4. Рішучість (Agility). VUCA-світ – це час для гнучких, перевірених, 

сміливих співробітників, завжди готових до змін і толерантних до 

невизначеності. Відповідно, при формуванні антикризової стратегії 

підприємства не слід акцентувати увагу на зниженні страху співробітників 

перед невизначеністю. Акцент необхідно змістити на формування 

різнопланової команди, толерантної до змін і вмотивованої на ефективну 

роботу по формуванню дієвої антикризової стратегії. 

Необхідність формування антикризової стратегії з урахуванням вимог 

VUCA-світу призводить до необхідності розширення спектра VUCA-
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компетенцій персоналу. Критичним фактором успіху антикризової стратегії 

стають такі стержневі антикризові компетенції персоналу, як:  

К1 – вміння проводити швидку діагностику ринку і гнучко управляти 

змінами бізнес-моделі підприємства залежно від нових умов ринку;  

К2 – знання математичних і статистичних моделей довгострокового 

прогнозування;  

К3 – уміння користуватися відповідними ІТ-інструменти для вирішення 

означених завдань;  

К4 – широкий міждисциплінарний кругозір співробітників, що дозволяє 

прослідковувати взаємозв’язок і різноманіття факторів, що впливають на 

антикризовий розвиток підприємства;  

К5 – бажання вчитися;  

К6 – постійне самовдосконалення;  

К7 – здатність до навчання;  

К8 – рівень розвитку інтуїції та вміння управляти нею (оскільки саме 

інтуїція дозволяє менеджерам підприємства швидко і гнучко реагувати на будь 

невизначеності);  

К9 – толерантність.  

В умовах VUCA-світу представлений перелік антикризових компетенцій 

не є кінцевим. Нові зміни на споживчих ринках, а також подальший розвиток 

технологій буде розкривати нові можливості менеджерів та підприємств 

створювати нові антикризові компетенції. При цьому основною вимогою до 

моделі антикризових компетенцій у VUCA-світі стає високий рівень 

адаптивності. 

Однією з нових технологій розвитку та підвищення мотивації персоналу є 

модель DISC, яка описує людей з точки зору різних стилів поведінки, 

розроблена американським психологом, PR-фахівцем, письменником та 

юристом Уільямом Марстоном [5]. Ця модель сьогодні набуває все більшої 

популярності на Заході, проте поки що не знайшла широкого застосування на 

українських підприємствах.  
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Поведінку більшості людей можна віднести до одного з чотирьох основних 

стилів, таких як домінування (Dominance, стиль D), вплив (Influence, стиль І), 

сталість (Steadiness, стиль S) і сумлінність (Conscientiousness, стиль C). Часто в 

поведінці людей виявляється чітка схильність до одного стилю, наприклад 

домінування (стиль D). Однак також часто можна зустріти комбінацію з 

декількох стилів, наприклад домінування і сумлінність (стиль DC) [6].  

Для ефективного розвитку та мотивування людей, що відносяться до 

різних стилів, необхідно використовувати різні методики, що будуть найбільш 

ефективними саме для визначеного типу працівників. Важливе завдання лідера 

полягає в тому, щоб не тільки нести своє бачення, але й мотивувати підлеглих. 

Керівники повинні надихати і спонукати співробітників до роботи кожного дня. 

Щоб ефективно мотивувати людей, потрібно говорити з ними тією мовою, яка 

їм близька. Саме в цьому полягає важливість розуміння того, до якого стилю 

поведінки відноситься той чи інший працівник, забезпечує можливість 

налагоджувати позитивні відносити зі співробітниками, мінімізувати 

негативний вплив від конфліктних ситуацій та загалом створювати сприятливе 

середовище всередині компанії. Отже, доцільно вивчати способи  та механізми 

впливу та мотивування на працівників, що належать до різних поведінкових 

стилів. 

Використання DISC дає змогу полегшити процес створення команди, 

підбір та наймання персоналу, сприяє підвищенню продуктивності, вирішенню 

конфліктів тощо.  

Загалом переваги від використання моделі такі [7]:  

–  отримання більше часу та енергії для виробничої діяльності, адже 

коли команда побудована з урахуванням індивідуальних особливостей кожного 

з учасників, то зменшується кількість конфліктів та непорозумінь, з’являється 

можливість більше часу витрачати на виконання поставлених завдань та 

навчання в процесі роботи;  



22 

–   покращення стосунків між членами команди та розподіл ролей, які 

вони виконуватимуть (люди стають незадоволеними, коли вони не дуже добре 

відповідають своїм робочим місцям); коли керівник розуміє природні 

уподобання людини та її особливості, простіше підібрати завдання, яке йому 

сподобається, що сприятиме підвищенню продуктивності та задоволенню 

роботою працівника; 

–  поліпшення розуміння споживачів та інших зацікавлених сторін, 

адже, знаючи переваги та особливості членів команди, керівник може швидше 

налагодити більш ефективне обслуговування своїх клієнтів. Коли керівник 

розуміє індивідуальні особливості та характеристики власних працівників, 

організовувати виробничий процес, розвиток персоналу та мотивувати їх йому 

стає набагато простіше та ефективніше.  

Сучасне підприємство здійснює свою діяльність на території всієї України, 

стикаючись при цьому з рядом викликів та збільшенням кількості конкурентів. 

Зважаючи на це, окрім традиційних компетенцій, таких як логічне та 

структуроване мислення, лідерство, уміння брати на себе відповідальність, 

комунікаційні навички, уміння працювати в команді, підпорядкування 

керівництву, у сучасному VUCA-світі необхідні сучасні VUCA-компетенції, 

відповідно до яких доцільно удосконалити модель компетенцій для 

запровадження на сучасному підприємстві [8]. Отже, описані вище компетенції, 

які є актуальними у VUCA-середовищі та забезпечують підвищення 

ефективності роботи персоналу і, відповідно, діяльності підприємства у 

загальному. Проте, виявлення та розвиток ряду необхідних компетенцій 

можливий лише при розробці такої моделі розвитку персоналу, яка є повністю 

побудованою на індивідуальних особливостях працівника і враховує найбільш 

важливі характеристики його особистості.  

Отже, концептуальні засади стратегічного управління конкурентними 

перевагами підприємств повинні засновуватись з урахуванням характерних рис 

VUCA-світу, непередбаченості майбутнього, обумовленого стрімким розвитком 
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подій, з використанням компетенції спеціалістів, які спроможні вирішити будь-

які проблеми. Таким чином, вимога адаптивності антикризової стратегії 

підприємства зумовлює необхідність формування та розвитку ключових 

VUCA-компетенцій персоналу підприємства. Це дозволить своєчасно 

розпізнавати симптоми кризи, запобігати її розширенню та мінімізувати 

наслідки.  

Головні акценти слід поставити не тільки на удосконаленні традиційних 

компетенцій, у сучасному VUCA-світі необхідні сучасні VUCA-компетенції. 
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У статті розглянуто поняття управління підприємством на різних стадіях 

життєвого циклу, як ефективного інструменту управління, який стає 

пріоритетним фактором ділового успіху, оскільки кожна стадія життєвого 

циклу має свої особливості, які необхідно враховувати при визначенні цілей у 

процесі стратегічного планування. Розглядається значення процесу управління 

стадіями життєвого циклу підприємств та їх особливості. 
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Діяльність підприємств має циклічний характер розвитку. Життєвий цикл 

являє собою сукупність процесів і стадій, які проходить підприємство від 

зародження до припинення виробництва й ліквідації. Кожна стадія життєвого 

циклу має свої особливості, які необхідно враховувати при визначенні цілей у 

процесі стратегічного планування. Сучасні умови господарювання висувають 

нові завдання, пов’язані не тільки з особливостями розвитку підприємств, а й з 

можливістю управління тривалістю окремих стадій їх життєвого циклу. 

Управління підприємства на основі життєвих циклів дає можливість виробляти 

напрям необхідних перетворень і послідовно і цілеспрямовано проводити 

зміни. 

Аналіз останніх досліджень застосування теорії життєвого циклу 

підприємств щодо діагностики, стратегічного планування і розвитку 

підприємств вказує на достатньо широке висвітлення проблематики у працях 
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вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І.Адізес, І.А. Бланк, О.І. Гудзь,     

Т.В. Доненко, С.В. Корягіна, Е.І. Кушелевич, Б.З. Мільнер, Ж.В. Поплавська, 

С.Р. Філонович, Н.В. Хмелькова та інших.  

Мета полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні необхідності 

управління стадіями життєвого циклу, впливу інноваційного розвитку на 

тривалість стадії «зрілості» підприємства та розробці практичних рекомендацій 

щодо формування цілей і методів управління на кожній стадії життєвого циклу 

підприємств. сучасних інструментів в сучасних умовах. 

Управління по стадіях життєвого циклу стає надзвичайно важливим для 

організацій, які при виборі цілей виходять з взаємодії внутрішнього середовища 

із змінами у зовнішньому середовищі. В умовах мінливої зовнішньої ситуації 

підприємства повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішніх проблемах, 

а й виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б встигати за 

змінами, що відбуваються в їх оточенні. Встановлення зв'язків між зовнішнім і 

внутрішнім середовищем організації забезпечується механізмами управління.  

Традиційні напрямки в менеджменті, що народжуються у внутрішньому 

середовищі, забезпечують лише короткочасну результативність. Вихід може 

бути знайдений при використанні нових підходів в області економічного 

управління організацією, що полегшує пристосування до зовнішнього 

оточення. Основним її проявом стають періодичні злети і падіння активності 

народного господарства, здатні впливати на динаміку розвитку підприємств [1]. 

Сучасні дослідження розглядають циклічність як невід'ємну частину 

ринкової економіки, складову її основу і представляє єдиний спосіб існування. 

Аналізу криз і циклів присвячено значну кількість розробок, в яких вивчається 

природа їх розвитку, різноманітність типів і ступінь впливу на окремі галузі і 

життєвий цикл товарів, обґрунтовуються способи державного регулювання та 

впливу на них. Організація виступає первинною ланкою економічного циклу і 

характеризується різною здатністю адаптації до змін зовнішнього середовища. 
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Тим самим економічна циклічність і механізми її розвитку стають 

переважаючими при визначенні перспектив і стратегій організації. 

Будь-яка сучасна організація, яка діє на ринку, зазначає впливу зовнішніх 

і внутрішніх чинників, тому змушена постійно пристосовуватися до умов 

ринку. В таких умовах господарювання основною задачею для менеджменту 

організації стає формування такої системи управління, яка дозволить гнучко й 

ефективно реагувати на зміни ринку.  

Існування та розвиток кожної організації мають циклічний характер, 

проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організації зароджуються, 

розвиваються, процвітають, слабшають і припиняють існування. Усе це 

визначає особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової 

діяльності організації. Тому керівник повинен знати, на якому етапі розвитку 

(життєвого циклу) перебуває його організація, щоб оцінити, наскільки 

прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу (фазі розвитку). 

Концепція життєвого циклу підприємства показує напрямки діагностики 

ефективності його функціонування і таким чином погоджує ключові чинники 

зовнішнього і внутрішнього середовища, у тому числі і найбільш характерні 

симптоми кризи в організації [2].  

Життєвий цикл підприємства, згідно з [2], становить період часу від 

початку діяльності підприємства до  припинення його існування або оновлення 

на нових засадах. Відповідно, життєвий цикл показує циклічність розвитку і 

проходження певних  етапів (стадій), які відображають характер виробничо-

господарської, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства. 

У разі посилення динамічності зовнішнього середовища, інтеграції ринків 

збуту, скорочення життєвого циклу продукту, розвитку технологій і засобів 

комунікації головним чинником успішного розвитку підприємства стає 

своєчасна і адекватна реакція на зміни, що відбуваються в його оточенні. 

Одним з відомих інструментів, що використовуються для опису процесу 
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розвитку будь-якої економічної системи, є модель життєвих циклів. Управління 

розвитком підприємства на основі моделі життєвих циклів дає можливість 

виробляти напрям необхідних перетворень і послідовно і цілеспрямовано 

проводити зміни [3].  Життєвий цикл організації виникнення, становлення, 

розвиток, відмирання або перехід у нову якість як фази життєвого циклу.   

Типовий життєвий цикл організації представлений на рисунку1.  

Життєвий цикл організації зазвичай зображується S-кривою , яка, 

зазвичай, містить фазу зародження, що  характеризується повільним ростом, за 

нею слідує фаза юності, для якої властивий динамічний ріст. співпадають та 

взаємно доповнюють одна одну. Темп росту уповільнюється з настанням 

періоду зрілості, за якою наступає період спаду, де організація переходить у 

фазу відновлення або перестає існувати.  

Стадія зародження і впровадження ідеї. Слід зазначити, що життя будь-

якого підприємства бере початок з факту реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності у відповідних органах державної реєстрації.  

Однак, процес організації його господарської діяльності розпочинається 

значно раніше – з моменту виникнення задуму заснування створення 

підприємства. На нашу думку, дану подію варто виділити в окрему стадію 

життєвого циклу організації розвитку підприємства. В межах даного етапу 

відбувається вибір галузі господарювання, дослідження її особливостей та 

пошук в ній своєї ніші; вивчення специфіки ринку обраної галузі й аналіз його 

дитинство 

виходжування 
смерть у дитинстві 

«давай-давай»

пастка засновника

юність 

невдалий підприємець

передчасне старіння 

розквіт

стабільність

аристократизм 

рання бюрократизація 

бюрократизація 

смерть 

Зростання Старіння час 

Рисунок 1 - Модель життєвого циклу [4] 
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діяльності суб’єктів, а також виявлення потенційних конкурентів; дослідження 

потреб ринку та підбір цільової аудиторії споживачів; вибір організаційно-

правової форми майбутнього підприємства. Характерними є високий ентузіазм, 

підприємливість та ініціативність засновника (чи групи засновників), 

неформальність процесу організації. Основна перевага даного етапу полягає в 

зосередженості практично всієї уваги на інноваційній діяльності, поряд з цим  

існує основний його недолік – брак ресурсного забезпечення (особливо 

фінансового) для втілення інновацій на практиці.  

На стадії народження підприємству властиві невисокі темпи росту, 

нестабільне, переважно хаотичне отримання прибутку і, зазвичай, 

нерентабельна діяльність. Це пояснюється тим, що господарюючий суб’єкт 

тільки входить на ринок, в нього ще в недостатній мірі налагоджені 

взаємозв’язки із суб’єктами ринкової інфраструктури, він ще невідомий ні 

постачальникам, ні споживачам. Тому дії новачка в цій сфері повинні бути 

якомога більш новаторськими, особливо в напрямку покращення якості і 

зниження собівартості виготовлюваної продукції. Централізований [3].  

Проте, на думку, І. Адізеса, кожну стадію супроводжує певна сукупність 

“відхилень від норми” (внутрішніх ризиків і зовнішніх загроз), яка може 

спричинити передчасну “смерть”, тобто надрізкий спад діяльності 

підприємства, або його повну ліквідацію. Тому провідне значення на цьому 

етапі відіграє керівник, його підприємницькі здібності, наполегливість і, 

особливо, вміння підібрати і організувати злагоджену роботу всіх працівників. 

Отже, даний етап життєвого циклу організації розвитку підприємства можна 

охарактеризувати як період ознайомлення, освоєння і формування.  

Для стадії росту властивими є динамічне зростання показників 

економічної активності суб’єкта господарювання, стрімке збільшення 

отримуваних прибутків, і загальної рентабельності підприємства. Важливим 

для цього етапу є те, що господарство вже зайняло певну нішу на ринку і 

відповідним колом споживачів, яке постійно розширюється. На стадії росту 

вимальовується генеральна стратегія підприємства, активно проводиться 

процес планування й розроблення системи механізмів задля досягнення 

поставлених цілей і завдань.   
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Стадія стрімкого економічного зростання змінюється стабільним етапом 

зрілості (успіху), темп росту протягом якого значно повільніший, що, однак, не 

значить зниження результативності господарювання. Дана стадія 

характеризується високим рівнем організованості підприємства – наявністю 

строго налагодженої системи управління, координації й мотивації діяльності; 

наявністю чіткого механізму інформаційного-аналітичного забезпечення. 

Важливим для даної стадії є постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього 

середовища із відповідним аналізом ситуації та внесенням подальших коректив. 

Для життєвого циклу будь-якої системи характерним є настання після 

стадії зрілості стадії старіння, або спаду. Стадія спаду характеризується 

руйнацією системи організації, її взаємозв’язків та взаємозалежностей. Для 

даного етапу властивий низький рівень реагування на зміни зовнішнього 

середовища, та недостатнє впровадження інновацій як внутрішніх, так і 

зовнішніх. В результаті – поступова втрата споживачів й ключових позицій на 

ринку. Наступним етапом життєвого циклу організацій  розвитку підприємства 

є ліквідація (смерть) або відновлення, тобто перехід до стадії народження 

нового життєвого циклу.  

Таким чином, повертаючись до самого початкового твердженням про те, 

що модель життєвого циклу організації поєднує в собі основну причину, місію, 

заради якої існує організація - створення споживача, і результат роботи топ-

менеджменту підприємства - отримання прибутку, можна зробити висновок про 

правомірність цього висловлювання. Положення підприємства на кривій свого 

життєвого циклу - це фінансовий результат його роботи в певний період часу, 

точка, в яку прийшла організація в своєму розвитку. Форма ж даної кривої - це 

стратегія підприємства, і чим в повніше ця стратегія відповідає місії, що 

полягає у задоволенні інтересів споживача, тим більше форма кривої життєвого 

циклу наближається до ідеальної моделі своєчасного створення конкурентних 

переваг, ведучих і потім підтримують організацію максимально довго на стадії 

зрілості . Це повною мірою відображає один з основних стратегічних принципів 

антикризового управління в умовах стабільного розвитку - головна увага 

інноваційним змінам.  
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Підсумувавши вищесказане, слід зауважити, що застосування існуючих і 

розробка ні їх основі власних моделей життєвого циклу  організації  спрощує 

роботу керівника дає йому змогу краще побудувати виробничу й  організаційну 

структуру підприємства. Знаючи, на якому етапі розвитку знаходиться 

підприємство у керівника з’являється можливість передбачити майбутні 

організаційні зміни й вчасно на них відреагувати.  
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У статті досліджено сутність мотивації персоналу при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розглядається мотивація 

персоналу як поєднання цілої низки складових: спонукання працівників до 

ефективної трудової діяльності, що забезпечує необхідні винагороди і 

задовольняє наявні потреби; заохочення до стабільної та продуктивної 
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зайнятості; розвиток конкурентоспроможності працівника; атрибут 

свідомості людини як чинник, що активізує діяльність або спричиняє її 

припинення. Акцентується увага на необхідності підвищення ефективності 

управління персоналом та його мотивації.  

Ключові слова: персонал, мотивація, потреби, стимулювання, система 

мотивації. 

Сьогодні в Україні поступово зростає кількість підприємств, які 

використовують у своїй роботі команди найманих працівників, щоб швидко 

реагувати на зміни в умовах інтенсивної глобальної конкуренції. Загальні цілі, 

швидше за все, будуть досягнуті через спільну співпрацю й акумулювання 

досвіду працівників. А ефективне функціонування будь-якої організації, що 

здійснює ЗЕД, та підвищення її конкурентоздатності в умовах нестабільного 

бізнес-середовища вимагає постійних інновацій. Досягнення гнучкості 

реагування та активізації інновацій вимагає реорганізації роботи окремих 

підрозділів та формування команд, щоб поліпшити потік інформації, 

оптимізувати взаємодію і роботу всередині компанії. 

На нинішньому етапі розвитку нашої країни вирішення задач, які стоять 

перед підприємством, можливе лише за умови створення належної 

мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної 

діяльності. Одним із головних факторів, що забезпечує розвиток підприємства, 

в сучасних умовах стає оптимізація системи мотивації праці персоналу. Саме 

орієнтація на людський фактор дозволяє отримати зростання ефективності 

праці, сприяє підвищенню рівня капіталізації організації. 

Актуальність теми зумовлена підвищенням значущості системи мотивації 

персоналу на підприємстві, в тому числі і зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, що може дозволити підвищити ефективність фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

Враховуючи турбулентні умови сучасного середовища, відбуваються зміни 

у змісті та характері праці, збільшується її інтелектуалізація, зростає 

мобільність працівників та інші тенденції обумовлюють постійне зростання 
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людського фактору як ключового аспекту ефективності та 

конкурентоспроможності організації. Загально відомим фактом є те, що 

персонал – це стратегічно важливий ресурс кожної компанії на сучасному 

ринку, а його розвиток – головною передумовою її конкурентоспроможності. 

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики мотивації праці 

зробили відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як: В. Абрамов,                

К. Альдерфер, Д. Богиня, В. Врум, Ф. Герцберг, А. Грішнова, Г. Дмитренко,                 

М. Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін, А. Колот, Д. Мак-Грегор,                

Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу та ін. У роботах даних авторів досліджено 

теоретичні та практичні проблеми мотивації праці, проте недостатньо 

висвітленими досі залишаються проблеми побудови системи мотивації праці як 

елементу підвищення конкурентоспроможності підприємства суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. Відсутність цілісного уявлення про 

мотиваційні фактори трудової діяльності обумовлюють необхідність 

подальших досліджень щодо удосконалення системи мотивації праці на 

підприємствах суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності.  

Основною метою даної статті є дослідження особливостей та 

ефективності мотивації персоналу при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Ринковий процес в Україні передбачає зміну економічної структури 

підприємств, що пов’язано із створенням у сфері трудової діяльності 

принципово нової системи мотивації праці. У процесі праці людиною 

створюються матеріальні блага, які задовольняють суспільні та особисті 

потреби. Ставлення людини до праці, її поведінка у виробничому процесі 

завжди певним чином мотивована. Це може бути активна робота, 

високопродуктивна, якісно виконана з ентузіазмом або навпаки, але у будь 

якому випадку спостерігається дія певного мотиву. Тому для досягнення 

ефективного управління людиною слід зрозуміти її мотивацію. 

Складовою стратегії управління та розвитку підприємства є мотивація 

персоналу. Людський ресурс – це основа виробництва, саме тому правильне 
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заохочення до праці – першочергове завдання керівника кожного підприємства. 

Ефективний механізм мотивації трудової діяльності, індивідуальний підхід до 

кожного найманого працівника призведе до зростання продуктивності праці, і 

як результат – до бажаної мети та досягнення головної місії підприємства – 

максимально можливого прибутку. Однак на сучасному етапі створення 

системи мотивації працівників потрібно розуміти, що досконало розроблений 

мотиваційний механізм – це лише половина успіху. Він повинен бути успішно 

реалізований, що можливо лише. за умови розуміння стратегії розвитку 

підприємства усіма його працівниками [1 ].  

Проблема мотивації була і залишається предметом дослідження багатьох 

вчених-економістів. Вперше термін «мотивація» вжив А. Шопенгауер у своїй 

статті «Чотири принципи достатньої причини» (1890- 1910 рр.). Він 

застосовувався для пояснення причин поведінки людей.  

Багатоаспектність проблеми мотивації обумовлює множинність підходів 

до розуміння її сутності та структури, а також до методів її вивчення, через що 

це поняття трактується авторами по-різному. 

Зокрема, окремі вчені [1-5] визначають мотивацію як систему (системний 

компонент), в основі якої активізація людського фактора, свідомого вибору 

людиною певної лінії поведінки, яка ґрунтується на зовнішніх та внутрішніх 

факторах (стимулах, мотивах), та свідоме, цілеспрямоване спонукання 

робітників до праці шляхом стабільного впливу на їх потреби, інтереси і цілі. 

Сутність мотивації як системного компоненту полягає не лише в спрямуванні 

трудової діяльності працівників, але й у визначення всієї системи трудової 

поведінки працівників та трудових колективів підприємств.  

Багатогранність визначення поняття «мотивація» за декількома аспектами 

виділяє О. Крушельницька. Зокрема, вчена систематизує дане поняття і виділяє 

дихотомію «система-процес». З одного боку, мотивація визначається як 

система (формування мотиваційної системи одного або декількох працівників), 

а з іншого – як процес (довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за 

заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій та інтересів) [5].  
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Мотивація є історично закономірним соціально-економічним та 

морально-психологічним явищем, що характеризується комплексом 

економічних, організаційних, соціальних та психологічних умов, які 

спонукають людину до дії [3]. 

На підставі огляду теорій мотивації, можна зробити висновки про те, що 

при виборі тих чи інших способів мотивації працівника з метою дотримання 

трудової дисципліни потрібно: враховувати відмінності між окремими людьми, 

пропонувати їм відповідну для них роботу, ставити перед працівниками 

конкретні цілі, добиватися, щоб ці цілі сприймалися працівниками як реально 

досяжні, погоджувати винагороду з виробничими показниками працівника, 

контролювати дотримання принципів справедливості.  

Отже, до способів мотивації належать наступні:  

1) нормативна мотивація – спонукання людини до певної поведінки за 

допомогою ідейно-психологічного впливу: переконання, навіювання, 

інформування, психологічного зараження тощо;  

2) примусова мотивація, яка ґрунтується на використанні влади і загрозі 

погіршення задоволення потреб працівника у випадку невиконання їм 

відповідних вимог;  

3) стимулювання – вплив не безпосередньо на особистість, а на зовнішні 

обставини за допомогою благ – стимулів, що спонукають працівника до певної 

поведінки [2].  

Таким чином, мотивація прямо перетинається з безпосередніми методами 

забезпечення трудової дисципліни і передбачає можливість існування як 

заходів переконання (заохочення), так і заходів примусу (покарання).  

Перші два способи мотивації є прямими, тому що припускають 

безпосередній вплив на людину, третій спосіб – стимулювання – непрямий, 

оскільки в його основі лежить вплив зовнішніх факторів – стимулів.  

Стимули – це спонукальні причини до тієї або іншої дії в сфері 

підвищення дисципліни праці. За своїм змістом – це економічні важелі впливу, 

що викликають формування певних мотивів, тим самим, підвищуючи 
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ефективність механізму управління в цілому. На відміну від стимулів 

стимулювання – це процес застосування, використання різних стимулів для 

мотивування людей, які виконують певні дії. Стимули необхідні для мотивації 

людей в процесі управління, але при цьому вони не підміняють мотивації. 

Стимулювання – засіб здійснення мотивації для збалансування досягнення 

цілей [4]. 

У нормальних умовах виробництва використання різних важелів 

стимулювання сприяє зростанню потреб, а останні, в свою чергу, стимулюють 

розвиток виробництва і підвищення дисциплінованості працівників. При цьому 

важливим методом мотивації, який використовується для забезпечення 

трудової дисципліни, є метод заохочення. Заохочення – це визнання заслуг 

працівника шляхом надання йому пільг, переваг, публічного надання пошани, 

підвищення його престижу. У кожної людини є потреба у визнанні, в 

матеріальних цінностях. На реалізацію цієї потреби і спрямоване заохочення. 

Використовуючи заохочення, можна отримати подвійний результат: привести 

колектив до конфліктів аж до його розпаду і, навпаки, об’єднати і згуртувати. 

Отже, з огляду на вищенаведене мотивацію праці можна визначити як 

систему факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, які спонукають персонал 

до активної діяльності задля досягнення як особистих цілей, так і цілей 

підприємства. Якщо працівник мотивований - він зацікавлений, а отже, 

створена ситуація за якої він, вирішуючи загальні цілі підприємства, 

задовольняє особисті потреби та свідомо обирає певний тип поведінки.  

Всі чинники мотивації можна розділити на матеріальні (економічні) і 

нематеріальні (позаекономічні) стимули. Іншими словами, недостатньо 

мотивувати співробітників тільки за допомогою заробітної плати. Крім системи 

матеріального стимулювання на підприємстві – суб'єкті ЗЕД має бути 

розроблена додаткова система нематеріальної мотивації співробітників, 

орієнтована на задоволення їх психологічних, позаекономічних, але теж дуже 

важливих і значущих потреб. [3] 
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Систему мотивації також розділяють на позитивну і негативну. 

Позитивна мотивація спрямована на заохочення працівників за високі 

результати. Це може бути премія до зарплати, звання кращого співробітника і 

т.д. Співробітників слід стимулювати за проміжним досягненням, не чекаючи 

завершення всієї роботи, так як великі успіхи важко досяжні і порівняно 

рідкісні. Тому позитивну мотивацію бажано підкріплювати через не надто 

великі інтервали часу. Негативна мотивація - це покарання за недосягнення 

якихось планів або за порушення дисципліни. Основною метою покарання є не 

«помста» за неправильні дії підлеглого, а недопущення дій, які можуть 

принести шкоду підприємству - суб'єкту ЗЕД. [2]  

Питання про те, який підхід буде переважаючим - позитивний чи 

негативний, - вирішується в залежності від умов роботи на конкретному 

підприємстві та по відношенню до конкретного співробітника. Отже, мотивація 

98 повинна бути адекватною і відповідати результатам роботи персоналу 

підприємства в умовах ЗЕД.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

система мотивації персоналу підприємства - суб'єкта ЗЕД не буде ефективною, 

якщо в ній передбачені лише покарання. Однак вона не виявиться ефективною і 

в тому випадку, якщо буде складатися тільки з позитивних стимулів. Також 

варто відзначити значимість нематеріальних інструментів стимулювання для 

співробітників підприємства - суб'єкта ЗЕД і підтвердити помилковість думок 

про абсолютне значення матеріальних чинників. 

Результати проведеного дослідження теоретичних аспектів щодо мотивації 

праці на підприємстві зовнішньоекономічної діяльності підприємства дали 

підставу зробити наступні висновки:  

1. Ринковий процес в Україні передбачає зміну економічної структури 

підприємств, що пов’язано із створенням у сфері трудової діяльності 

принципово нової системи мотивації праці. Мотивація праці це система 

факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, які спонукають персонал до 

активної діяльності задля досягнення як особистих цілей, так і цілей 
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підприємства. Якщо працівник мотивований - він зацікавлений, а отже, 

створена ситуація за якої він, вирішуючи загальні цілі підприємства, 

задовольняє особисті потреби та свідомо обирає певний тип поведінки.  

2. Існуючі сучасні методи мотивації, які використовуються в Україні, не 

відповідають вимогам працівників підприємства, а в більшості випадків навіть 

суперечать їм. На перший план висуваються матеріальні мотиви, які відіграють 

безумовно важливу роль у визначенні трудової поведінки робітників, однак це 

не означає, що нематеріальні мотиви і стимули є другорядними. На поведінку 

людей в процесі діяльності все більший вплив справляє трудова мотивація, яка 

породжується самою роботою, тобто її змістом, умовами, організацією 

трудового процесу, режимом праці тощо. Кожна людина має потребу у 

змістовній, цікавій, корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона прагне до 

визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник відчуває 

самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи оцінюються високо 

як ним самим, так і суспільством.  

3. Стратегія управління персоналом виступає пріоритетним напрямом 

формування конкурентоспроможного, високо – професійного, відповідального і 

згуртованого трудового колективу, який сприяє досягненню довгострокових 

цілей і реалізації загальної стратегії підприємства. Складовою стратегії 

управління та розвитку підприємства є мотивація персоналу. Ефективний 

механізм мотивації трудової діяльності, індивідуальний підхід до кожного 

найманого працівника призведе до зростання продуктивності праці, і як 

результат – до бажаної мети та досягнення головної місії підприємства – 

максимально можливого прибутку. 
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У статті розкрито сучасні особливості використання соціально-психологічних 

факторів  в практиці управління колективом на сучасному етапі розвитку, 

проаналізовано актуальні проблеми розвитку управління колективом, 

запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто сучасний досвід використання 

прогресивних соціально- психологічних факторів управління колективом.  

Ключові слова: соціально-психологічні фактори, управління колективом, 

сучасний менеджмент на підприємстві, соціальна відповідальність, психологія 

управління. 

Складна структура організації утворює єдине ціле завдяки 

цілеспрямованому впливу на її основні зв'язки і процеси. Це досягається 

управлінською діяльністю, що являє собою сполучення різних функцій, стилів 

керівництва, методів управлінського впливу. Кожна з перерахованих складових 

спрямована на вирішення специфічних, різноманітних і складних проблем 

взаємодії між окремими підрозділами організації в процесі продукування неї 

товарів та послуг.  
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Колектив відіграє величезну роль в житті кожної людини, яку важко 

переоцінити; перш за все, задовольняється природна потреба людей у 

спілкуванні і діловій взаємодії, в приналежності до групи, у колективі людина в 

необхідних випадках відчуває підтримку і захист, знаходить визнання своїх 

досягнень, також розвивається як професіонал, проходить певні ступені по 

кар'єрних сходах. У той же час поряд з бажанням бути в колективі люди хочуть 

відрізнятися від інших, залишатися індивідуальностями. Впливаючи на 

поведінку людей, колектив багато в чому допомагає змінам, в колективі людина 

має можливість по-новому поглянути на себе з боку, оцінити себе і свою роль в 

суспільстві. Колектив змінює людину, так як йому доводиться вчитися жити і 

працювати в оточенні інших людей, пристосовувати до них свої бажання, 

інтереси. Колектив значною мірою стимулює творчу і професійну активність 

більшості людей, пробуджує в них прагнення до вдосконалення, до лідерства,  

Серед вітчизняних економістів питанню соціально-психологічних методів 

управління організаціями приділяється увага І.О.Баклицьким, А.М.Бандурком, 

Т.В.Дуткевичем, В.С.Лозницею, Л.Е.Орбаном-Лембриком, О.В.Савицькою, Є.І. 

Ходаківським, Хмільом Ф.І., Шевчуком В.О. Визначаючи їх безперечних вклад 

в інтенсифікацію застосування методів психології управління в управлінській 

діяльності, слід констатувати, що в сучасному середовищі з безліччю викликів 

та загроз необхідно переосмислити можливості даного інструментарію в 

підтримці саме особистісного фактору.  

Мета дослідження. Узагальнення теоретико-методичних положень і 

розробка практичних рекомендацій щодо розвитку та використання соціально-

психологічних факторів управління персоналом для посилення згуртованості 

колективу через формування сприятливого соціально-психологічного клімату. 

Раціональна організація забезпечує високу продуктивність праці лише в 

тому випадку, якщо ефективно використовуються індивідуальні й психологічні 

особливості кожного працівника. Під соціально-психологічними методами слід 

розуміти сукупність специфічних методів дії на особисті стосунки і зв’язки між 

працівниками, а також на соціальні процеси в організації [1 ]. Під впливом 
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соціально-психологічних факторів в управлінні формуються суспільна 

свідомість, психологічні зв'язки в колективі, сумлінне відношення до праці. 

Психологічний стан працівника може сприяти підвищенню продуктивності й 

ефективності праці, і навпаки, може знижувати трудову активність персоналу. 

Зауважимо, що завдяки соціально-психологічному управлінню вдається 

досягти відповідальності працівників за робочим процесом, стійкості, 

стабільності, підтримувати основні параметри, забезпечувати якісний 

цілеспрямований розвиток підприємства. Важливим є те, що застосування 

соціально-психологічних методів можливе за умов гнучкості менеджерів, 

розуміння ними внутрішнього світу людини і особливостей її психології. 

Інтенсифікація життя під впливом його інтелектуалізації та 

інформатизації навантажує психіку людини і негативно впливає на економіку. 

Багато керівників уже усвідомили необхідність організації нестандартних 

реакцій згуртованого творчого колективу на зміни в зовнішньому середовищі, 

однак для них усе ще не є предметом особливої уваги соціально-психологічне 

забезпечення таких реакцій, емоційний стан підлеглих.  

Вітчизняні менеджери поки що не орієнтовані на перехід від 

стандартизованого контролю творчого підлеглого до інструментів, які 

впливають на його власне бажання проявити свій потенціал і здібності. 

Практика засвідчила, що таких співробітників не можна активізувати виключно 

адміністративними й економічними методами. В умовах високої емоційної 

напруженості керівник змушений використовувати більшою мірою соціально-

психологічні інструменти впливу на їх поведінку, створювати особливий 

емоційний клімат, який сприяє консолідації їх зусиль[3]. 

Динамічні та непередбачувані зміни в суспільних і соціально-

економічних процесах зумовлюють потребу в пошуку оптимальних технологій 

менеджменту для вчасної й ефективної реакції на зовнішні подразники. 

Сьогодні вже недостатньо керуватися лише економічними критеріями, оскільки 

за умов крос-культурної кооперації та швидкого обміну інформацією у 

суспільстві результативність діяльності підприємств насамперед залежить від 

інтелектуального потенціалу персоналу і соціокультурних чинників впливу на 

його поведінку.  
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В ринкових умовах при інтелектуалізації усіх видів праці значною мірою 

зростає роль соціально-психологічних факторів управління. Раціональна 

організація забезпечує високу продуктивність праці лише в тому випадку, якщо 

ефективно використовуються індивідуальні й психологічні особливості 

кожного працівника[2]. 

Актуальність застосування соціально-психологічних інструментів 

управління, на нашу думку, обумовлена наступними чинниками: максимально 

бажаним формуванням трудового колективу підприємства із психологічно 

сумісних працівників та підтримкою позитивного соціально-психологічного 

клімату в колективі; потребою психологічної адаптації працівників до умов 

праці та трудового колективу підприємства; необхідністю розробки 

нематеріальних персоніфікованих засобів мотивації працівників, зумовленої 

неможливістю, як правило, застосування в теперішніх умовах матеріальних 

стимулів в більшості підприємств; врахування суспільних та соціальних змін, 

які призвели до появи нових систем цінностей та зміни особистостей 

працівників.  

Необхідність активізації використання соціально-психологічних методів 

управління організацією, пов’язана з відсутністю поінформованості в 

достатньому обсязі керівників підприємства та інших управлінських 

працівників про ефективність застосування засобів та методів психології 

управління; не належною увагою управлінців до галузі психології управління, 

не сприйняття та не усвідомлення актуальності психології управління, що 

викликано багатьма причинами, зокрема управлінським регресом; відсутністю 

психологічної служби чи хоча б посади штатного психолога у складі трудових 

колективів вітчизняних підприємств, на відміну від західних, де наявність 

психологічної служби є обов’язковою[3].  

Під соціально-психологічними факторами слід розуміти сукупність 

специфічних методів дії на особисті стосунки і зв’язки між працівниками, а 

також на соціальні процеси в організації [4]. Під впливом соціально-

психологічних факторів в управлінні формуються суспільна свідомість, 
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психологічні зв'язки в колективі, сумлінне відношення до праці. Психологічний 

стан працівника може сприяти підвищенню продуктивності й ефективності 

праці, і навпаки, може знижувати трудову активність персоналу. 

Слід зазначити, що значне особливе значення в практичній діяльності 

управління повинно відводитися соціально психологічним факторам, 

сприйняття яких має формувати свідомість співробітника і складати його 

психологічні зв'язки в колективі. При цьому соціально-психологічні чинники, 

виступатимуть у вигляді матеріальних умов праці, визначених організаційних 

моментів, взаємовідносин співробітника з членами колективу. Психологія 

спілкування співробітників повинна бути спрямована на формування 

лояльності і задоволення специфічних інтересів в психології міжособистісних 

відносин. Відомо, що в колективах існує великий комплекс соціально 

психологічних проблем і питань. 

До найбільш істотних слід віднести: проблеми сумісності співробітників 

в колективі і формування адекватного психологічного клімату: 

 питання, пов'язані з психологією стимулювання трудового процесу; 

 мистецтво контакту менеджера з підлеглими; 

 етичні моменти лояльності і прояви принципу єдиноначальності. 

Актуальність застосування соціально-психологічних інструментів 

управління, на нашу думку, обумовлена наступними чинниками: максимально 

бажаним формуванням трудового колективу підприємства із психологічно 

сумісних працівників та підтримкою позитивного соціально-психологічного 

клімату в колективі; потребою психологічної адаптації працівників до умов 

праці та трудового колективу підприємства; необхідністю розробки 

нематеріальних персоніфікованих засобів мотивації працівників, зумовленої 

неможливістю, як правило, застосування в теперішніх умовах матеріальних 

стимулів в більшості підприємств; врахування суспільних та соціальних змін, 

які призвели до появи нових систем цінностей та зміни особистостей 

працівників.  
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Отже, необхідність активізації використання соціально-психологічних 

методів управління організацією, пов’язана з відсутністю поінформованості в 

достатньому обсязі керівників підприємства та інших управлінських 

працівників про ефективність застосування засобів та методів психології 

управління; не належною увагою управлінців до галузі психології управління, 

не сприйняття та не усвідомлення актуальності психології управління, що 

викликано багатьма причинами, зокрема управлінським регресом; відсутністю 

психологічної служби чи хоча б посади штатного психолога у складі трудових 

колективів вітчизняних підприємств, на відміну від західних, де наявність 

психологічної служби є обов’язковою.  
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Iннoвацiйний характер вирoбництва є oдним з найвагoмiших фактoрiв, щo 

визначають успiшнiсть дiяльнoстi пiдприємства в ринкoвoму середoвищi, йoгo 

фiнансoву стабiльнiсть та кoнкурентoспрoмoжнiсть. Oсoбливoї уваги цей 

чинник набуває в умoвах ринкoвoї трансфoрмацiї нацioнальнoї екoнoмiки 

України, кoли iннoвацiї слiд рoзглядати як ресурс пiдвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї oкремих пiдприємств, галузей та 

прoмислoвoстi в цiлoму не лише на вiтчизнянoму ринку, але й на 

мiжнарoднoму. 

Як свiдчить практика, стратегiчний успiх пiдприємства залежить вiд 

реалiзацiї стратегiй йoгo iннoвацiйнoгo рoзвитку. Впрoвадження будь-якoї 

стратегiї вимагає певних змiн на пiдприємствi, а запрoвадження змiн стикається 

з oпoрoм i численними прoблемами i перешкoдами. Мистецтвo стратегiв 

пoлягає не тiльки у фoрмулюваннi гарнoї стратегiї, але i в успiшнoму 

управлiннi прoцесoм стратегiчних змiн i рoзвиткoм пiдприємства.  

Питання, якi пoв‘язанi з менеджментoм iннoвацiйнoї дiяльнoстi, 

дoслiджували як зарубiжнi, так i вiтчизнянi фахiвцi. Значний внесoк у рoзвитoк 

цьoгo напрямку внесли Ф. Валента, П. Друкер, Е. Менсфiлд, Г.Менш, 

Н.Мoнчев, Ф.Нiксoн, М. Пoртер, Е. Рoджерс, Б.Сантo, Б.Твiс, М. Туган-

Баранoвський, I. Перлаки, В.Хартман, Й.Шумпетер, та iншi. Аспекти стратегiї 

управлiння iннoвацiями висвiтленi в рoбoтах Л. Вoдачек, O. Вoдачекoвoї,                

Л.В. Кiринoї, С.А. Кузнєцoвoї. 

Метoю данної теоретичної публікації є oбгрунтування oснoвних аспектiв 

управлiння iннoвацiйнoгo рoзвитку підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 

Згiднo iз Закoнoм України «Прo iннoвацiйну дiяльнiсть» пiд пoняттям 

«iннoвацiї» неoбхiднo рoзумiти нoвoствoренi (застoсoванi) i (абo) вдoскoналенi 

кoнкурентoспрoмoжнi технoлoгiї, прoдукцiю абo пoслуги, а такoж 

oрганiзацiйнo-технiчнi рiшення вирoбничoгo, адмiнiстративнoгo, кoмерцiйнoгo 

абo iншoгo характеру, щo iстoтнo пoлiпшують структуру та якiсть вирoбництва 

i (абo) сoцiальнoї сфери [3]. 
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Iннoвацiйний менеджмент – система, в якiй фактoри взаємoдiють мiж 

сoбoю, якi нацiленi на дoсягнення абo пiдтримання пoтрiбнoгo рiвня 

життєздатнoстi та кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства за дoпoмoгoю 

механiзмiв управлiння iннoвацiйними прoцесами. Iннoвацiйний прoцес – це 

прoцес ствoрення, oсвoєння, пoширення i застoсування iннoвацiї [1]. 

Iснують певнi чинники зoвнiшньoгo середoвища, якi найбiльше 

стимулюють oрганiзацiї дo залучення iннoвацiй. Серед них мoжна видiлити: 

бiльшення рiзнoманiття прoдуктiв, щo претендують на те саме мiсце на ринку; 

зменшення рiвня стабiльнoстi вхiднoгo пoтoку матерiальних i сирoвинних 

ресурсiв, якi викoристoвуються для забезпечення вирoбничoї дiяльнoстi; змiна 

пoтреб i бажань клiєнтiв; екoнoмiчнi цикли, непевнoстi та пoтрясiння, якi 

впливають на ринoк; технoлoгiчнi зрушення, щo привoдять дo замiни 

сфoрмoваних iдеoлoгiй вирoбництва. 

Через таку ситуацiю, наведену вище, oснoвним завданням iннoвацiйнoгo 

менеджменту, як складoвoї стратегiчнoгo управлiння oрганiзацiєю, є 

встанoвлення oснoвних напрямiв її наукoвo-технiчнoї i вирoбничoї дiяльнoстi в 

таких сферах: рoзрoбка й запрoвадження нoвoї прoдукцiї; вдoскoналення й 

oнoвлення прoдукцiї, яка вигoтoвляється, надання їй бiльшoї oригiнальнoстi; 

зняття з вирoбництва застарiлoї прoдукцiї; залучення дo вирoбничoї дiяльнoстi 

нoвих ресурсiв i нoвих технoлoгiй; oсвoєння нoвих метoдiв oрганiзацiї 

вирoбництва та працi тoщo [2]. 

Управлiння iннoвацiйнoю дiяльнiстю пiдприємства має кiлька типoвих 

функцiй, якi визначаються метoю реалiзацiї oбранoї стратегiї. На рис. 1. 

пoказанo приблизну пoслiдoвнiсть функцiй управлiння iннoвацiйнoю 

дiяльнiстю [4]. 
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Рисунок 1 - Функцiї управлiння iннoвацiйнoю дiяльнiстю пiдприємства 

 

Стратегiя дає вiдпoвiдi на oснoвнi питання, щo завжди стoять перед 

дирекцiєю пiдприємства: 

1. Прoдoвжувати чи кoригувати здiйснювану дiяльнiсть? 

2. Якщo кoригувати, тo в яких напрямках? 

3. В яких oбсягах прoдoвжувати чи кoригувати дiяльнiсть? 

4. Якi це дасть результати через рiк, два, три? 

5. Якi кoшти для такoгo рoзвитку пoтрiбнi та де їх джерела? [5]. 

Навiть якщo приймається рiшення нiчoгo не змiнювати на пiдприємствi, тo 

це теж є стратегiя, яка має бути oбґрунтoвана, дoслiджена та сфoрмoвана. 

Iннoвацiйнoю стратегiєю вважатимемo систему вибраних дoвгoстрoкoвих 

цiлей i засoбiв їх дoсягнення, щo реалiзуються в iнвестицiйнiй дiяльнoстi 

пiдприємства. 

Дoцiльнiсть iннoвацiйнoї стратегiї визначається такими критерiями: 

– узгoдженiсть з фiнансoвими ресурсами, якi мoжуть бути спрямoванi на 

iнвестицiї; 

– ефективнiсть, тoбтo узгoдженiсть результатiв i реальних витрат на їх 

дoсягнення; 

– визначенiсть за термiнами дoсягнення встанoвленoї мети; 
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– oптимальнiсть пoєднання oчiкуванoгo дoсягнення пoтрiбнoї 

прибуткoвoстi та мoжливих ризикiв i невизначенoстi майбутньoгo перioду. 

В oснoвi всiх видiв iннoвацiйнoгo пiдприємництва лежить ствoрення i 

oсвoєння нoвих видiв прoдукцiї (тoварiв, пoслуг), вигoтoвлення, ствoрення 

речей, цiннoстей, благ, щo рoзумiється в найширшoму значеннi слoва. 

Гoлoвнoю i визначаючoю частинoю такoгo пiдприємництва є ствoрення i 

вирoбництвo наукoвo-технiчнoї прoдукцiї, тoварiв, рoбiт, iнфoрмацiї, духoвних 

(iнтелектуальних) цiннoстей, щo пiдлягають пoдальшiй реалiзацiї пoкупцям, 

спoживачам.  

Пiдприємництвo як прoцес включає чoтири стадiї: пoшук нoвoї iдеї i її 

oцiнка; складання бiзнес-плану; пoшук неoбхiдних ресурсiв; управлiння 

ствoреним пiдприємствoм. Для iннoвацiйнoгo пiдприємництва цi oснoвнi 

чoтири стадiї дoцiльнo рoзбити на бiльш дрiбнi.  

Oсoбливo важливoгo значення для iннoвацiйнoгo пiдприємництва набуває 

саме перша стадiя – пoшук нoвoї iдеї, на якiй ми i зупинимoся бiльш детальнo. 

Здiйснення пiдприємницькoї дiяльнoстi завжди заснoванo на якiйсь кoнкретнiй 

iдеї. Пiдприємницька iдея, в oснoвi якoї – активнiсть i рiшуча, прoдумана у всiх 

деталях iннoвацiйна iнiцiатива самoгo пiдприємця, мoже oхoплювати як прoцес 

вирoбництва в цiлoму, так i oдин абo декiлька йoгo oкремих частин. Якщo 

зoсередити увагу саме на фрагментарнiй фoрмi пiдприємницькoї iдеї, тo мoжна 

видiлити oснoвнi напрями в дiяльнoстi пiдприємця, мoжливi для реалiзацiї iдеї, 

тoбтo пoвнoгo абo часткoвoгo oнoвлення пiдприємства: 

– змiна системи управлiння вирoбництвoм; 

– застoсування нoвoї технiки абo технoлoгiї; 

– викoристання нoвих бiльш екoнoмiчних абo мiцних матерiалiв у 

вирoбництвi тoвару; 

– пoкращення дизайну, упакoвки тoвару; 

– принципoвo нoва схема oрганiзацiї рекламнoї кампанiї пiдприємства i т.д. 

[1]. 
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Прoте iннoвацiйний характер дiяльнoстi пiдприємницькoї фiрми мoже 

виявлятися не тiльки пo вiднoшенню дo чинникiв вирoбництва, oрганiзацiї 

самoгo прoцесу вирoбництва абo ж самoгo тoвару, але i вiднoснo рoзстанoвки 

людей, щo беруть участь в прoцесi вирoбництва. В цьoму випадку 

пiдприємницька iдея мoже ґрунтуватися на наступних дiях: 

– пoвнiй абo часткoвiй змiнi всiх учасникiв прoцесу вирoбництва з метoю 

«видалення» малoквалiфiкoваних працiвникiв; 

– ствoреннi «oсoбливoгo духу» в кoлективi працюючих за рахунoк 

мoбiлiзуючих фoрмулювань цiльoвих устанoвoк i стимулiв руху дo такoї мети 

тoщo. 

Таким чинoм, iннoвацiйну iдею мoжна визначити як реальнo iснуючу 

мoжливiсть вирoбництва oригiнальнoгo тoвару, прoдукту, пoслуги абo ж їх 

пoлiпшених варiантiв абo мoдифiкацiй, а такoж нoвих марoк.  

Рoзрахункoвий стрoк oкупнoстi прoекту пoвинен бути в межах 

нoрмативнoгo значення, якi в ринкoвих вiднoсинах мoжуть кoливатися в 

залежнoстi вiд рiвня iнфoрмацiї та iнших фактoрiв. 

При невiдпoвiднoстi фактичнoгo стрoку oкупнoстi тoгo чи iншoгo прoекту 

нoрмативнoму, мoжуть бути рoзрахoванi межi екoнoмiчнoї ефективнoстi абo 

тoчка беззбиткoвoстi, а такoж iншi екoнoмiчнi пoказники, якi мoжуть слугувати 

дoдаткoвим критерiєм ефективнoстi. 

Завдання керiвництва пiдприємства – ствoрити oрганiзацiйнo-екoнoмiчний 

механiзм, який забезпечував би найшвидшу адаптацiю фiрми дo змiнюваних 

зoвнiшнiх умoв. Це дасть змoгу зменшити невизначенiсть i ризик у 

гoспoдарськiй дiяльнoстi i забезпечити кoнцентрацiю ресурсiв на oбраних 

гoлoвних напрямках рoзвитку. Без стратегiчнoгo планування пiдприємствo 

втрачає перспективу рoзвитку.  

Стратегiя визначає шляхи дoсягнення гoлoвних цiлей у такий спoсiб, щoб 

забезпечити єдину спрямoванiсть дiй усьoгo кoлективу (пiдрoздiлiв) 

пiдприємства. Сенс стратегiчнoгo планування пoлягає у ствoреннi умoв для 

стримування прагнення керiвникiв дo максимальнoгo пoтoчнoгo прибутку на 
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шкoду дoсягненню дoвгoстрoкoвих цiлей, в oрiєнтацiї їх бiльшoю мiрoю на пе-

редбачення майбутнiх змiн зoвнiшньoгo середoвища, а не на реагування на 

змiни, щo вже вiдбулися.  

Стратегiчне планування дoпoмагає устанoвити oбґрунтoванi прioритети 

рoзпoдiлу завжди oбмежених ресурсiв з метoю їх мoбiлiзацiї для дoсягнення 

пoставлених кoнкретних цiлей. Важливим чинникoм загальнoгo успiху 

стратегiчнoгo планування є те, щo стратегiя, рoзрoблена вищoю ланкoю 

управлiння, має бути пiдтримана керiвниками середньoї ланки та всiма 

працiвниками пiдприємства. 

На рiвнi гoспoдарюючoгo суб'єкта здiйснюється як перспективне 

(дoвгoстрoкoве) планування, так i пoтoчне технiкo-екoнoмiчне планування, а 

такoж oперативнo-вирoбниче планування як деталiзацiя рoзрoбoк пoтoчних 

планiв пiдприємства в цiлoму, йoгo великих цехiв i малих вирoбничих 

пiдрoздiлiв аж дo рoбoчoгo мiсця  [2]. 

Таким чинoм, управлiння iннoвацiйним рoзвиткoм пiдприємства неoбхiднo 

рoзглядати як самoстiйний вид управлiнськoї дiяльнoстi, щo має специфiчнi 

oсoбливoстi, якi неoбхiднo врахoвувати при фoрмуваннi механiзму управлiння 

пiдприємствoм: управлiння iннoвацiйним рoзвиткoм пiдприємства на вiдмiну 

вiд традицiйнoгo управлiння характеризується висoкoю нестабiльнiстю й 

мiнливiстю усiх йoгo елементiв, щo супрoвoджується пoдoланням oпoру змiнам 

i усуненням рiзних суперечнoстей. В oснoвi найбiльш результативнoгo 

iннoвацiйнoгo рoзвитку пiдприємства перебувають технoлoгiчнi iннoвацiї, 

здатнi дoдати iмпульсу для рoзвитку iнших видiв iннoвацiй на пiдприємствi. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуто поняття корпоративної культури, як ефективного 

інструменту управління, який стає пріоритетним фактором ділового успіху, 

оскільки вона задає орієнтири поведінки: всередині організації, у взаємодії між 

працівниками на робочому місці, тому що в останній час бізнес все більше 

залежить від згуртованості та командної роботи колективу, а це вимагає 

створення цінностей які об’єднують, правил, які допомагають ефективно 

працювати усім членам. 

Ключові слова: корпоративна культура, підприємство, організаційна 

культура, функції корпоративної культури, фактори, особливості формування. 

Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства, що 

працює в ринкових умовах, – це проблема його виживання і забезпечення 

безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні 

й реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті 

на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. 

В умовах радикальних соціально-економічних змін корпоративна культура 

стала значущим фактором впливу на ефективну господарську діяльність та 

конкурентоспроможність підприємств.  
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Корпоративна культура розглядається як засіб створення сприятливих 

умов для підвищення ефективності управління підприємством і досягнення ним 

конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг.  

Важливість корпоративної культури зросла, коли стало очевидним, що 

складова успіху – це не тільки якісна система надання послуг, але й працівники, 

що трудяться на підприємстві. Соціально-психологічна атмосфера в колективі, 

ступінь зацікавленості працівників у сукупній діяльності підприємства 

зумовлюють підвищення ефективності його діяльності.  

Проблемам формування, оцінювання та розвитку корпоративної культури 

значна увага приділена у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, Р.Л. 

Ансофф, Е.Г. Шейн, М.Р. Богатирьов, А.В. Іванченко, Г.В. 

Назарова,В.Антонова, І. Бєлікова, В.Вербицького, В. Гретченко, О. 

Дубовицьку, Д. Ісаєва, Р. Коджоян, М. Самосудова, Г. Хаєта та ін. Але 

особливостіформування корпоративної культури на підприємствах висвітлені 

недостатньо, що стало поштовхом для детальнішого дослідження даного 

питання.  

Мета дослідження полягає у дослідженні сучасних інструментів 

формування корпоративної культури підприємств в сучасних умовах. 

Ринкове середовище диктує свої правила для українських підприємств 

різних галузей, в результаті чого вони розуміють те, що не тільки матеріальний 

капітал є основою стабільної діяльності та конкурентоспроможності, а й 

інтелектуальний, моральний та етичний потенціал стає запорукою ефективності 

та стабільності. Тому на українських підприємствах поступово починають 

з’являтись об’єктивні передумови формування корпоративної культури, які 

полягають зокрема в тому, що пріоритет в економічних процесах повинен 

надаватись працівникам.  

Розвиток людського потенціалу є головною передумовою та необхідністю 

формування корпоративної культури на українських підприємствах галузі. 

Корпоративну культуру можна розглядати як своєрідну ідеологію управління, 

націлену на підвищення ділової активності підприємства. Ідеологія управління 
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проявляється в місії та цілях організації і впливає на: - взаємовідносини 

працівників із організацією; - основні принципи діяльності працівників та 

організації загалом; - відносини організації до ділових партнерів, конкурентів, 

споживачів; - позиціонування щодо суспільства; - загальні світоглядні позиції 

[3].  

Корпоративна культура тісно взаємопов’язана із діловою етикою, 

філософією бізнесу, організаційною поведінкою. Корпоративну культуру 

можна розглядати і як важливий складник нематеріальних активів, що формує 

інтелектуальний капітал організації, оскільки вона додає вартість до репутації 

організації (поняття додаткової вартості)[4].  

У сучасному світі корпоративну культуру слід розглядати як інструмент 

ефективного управління. Сьогодні корпоративна культура стає пріоритетним 

фактором ділового успіху, оскільки вона задає орієнтири поведінки: всередині 

організації, у взаємодії між працівниками на робочому місці (культура праці), 

поза організацією, у взаємодії між різними інституціональними суб’єктами та 

партнерами по бізнесу.  

Основним чинником формування корпоративної культури на українських 

підприємствах є те, що вони повинні вдосконалювати свій розвиток згідно тих 

вимог, які формуються у відповідності до глобального розвитку економіки, щоб 

у майбутньому не опинитись за межами світових процесів [2].  

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

вищого менеджменту підприємства та його персоналу. Без такої довіри 

підприємство перетворюється в бюрократичну структуру лише зовнішніх і 

базових атрибутів корпоративної культури. Довіра – це внутрішній стрижень, 

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

приходити й де хочеться працювати. Сутність корпоративної культури 

підприємства характеризується визначеним набором параметрів: набута між 

членами колективу система стосунків; соціально-психологічний клімат; 

першочергові цінності; технологія управління; реакція на зміни й т. д. 
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Визнаючи правомірність різноманітних визначень терміну «корпоративна 

культура», сформуємо таке, яке, на наш погляд, найбільшою мірою відображає 

його зміст. Виходимо з того, що корпоративна культура як інструмент 

підвищення продуктивності праці, є продуктом цілеспрямованої роботи 

відповідальної особи або групи осіб. З огляду на це розглянемо складові 

природи та призначення корпоративної культури (рис 1). Насамперед, термін 

«корпоративна культура» асоціюється з культурою соціуму, але на рівні  

окремої організації, тобто субкультурою групи осіб, пов’язаних спільним 

місцем роботи.…… 

 

 

… Рисунок 1 – Структура корпоративної культури підприємства 

 

Корпоративна культура формується у процесі виробничої діяльності на 

кожному підприємстві. Якщо вона спрямовується у потрібному напрямку, то, 

як правило, сприяє згуртованості колективу, розвитку комунікацій, 

поліпшенню соціально-психологічного клімату. Найвищою метою 

корпоративною культурою є пробудити у працівників потужні внутрішні 

мотиви для максимальної самовіддачі на користь підприємства, для реалізації 

чого потрібна ідеологія. 
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З огляду на це, під корпоративною культурою ми розумітимемо 

соціальний ресурс концептуально оформлених ідей, цінностей, очікувань, 

образу мислення, норм і правил поведінки, традицій і корпоративної символіки, 

що формуються в ході спільної діяльності для досягнення загальних цілей 

організації. 

Таким чином, корпоративна культура, з одного боку, містить норми 

побудови відносин між людьми в організаціях та суспільстві в цілому, а з 

іншого, виступає регулятором поведінки основних суб’єктів – найманих 

працівників та роботодавців.  

В умовах посилення конкуренції та підвищення ефективності ведення 

підприємницької діяльності спостерігається зростання зацікавленості 

менеджерів до корпоративної культури та основних чинників, що здатні 

здійснювати вплив на неї. Необхідність дослідження даних факторів можна 

обґрунтувати визначивши вплив корпоративної культури на систему 

управління підприємством, можна відзначити, що корпоративна культура 

перебуває у нерозривному зв’язку із основними елементами менеджменту в 

організації та здійснює вплив на них. І, враховуючи, це можна стверджувати, 

що рівень корпоративної культури залежить від складових системи управління 

[1](рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Зв’язок корпоративної культури з елементами системи 

менеджменту 
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Дана модель показує, що корпоративна культура здійснює вагомий вплив 

на систему управління і одночасно залежить від неї. Кожен елемент 

корпоративної культури динамічно змінюється та розвивається під впливом 

багатьох факторів, які здатні забезпечити достатньо високий рівень 

корпоративної культури. . 

Отже, формування і розвиток корпоративної культури впливає на 

ефективність роботи організації. Сформувати корпоративну культуру є доволі 

складною, але актуальною задачею для сучасного управління. У нашому світі 

все змінюється постійно, особливо звертаючи на останні події у світі, тобто 

пандемію коронавіруса, і в організаціях виникає потреба шукати такі 

управлінські стратегії, які дадуть змогу швидко реагувати на навколишнє 

середовище та приймати рішення, необхідні в даний час. Життєздатність 

організації залежить від того, наскільки швидко може адаптуватися її 

корпоративна культура, адже вона є невід’ємною частиною роботи з управління 

персоналом. Корпоративна культура – це система спільних цінностей, 

переконань, традицій і норм поведінки серед працівників. Вона може 

виражатись у символічних засобах матеріального і духовного оточення людей, 

які знаходяться в одному колективі. У той час почали говорити про те, як 

згуртувати колег довкола однієї місії, як створити і підтримувати 

корпоративний дух організації, як дотримуватись спільних цінностей тощо. 

Таким чином можна стверджувати, що корпоративна культура організації 

– це сукупність прийнятих на даному підприємстві норм і правил поведінки по 

відношенню до клієнтів i партнерів, а також культура мiжособистих стосунків 

на підприємстві і саме від неї залежить ефективність діяльності організації, 

стан міжособистісних стосунків в ній та сформований імідж. Тому при побудові 

(або реорганізації) системи корпоративної культури для конкретного 

підприємства доцільно розглядати його галузеву специфіку не в межах окремих 

видів економічної діяльності, а з огляду на наявність п’яти специфічних ознак, 

які характеризують галузеву специфіку та визначають специфіку формування 

корпоративної культури на підприємстві.  
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         Сучасні складні економічні та політичні процеси в Україні не 

дозволяють вітчизняним підприємствам у повній мірі боротися за розширення 

внутрішнього та зовнішнього ринку збуту. Основою конкурентоспроможності 

аграрних підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок усе більше виступає 

якість їхньої продукції.  У результаті питання удосконалення системи якості 

продукції  на зовнішньому ринку набуває актуальності.  

       Проблема підвищення якості продукції у сучасному світі є 

надзвичайно актуальною, її успішне вирішення справляє значний вплив на 

економічне і соціальне життя будь-якої країни, практично на кожного 

споживача . В умовах поглиблення та глобалізації міждержавної торговельної 

взаємодії забезпечення конкурентоспроможності національної продукції як 

всередині країн, так і на світовому рівні передусім досягається за рахунок 

нарощування її якісних показників. За умов науково-технічного прогресу 

проблему якості вирішувати традиційними методами контролю готової 

продукції неможливо. Тому основним засобом створення 

конкурентоспроможної продукції розглядають саме комплексну систему 

управління якістю. [2] 

Управління якістю продукції — це встановлення, забезпечення і 

дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та 

експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю та 

цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить. Система 

управління якістю продукції має багаторівневий комплексний характер. Вона 

забезпечує єдність і взаємозв’язок технічного, організаційного, економічного, 

соціального і правового аспектів. Управління охоплює основні елементи 

виробництва, які впливають на якість продукції: засоби праці, предмети праці, 

та саму ж працю. 

Ефективна система інтеграції заходів з розробки, підтримання і 

покращення якості, які здійснюють різні групи тієї чи іншої організації, дає 

змогу вести конструювання, виготовлення та обслуговування на найбільших 

економічних рівнях, котрі забезпечують повне задоволення потреб споживача. 
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Комплексна система управління якістю продукції — це узгоджена робоча 

структура, яка містить ефективні технічні й управлінські методи, котрі 

забезпечують найбільш практичні способи взаємодії людей, машин, а також 

інформації з метою задоволення вимог споживача, що ставляться до якості 

продукції, а також економії витрат на якість. 

Якість мусить бути запроектована і закладена у виробі. Без дотримання 

цієї основної вимоги всі заклики до забезпечення якості і проведення 

найретельніших перевірок будуть безглузді й безрезультатні. 

Відповідно до Держстандарту управління якістю продукції система 

управління якістю на підприємстві — це взаємопов’язаний комплекс заходів 

для встановлення, забезпечення і підтримання потрібного рівня якості 

продукції під час її розроблення, виробництва, експлуатації або споживання, 

здійснюваних шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого 

впливу на умови і чинники, що зумовлюють якість продукції. 

Головною метою в системі управління якістю промислової продукції є 

підприємство. Роботу щодо забезпечення якості продукції здійснюють у рамках 

чинної на підприємстві системи управління якістю. Її розробляють з 

урахуванням орієнтації на споживача конкретного продукту і охоплення всіх 

стадій життєвого циклу продукції: дослідження і проектування — виготовлення 

— оберт і реалізація — експлуатація або споживання. 

У процесі виробництва управління якістю полягає у контролі 

використовуваних для виготовлення виробів належної якості матеріалів, стану 

устаткування і технологічного оснащення, дотримання технологічної 

дисципліни і т. ін.  

За останні роки найзначнішим досягненням у сфері забезпечення високого 

рівня якості і конкурентоспроможності продукції стало запровадження на 

промислових підприємствах системи комплексного (тотального) управління 

якістю Total Quality Management (ТQМ). Ця система охоплює всі підрозділи 

підприємства, спрямовуючи їхню діяльність на забезпечення потрібної якості 

продукції на всіх етапах її життєвого циклу. 
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Процес організації комплексного управління якістю на підприємстві 

охоплює три основних етапи: проектування; запровадження; функціонування та 

удосконалення. Керування та вказівки щодо реалізації системи якості за 

стандартами на системи якості мають виходити особисто від головного 

керівника організації, що засвідчує відданість ідеї та демонструє наміри 

керівництва. У системі якості здійснюють як стратегічне, так і оперативне 

управління. 

До стратегічного управління системою якості належить організація роботи 

з навчання персоналу методам управління якістю. В організації потрібно 

розробляти методики з систематичного навчання всього персоналу, який 

виконує процеси, що впливають на якість. [3]. Увесь керівний персонал 

повинен мати чітке уявлення про систему якості, її функціонування, перевірку 

та критерії оцінювання її ефективності. Для цього вони можуть відвідувати 

навчальні семінари за спеціальними програмами, а також проходити атестації. 

Технічний персонал, зайнятий у функціональних сферах, які впливають на 

якість, виконує центральну роль у реалізації системи якості. Його підготовка 

має охоплювати два аспекти. Перший — це його професійна компетентність у 

таких галузях, як проектування, випробування, управління закупівлями тощо. 

Другий стосується політики у сфері якості, системи якості, порядку ведення 

документації та дотримання інструкцій з робіт, які виконуються у сфері їхньої 

відповідальності. Під час планування підготовки з системи якості особливу 

увагу треба приділяти статистичним методам, також методам вирішення 

суперечливих питань та проблем. 

Залучення робітників до програм якості є ефективним засобом 

стимулювання їхньої зацікавленості в роботі відповідно до вимог системи 

якості. Реальної участі можна чекати лише тоді, коли робітникам надається 

змога критикувати та пропонувати способи поліпшення системи якості. 

Ініціатива робітників щодо висунення пропозицій має заохочуватися. Доцільно, 

щоб пропозиція була реалізована негайно, і автор отримав публічне визнання. 
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Якщо пропозиція є неприйнятною, її недоліки мають бути обговорені з 

робітниками та пояснені їм. 

На етапах впровадження, функціонування та удосконалення системи 

комплексного управління якістю велике значення має оцінка відповідності 

системи управління якістю визначеним вимогам, здійснена у формі аудиту. 

Найважливішою ланкою у системі управління якістю продукції на 

промисловому підприємстві є технічний контроль, під яким розуміють 

перевірку дотримання вимог, що висуваються до якості продукції, та умов, що 

її забезпечують, на всіх стадіях виробничого процесу. 

Очевидно, що в новому столітті продовжиться пошук  міжнародних і 

національних моделей ділової досконалості, реалізація яких дає найбільшу 

гарантію якості споживачам і одночасно зменшує ізольованість організацій у 

спробах знайти власні оптимальні рішення. Можна передбачити, що подальший 

розвиток практики буде пов’язаний із переходом від менеджменту якості до 

якості загального менеджменту організації. Якість дедалі більшою мірою буде 

визначати стратегію організації в умовах ринкової економіки. 

Система управління якістю продукції аграрних підприємств при виході на 

зовнішній ринок повинна охоплювати комплекс етапів життєвого циклу 

продукції, в який повинні входити проведення маркетингових досліджень, 

виробництво продукції і послуг та контроль їх якості, розробка нових видів 

продукції та послуг, продаж та постачання продукції і послуг споживачам. 

Широкий вибір продукції, оновлення її номенклатури та підвищення 

якості змушують аграрні підприємства орієнтуватися на досягнення не стільки 

кількісних показників, скільки якісних, з метою підвищення 

конкурентоспроможності продукції і виходу на міжнародний рівень. 

Загальне управління якістю та елементи системи якості  характеризує 

основні елементи, які забезпечують вироблення та впровадження системи 

загального управління якістю продукції. Вибір елементів, встановлених цим 

стандартом, і ступінь їх використання залежить від умов попиту, виду 

продукції, характеру виробництва тощо. Система загального управління якістю 

повинна відповідати двом вимогам: 
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• потребам та інтересам компанії (компанії необхідно досягати та 

підтримувати необхідний рівень якості при оптимальних витратах; виконання 

цього завдання пов'язане із запланованим ефективним використанням 

технічних, людських і матеріальних ресурсів); 

• потребам і вимогам споживача (споживач повинен бути впевнений у 

можливостях компанії постачати продукцію або надавати послуги необхідного 

рівня якості та підтримувати досягнутий рівень якості). 

Кожна із зазначених вище вимог до системи загального управління якістю 

передбачає надання об'єктивних даних про якість системи та продукції. 

Для успішного функціонування організації на ринку необхідно 

забезпечувати постійний розвиток, удосконалення систем управління якістю, 

швидкого і точного реагування на зміну попиту та уподобань споживачів, 

відповідність виробництва вимогам екологічності, безпечності, а також 

зміцнення взаємозв'язків зовні і в середині підприємства. 

У результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що 

підвищення якості дає підприємству бути конкурентоспроможним і мати 

великий попит на продукцію, але за умови комплексної роботи усіх систем. 

Отже, проаналізувавши етапи життєвого циклу продукції, можна підсумувати, 

що усі ключові процеси, що здійснюються при створенні, виробництві охоплює 

якість системи управління. 

Список використаних джерел: 

1. Саранча Г. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація 

та управління якістю: Підручник/ Георгій Архипович Саранча,; Георгій 

Cаранча,; 2016. С. 668 . 

2. Бичківський Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і 

сертифікація: Підручник/ Роман Бичківський, Петро Столярчук, Павло Гамула,; 

2014.С. 559 . 

3. ДСТУ 2926–94. Системи якості. Комплекси керування якістю: 

системні технологічні. Основні положення. К., 1994. 



62 

4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації 

та сертифікації продукції. Львів : Афіша, 2011.С. 172 . 

5. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і 

сертифікації / Шаповал М.І. К. : УФІМБ, 2018. С. 152 . 

 

УДК 658.5(045) 

Дмитро Брисюк 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено ефективність управління діяльності підприємств в 

сучасних умовах розвитку. Порівнюються погляди зарубіжних і вітчизняних 

спеціалістів щодо вирішення проблеми управління ефективністю діяльності. 

Ключові слова: ефективність, управління, діяльність підприємства, 

прибутковість, механізм керування, конкурентні переваги.  

Проблема забезпечення ефективності діяльності підприємств у сучасних 

умовах розвитку економіки набуває особливої актуальності, оскільки наслідки 

неправильно обраної стратегії і тактики управління в умовах 

висококонкурентного середовища стають критичними та загрожують їх 

існуванню. Управління підприємством визначає основні напрями його 

розвитку, можливості та ризики, пов’язані із зовнішнім середовищем та 

внутрішніми процесами.  Ефективне керування сприяє формуванню 

довгострокових конкурентних переваг, що визначає стійкі лідерські позиції 

підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби. [5] 

Проте навіть досконало розроблене стратегічне управління не може бути 

ефективно впровадженим без науково-обґрунтованого механізму його 

реалізації. Це потребує розроблення спеціального інструментарію управління, 

здатного забезпечити ефективність діяльності підприємства. [6] 
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Метою статті є розгляд проблеми ефективності управління діяльністю 

підприємства та шляхів їх вирішення. 

Проблемам оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства 

присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них 

найцікавішими є роботи: Ю.В. Ковтуненко, О.В. Латишевої, Т.М. Поспєлова, 

Б.М. Мізюк, І.Д. Гайнуллін, Р.С. Каплана, Г.О. Селезньова, В.Д. Шапіро, Н.Г. 

Ольдерогге.  

В багатьох дослідженнях розглядаються обставини, що впливають на 

управління ефективністю підприємства. Остання світова фінансово-економічна 

криза, що спричинила негативний вплив на підприємства України, носить 

глобальний характер, обумовлений безліччю об’єктивних і суб’єктивних 

причин. Більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників схильна розглядати як 

головні її фактори параметри, що пов’язані з циклічним розвитком економіки, і 

насамперед, перенакопичення фінансового капіталу, його віртуалізація і 

пов’язані з цим «піраміди» боргових зобов’язань і деривативів, що привели до 

переінвестування в окремих галузях економіки . 

Складовою частиною формування механізму керування підприємства 

служить систематизація факторів підвищення ефективності. Однак поки така 

систематизація відсутня, хоча в багатьох дослідженнях розглядаються 

обставини, що впливають на ефективність споживання ресурсів підприємств. 

Наприклад, у роботі Г.О. Селезньова виділені нормування видатку ресурсів, 

цінове й тарифне регулювання, бюджетна політика, грошово-кредитна система. 

Але тут відсутній будь-який методологічний підхід або ознака виділення 

факторів. [8] 

Ю.В. Ковтуненко, вивчаючи можливі резерви зниження втрат ресурсів, 

виділяє стабільність якості; удосконалення технологічних процесів; утилізацію 

вторинного тепла; модернізацію й відновлення фонду устаткування; 

запобігання прямих втрат; впровадження енергозберігаючих технологій. Ю.В. 

Ковтуненко не використовує яку-небудь ознаку, тому причинно-наслідковий 

зв’язок відсутній, оскільки такий фактор, як «модернізація й відновлення фонду 
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устаткування», припускає впровадження енергозберігаючих технологій, а отже, 

і енергоефективність устаткування, що запобігає прямимо втратам і вимагає 

подальшого вдосконалення технологічних процесів. Все це – ланки одного 

ланцюга, де детермінанта – «модернізація й відновлення фонду устаткування». 

Все інше – результат модернізації й відновлення. [3] 

Б.М. Мізюк у своїй роботі  такі фактори, як «наявність системи заохочення 

пропозицій персоналу по економії ресурсів» і «наявність системи заохочення 

економії ресурсів через фонд заробітної плати підрозділів», пропонує вважати 

самостійними, а такий підхід є методично помилковим. [6] 

Наявність органічного зв’язку між економічною ситуацією в державі та 

рівнем прибутковості потребує підвищення ефективності використання 

виробничого потенціалу підприємства. Підприємства України функціонують в 

складних умовах господарювання. Тому вони, розробляючи управлінські 

рішення, повинні спрямовувати свої дії на укріплення фінансово-майнового 

стану та формування стратегічного потенціалу, здатного адаптуватися до 

несприятливих факторів зовнішнього середовища.  

Незважаючи на різноманіття факторів за сферами діяльності підприємства, 

в основі ефективного управління діяльністю лежить індивідуальний набір 

факторів, які повинні бути в полі зору менеджменту підприємства, оскільки під 

впливом тих або інших факторів формується виробничий потенціал, а він 

повинен бути вчасно реалізований для підвищення конкурентоспроможності й 

стійкого соціально-економічного розвитку підприємства, а якщо ні, то ріст 

потенціалу характеризує зниження ефективності керування підприємством. 

Єдність принципових основ організації виробництва дає змогу виділити 

фактори ефективності за такими основними сферами діяльності підприємства, 

як економічна, виробнича, організаційна, соціальна, екологічна й правова. 

Особливістю систематизації факторів ефективності є те, що вони 

розглядаються у взаємозв’язку з факторами, характерними для ринкової 

економіки: попит та пропозиція на продукцію й ресурси, доступ до ринку 

ресурсів і нових технологій. 
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Єдність принципових основ організації виробництва дає змогу також 

визначити фактори ефективності у виробничій сфері підприємства, такі як 

структура виробництва; завантаження виробничих потужностей; ступінь 

фізичного й морального зношування основних фондів; матеріалоємність 

виробництва; технологічна трудомісткість виробництва; впровадження 

прогресивних технологічних процесів; використання менш ресурсоємних 

матеріалів; зниження всіх видів втрат виробництва; укрупнення одиничних 

потужностей і реалізація інших способів концентрації виробництва; рівень 

електрифікації виробництва; технологічне комбінування виробництва. Фактори 

цієї сфери діяльності є визначальними під час формування й реалізації програм 

щодо економії витрат підприємства. [1] 

У сучасних ринкових умовах необхідність управління ефективністю на 

підприємствах України визначається багатьма причинами, серед яких слід 

назвати невизначеність майбутнього, ризики, координуючу роль плану та 

оптимізацію екологічних наслідків, а також потребу у фінансових ресурсах. З 

метою побудови моделі формування стратегії підприємства проаналізуємо 

фактори зовнішнього та внутрішнього оточення. Так, фактори зовнішнього 

впливу доцільно поділяти на фактори макросередовища (економічні, політичні 

фактори та фактори державного регулювання), галузевого та конкурентного 

оточення підприємства. Фактори внутрішнього впливу націлені на визначення 

ступеня відповідності майбутньої стратегії розвитку підприємства і досягнення 

стратегічних цілей згідно з кожним функціональним напрямом діяльності: 

загального управління, економіки та фінансів, дослідження та технологічних 

розробок, виробництва, маркетингу та збуту, управління персоналом. 

Виокремлення та оцінка факторів зовнішнього середовища та внутрішнього 

впливу дають змогу визначити процес управління ефективністю підприємства, 

обґрунтувати організаційно-економічні передумови розробки стратегії 

діяльності.  

Управління ефективністю роботи підприємства передбачає урахування 

основних положень теорії максимізації прибутку. Підприємство повинно 
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працювати таким чином, щоб забезпечити максимальний дохід його власникам. 

У рамках традиційної неокласичної економічної моделі передбачається, що 

будь-яке підприємство існує для того, щоб максимізувати прибуток у 

довгостроковій перспективі. При цьому як орієнтир розглядається прибуток 

середній для галузі або той прибуток, що об’єктивно задовольняє власників. [2] 

Підвищення результативності виробничого потенціалу спрямоване на 

пошук шляхів більш ефективного його використання. Аналіз його складових та 

динаміки стає все більш актуальним, а сама ця проблема набуває 

народногосподарської значущості.  

Економіка країни потребує структурної перебудови, значної уваги до 

процесів підвищення ефективності виробничої діяльності, розвитку 

внутрішнього ринку та експортно-орієнтованої діяльності.  

Економічний потенціал будь-якого підприємства є складом його ресурсів, 

а саме трудових, матеріальних, фінансових та інших, наявних у розпорядженні 

організації для виробництва запланованих робіт і послуг. Стан економічного 

потенціалу підприємства характеризують такі чинники і показники:  

– обсяг і якість виробничих ресурсів, чисельність виробничого персоналу, 

склад основних виробничих фондів, величина оборотних фондів та 

матеріальних запасів, наявність фінансових ресурсів та нематеріальних активів, 

використання патентів, ліцензій, технологій, інформації;  

– здатність персоналу підприємства до професійної діяльності у всіх 

сферах виробництва і на всіх рівнях управління;  

– фінансовий стан підприємства, рівень поточної платіжної здібності і 

ліквідності, зовнішня і внутрішня заборгованість, ступінь 

кредитоспроможності;  

– стан наукової, творчої, раціоналізаторської та інноваційної діяльності, 

здатність до оновлення виробництва і зміни діючої технології;  

– інформаційне забезпечення маркетингової, проектної, фінансової 

діяльності, якість використовуваної інформації, ступінь її обґрунтованості і 

достовірності.  
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Проблема вимірювання ефективності діяльності досить важлива як у 

теоретичному, так і в практичному плані. Знання виробничих потенціалів 

підприємств дає змогу визначити сумарний потенціал галузі та народного 

господарства, створює основу для забезпечення спряженості суміжних 

підприємств і виробництв. Значення виробничих потенціалів підприємств 

необхідні для виявлення витрат виробничих ресурсів (величин його елементів), 

потрібних для оптимізації народногосподарських або галузевих темпів і 

пропорцій розвитку, визначення напрямів інвестиційної політики.  

Величина виробничого потенціалу є характеристикою матеріальних умов 

оновлення продукції і підвищення її якості, а також може бути основою для 

прогнозування обсягів виробництва. Уявлення про величину виробничого 

потенціалу підприємства та окремих його елементів дає змогу певною мірою 

управляти характеристиками потенціалу, в результаті чого виникає можливість 

цілеспрямованого впливу на віддачу виробничих ресурсів. Визначення 

величини потенціалу пов’язано з оцінкою вартості його елементів. 

Нова концепція керування підприємствами повинна спиратися на критерії 

ефективності виробництва, маневреності виробництва, гнучкості стратегії. На 

основі цих критеріїв повинні формуватися узагальнюючі показники 

ефективності й ресурсозбереження, що дадуть змогу усувати протиріччя й 

погоджувати економічні інтереси держави як суб’єкта ринкової економіки й 

будь-якого суб’єкта ринкової економіки в процесі взаємодії. Необхідна 

інтеграція різних підходів до керування виробництва в єдину нову концепцію, 

що відповідає вимогам ринку й при цьому визначає стратегічні можливості для 

успішних внутрішніх і зовнішніх виробничо-фінансових, економічних маневрів 

як підприємства, так і держави. [4] 

Щоб визначити ефективність управління підприємством в сучасних 

умовах, необхідно вдосконалити методологію визначення кола показників і 

критеріїв оцінки взаємодії держави й ринкового механізму з бізнес-моделлю 

ефективності підприємства. Це повинно бути зроблене в рамках теорії 

керування. За ступенем того, як ринки стають все більш динамічними, а зміни 
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стають несподіваними, системи керування підприємствами стають відкритими 

й гнучкими, а на перший план виходить такі загальні критерії, як здатність 

адаптуватися й вплив на ринки. [7] 

Саме такий підхід методологічно правильний для оцінки ефективності 

керування підприємством в сучасній економіці. Він органічно сполучає в собі 

парадигми традиційної ефективності й рентабельності виробництва, 

спрямованість на стійке задоволення ресурсних потреб і узгодження 

економічних інтересів суб’єктів ринкової економіки, динамічність зовнішніх і 

внутрішніх факторів, а також їх взаємодію. 

Аналіз теорії й практики управління ефективністю підприємства та 

узагальнення викладеного матеріалу дав змогу зробити такі висновки. Назріла 

необхідність розробки сучасних теоретико-методологічних підходів управління 

результативністю діяльності підприємств в теперішніх умовах господарювання. 

Ці питання не тільки становлять науковий інтерес, але й мають прикладне 

значення. Нова концепція керування ефективністю підприємства необхідна як 

продовження вчення про ефективний розвиток економіки виробництва в рамках 

нової політики, оскільки зовнішнє середовище сьогодні змінюється швидко, що 

створює більші труднощі для тактичної й стратегічної оцінки політики 

підприємства. Ключова ідея нової концепції керування ефективністю полягає в 

тому, щоб забезпечувати стійкий соціально-економічний розвиток 

підприємства.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ НА 
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У статті здійснено розгляд та узагальнення теоретичних та методологічних 

засад дослідження конкурентних сил на зовнішньому ринку. Узагальнено 

переваги моделі п'яти сил конкуренції Майкла Поттера.  

Ключові слова: підприємство, аналіз, конкурентні сили, зовнішній ринок, 

споживачі. 

Конкурентні тенденції на розвиненому ринку, як показує практика, істотно 

стійкіші і сильніші ніж монополістичні. Переможцями в конкуренції 

виявляються і великі, і дрібні, і сильні, а часом і слабкі фірми. Монополія не 

витісняє конкуренцію, оскільки фірми що борються між собою є досить 

різними. Не можна звести конкуренцію лише до боротьби сильного проти 

слабкого – в такому випадку надпотужні монополії дійсно витіснили б усіх 

слабших суперників. 
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Вагомий внесок у сучасне розуміння закономірностей формування 

конкурентоспроможної економіки зроблено як зарубіжними вченими:                 

Портер М., Ламбен Ж.-Ж., Друкер П., Уотлер Ф., Томпсон А., Стрикленд А. та 

ін., так і вітчизняними авторами: Базилюк Я.Б., Геєць В.М., Жаліло Я.А., 

Кваснюк Б.Є. та ін.  

Більшість наукових праць присвячується конкурентоспроможності 

продукції, підприємств, держави в цілому, значно менша частка публікацій – 

проблемі конкурентоспроможності у сфері праці, що свідчить про те, що поки 

вкрай рідко конкурентоспроможність країни загалом, і підприємств зокрема, 

розглядається в одній площині з конкурентоспроможністю у сфері праці. 

Останніми роками наукові пошуки українських вчених-економістів суттєво 

поглибили уявлення про конкуренцію на ринку праці, конкурентоспроможність 

робочої сили. Разом з тим аналіз публікацій, присвячених дослідженню цієї 

комплексної проблеми, показав, що все ще не досягнуто єдності у поглядах 

вчених щодо визначення сутності конкурентоспроможності у сфері праці, не 

кажучи про методи її оцінки та регулювання. Нагальною потребою є 

продовження багатоаспектних досліджень цієї проблеми на усіх економічних 

рівнях. Значимість цих наукових пошуків надзвичайно посилюється за умов 

входження України у міжнародний конкурентний простір, посилення 

глобалізаційних процесів.  

Конкурентні сили - активно діючі на ринку фактори, складові суть 

конкурентної боротьби на ньому. Конкурентні сили можна проранжувати за 

ступенем їх впливу на конкуренцію в такий спосіб: 

1) суперництво вже наявних конкурентів між собою; 

2) вплив держави на ринку; 

3) властивості покупців; 

4) загроза появи товарів або послуг-замінників; 

5) вплив постачальників комплектуючих виробів і т.п .; 

6) загроза появи нових конкурентів. 
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На ринку всі сили діють не ізольовано, а в дуже складному взаємозв'язку, 

яка реалізується в стані кон'юнктури ринку. Тому аналіз конкурентних сил 

можна проводити декількома способами: 

1) вивчати узагальнене вплив діючих сил на конкуренцію, яке 

проявляється в стані кон'юнктури ринку; 

2) дослідити стан і вплив кожної сили на конкуренцію окремо; 

3) вивчивши стан і вплив кожної сили на конкуренцію, визначити їх 

причинно-наслідкові зв'язки зі станом економічної кон'юнктури [1]. 

Для опису конкурентних сил на зовнішньому ринку зазвичай 

використовують модель М. Портера, яка дозволяє охарактеризувати і 

позначити ступінь впливу кожної з них. 

Майкл Портер вважав, що дані елементи ринку є рушійними силами 

ринкової конкуренції, що і лягло в назву моделі - модель п'яти сил конкуренції. 

Конкурентний аналіз галузі по Майклу Портеру допомагає визначити 

інтенсивність і вираженість конкурентних сил в галузі, знайти таку позицію, в 

якій компанія буде максимально захищена від впливу конкурентних сил і 

зможе зі свого боку впливати на них. 

Золоте правило теорії п'яти сил конкуренції Майкла Портера полягає 

наступному: чим слабкіший вплив конкурентних сил, тим більше можливостей 

для отримання високого прибутку в галузі має компанія. І навпаки, чим вищий 

вплив конкурентних сил, тим вище ймовірність, що жодна компанія не в змозі 

буде забезпечити високу прибутковість від капіталовкладень. А середня 

прибутковість галузі визначається найбільш впливовими конкурентними 

силами. 

Модель п'яти сил використовується найбільш часто в стратегічному 

управлінні, а в маркетингу вона зручна для наступних напрямків робіт: 

 загрози для зростання компанії, виявлені за допомогою моделі аналізу 

конкуренції Портера, допомагають при проведенні SWOT-аналізу компанії. 

 модель п'яти сил конкуренції Майкла Портера допомагає в складанні 

докладного конкурентного аналізу та аналізу ринку. 
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З практичної точки зору важливо розуміти, які конкретні фактори 

конкуренції впливають на фірму. Найбільш вдала систематика сил конкуренції, 

що діють на ринку, була запропонована професором Гарвардської школи 

бізнесу М. Портером. Його модель включає в себе п'ять сил: 

1) загрози з боку нових конкурентів; 

2) можливості споживачів зробити свій вибір і здійснити торги з ними; 

3) можливість проведення торгів з постачальниками; 

4) загрози з боку альтернативних виробів і послуг (товар-субститут); 

5) боротьба з існуючими конкурентами. 

Перша сила – загроза вторгнення нових гравців. Зазвичай нові гравці 

привносять на зовнішній ринок нові виробничі потужності, нові технології, нові 

ресурси, що може бути потрясінням для галузі, змінювати поведінки 

споживачів, задавати нові стандарти роботи для існуючих гравців. Сила впливу 

нових гравців залежить від вхідних бар'єрів галузі і швидкості впливу існуючих 

гравців ринку. Якщо бар'єри входу в галузь високі і рівень протидії існуючих в 

галузі компаній високий, то вплив нових претендентів на прибуток в галузі 

буде мінімальним. Тому при роботі з новими гравцями важливо правильно 

вибудувати вихідні бар'єри. 

Друга сила – ринкова влада покупців. Покупці можуть впливати на 

конкурентоспроможність товару компанії на зовнішньому ринку, так як за 

фактом є споживачами готового товару і забезпечують за рахунок задоволення 

своїх потреб існування ринку. Компанія при розробці стратегії повинна 

вибирати тих покупців, які є найменш впливовими на зовнішньому ринку. 

Споживачі можуть посилювати конкуренцію за рахунок пред'явлення більш 

високих вимог до якості товару, до рівня сервісу, чинити тиск на рівень цін. 

Більш високі вимоги, пропоновані до готового товару, змушують виробників 

галузі підвищувати якість виробленого продукту за рахунок збільшення витрат 

(більш якісну сировину, додаткові умови обслуговування і т.д.), а, отже, 

скорочувати свій рівень прибутку. 
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Третя сила – ринкова влада постачальників. Постачальники можуть 

впливати на конкурентоспроможність товару компанії на зовнішньому ринку, 

так як є власниками ресурсів для виробництва товарів галузі. Зростання цін на 

сировину і укладання угод на невигідних для компанії умовах призводить до 

зростання собівартості готової продукції, зростання витрат виробництва. У разі 

неможливості підвищення роздрібних цін на готові товари на порівнянному з 

ростом сировини рівні - в галузі знижується прибутковість від реалізації товарів 

або послуг. 

Четверта сила – поява товарів-замінників. Товари-замінники (або товари-

субститути) обмежують потенціал ринку з точки зору зростання цін. Зазвичай 

товари-замінники впливають на встановлення верхньої межі ринкових цін, що в 

умовах зростання витрат виробництва і сировини знижує рентабельність 

компаній. Поки гравці ринку не зможуть підвищити якість продукції і 

диференціювати свій товар від товарів-замінників - в галузі матиме місце 

невисокий прибуток і обмежене зростання ринку. Особливу загрозу для 

зростання і прибутку компанії надають такі види товарів: 

1) товари-замінники, здатні забезпечити краще співвідношення «ціна-

якість». Такі товари за відсутності високого рівня диференціації будуть завжди 

стимулювати споживача до перемикання; 

2) товари-замінники, вироблені великими гравцями, які мають високі 

прибутки на альтернативних ринках і можуть народжувати на існуючому ринку 

менш прибутковий бізнес. 

Найефективніший метод боротьби з товарами-замінниками – побудова 

сильної торгової марки: чітка диференціація і додаткові переваги від 

споживання товару компанії, боротьба зі стандартизацією товару, технологічні 

вдосконалення, формування лояльності до продукту. 

П'ята сила – внутрішньогалузева конкуренція. Суперництво серед 

існуючих конкурентів зводиться до прагнення будь-якими силами поліпшити 

своє становище на ринку, завоювати споживачів ринку. Інтенсивна конкуренція 

призводить до цінової конкуренції, збільшення витрат на просування товару, 

іноді до підвищення якості продукції, збільшення інвестицій в нові розробки. 

Все це знижує прибутковість галузі. 
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Рівень інтенсивності конкуренції високий або зростає при наявність в 

галузі наступних умов: 

1) велика кількість гравців і їх рівність в обсягах продажів; 

2) невисокий зріст (або падіння) ринку, що призводить до постійного 

переділу ринку, захоплення частки ринку один у одного; 

3) низька диференціація і стандартизація продукту в галузі створює 

для споживача нескінченну кількість альтернатив, призводить до постійного 

перестрибування споживача від одного гравця до іншого, забезпечує високий 

рівень нестабільності майбутніх доходів і прибутку; 

4) суми, що належать до розряду швидкопсувних продуктів, що 

підстьобує зниження цін і не надає можливості в заморожуванню товарних 

залишків; 

5) високі бар'єри виходу з галузі змушують існувати гравців з низькою 

рентабельністю, створюють надлишок виробничих потужностей на ринку [3]. 

Отже, конкурентна сила покупців зростає з підвищенням їх можливості 

впливати на ціни і якість товарів, на рівень обслуговування та ін. 

Застосування для аналізу конкуренції в галузі моделі п'яти конкурентних 

сил М. Портера дозволяє визначити структуру цих сил, оцінити кожну силу і 

приступити до формування конкурентної стратегії [2, c.25]. 

Дослідження М. Портера показало, що традиційно існували три основні 

стратегії бізнесу, що дозволяють домогтися конкурентних переваг: 

1) прагнути стати виробником з низькими витратами виробництва, що 

випускають продукцію з найменшою собівартістю в даній галузі або сфері 

бізнесу; 

2) прагнути до диференціації виробів і послуг, щоб більш оперативно і 

краще, ніж конкуренти, задовольняти потреби і запити споживачів, що зазвичай 

передбачає більш високий рівень цін; 

3) сфокусувати увагу на основних сегментах ринку, розраховуючи на 

задоволення потреб н запитів строго окресленого кола споживачів, за рахунок 

яких низьку ціну, або високої якості. 
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Відповідно, сьогодні домагатися конкурентних переваг на ринку можна 

тільки вирішуючи одночасно як мінімум три завдання: 

1) підвищувати якість і споживчі властивості продукту; 

2) знижувати витрати і зберігати максимально прийнятний рівень цін; 

3) орієнтувати свою продукцію на цільові сегменти ринку, де конкуренція 

в силу високого ступеня неоднорідності ринку ослаблена. 

Для досягнення цього результату сьогодні необхідна стратегія, що поєднує 

гнучке виробництво, швидкий відповідь на можливий виклик конкурентів, 

постійно зростаючу інноваційну активність і розширення асортименту 

продукції. 

При аналізі сильних і слабких сторін свого підприємства і конкурентів 

необхідно отримати відповіді на наступні питання: 

• які плани існують у конкурентів у відношенні частки ринку, підвищення 

рентабельності виробництва і збільшення обсягів продажів? 

• якої ринкової стратегії дотримуються ваші конкуренти в даний час? За 

допомогою яких засобів вони забезпечують її реалізацію? 

• які дії можна очікувати в майбутньому? 

Однією з умов конкурентоспроможності фірми на ринку є 

конкурентоспроможність її товарів [4]. 

Отже, конкурентні сили – кращий інструмент регулювання ринку, тому як 

варто суспільству і державі мінімальних витрат. Наявність конкуренції на 

ринку змушує його гравців постійно пристосовуватися до мінливих умов, 

виробляючи більш якісний продукт, встановлюючи більш вигідну ціну і 

використовуючи новітні технічні рішення. 
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Анастасія Верещака 

  Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статтi рoзглянутo базoвi пoняття управління конкурентоспроможністю 

стратегічного потенціалу підприємства, принципи оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства, ознаки конкурентоспроможності 

підприємства. Визначенo методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства. Розглянуто шляхи підвищення конкурентного потенціалу на 

підприємстві. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, стратегічний 

потенціал, ознаки конкурентоспроможності підприємства, принципи оцінки 

рівня конкурентоспроможності підприємства, методи оцінки 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

При досить широкій вивченості теоретичних та практичних основ 

конкурентоспроможності, питання забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства не отримали поки ще належного висвітлення в наявній на 

сьогоднішній день літературі. В даній роботі зроблена спроба проаналізувати 

конкурентоспроможність реального підприємства, розробити рекомендації по її 

підвищенню. 

Проблема конкурентоспроможності – складна і багатопланова. Найбільш 

істотний вклад в її розвиток внесли американські та західноєвропейські наукові 
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центри, зокрема науково-дослідні групи М. Портера, І. Ансоффа (США), 

А. Гутмана (Канада), Дж. Данінга (Великобританія) та вітчизняні дослідники 

А. Богданова, В. Глушкова, Д. Гвішіані, В. Афанасьєва, Г. Джавадова, 

Г. Попова, А. Бірмана і ряд інших відомих вчених. 

Найголовнішою якістю в економіці вважається конкуренція. Конкуренція 

вадлива на економічному ринку, тобто ринок без конкуренції не існує. 

Конкуренція означає суперництво між учасниками ринкового господарства 

за найвигідніші умови виробництва, продажу і купівлі товарів. Такий вид 

економічних відносин існує тоді, коли виробники товарів виступають як 

самостійні, ні від кого не залежні суб'єкти, їхня залежність пов'язана тільки з 

кон'юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві та 

реалізації своєї продукції. Дуже важливим виділяють поняття 

конкурентоспроможність, яке стало головною і самостійною економічною 

категорією. 

Конкурентоспроможність підприємства - це його комплексна порівняльна 

характеристика, яка відбиває ступінь переваг над підприємствами-

конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності на певних 

ринках, за певний проміжок часу [1]. 

Дослідження поняття «конкурентоспроможність підприємства» передбачає 

з'ясування сутності категорії «конкуренція», оскільки вони тісно взаємозв'язані 

як в етимологічному (спільний корінь), так і в чисто логічному сенсі – про 

конкурентоспроможність можна говорити тільки при наявності конкуренції між 

виробниками певної продукції (послуги) [2]. 

Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно визначення 

поняття конкурентоспроможності пов’язані з: 

 ототожненням конкурентоспроможності підприємства та 

конкурентоспроможності продукції або послуг; 

 масштабами розгляду конкурентоспроможності: на регіональному, 

національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна); 
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 заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний 

рівень); 

 характеристикою будь – якої складової конкурентоспроможності 

підприємства: конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу 

[3]. 

Таблиця 1 – Погляди вчених-економістів на категорію 

«конкурентоспроможність» 

Автор Визначення конкурентоспроможності 

Кредісов А. 
Характеристика товару, що відображає його відмінність від 

аналогічного конкурентного товару як по ступеню відповідності 
конкретної потреби, так і по витратах на її задоволення 

Стівенсон В. 
Конкурентоспроможність характеризує те, «наскільки ефективно 

компанія задовольняє потреби клієнта порівняно з іншими 
компаніями, що пропонують подібний товар або послугу» 

Ермолов М. 

Конкурентоспроможність - це відносна характеристика, яка 
відображає відмінності у процесі розвитку певного виробника від 
виробника конкурента як по ступеню задоволення власними товарами, 
так й по ефективності виробничої діяльності 

Хруцький В., 
Корнєєва І. 

Конкурентоспроможність – це стабільна можливість 
задовольняти певні потреби покупців краще, ніж конкуренти, та, 
завдяки цьому, вдало продавати продукцію з прийнятними 
фінансовими результатами для виробника 

Фатхутдинов Р. 

Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що 
характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення 
ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами, 
представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає 
здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними 
об’єктами на даному ринку. 

 

Таким чином, конкурентоздатність підприємства становить підсумковий 

узагальнюючий показник стійкої роботи, що вбирає у себе результати 

діяльності різних виробничих, управлінських і допоміжних підрозділів, 

підсистем та залучених ресурсів, а також є відбиттям наявності в підприємства 

відносних переваг над іншими конкурентами або учасниками ринку у сферах, 
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що пов’язані з ключовими конкурентними факторами або факторами, які 

обумовлюють можливості певного підприємства, а також конкурентів 

підприємства щодо досягнення однорідних цілей [4]. 

Конкурентоспроможності підприємства притаманні такі ознаки: 

 релевантність — конкурентна позиція та конкурентні переваги даного 

економічного суб’єкта відносно інших суб’єктів можуть бути визначеними 

тільки в межах релевантного зовнішнього середовища; 

 відносність — конкурентоспроможність проявляється виключно через 

порівняння характеристик даного економічного суб’єкта з характеристиками 

інших суб’єктів, що діють на тому самому ринку; 

 динамічність — часовий характер критерію конкурентоспроможності 

зумовлює місце суб’єкта у конкурентному полі в координатах часу як результат 

його конкурентної діяльності [5]. 

Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства є: 

 комплексність – результати дослідження конкурентоспроможності 

підприємства повинні сполучати і оцінку ефективності процесу його адаптації 

до змінних умов функціонування, і ступінь реалізації стратегічного потенціалу, 

і конкурентні позиції підприємства відносно одного або декількох конкурентів, 

що розглядаються як база порівняння; 

 системність  –  основою для оцінки рівня конкурентоспроможності і 

розробки відповідних рекомендацій можуть виступати лише результати 

системного аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства з урахуванням між факторних взаємозв’язків та обумовленого 

ними синергічного ефекту;  

 об’єктивність – результати дослідження та оцінки 

конкурентоспроможності підприємства повинні базуватися на повній та 

достовірній інформації про зовнішні та внутрішні умови його функціонування і 

відображати реальні конкурентні позиції суб’єкта господарювання; 
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 динамічність – основним завданням дослідження 

конкурентоспроможності є не статична оцінка фактичних конкурентних 

позицій підприємства на конкретний момент часу, а прогнозування їх змін та 

розробка на цій основі ефективних управлінських рішень; 

 безперервність  –  процес дослідження та оцінки 

конкурентоспроможності та змін її рівня має носити безперервний характер 

(шляхом створення системи моніторингу ринку, чинників 

конкурентоспроможності, конкурентних позицій підприємства), оскільки 

дискретні оцінки не завжди дають можливість своєчасно зафіксувати 

стрибкоподібні зміни чинників конкурентоспроможності, оцінити можливі 

тенденції динаміки конкурентних позицій підприємства та своєчасно прийняти 

та реалізувати відповідні управлінські рішення;  

 оптимальність – у відповідності з цим принципом об’єктом дослідження є 

не лише сам рівень конкурентоспроможності, але і ступінь ефективності його 

досягнення, тому конче необхідною є комплексна оцінка шляхів досягнення 

певних конкурентних позицій з урахуванням як прямих витрат, пов’язаних з 

реалізацією заходів по регулюванню конкретного чинника, так і потенційних 

витрат на розвиток та підтримку конкурентної переваги в майбутньому [6]. 

Стратегічний потенціал підприємства є інтегрованою й повною 

характеристикою його розвитку. Управління розвитком підприємства 

припускає потребу розроблення й впровадження інтегрованої системи 

управління, основою якої є система аналізу й оцінювання потенціалу, процесів 

його зміни. З цією метою використовують різноманітні методики аналізу 

стратегічного потенціалу підприємства, які є вагомими, але все ж не 

досконалими на наш погляд [7]. 

Для оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства в 

зарубіжній практиці використовуються різноманітні методи. 

Індикаторний метод. У його основу закладена система індикаторів, за 

допомогою якої проводиться оцінка конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства (фірми) і національної економіки вцілому. При цьому під 
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індикатором розуміють сукупність характеристик, які дозволяють у 

формалізованому вигляді описати стан параметрів того чи іншого об'єкта, що 

досліджується і на їх основі сформулювати рекомендації по підвищенню 

результативності його функціонування. Кожен індикатор, в свою чергу, 

розпадається на ряд показників, які відображають стан окремих елементів 

піддослідного об'єкту. 

Матричний метод. У його основу покладена ідея аналізу процесів 

конкуренції в їх взаємозалежності і динаміці. Використовуючи матричний 

метод, управлінці мають змогу оцінити рівень конкурентоспроможності 

потенціалу не тільки свого підприємства але й найближчих конкурентів, що 

допоможе розробити стратегію поведінки на ринку. Матричний метод широко 

використовується американськими консультаційними фірмами, є надійним 

інструментом для оцінки конкурентоспроможності потенціалу і для 

вітчизняних підприємців [8]. 

Заходи з підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного 

управління підприємствами мають складатися з: 

 визначення стану зовнішнього середовища;  

 удосконалення організаційної структури; 

  визначення ризиків успішного виконання виробничих програм; 

  економії трудових та матеріальних ресурсів розробки та реалізації 

програм підвищення конкурентного потенціалу підприємств. 

Отож, під час розробки шляхів підвищення конкурентного потенціалу на 

підприємстві завжди потрібно систематично проводити діагностику і 

моніторинг процесів формування та реалізації конкурентного потенціалу для 

забезпечення його ефективності та коригування процесів управління за 

результатами аналізу. Завдяки діагностиці можна одержати інформацію про 

стан і можливі шляхи найбільш ефективного використання конкурентного 

потенціалу в часі, а також визначити основні напрямки та можливості реалізації 

конкурентної стратегії.  
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Сьoгoднi oдним з ключoвих чинникiв пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi 

прoмислoвoгo пiдприємства є вiднoшення дo кадрiв пiдприємства. Щoб мати 

висoкoквалiфiкoваний фахiвцiв, складoвих ядра прoмислoвoгo пiдприємства, 

ствoрити у них стимул дo ефективнoї рoбoти, керiвники вимушенi 

викoристoвувати кoмплексну систему мoтивацiї та атестацiї кадрoвим 

пoтенцiалoм. 

Багатo пiдприємств переживають зараз не найкращi часи. Загальнoю для 

всiх прoблемoю є нестабiльнiсть у забезпеченнi матерiальними й 

енергoресурсами, несвoєчасна oплата замoвниками гoтoвoї прoдукцiї, пoшук 

ринкiв збуту, щo вiдoбражається на oбсягах вирoбництва тoварнoї прoдукцiї. 

Так, ситуацiя, щo склалася на пiдприємствах, впливає, в першу чергу, на 

трудoвий пoтенцiал пiдприємств, пoгiршуючи йoгo кiлькiснi та якiснi 

характеристики. 

Прoблеми управлiння персoналoм, як oднoгo знайважливiших напрямiв 

рoбoти пiдприємств, пoстiйнo привертають увагу вчених екoнoмiстiв. Значний 

внесoк у рoзвитoк теoрiї управлiння персoналoм зрoбили зарубiжнi вченi                

I. Ансoфф, Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескoн, Ф. Хедoурi. Серед 

вiтчизняних наукoвцiв цi питання дoслiджували С.I. Бандура, Д.П. Бoгиня,  

А.М. Кoлoт, I.Д. Крижкo, O.В. Крушельницька, Н.Д. Лук’янченкo,                 

В.М. Нижник, Г.В. Щекiн. 

Метoю данoгo дoслiдження є визначення теoретичних засад фoрмування 

служб управлiння персoналoм на пiдприємствi. 

Система управлiння персoналoм пiдприємства – система, у якiй 

реалiзуються функцiї управлiння персoналoм. Вoна включає пiдсистему 

загальнoгo i лiнiйнoгo керiвництва, а такoж ряд функцioнальних пiдсистем, щo 

спецiалiзуються на викoнаннi oднoрiдних функцiй. 

 В свoю чергу, принципи управлiння персoналoм – правила, oснoвнi 

пoлoження та нoрми, якi пoвиннi викoнувати керiвники та спецiалiсти в прoцесi 

управлiння персoналoм. Данi принципи вiдoбражають вимoги oб’єктивнo 

дiючих екoнoмiчних закoнiв, тoму i самi є oб’єктивними.  
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Управлiння персoналoм ґрунтується на таких принципах:  

– наукoвiсть, демoкратичний централiзм, планoмiрнiсть, єднiсть 

рoзпoряджень;  

– пoєднання oднooсiбнoгo i кoлективнoгo пiдхoдiв, централiзацiї та 

децентралiзацiї, лiнiйнoгo, функцioнальнoгo i цiльoвoгo управлiння;  

– кoнтрoль за викoнанням рiшень [1]. 

Служби з персoналу ефективнo працюючих кoмпанiй i вiдпoвiднo їхнi 

менеджери вирiшують такi завдання: 

– пiдбiр персoналу рiзнoгo рiвня, oблiк змiн, щo вiдбуваються з 

працiвниками (сiмейний стан, службoвi перемiщення зi змiнoю функцiй тoщo); 

– навчання, пiдвищення квалiфiкацiї абo переквалiфiкацiя персoналу 

(стажування за кoрдoнoм, забезпечення спецiальнoю лiтературoю за прoфiлем 

дiяльнoстi та iншими каналами прoфзнань i прoфнавикiв); 

– ствoрення oптимальних умoв для ефективнoї дiяльнoстi працiвникiв 

(психoлoгiчний клiмат, кoмфoртне рoбoче мiсце, харчування та iн., тoбтo 

вирoблення адекватних рекoмендацiй керiвництву щoдo пoлiпшення дiяльнoстi 

пiдприємства пoв’язаних з рoбoчим пoбутoм персoналу i вiднoсинами мiж 

працiвниками, пo безлiчi виникаючих кoнкретних ситуацiй); 

– сoцiальнi питання, тoбтo турбoта прo вiдпoчинoк, здoрoв’я, житлoвi 

умoви працiвникiв, прoграми заoхoчення i уваги (днi нарoдження, пoдарунки дo 

свят пiльги рiзнoгo типу – вiд автoмoбiля дo путiвки на престижнi курoрти); 

– юридичнi та дисциплiнарнi аспекти взаємoiснування працiвника i 

oрганiзацiї – вiд рiзнoгo типу кoнтрактiв дo рoзгляду скарг, кoнфлiктних 

ситуацiй, рoз’яснення пoвнoважень; 

– кoнтакти iз зoвнiшнiми oрганiзацiями (iнспекцiєю з працi, юридичними 

oрганами та адвoкатурoю, вищестoящими oрганiзацiями, галузевими 

прoфспiлками навчальними закладами, мiсцевими oрганами влади тощо) [5]. 

Багатo великих кoмпанiй вважають за неoбхiдне oдин раз в 2-5 рoкiв 

здiйснювати сoцioлoгiчнi дoслiдження та аналiз стану мoральнo-психoлoгiчнoгo 

клiмату, трудoвих устанoвoк, мiжoсoбистiсних вiднoсин у свoїх oрганiзацiях. 
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Oкремi oрганiзацiї зoбoв’язують кадрoвим службам аналiз прoдуктивнoстi 

працi працiвникiв (частiше це рoблять спецiальнi центри пiдвищення 

прoдуктивнoстi). Надiляють їх вiдпoвiдальнiстю (частiше часткoвoю) за 

перебудoву oрганiзацiйнoї структури управлiння, сoцiальнo-кадрoвий рoзвитoк 

oрганiзацiї, забезпечення безпеки на вирoбництвi (лише в п’ятiй частинi фiрм цi 

функцiї переданi iншим функцioнальним пiдрoздiлам) [3]. 

Мoжна визначити наступні функцiї кадрoвих служб: 

– здiйснення прoгнoзування, перспективнoгo та пoтoчнoгo планування 

пoтреби в кадрах, їх руху, пiдбoру i рoзстанoвцi; 

– здiйснення систематичнoгo аналiзу складу кадрiв за прoфесiйнoю, 

загальнooсвiтньoгo, вiкoвoю та iншими oзнаками; 

– oрганiзацiя рацioнальнoї системи oблiку кадрiв та їх руху всерединi 

oрганiзацiї; 

– здiйснення прoцедури пiдбoру i рoзстанoвки кадрiв; 

– фoрмування та прoведення кадрoвoї пoлiтики при наймi, прoсуваннi, 

перемiщеннi, винагoрoдi та iн.; 

– iндивiдуальне вивчення працiвникiв нoменклатури тoгo керiвника, якoму 

пiдпoрядкoваний вiддiл кадрiв; 

– пoстiйний аналiз структури i стану кадрiв, невихoдiв на рoбoту, аварiй, 

плиннoстi, скарг i претензiй; 

– oрганiзацiя планoмiрнoї oцiнки (атестацiї та iн.) кадрiв 

представницькими кoмiсiями; 

– рoзрoбка захoдiв щoдo пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв та їх 

перепiдгoтoвцi. Пiдбiр кандидатур для направлення на навчання (всерединi абo 

пoза фiрми); 

– фoрмування кадрoвoгo резерву i рoбoта з ним; 

– кoнтрoль та кooрдинацiя кадрoвoї рoбoти пo всiй oрганiзацiї. Прoведення 

кoнсультацiй пo рoбoтi з кадрами; 

– систематичний аналiз структури апарату управлiння, вирoблення 

рекoмендацiй щoдo пoлiпшення oрганiзацiйних структур; 



86 

– складання навчальнo-iнфoрмацiйних пoсiбникiв за прoграмами 

пiдгoтoвки фахiвцiв, дoвiдникiв для службoвцiв з oрганiзацiйнo-пoсадoвoю 

структурам та iн. 

– дoкументування рoбoти з кадрами. Oбрoбка, видача i зберiгання 

вiдпoвiдних дoкументiв. Пiдгoтoвка звiтiв [1]. 

Вище перелiченi функцiї мoжуть бути рoздiленi на традицiйнi (пiдбiр i 

рoзстанoвка, пiдвищення та нагoрoда; oцiнка, кoнтрoль, дoкументування) i нoвi 

(визначення пoтреб у кадрах на певний перioд, складання прoграм пiдгoтoвки, 

автoматизoваний oблiк стану кадрiв та iн.), а такoж на oснoвнi (прoгнoзування 

пoтреби, пiдбiр, пiдгoтoвка i кoнтрoль кадрiв) та дoпoмiжнi (кoнсультування, 

аналiз oрганiзацiйних структур, забезпечення медичнoгo oбслугoвування та iн.). 

Найважливiшoю функцiєю служби управлiння персoналoм стає реалiзацiя 

в кадрoвiй пoлiтицi загальних задумiв керiвництва з рoзвитку oрганiзацiї. На 

жаль, у сьoгoднiшнiй практицi це найбiльш слабке мiсце. Вiдiрванiсть вiддiлiв 

кадрiв вiд пoстанoвки перспективних цiлей призвoдить дo тoгo, щo наявний 

кадрoвий пoтенцiал частo не дає мoжливoстi реалiзувати нoвi iдеї i технoлoгiї, а 

на йoгo перебудoву йде дуже багатo часу, щo oсoбливo недoзвoленo в умoвах 

ринкoвoї екoнoмiки. 

Не випадкoвo захiднi менеджери придiляють таку велику увагу структурi 

кадрiв свoїх oрганiзацiй. Вoни ретельнo аналiзують її, oцiнюють, наскiльки 

склад персoналу вiдпoвiдає тим чи iншим кoнкретним завданням, якi стoять 

перед фiрмoю, i прагнуть працювати на випередження. Бiльш тoгo, при 

вирoбленнi стратегiї рoзвитку пiдприємства перше питання задається кадрoвiй 

службi: скiльки часу буде пoтрiбнo, щoб привести структуру кадрiв у 

вiдпoвiднiсть з намiченими планами? I нерiдкo час реалiзацiї будь-яких 

радикальних задумiв залежить не вiд переoснащення вирoбництва, а вiд 

перетвoрення структури кадрiв як гoлoвнoї передумoви втiлення задуманoгo. 

Тoму керiвники служби управлiння персoналoм в oбoв’язкoвoму пoрядку 

вхoдять дo складу правлiння чи ради директoрiв i беруть участь у рoзрoбцi 

дoвгoстрoкoвих планiв [2]. 

Необхідно розмежовувати функцiю управлiння персoналoм i рoбoту з 

управлiння персoналoм, викoнувану спецiальнoю службoю. Функцiя управлiння 
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персoналoм здiйснюється в будь-якiй oрганiзацiї. Функцiя управлiння 

персoналoм oбoв’язкoва, але вoна мoже пo-рiзнoму викoнуватися. Значна 

частина кадрoвoї рoбoти здiйснюється керiвниками та працiвниками лiнiйнoгo 

управлiння. Чим менша oрганiзацiя, тим бiльша частина рoбoти з управлiння 

персoналoм лягає на плечi oстаннiх. Але у великих oрганiзацiях кадрoва рoбoта 

викoнується переважнo спецiальними службами, якi кoнсультують менеджерiв 

усiх рангiв, вирoбляють єдину кадрoву пoлiтику i вирiшують частину її завдань. 

З вищесказанoгo випливає, щo в будь-якoму випадку всi менеджери пoвиннi 

мати уявлення прo управлiння персoналoм, щoб самим брати участь в рoбoтi i 

ефективнo взаємoдiяти зi службами управлiння персoналoм. 

Також варто врахoвувати, щo багатo працiвникiв фiрм i кoмпанiй, беручи 

участь у пiдгoтoвцi та реалiзацiї кадрoвих рiшень, самi не перебувають у 

штатах кадрoвoї служби. Структура служби управлiння персoналoм багатo в 

чoму визначається характерoм i рoзмiрами oрганiзацiї, її традицiями, 

oсoбливoстями прoдукцiї, щo випускається та iншими фактoрами. 

В цiлoму пo oрганiзацiї чисельнiсть кадрoвих служб станoвить 1-1,5% вiд 

загальнoї чисельнoстi зайнятих (на япoнських пiдприємствах-вiд 2 дo 5%) [1]. 

Залежнo вiд рoзмiру кoмпанiї, специфiки її дiяльнoстi та традицiй числo i назва 

пiдрoздiлiв служби управлiння персoналoм мoжуть змiнюватися. Так, oдна 

oрганiзацiя мoже мати вiддiли зарoбiтнoї плати, пiльг, вiднoсин з працiвниками 

(у разi iснування сильних прoфспiлoк), прoфесiйнoгo рoзвитку, кoмунiкацiй, в 

тoй час як в iншiй oрганiзацiї всi цi функцiї пoв’язанi у вiддiлi кoмпенсацiї та 

вiднoсин з працiвниками. Питання управлiння прийoмoм на рoбoту, oблiку 

персoналу, прoфесiйнoгo навчання та рoзвитку такoж частo oб’єднуються в 

рамках oднoгo вiддiлу.  

В oстаннi рoки при пoбудoвi служб управлiння персoналoм прoпoнується 

врахoвувати характеристику переважнoгo типу дiяльнoстi при викoнаннi рiзних 

функцiй управлiння персoналoм. Кадрoвi пiдфункцiї, якi характеризуються 

близьким характерoм дiяльнoстi, видiляють в рамках кадрoвoї служби в 

oкремий пiдрoздiл (наприклад, планування та пiдбiр людських ресурсiв, 

рoзвитoк управлiнськoгo персoналу та oрганiзацiйнo-кадрoвий рoзвитoк фiрми 

мoжуть бути зведенi разoм, так як в них переважає нoватoрська дiяльнiсть). 
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Oтже, система управлiння персoналoм є неoдмiннoю складoвoю 

управлiння i рoзвитку будь-якoї oрганiзацiї, вoна є oб’єктивнoю, oскiльки 

виникає з виникненням самoї oрганiзацiї i не залежнo вiд чиєїсь вoлi. Будучи, 

пo сутi, oднiй з найважливiших пiдсистем oрганiзацiї, система управлiння 

персoналoм визначає успiх її рoзвитку. 
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Актуальність проблеми ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємств зростає в результаті інтеграції України в 

міжнародні організації і подальшого розвитку ринкової економіки. Проблема 

сутності конкурентоспроможності підприємства передбачає визначення 

основних функцій конкуренції, до яких належать: визначення ринкової вартості 

товару у процесі конкурентної боротьби; стимулювання впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу у виробництво як засобу підвищення 

життєздатності підприємства та отримання переваг над конкурентами; 

сприяння вибору найефективніших форм власності та господарювання; 

формування високоефективних конкурентних структур ринку.  

Мінливі конкурентні умови потребують від підприємств вчасного 

відповідного реагування на зміни, що відбулися. Конкуренція є визначальним 

фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження 

у виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з 

виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню 

ресурсів, запобігає диктату виробників монополістів по відношенню до 

споживача. 

Чимало вiтчизняних i зарубiжних вчених дослiджували можливостi 

пiдвищення конкурентоспроможностi та зробили значний внесок  у розвиток 

сучасної теорiї конкурентоспроможностi: Абаєв К., Ансофф I., Балабанова I. В., 

Бокiй В. I., Воронко- ва А. Е., Градов А. П., Гранатуров В. М., Герчикова I. Н., 

Дикань В. Л., Должанський I. З., Жигулiн А. А., Загорна Т. О., Зубко Л. В., 

Iванов Ю. Б., Iванова О.Ю., Казанцев С. Ю., Ковадло К. Л., Котлер Ф., 

Литвиненко А. Т., Мазаракi А. А., Павлова В. А., Портер М., Смолiн I. В., 

Ушакова Н. М., Хамiнiч С. Ю., Хемел Г., Шишкова О. Є, Шубiн А. А та iншi. 

Метою даної статті є визначення теоретичних аспектів  управління 

конкурентоспроможності вітчизняних  підприємств в сучасних умовах. 

Конкурентоспроможнiсть пiдприємства – це концентрування проявлення 

переваг над конкурентами в економiчнiй, технологiчнiй, органiзацiйних сферах 

дiяльностi пiдприємств, яке можна визначити економiчними показниками 

(додатковий прибуток, ринкова частка, обсяг продажу) [1]. 

Конкурентоспроможнiсть виявляється лише в умовах конкуренцiї i через 
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конкуренцiю. Проблема конкурентоспроможностi була предметом вивчення 

економiчної, соцiологiчної, юридичної наук, при цьому кожна з них 

обґрунтовувала свої цiлi, застосовувала специфiчнi методи дослiдження цього 

iнституту. Найчастiше поняття “конкурентоспроможнiсть” вживають тодi, коли 

споживач обирає той чи iнший товар або послугу фiрми, враховуючи їх якiснi 

показники. 

Теоретичнi проблеми забезпечення конкурентоспроможностi завжди 

посiдали чiльне мiсце у системi наукових дослiджень практично усiх 

економiчних шкiл i течiй. Можна стверджувати, що стан сучасної економiчної 

науки в цiлому, актуальнiсть i невiдкладнiсть вирiшення поставлених проблем 

її подальшого розвитку, аналiз ситуацiї, що склалась на пiдприємствах, 

вказують на необхiднiсть забезпечення їх конкурентоспроможностi. Слiд 

урахувати й те, що в економiчнiй науцi, на нашу думку, ще чiтко не 

сформувалася методологiя формування системи управлiння 

конкурентоспроможнiстю пiдприємств. У процесi зародження знаходяться 

проблеми конкурентоспроможностi, якi визначаються окремими течiями та 

напрямами, що розвиваються на власних методологiчних засадах або 

конкурують мiж собою [4]. 

Для формування теоретичних основ  конкурентоспроможності   

підприємств в умовах ринкової економіки необхідні: ретельний аналіз існуючих 

точок зору; критичне осмислення існуючих у світі підходів до 

конкурентоспроможності. 

На процес управління конкурентоспроможністю підприємства чинять 

вплив фактори зовнішнього середови ща, що, у свою чергу, розподіляються на 

дві групи: фактори мікросередовища та макросередовище. Мік росередовище 

становлять: споживачі; конкуренти; по стачальники; посередники; контактні 

аудиторії. Макросередовище – це фактори, що впливають на підпри ємство та 

його мікросередовище та які воно не може контролювати. До складу 

макросередовища входять наступні групи факторів: економічні; соціально 

культурні; політикоправові; технологічні; природно географічні; 

демографічні.  
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Внутрішнє середовище є контрольованим фірмою та включає наступні 

фактори: маркетингову політику; фінанси; виробництво; кадри; управлінську 

структуру; ін формаційноаналітичну систему. Позитивний чи негативний 

вплив цих факторів залежить від ефективності роботи відповідних структурних 

підрозділів підприємства. 

Варто зазначити, що система управління конкурентоспроможністю 

підприємства – складова стратегічного управ ління підприємством у вигляді 

сукупності двох взаємопов’язаних підсистем (керуючої та керованої), що 

забезпечують ефективність процесу виробництва та збуту продукції в частині 

раціональної організації діяльності всіх підрозділів і служб підприємства для 

формування його стійких конкурент конкурентних переваг у динамічному 

ринковому середовищі. 

Методологією управління конкурентоспроможністю підприємства є 

концептуальні положення сучасної економічної та управлінської теорії, зокрема 

- ключові положення теорії ринку, теорії конкуренції та конкурентних переваг, 

концепції стратегічного управління, а також базові принципи та прикладні 

інструменти, які було напрацьовано в рамках сучасних управлінських підходів. 
Варто зазначити,  кожне підприємство, яке виходить на ринок з власною 

продукцією, намагається досягти переваги над іншими підприємствами-

конкурентами. Для підвищення конкурентоспроможності підприємство 

повинно відповідати наступним  принципам і положенням: 

− формуватися на основі впровадження нововведень, поліпшувань та змін 

(реструктуризація); 

− стосуватися всієї системи створення цінностей − це весь набір видів 

діяльності, які взаємодіють у процесі створення, виробництва і реалізації 

продукції; 

− повинен постійно підтримуватися безперервним удосконаленням; 

− може забезпечуватися різними методологічними підходами і 

характеризується різноманітними способами досягнення; 
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− забезпечується завдяки наявності конкурентних переваг, які формують 

конкурентоспроможність продукції; 

− конкурентна перевага, що забезпечує конкурентоспроможність 

підприємства, повинна формуватись в різних площинах діяльності 

підприємства: менеджменті, маркетингу, логістиці, фінансовій діяльності, 

підприємництві, і реалізуватися за допомогою різноманітних методичних 

підходів; 

− дослідження конкурентоспроможності підприємства передбачає 

ретельний розгляд всіх складових, елементів, факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища діяльності підприємства; 

− необхідно постійно досліджувати існуючі методики оцінки 

конкурентоспроможності підприємства і конкурентоспроможності продукції, 

які дозволяють більш поглиблено проаналізувати стан і рівень 

конкурентоспроможності діючих підприємств [5]. 

Варто зазначити, що на основі аналізу сукупності покупців вибираються 

критерії сегментації, які відрізняються для ринку товарів народного 

споживання і ринку товарів виробничого призначення. Для предметів 

народного споживання такі критерії встановлюються за результатами 

мотиваційного аналізу покупців. До них належать: географічні (ринок 

розмежовується територіальне), демографічні (стать, вік, рівень доходу, освіта 

людей тощо), соціальні (суспільні групи, партії), психологічні (тип особистості, 

характер поведінки, спосіб життя тощо). Критерії сегментації ринку товарів 

виробничого призначення вибираються у процесі профільного аналізу 

підприємств і організацій. Ними можуть бути: географічні, галузеві, вагомість 

споживача (великі, середні, малі підприємства), стабільність клієнтури 

(постійні, періодичні, епізодичні споживачі) та інше. 

Сегментація дозволяє вибрати стратегію охоплення ринку. До таких 

стратегій належать: недиференційований, диференційований і концентрований 

маркетинг. 
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Дії підприємства в усіх сферах ринку однакові: продукція, ціна, реклама, 

канали і його стимулювання. Ця стратегія характерна ; усім при виробництві 

однорідної продукції, яка являється у великих обсягах на широкий ринок 

(сталь, ля, бензин, продукти тощо). 

Стратегія розширення меж ринку передбачає вихід зі старою продукцією 

на нові сегменти ринку, на яких вона раніше не продавалася. Ця стратегія 

потребує додаткових витрат на вивчення нових ринків, рекламу, організацію 

доставки і продажу продукції на них, які повинні окупатися прибутком від 

додаткового продажу. Доцільно її застосовувати тоді, коли існуючий ринок 

насичений товаром, а резерви виробничої потужності та 

конкурентоспроможність продукції дозволяють збільшити обсяг її виробництва 

і продажу. 

Стратегія удосконалення продукції орієнтує підприємство на її 

модифікацію або заміну новою на існуючому ринку. Така продукція 

призначається для тієї ж групи покупців, але більше відповідає потребам 

споживачів за складом, конструкцією чи формою, досконаліша і відповідно 

більш конкурентоспроможна. Ця стратегія застосовується тоді, , коли 

продукція, яку виготовляє підприємство, застаріла і попит на неї падає, при. 

Витісненні її аналогічною продукцією конкурентів. Вона 

Потребує істотних витрат на розробку і освоєння виробництва нової 

продукції, її рекламу. Позитивним в ній є орієнтація на перспективу і діяльність 

на добре вивченому ринку [2]. 

Стратегія диверсифікації означає, що підприємство розширює 

номенклатуру своєї продукції і виступає з новими товарами на нових ринках, 

освою є суміжні галузі виробництва. Диверсифікація може мати різні форми. 

Широко застосовується така форма диверсифікації як освоєння нової продукції, 

що стосовно технології виробництва, експлуатаційного призначення 

обслуговування тісно пов'язана з виготовлюваною продукцією. Іноді 

диверсифікація приймає конгломеративну форму, коли освоюються нові 

вироби і галузі діяльності, які не мають зв'язку з діючим виробництвом.  
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До важливих і ефективних шляхів цілеспрямованого підвищення якості 

продукції, її конкурентоспроможності на світовому і національному ринках 

небезпідставно відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту 

фіксації і забезпечення заданого рівня якості.  

Нагальною потребою є розробка і використання різноманітних форм і 

методів дійового соціально-економічного впливу на всю низку процесів 

формування і забезпечення виробництва високоякісної і конкурентоспроможної 

продукції. Формами і методами економічного впливу на ці процеси є перш за 

все узгоджена система прогнозування і планування якості продукції, 

встановлення прийнятних для продуцентів і споживачів цін на окремі види 

товарів, достатньо потужна мотивація праці усіх категорій працівників 

підприємства, а соціального - всебічна активізація людського чинника, 

проведення правильної кадрової політики, створення належних умов праці та 

життєдіяльності [2]. 

Таким чином, вивчення особливостей управління 

конкурентоспроможністю підприємства показало, що сучасне підприємство, 

для забезпечення своєї життєдіяльності та підвищення отримання прибутку, 

повинне мати свою індивідуальну систему управління 

конкурентоспроможністю підприємства, адаптовану до сучасних ринкових 

умов господарювання. Тобто, перш за все, це уміння максимально 

використовувати в інтересах підприємства ринкову ситуацію, що склалася або 

може скластись на певний час, для збільшення виробництва, надання послуг, 

товарообігу та одержання максимального прибутку. Головна мета процесу 

управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах – це 

оцінка можливостей підприємства щодо поліпшення або утримання своїх 

позицій. Саме потенційні можливості підприємства є головним козирем у 

конкурентній боротьбі, в якій перемагає той, хто має більш вагомий потенціал 

до зростання, завоювання ринку, агресивного наступу та маневрування на 

ринку. 
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто інноваційні способи управління трудовими ресурсами та 

механізми впливу на ключовий ресурс компанії в умовах швидкої зміни бізнес 

середовища. Аргументовано концептуалізацію управління трудовими 

ресурсами в теперішній час. Визначено моделі управління трудовими ресурсами 

підприємства. Представлено порівняльний аналіз з вітчизняними та 

зарубіжними механізмами підвищення мотивації трудових ресурсів. 

Ключові слова: управління трудовими ресурсами, механізм, модель управління, 

мотивація трудових ресурсів, менеджмент. 

На сьогоднішній день кожен бізнес намагається впроваджувати радикальні 

дії зі своєї сторони для того, щоб втриматись в конкуренто-спроможному 
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середовищі. 9 нових компаній з 10 закриваються в перший рік своєї роботи. 

Чому так відбувається? Дивлячись на досвід вітчизняних та зарубіжних 

компаній можна сказати, що найголовнішим ресурсом, який відповідає за 

ефективну роботу підприємства і вирішення завдань, які напряму пов’язані з 

підвищенням конкурентоспроможності та отриманням прибутку полягає в 

якості трудових ресурсів компанії. Саме цей ресурс потребує постійного 

впровадження інновацій.  

Менеджмент трудових ресурсів являється одним з багатьох елементів 

управлінської діяльності, який визначає місце людини в організації [1]. 

Термін «управління» можна розглядати під різною точкою зору. Можна 

пояснювати як «управління трудовими ресурсами», або ж «управління 

людиною». Можна зробити висновок, що різниці між цими поняттями немає, 

але для теорії менеджменту ці терміни мають кардинально різне тлумачення. 

Суттєву роль в підвищенні якості менеджменту трудових ресурсів відіграє 

вибір моделі управління. 

Сучасні науковці все частіше досліджують питання сучасних механізмів 

управління трудовими ресурсами. З останніх найбільших досліджень слід 

віднести роботи зарубіжних дослідників, зокрема: В.В.  Близнюка, Д.П. Богині, 

О.А. Грішнової, А.М. Колота, О.Ф. Новікової, В.М. Петюха, А.А. Чухно. Проте, 

постійні і неминучі зміни, які відбуваються в управлінні персоналу через 

тенденції в світі, потребують постійного порівняльного аналізу та оцінювання 

вітчизняного досвіду з покращення методів управління трудовими ресурсами з 

масштабним зарубіжним досвідом. 

Метою дослідження є розглянути особливості управління трудовими 

ресурсами та виявити найефективніші механізми управління. Розробити 

методичні підходів разом з рекомендаціями, які слід впровадити в роботу для 

покращення системи управління трудовими ресурсами. 

Сьогодні, в умовах нестабільної фінансової ситуації в світі, важливо 

організовувати на підприємстві всі робочі процеси так, щоб вони працювали як 

один злагоджений механізм. За для постійної стабільності в середині організації 

та збереження суттєвих переваг перед конкурентами.  
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Оцінити ефективність діяльності підприємства можна за рівнем 

професійних якостей персоналу та якої стратегії розвитку управління 

дотримується керівництво. За для можливості підприємства функціонувати 

протягом довгого періоду часу разом з сучасними тенденціями йому слід 

застосовувати адекватну стратегію щодо роботи та навчання трудових ресурсів. 

Управління трудовими ресурсами стає найважливішою передумовою 

формування успішного управління в умовах існуючих вимог забезпечення 

розвитку підприємств [1]. Управління трудовими ресурсами на вітчизняних 

підприємствах має під собою таке підґрунтя: планування, етапи підбору, 

підготовки, оцінка можливостей та постійне навчання персоналу, яке 

спрямоване на розумне використання та підвищення продуктивності праці. 

Однак на практичному досвіді стратегія управління трудовими ресурсами – це 

система управлінських рішень, які цілком направлені на впровадження і 

досягнення цілей, місії організації, які пов’язані з подальшим розвитком, або ж 

трансформацією. Так як центральним ресурсом, який виробляє продукт або ж 

послугу та забезпечує життєдіяльність підприємства, являється трудовий 

персонал, тому стратегія управління трудовими ресурсами стає центральною 

функціональною стратегією. Стратегію управління трудовими ресурсами слід 

розуміти як перспективний (стратегічний) план забезпечення потреб 

підприємства в конкурентоспроможних трудових ресурсах і, який базується на 

системі теоретичних поглядів, ідей, принципів та узгоджений з генеральною 

стратегією [2].  

Виходячи з того, що управління підприємствами здійснюється в умовах 

глобалізації ринкових відносин підвищення конкуренції та змін, розвиток 

підприємства може здійснюватися лише на основі стратегічного управління. В 

даному випадку, трудові ресурси розглядається як об‘єкт стратегічного 

управління, адже людський капітал може утворювати додаткову цінність 

підприємства й конкурентні переваги [3]. За такими показниками: наскільки 

вмотивована до праці команда та яка компетенція в працівників можна оцінити 

людський потенціал та життєвий цикл  організації. Стратегія управління 
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трудовим колективом розробляється з врахуванням не лише інтересів керівної 

ланки, а й інтересів кожного члена команди. Включає в себе розстановку цілей 

управління трудовими ресурсами (звертається увага на економічні показники; 

враховуються потреби та інтереси персоналу; має створюватись ідеологія та 

непорушні принципи по роботи з трудовими ресурсами). Тому не слід забувати, 

що стратегія управління трудовими ресурсами ефективна настільки, наскільки 

успішно співробітники організації використовують свій потенціал для 

реалізації поставлених перед нею цілей і наскільки ці цілі є досягнутими [6]. 

В зарубіжних компаніях даному аспекту приділяється значно більше часу 

порівняно з вітчизняними організаціями. Плануючи трудові ресурси закордонні 

компанії виділяють основні завдання такі як: приєднання та мотивація 

кандидатів з необхідним досвідом, вмінням та кваліфікацією; постійним 

підвищенням якості трудового дня методом впровадження гнучких графіків 

роботи; впровадження розгорнутих посадових інструкцій з детальним описом 

всіх можливих ситуацій замість жорстких штрафів. Розглянемо на прикладі 

двох моделей управління[7]. 

Якщо подивитись на американський ринок праці, то можемо спостерігати , 

що їхні фахівці професіонали у дуже вузькій галузі. Тому їхнє кар’єрне 

зростання відбувається лише по вертикальній ієрархії. Наприклад, фахівець по 

економіці буде робити кар’єру лише в даній області. Це значно обмежує 

варіанти кар’єрного зростання по рівнях управління і значно частіше можна 

спостерігати перехід кадрів до інших компаній. Пропонуючи свою кандидатуру 

на нове місце роботи кожен кандидат проходить тестування для того, щоб 

керівництво могло оцінити професійні якості та навички. Після цього 

починається так званий період адаптації. Під час цього етапу працівника 

ознайомлюють з його обов’язками та інструкціями, які відповідають саме його 

спеціалізації роботи, з функціоналом та діяльністю всієї організації в цілому та 

її структури. 

Управління трудовими ресурсами в Японії значно відрізняється, є певні 

відмінності. Працівників наймають на тривалий або довговічний термін, 

заробітна плата підвищується за кількість пророблених років та персонал має 

брати участь у профспілках, які створюються компанією. 
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В Україні є відділи по роботі з трудовими ресурсами. В їхні обов’язки 

входить: наймання та звільнення трудових ресурсів, іноді – організація 

навчального процесу. Дані відділи не виконують й половини функцій, якими 

мають займатись. Найчастіше такі відділи складаються з працівників низької 

кваліфікації [8]. 

В закордонних підприємствах кадрові відділи у свою діяльність залучають 

різні види аналізу та способи планування трудовими ресурсами. Наприклад, 

при відборі нових кадрів в фірмах США використовують методи 

психологічного аналізу (аналіз фото за допомогою фізіономічних таблиць, 

анкета та лист-заява). Щоб підібрати одного кандидата в Японії на це фахівці 

витрачають 48 годин, а в Америці близько 16-18 годин [4]. В компаніях нашої 

країни виникає проблема з навчанням керівників підприємства. Наприклад, за 

кордоном існує безліч курсів при бізнес-школах та при найкращих вищих 

навчальних закладах світу. Ефективним завданням управління є організація 

роботи з трудовими ресурсами підприємства таким чином, щоб конкурентні 

переваги трудових ресурсів, відносно його професійно-кваліфікаційних якостей 

(компетенцій) та потенціалу, органічно вписувалося в синергетичну єдність 

загальної діяльності всіх аспектів організації, тому використання 

інструментарію ціннісноорієнтованого управління є своєчасним. Ідея 

управління трудовими ресурсами полягає у визначенні всіх можливих шляхів 

створення цінності підприємства в обраній сфері діяльності та прийнятті 

рішень щодо вибору кожного з них, виходячи з наявних та таких, що можуть 

бути сформовані. Впровадження положень ціннісноорієнтованого підходу на 

підприємстві, спрямовано на оптимізацію кадрової політики та забезпечення на 

цій основі конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій 

перспективі, й передбачає формування комплексу організаційних передумов, 

що мають сприяти поступовим позитивним змінам в його діяльності. 

Результатом таких якісних перетворень має стати безперервне удосконалення 

та підвищення ефективності функціонування підприємства [5].  
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Можна зробити висновок, що ситуація на підприємствах нашої країни 

вимагає негайного залучення та просування інноваційних технологій в 

управління трудовим колективом. Дивлячись на досвід зарубіжних країн, а саме 

застосування Американської та Японської моделей, можна впевнитись, що це 

гарантує перехід від непрацюючої структури, яка не в силах аналізувати та 

вирішувати проблеми в кадровій політиці організації в теперішній час, до 

суттєво дієвої системи менеджменту трудовими ресурсами, які успішно 

функціонують за межами України протягом багатьох років. Застосовуючи 

знання з досвіду сучасних світових компаній Східної Азії, Західної Європи та 

США можна реально підвищити якість стратегічного управління трудовими 

ресурсами на підприємствах нашої країни і разом з тим це суттєво впливатиме 

на конкурентне середовище не лише на внутрішньому ринку, а й світовому.  

Впровадження успішного зарубіжного досвіду формування стратегій 

управління трудовими ресурсами підприємств зможуть вирішити сучасні 

проблеми економічного розвитку України. З теперішнім прагненням України 

долучитись до Європейського союзу та за для підвищенням ринкової економіки 

варто постійно аналізувати ринок праці України. Потрібно постійно розвивати 

методи, моделі, механізми управління трудовими ресурсами, при цьому 

враховувати досвід зарубіжних країн, які застосовують, наприклад, Японську 

або Американську модель управління трудовими ресурсами. Враховувати 

аспекти роботи установи і долучати до цього досвід та знання різних країн. 

Якщо долучати в підприємства нову модель управління персоналом, на нашу 

думку, краще звернути увагу на японську модель. Основною ціллю має стати 

підвищення продуктивності праці. Щоб це впровадити, потрібно навчити 

вітчизняні трудові ресурси відчувати відповідальність за кожен пророблений 

крок в роботі. Разом з цим варто переглянути оплату праці, методи мотивації та 

заохочення, можливості кар’єрного зростання, покращення професійної 

кваліфікації, постійного навчання, відношення керівних ланок до підлеглих. 

Якщо звертати увагу і переймати досвід Японської моделі, то варто звернути 

увагу, що вся інформація має бути відкрито для працівників компанії, за для 
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розуміння працівників того, куди компанія націлена, які перспективи розвитку. 

Для такого ознайомлення компаніям варто створювати корпоративні сайти, 

власні випуски газет, буклети. Даний підхід покращує лояльність і гармонію в 

відносинах колективу.  
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Розглянуто теоретичні засади становлення та розвитку соціальної 
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Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, прибуток, економічний 

результат, бізнес, підприємство. 

Вагоме місце в наданні соціальних гарантій займає соціальна активність 

бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу передбачає певний рівень його 

розвитку і добровільний відгук на соціальні проблеми, що виникають в 

суспільстві. Дана концепція бере початок з того положення, що підприємець, 

існуючи в суспільстві і перебуваючи в неминучій від нього залежності, повинен 

не тільки розвивати свій бізнес і отримувати відповідний підприємницький 

дохід, а й змушений, в зв'язку з цим, задовольняти певні соціальні запити 

населення. Використання концепції соціальної відповідальності на практиці 

потребує розгляду її теоретичних засад для ґрунтовнішого розуміння та 

сприйняття. 

Дослідження основних теоретичних засад розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу, яка впливає  на розвиток підприємства та отримання 

підприємницького доходу. 

Питання ролі підприємства в реалізації соціальних проблем суспільства в 

умовах забезпечення сталого розвитку висвітлено в наукових працях                

Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, С. Ф. Голова, О. Д. Гудзинського, В. М. Жука,                 

Г. Г. Кірейцева, Н. М. Малюги, В. К. Савчука, Л. В. Чижевської,                

М. Г. Чумаченка, В.О. Шевчука та інших дослідників. Відзначаючи вагоме 



103 

наукове значення розробок вітчизняних та зарубіжних науковців, зауважимо 

необхідність системного дослідження теоретичних засад розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу. 

В літературі широко висвітлюється концепція соціальної відповідальності 

бізнесу, основи якої були закладені в США на початку 20-го сторіччя.  

Зарубіжна література трактує соціальну відповідальність як безперечне 

виконання законів та отримання прибутку.  Авторами сучасного менеджменту 

розглядаються декілька форм соціальної відповідальності, а саме: 

- відповідальність за чистоту навколишнього середовища; 

- відповідальність перед споживачем; 

- відповідальність перед найнятими працівниками [1]. 

Появу концепції соціальної відповідальності бізнесу вчені пов’язують із 

ідеєю корпоративної соціальної відповідальності, яка набула популярності у 

1950-ті роки у США і ставала все популярнішою із розширенням впливу 

корпорацій. У той час соціальну відповідальність бізнесу розуміли як 

економічну відповідальність за здійснення ділових операцій, спрямованих на 

збільшення прибутку. На першому етапі підприємець сам визначав етичну 

складову дій відповідно до своїх уявлень про цінності і цілі суспільства, тому 

соціальна відповідальність мала суб’єктивний характер. Результати 

дослідження генезису поняття «соціальна відповідальність бізнесу» наведено у 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Генезис поняття «соціальна відповідальність бізнесу» 
Автори Основні положення концепції 
Боуен Г. 
(1953р.) 

соціальна відповідальність полягає у реалізації такої політики, 
ухваленні таких рішень або дотриманні такої лінії поведінки, які були б 
бажані з позицій цілей і цінностей суспільства. 

Фрідман М. 
(1962р.) 

існує одна й тільки одна соціальна відповідальність ділового світу – 
використовувати свої ресурси та займатися діяльністю, спрямованою на 
збільшення прибутку, за умови, що він додержується правил гри, тобто 
бере участь у відкритій вільній конкуренції без обману та шахрайства. 

 
Акерман Р. 

(1973р.) 

виклик для менеджменту полягає в розвитку методів організаційного 
навчання і їх адаптації з метою забезпечення гнучкого і креативного 
сприйняття суспільних проблем у міру їх визрівання. 
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 Продовження таблиці 1 
Друкер П.  
(1984р.) 

соціальна відповідальність полягає у перетворенні соціальних проблем 
в економічну можливість і економічний зиск, виробничі потужності, 
компетентність персоналу, добре оплачувану роботу і, зрештою, 
багатство. 

Свансон Д.  
(1995р.) 

корпоративна соціальна діяльність залежить від персональних 
цінностей осіб, які приймають рішення в організації, і включає 
корпоративну соціальну сприйнятливість, яка представляє собою 
складову корпоративної культури як системи, заснованої на 
відповідних цінностях і нормах. 

Котлер Ф. 
(2005р.) 

корпоративна соціальна відповідальність – це просування практик 
відповідального бізнесу, які приносять користь бізнесу і суспільству і 
сприяють соціальному, економічному і екологічно стійкому розвитку 
шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на суспільство і 
мінімізації негативного. 

 

Узагальнюючи, можна зазначити, що у ХХ-XI ст. особливого поширення 

набули три основоположні концепції соціальної відповідальності [1]:  

1. Теорія корпоративного егоїзму Фрідмана М., згідно до якої керівники 

підприємств не повинні відволікатися на вивчення, оцінку і вирішення 

соціальних проблем суспільства, які є справою зацікавлених осіб, держави і 

громадськості; їх покликання – займатися лише організацією виробництва 

товарів і послуг, орієнтуючись на максимізацію прибутку для акціонерів. 

Прибічники цього підходу стверджують, що бізнес, який не прагне 

максимізувати прибуток, у довгостроковій перспективі не матиме коштів і на 

соціальні цілі, а суспільство не отримає вигоду з того, що споживачі, інвестори 

і підприємці будуть ігнорувати економічні показники і проголошувати 

соціальну відповідальність бізнесу заради абстрактного загального блага.  

2. Теорія корпоративного альтруїзму Друкера П., яка розглядає етичні 

зобов’язання бізнесу перед багатошаровим суспільним середовищем, що здатне 

впливати на його досягнення цілей та успіхи. Теорію корпоративного 

альтруїзму підтримував Комітет з економічного розвитку США, згідно до 

політики якого бізнес мав робити значний внесок у поліпшення життя громадян 

США. Прихильники теорії підкреслюють, що важливим є пошук балансу між 

вирішенням завдань суспільства і бізнесу, якого можна досягти завдяки 

інтеграції соціальної та комерційної стратегій: кошти на соціальну сферу 

повинні бути використані так само ефективно, як і комерційні інвестиції, що 

впливають на прибутковість підприємства.  
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3. Теорія розумного егоїзму (Левін К., Мінцберг Г., Шайн Е. та ін.), що 

розглядає соціальну відповідальність бізнесу у поєднанні з економічними 

результатами: витрачаючи гроші на соціальні програми, бізнес скорочує свої 

поточні прибутки, але в довгостроковій перспективі створює сприятливе 

соціальне оточення і закладає основи для отримання стійких прибутків через 

досягнення соціальних та екологічних цілей. Зростання прибутку залишається  

основним завданням бізнесу, який інтегрує соціальну відповідальність як 

інвестицію у свою стратегію для отримання сталого економічного ефекту [2]. 

Дослідники приділяють особливу увагу питанням економічної 

ефективності соціальної відповідальності бізнесу. На основі проведеного 

аналізу численних праць вітчизняних та зарубіжних вчених, можна зазначити, 

що існують три підходи до визначення соціальної функції бізнесу:  

1) інструмент збільшення прибутку;  

2) основний сенс існування бізнесу;  

3) поєднання соціальної відповідальності та економічного результату.  

Результати досліджень свідчать, що компанії, які реалізують свою 

соціальну функцію, отримують додаткову економічну вигоду.  

На думку Котлера Ф., такий ефект полягає у збільшенні обсягів реалізації 

та зростанні ринкової частки, підвищенні капіталізації бренду, покращенні 

іміджу, кращих можливостях залучення провідних фахівців, підвищенні довіри 

інвесторів та більш ефективному залученні інвестицій, зменшенні виробничих 

витрат [3].  

Американський економіст Франклін Д. доводить, що між фінансовими 

показниками підприємства та рівнем його соціальної відповідальності існує 

позитивний зв’язок.  

Соціальна відповідальність бізнесу виступає одним із інструментів 

реалізації соціальної політики держави, спрямованої на зниження соціального 

напруження, досягнення рівноваги та стабільності у суспільстві, а також 

зростання добробуту та якості життя населення. У такому випадку, бізнес бере 

на себе зобов’язання щодо реалізації соціальних проектів та програм у 

співпраці з державою, громадськими організаціями та місцевою громадою з 

метою забезпечення стабільного й ефективного розвитку соціальної системи 

[4].  
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З іншого боку, соціальна відповідальність бізнесу тісно пов’язана із 

розвитком соціальної економіки, що спрямована на забезпечення стабільного 

економічного, соціального та політичного розвитку суспільства шляхом 

забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя населення, 

справедливого перерозподілу доходів між різними соціальними групами, 

гарантування умов для розвитку особистості та реалізації її потенціалу та ін. 

Якщо держава є політично стабільною, підтримує розвиток людського 

потенціалу та залучає до соціального партнерства різні групи населення, це 

стимулює бізнес до підвищення і подальшого якісного удосконалення 

соціальної відповідальності [5].  

Отже, аналіз теоретичних засад розвитку соціальної відповідальності 

бізнесу свідчить про наявність численних підходів до трактування цього 

поняття, діалектично пов’язаного з економічною, моральною, політичною, 

екологічною, юридичною та професійною відповідальністю. Переважна 

більшість дослідників розглядає соціальну відповідальність бізнесу як 

результат реалізації підприємцем добровільних ініціатив, що стримує розвиток 

соціальної відповідальності в Україні [6]. 

Якщо бізнес націлений на довготривалий розвиток, поліпшення репутації 

та підвищення інвестиційної привабливості, то соціальна відповідальність є 

обов'язковим елементом системи управління. Розвиток соціальної 

відповідальності бізнесу – тривалий процес, особливо в умовах становлення 

ринкової економіки, коли гостро стоять питання закріплення власних позицій 

на ринку. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто сутність поняття «управління інноваційною 

діяльністю». Виділено та розкрито типи інноваційної системи на 

індивідуальному рівні, макрорівні, мезорівні, макрорівні; гіпер рівні, 

глобальному рівні. Представлено групи функцій управління інноваційною 

діяльністю: загальні функції управління інноваційною діяльністю, конкретні 

функції управління інноваційною діяльністю, об’єднувальні функції управління 

інноваційною діяльністю. Перераховано принципи за яким повинен формувати 

механізм управління інноваційною діяльністю.  
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Вітчизняних підприємств, показав необхідність оновлення продукції, 

виробничих потужностей, підвищення в цілому конкурентоспроможності 
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підприємств. Подолання існуючих проблем , які виникли на підприємствах 

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

інноваційної діяльності залежить ефективність підприємства та його 

конкурентоспроможність. Аналіз останніх публікацій. Питання управління 

інноваційною діяльністю розглянуто у працях таких науковців як:                

Бурєнніков Ю.Ю., Воробйова С., Дворніченко Д.С., Жучок Т.М., Колінко Н.О., 

Лівошко Т.В., Ступак С.М., Теленчук В.С. та інш. Однак не зважаючи, на 

значну кількість наукових видань вивчення та дослідження особливостей 

управління інноваційною діяльністю є дуже актуальним та потребує більш 

детального аналізу. Мета статті полягає у визначенні особливостей управління 

інноваційною діяльністю підприємства на сучасному етапі розвитку економіки. 

Виклад матеріалу. Інноваційна діяльність підприємства спрямована на 

створення і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б 

сприяли підвищенню його конкурентоспроможності, зміцненню ринкових 

позицій, забезпечували перспективи розвитку. Однак можливості різних 

підприємств щодо залучення інновацій істотно відрізняються, що зумовлено, 

насамперед, існуючими ресурсними обмеженнями. Отже, управління 

інноваційною діяльністю підприємства має здійснюватися, з одного боку, з 

огляду на потенційні можливості інновації у формуванні конкурентних переваг, 

а з іншого - з урахуванням інвестиційних можливостей підприємства. [1] На 

думку В.В. Стадника та М.А.Йохни, управління інноваційною діяльністю це 

складова менеджменту сучасного підприємства, що охоплює планування, 

організування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізації 

інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і 

зміцненню ринкових позицій підприємства[2]. Закон України «Про інноваційну 

діяльність» трактує інновацію таким чином: «Це новостворені і вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція чи послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної 

сфери». У зазначеному Законі сказано, що об’єктами інноваційної діяльності є: 
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[3] - інноваційні програми і проекти; - нові знання та інтелектуальні продукти; - 

виробниче обладнання та процеси; - інфраструктура виробництва і 

підприємництва; - організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру і якість виробництва і соціальної сфери; - сировинні ресурси, засоби 

їх видобування і переробки; - товарна продукція; - механізм формування 

споживчого ринку і збуту товарної продукції. Як показує практика 

ефективність інноваційної діяльності, значним чином, залежить від системи яка 

сформувалась на підприємстві та контролюється керівництвом. У науковій 

літературі виділяють декілька типів інноваційної системи, а саме: [4] 1. 

Інноваційна система на індивідуальному рівні - інноваційний розвиток на рівні 

фізичної особи. Тут відбувається основний етап розвитку знань, а також 

інвестування в сферу наукоємних технологій, шляхом придбання товарів та 

послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та задоволення власних 

потреб. 2. Інноваційна система на мікрорівні - інноваційний розвиток, який 

здійснюється конкретним підприємством, яке розробляє та випускає 

наукомістку продукцію, а також надає послуги щодо забезпечення 

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

3. Інноваційна система на мезорівні - інноваційний розвиток, який здійснюється 

кількома підприємствами на рівні холдингових або корпоративних структур 

переважно в межах однієї країни. 4. Інноваційна система на макрорівні - 

інноваційний розвиток, який здійснюється в межах однієї країни або її частини 

(регіон, область, край), інституційну основу якої становить національна 

(державна) інноваційна політика. 5. Інноваційна система на гиперрівні - 

інноваційний розвиток, який здійснюється об'єднаними національними 

(державними) системами (США, ЄС, Україна), транснаціональними 

корпораціями. 6. Інноваційна система на глобальному рівні - розробка і 

впровадження нових технологій на рівні світових груп. Прикладами таких груп 

є фундаментальна наука (неформалізована мережа) і інформаційна мережа 

Інтернет (формалізована мережа). 
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Розвиток та функціонування інновацій та інноваційних процесів 

підприємства неможливо без створення системи управління інноваційною 

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

стратегічному та і оперативному рівнях В науковій роботі Колінко Н.О. три 

групи функцій управління інноваційною діяльністю: [5] І група. Загальні 

функції управління інноваційною діяльністю (прогнозування, планування, 

організування, мотивування, контролювання інновацій): прогнозування 

інновацій – розроблення прогнозів науково-технічного розвитку на тривалу 

перспективу; планування інновацій – обґрунтування та вибір основних 

напрямів інноваційної діяльності відповідно до прийнятих прогнозів та цілей 

розвитку, потенційних можливостей, інноваційного потенціалу підприємства, 

попиту ринку; організування інновацій – забезпечення виконання планових 

завдань і об’єднання працівників, які спільно реалізують інноваційні плани, 

програми, проекти на базі відповідних правил і процедур; мотивування 

інновацій – спонукання працівників до зацікавленості в результатах своєї праці 

зі створення та реалізації інновацій; контролювання інновацій – перевірка 

організації інноваційного процесу, виконання плану створення новинок та 

реалізації інновацій. ІІ група. Конкретні функції управління інноваційною 

діяльністю (управління інноваційним процесом, управління інноваційним 

проектом, управління інноваційним потенціалом, управління інноваційним 

розвитком, управління інноваційною програмою) передбачає: інноваційну 

діяльність (управління інноваційним процесом – невіддільна складова 

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

розробленням і виготовленням продукції, технологій, що мають нові 

властивості, які ефективніше задовольняють існуючі потреби; управління 

інноваційним проектом – невіддільна складова інноваційної діяльності, яка 

визначає систему взаємопов’язаних цілей та програм комплексу наукових, 

виробничих, організаційних, фінансових та комерційних заходів, які відповідно 

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

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

відповідають вимогам ринку; управління інноваційним розвитком – невіддільна 

складова інноваційної діяльності, яка сприяє незворотним, спрямованим та 

закономірним змінам у розвитку інновацій, котрі призводять до підвищення 

якісного стану підприємства; управління інноваційною програмою – 

невіддільна складова інноваційної діяльності, яка реалізує інноваційну 

стратегію підприємства через організаційні ресурси і їх компетенцію для 

розвитку, впровадження та реалізації ключових інновацій). ІІІ група. 

Об’єднувальні функції управління інноваційною діяльністю (інноваційне 

керівництво) передбачає: інноваційне керівництво – діяльність, яку виконує 

керівник інноваційного типу, інноваційним стилем керівництва і застосування 

нових форм влади, на засадах впливу через участь до співробітництва та 

поєднання як авторитету влади так і влади, авторитету з метою досягнення 

соціального, економічного, науково-технічного ефекту. Враховуючи 

особливості та функції управління інноваційною діяльністю та наявність 

системи управління можна стверджувати, що жодна з систем не може 

ефективно функціонувати без певного механізму. Тому й управління 

інноваційною діяльністю повинно спиратися на механізм який діє на 

підприємстві та є елементом загального механізму управління підприємством. 

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

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

системності як відкритої, адаптивної, динамічної системи імовірнісного 

характеру; - комплексності як системи, яка функціонує у ринковому середовищі 

в межах окреслених методами державного і регіонального регулювання; - 

орієнтації на інновації, що забезпечує довготривале виживання і розвиток 

підприємства в нестабільному середовищі за рахунок постійного пошуку і 

використання нових способів і сфер реалізації його потенціалу; - балансу 

інтересів суб’єктів інноваційної діяльності. 

Для формування та ефективного функціонування механізму управління 

інноваційною діяльністю науковці передбачають здійснення таких основних 



112 

кроків: [7] - визначення найбільш ризикованих напрямів діяльності 

підприємства; - використання різноманітних джерел новаторських ідей; - 

визначення кількісних цілей, на досягнення яких спрямований інноваційний 

проект; - визначення основних етапів роботи з реалізації інноваційного 

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

закінчений попередній. На систему управління інноваційною діяльністю та 

його механізм впливає велика кількість факторів та важелів, як внутрішнього 

так і зовнішнього характеру. Так до основних важелів зовнішнього характеру 

можна віднести державу (табл. 2). Внутрішні фактори припускають створення 

сприятливих стимулювальних умов всередині підприємства з метою розвитку 

інноваційних здібностей працівників. Сприятлива для інновацій організація 

повинна підтримувати творчі процеси та забезпечувати можливості для 

реалізації позитивно оцінених ідей до успішного впровадження їх у 

виробництво. Елементами внутрішньої мотивації та стимулювання виступають: 

ставлення та поведінка керівників, кадрова політика, організація інформаційних 

і комунікаційних процесів, фінансове стимулювання, розвиток організаційної 

культури, внутршньоорганізаційне навчання. 

Таким чином, аналізуючи, вище наведене, можна стверджувати що 

інноваційна діяльність підприємства є запорукою його ефективного 

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

системного управління за допомогою механізму, який повинен бути елементом 

загального стратегічного механізму управління підприємством. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЯК ОСНОВНА КОНКУРЕНТНА 
ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ 

У сучасних умовах бурхливого розвитку конкуренції як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках, забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

набуває особливої актуальності. Конкурентоспроможність підприємства 

формується за рахунок багатьох внутрішніх факторів. Персонал завжди був і 

залишається головним ресурсом підприємства, а отже, і головним чинником 

формування та забезпечення його конкурентоспроможності. Тому ефективне 

використання персоналу стає одним серед головних завдань із забезпечення 

конкурентних переваг підприємства на ринку. 

Ключові слова: персонал, управління персоналом, конкурентоспроможність, 

керівництво, лідерство. 

Питанням, що стосуються проблем визначення сутності персоналу, його 

оцінці, окремим аспектам управління присвячено публікації як вітчизняних 

науковців, так і зарубіжних. Серед таких учених можна виділити І. Ансоффа, 
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М. Армстронга, А. Ткаченко, В. Маслова та ін., дослідження яких зосереджені 

на стратегічному управлінні персоналом. Серед вітчизняних науковців ці 

питання досліджували С.І. Бандура, Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, В.М. Данюк, 

які в своїх наукових роботах розглядали теоретико-прикладні аспекти 

управління персоналом на підприємстві.  

Основною метою дослідження є виявлення ролі персоналу у процесі 

становлення та розвитку підприємства. Визначення та аналіз існуючих 

стимулів, що спонукають людину до праці [1.] 

Ефективність діяльності сучасних підприємств, їх активна позиція на 

товарному ринку та у бізнес-середовищі все більше залежить від людського 

фактору, тобто персоналу господарюючих суб’єктів. Тому виникає необхідність 

у підвищенні ефективності системи управління персоналом з урахуванням 

вимог ринкової економіки.  

І. Кичко та М. Горбаченко стверджують, що ефективність роботи 

підприємства, безсумнівно, спирається на трудові ресурси, а саме 

компетентність, кваліфікацію, спроможність до навчання та розвитку 

персоналу всередині організації. Проте сучасні показники безробіття на ринку 

праці України говорять про те, що чинна система організації суспільного 

виробництва, зокрема управління персоналом, потребує вдосконалення [2]. 

Отже, основною умовою, що забезпечує розвиток підприємства, є 

ефективне використання персоналу. Досвід роботи закордонних корпорацій 

підтверджує, що впровадження в практику новітніх технологій управління 

персоналом збільшує результативність роботи персоналу, покращує показники 

роботи в команді, зменшує плинність кадрів, а також підвищує активність 

підприємств на різних рівнях господарювання [1]. Конкурентоспроможність 

підприємства значною мірою залежить від переваг персоналу, які виявляються 

в двох основних аспектах, таких як висока кваліфікація кадрів (передові знання 

та інтелектуальний капітал, прагнення до знань та вдосконалення, висока 

мотивація персоналу, ефективні стимули для напруженої, якісної трудової 

діяльності); навички та досвід персоналу, які забезпечують зниження рівня 
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браку та собівартості продукції на основі використання традицій 

першокласного обслуговування, неповторного стилю реклами та просування 

товарів (послуг). 

Для початку, потрібно визначити, що ж таке персонал. Персонал 

підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну 

професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. 

На сьогоднішній день співвідношення між категоріями персоналу на 

пересічному підприємстві України є приблизно таким: 18% — керівники, 

спеціалісти, службовці; 82% — робітники. 

Підготовка кадрів в Україні здійснюється через систему державних і 

недержавних навчальних закладів. Формами підготовки кваліфікованих 

робітників є такі: навчальні заклади з підготовки молодших спеціалістів; 

індивідуальне і бригадне навчання безпосередньо на виробництві; курси 

оволодіння другою і суміжними спеціальностями. 

Підготовку службовців і спеціалістів здійснюють навчальні заклади різних 

рівнів (коледжі, інститути, університети, академії). Підготовка кадрів для 

підприємств нових (недержавних) форм господарювання здійснюється 

державними і недержавними навчальними закладами на основі укладених 

договорів між підприємствами і навчальними закладами. Підприємства 

відшкодовують витрати на ці цілі за рахунок власних коштів [6.] 

Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного функціонування 

будь-якого підприємства. Це особливо справедливо в сучасних умовах, коли 

прискорення науково-технічного прогресу значно прискорює процес старіння 

професійних знань і навичок. 

Професійне розвиток є процес підготовки співробітника до виконання 

нових виробничих функцій, заняттю нових посад. Заходами з професійного 

розвитку персоналу є різні методи навчання. Компанія створює спеціальні 

методи і системи управління професійним розвитком - управління 

корпоративним навчанням, розвитком і створенням кадрового резерву. 
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Організація затрачає на професійний розвиток значні кошти. Ці витрати є 

капіталовкладенням організації в розвиток своїх співробітників, від яких вона 

очікує віддачі у вигляді підвищення продуктивності праці, збільшення внеску 

кожного співробітника в досягнення поставлених цілей [3] 

Крім безпосереднього впливу на фінансові результати, капіталовкладення 

в професійний розвиток сприяють створенню сприятливого клімату в 

організації, підвищують мотивацію співробітників та їх відданість 

підприємству.  

Система навчання ефективна лише в тому випадку, якщо вона тісно 

пов'язана з найважливішими напрямами роботи з управління персоналом - 

системою стимулювання праці, роботою з резервом на керівні посади, 

програмами розвитку персоналу та ін. 

Професійне розвиток надає позитивний вплив і на самих співробітників. 

Підвищуючи кваліфікацію і набуваючи навички і знання, вони стають більш 

конкурентоспроможними на ринку праці й отримують додаткових можливостей 

для професійного зростання як усередині своєї організації, так і поза нею. Це 

особливо важливо в сучасних умовах швидкого старіння професійних знань. 

Наступним етамом ефективного управління персоналом прийнято вважати 

стиль управління керівника. 

Стиль управління поєднує професійну компетентність, діловитість та 

високу етику взаємовідносин між людьми, а також практично впливає на всі 

напрями діяльності підприємства. Від нього залежить те, якою мірою 

враховуватимуться зовнішні чинники зростання ефективності діяльності на 

підприємстві. Отже, належний стиль управління як складовий елемент 

сучасного менеджменту є дієвим чинником підвищення ефективності 

діяльності будь-якого підприємства та кожної підприємницької структури. 

Як пише В.В. Єганов, сучасна іноземна література з управління 

(здебільшого американська) характеризується відсутністю єдності у 

трактуванні поняття стилю управлінської діяльності, що обумовлено 

еволюційним переходом від концепції управління до концепції лідерства. 
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Різниця між ними в тому, що управління є широким поняттям, яке охоплює діє 

з планування, організації, підбору персоналу та контролю, тоді як лідерство 

фокусується виключно на аспекті гарного виконання роботи – натхненні, 

мотивації, розумінні завдань та цілей організації. Управління – це процес 

впливу на діяльність окремого працівника, групи або організації в цілому з 

метою досягнення поставлених цілей в конкретних умовах [4] 

Лідерство описує передусім внутрішньо групові взаємини, психологічні 

характеристики взаємодії між індивідами, в яких один наділений владою, 

впливом, а інші очікують на управління. Що стосується поняття керівництва, то 

його дослідники визначають наступним чином. А.В. Філіпов зазначає те, що 

«керівництво» потрібно розглядати, як різновид управлінської дисципліни, а 

точніше її компонент, пов'язаний з організацією співробітництва людей у 

керованих системах. 

На перший план у лідерів сьогодення виходять два критично важливих 

моменти – стиль лідерства та компетенції лідера, які допомагають йому саме на 

тій позиції, на якій він знаходиться, повести співробітників у правильному 

напрямі [3.] 

Лідер у психологічному плані – це завжди провідник, за яким визначається 

центральна роль регуляції міжособистісних взаємин в колективі. Тож від того, 

який стиль управління обирає лідер, залежить напрям спільної діяльності. 

Стиль управління, який використовує керівник, може спрямовувати зусилля 

окремих індивідів і груп на ефективне досягнення визначених цілей або на таке 

функціонування в соціальній групі, що демотивує, знижує ефективність, 

призводить до багатьох помилок.  

У практиці і теорії управлінської діяльності виділяють різні типи стилів 

керівництва за ознакою переважання одноосібних чи групових способів впливу 

на організацію виробничого процесу. 

 1. Авторитарне управління (директивне, імперативне): керівник сам 

визначає групові цілі, сам приймає рішення, діє на підлеглих, головним чином, 

наказом, розпорядженням, що не підлягають обговоренню.  
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2. Демократичне управління (кооперативне, колективне): керівник 

мобілізує групу на колективну розробку рішень і колективну їх реалізацію, 

організовує систематичний обмін інформацією, думками, діє на підлеглих 

переконаннями, порадами, аргументами.  

3. Ліберальне (пасивне) управління: низький рівень вимог до підлеглих, 

головні засоби впливу – прохання, інформація.  

4. Анархічне управління: фактична відмова від активного впливу на 

підлеглих, уникання в прийнятті рішень, невтручання і потурання підлеглим 

(«роби як знаєш»). 

І. Адізес виділив стилі управління як комбінацію з чотирьох функцій, які 

повинні виконуватися для успішної роботи організації. Розглянемо ці функції: 

  виробництво   (P - production) – продукування результатів в 

компанії за рахунок задоволення потреб клієнтів; 

  адміністрування  (A - administrating) – зниження витрат, завдяки 

систематизації, побудові процесів в організації; 

 підприємництво (E - entrepreneuring) – правління змінами та 

прогнозування; 

 інтеграція (I - integrating) – об’єднання людей для досягнення 

спільних цілей, створення взаємозалежності та виключення незамінності.  

В залежності від домінантних функцій кожного лідери, виділяють такі 

стилі управління, які характеризують певні діяльнісні та поведінкові прояви. 

1. Виробник (producer) – орієнтований, в першу чергу, на результат. 

2. Адміністратор ( administrator)  - націлений на оптимізацію та 

мінімізацію використання наявних ресурсів, повинен систематизувати весь 

процес управління організацією, упорядкувати його, встановити так званий 

бюрократичний порядок, прописавши всі функціональні обов’язки.  

3. Підприємець (entrepreneur) – здатний вигадувати нове і успішно 

впроваджувати нові ідеї, у нього завжди багато планів. Такого керівника часто 

не тільки люблять, але й бояться, оскільки він може повністю все 

переосмислити і запропонувати щось дуже креативне. Наявність таких ідей і 

дозволяє будь-якій організації не зупинятись на досягнутому, а йти далі, 

розвиватись. 
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4. Інтегратор (integrator) – це не просто керівник, це лідер, здатний 

створити спільні традиції, цінності, корпоративну культуру організації. Він 

визначає загальну для всіх стратегічну мету, закликає працювати всім разом, 

тим самим підтримувати єдність в колективі [5.] 

Люди хочуть, щоб їхній лідер був не тільки і не стільки професіоналом 

технократичного спрямування, орієнтованим винятково на процес виробництва, 

а насамперед керівником з людським обличчям, що володіє всіма гамами 

психічних переживань. У його діяльності на першому плані повинна стояти 

орієнтація на людину. У цьому і полягає справжня суть лідерства. Не кожному 

керівнику (менеджеру) дано стати лідером. Останнім може бути людина, що 

володіє певними якостями: а) чесність; б) інтелект; в) здатність розуміти людей; 

г) стійкість поглядів; г) впевненість у собі; д) скромність у побуті; е) 

ерудованість. Оскільки лідерство внутрішньо властиве груповій діяльності, а 

виробництво товарів здійснюється людьми, зібраними в робочі групи, то 

лідерство і менеджмент взаємообумовлені. Хочуть організатори виробництва 

чи ні, але в будь-якій робочій групі неминуче з'являється і діє свій лідер. 

Природно, він може бути позитивним чи негативним. В останньому випадку 

діяльність лідера буде небажаною. 

Проблема лідерства та керівництва займає вагоме місце в розвитку будь-

якої організації. Сучасні вимоги до взаємодії між керівником та персоналом 

ускладнені низкою змін, що відбулись в останні роки. Враховуючи сучасні 

умови організації спільної діяльності, вважається за доцільне відбудовувати 

компетентнісні моделі для певних керівних посад і стратегічно підходити до 

розвитку необхідних компетенцій у керівному складі в організаціях [4.] 

Вважаємо за потрібне визначити, що в сучасних умовах на підприємствах 

країни недостатньо уваги приділяється формуванню системи управління 

персоналом як цілісної сукупності взаємодіючих елементів, що забезпечує 

прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. Як показує 

практика, нині на підприємстві вирішення проблем управління персоналом 

переважно обмежується вивченням питань матеріального стимулювання. 
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Удосконалення системи мотивації персоналу є одним із головних завдань 

керівників усіх рівнів. Уміння мотивувати людей є однією з головних 

компетенцій керівника - лідера. Система преміювання та соціальних пільг, 

корпоративні програми нематеріального стимулювання є важливими 

елементами в системі мотивації персоналу, але не гарантують стійко високого 

рівня мотивації співробітників. Зміст роботи, стиль керівництва, 

взаємовідносини в колективі, можливості професійного і кар'єрного зростання, 

визнання, це ті фактори в системі мотивації персоналу, які впливають на рівень 

мотивації співробітників іноді істотно більше, ніж рівень винагороди. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей організації [3].  

У сучасній практиці виділяють наступну класифікацію типів мотивації 

робітників [1]:  

 «Інструменталіст» - такий тип робітника індиферентний до форми 

власності, роботодавцю та іншим заохоченням; мотивація спрямована на 

чистий заробіток, бажано готівкою. Це, наприклад, вантажники, таксисти і т.д.  

 «Професіонал» - для такого працівника найважливіша умова діяльності – 

реалізація своїх професійних навиків та можливостей. Це програмісти, вчені, 

музиканти та художники. Однак, серед двох останніх категорій часто 

трапляються люди, які орієнтовані у своїй діяльності на визнання з боку 

оточуючих.  

 «Патріот». Основа його мотивації – високі ідейні та людські цінності. Це 

вчителі та викладачі ВНЗ, керівники дитячих кружків, лікарі, ті, що працюють у 

системі державної охорони здоров’я, військові. Тобто всі ті, хто працює на 

благо суспільства, не зважаючи на скромну винагороду з боку держави.  

 «Хазяїн» - потреби таких працівників необмежені, мотивація основана на 

досягнення та примноження багатства. Це, перш за все, клас підприємців, які 

йдуть на ризик заради збільшення власного багатства, при цьому створюючи 
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нові продукти та робочі місця. Але, на відміну від попереднього типу 

робітників, вони думають, перш за все, не про благо суспільства, а про своє 

власне.  

 «Люмпен» - працівник, який віддає перевагу зрівняльному розподілу 

матеріальних благ. Його постійно переслідує відчуття заздрості та 

незадоволеності порядком розподілу благ у суспільстві. Це, наприклад, 

«добровільні» безробітні. 

Найкращою стимуляцією співробітників до ефективної роботи є саме 

справедлива оцінка виконаного завдання. Але, якщо це зроблено із запізненням, 

або праця оцінюється за стандартом і не враховуються індивідуальні 

результати, то мотивація робітника буде знижуватись. Що стосується премій за 

особливі досягнення, або інших матеріальних винагород, то їх розміри не 

повинні бути для колективу таємницею, щоб всі співробітники могли 

переконатися, що ефективна праця, ініціатива, прагнення працівника принести 

користь всіляко заохочується керівництвом фірми.  

При всій ефективності та універсальності грошових заохочень обмеження 

системи мотивації лише матеріальними стимулами не дасть підприємству 

бажаного результату. Члени будь-якого колективу - це люди з різними 

життєвими цінностями і установками. Більше того, матеріальні заохочення 

розраховуються на підставі результатів виконаної роботи і можуть змінюватись 

навіть у людей, що займають однакове положення в службовій ієрархії. Все це 

нерідко викликає невдоволення і мало сприяє створенню здорової атмосфери в 

колективі. У багатьох випадках просто необхідна моральна компенсація і 

чинник врівноваження, в ролі якого виступають методи нематеріального 

заохочення [7] 

Соціальні або моральні мотиви та стимули базуються на моральних 

цінностях людини, розуміння цінності та корисності цієї праці. Організаційна 

(або адміністративна) мотивація спирається на закріплене законом право 

роботодавця вимагати від працівників виконання ухвалених правил трудової 

діяльності, які регламентуються як Кодексом законів про працю України, так і 
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внутрішніми документами. Такий вид мотивації передбачає також і засоби 

заохочення, які поєднують її з економічною та соціальною мотивацією, 

пов’язуючи всі види мотивації у єдину систему. 

 Нематеріальна мотивація складається з цілого комплексу аспектів - 

починаючи з самомотивації співробітника і оцінки колегами його заслуг, і 

закінчуючи внутрішнім кліматом компанії, можливістю проявити себе в різних 

аспектах життя фірми, можливістю навчитися чомусь, що є корисним для 

самого співробітника. Методи нематеріальної мотивації можуть 

застосовуватися до конкретного співробітника або реалізовуватися безадресно. 

До останньої відноситься проведення спільних корпоративних заходів, а також 

надання різних пільг – так званого соціального пакета. На сьогоднішній день 

соцпакет є одним з найефективніших способів мотивації співробітників: це, 

наприклад, організація безкоштовного харчування, медична страховка, оплата 

транспорту та мобільного зв'язку, пільгові або безкоштовні путівки в санаторій 

за станом здоров'я, а також можливість підвищити кваліфікацію або пройти 

навчання за рахунок фірми.  

Ще одним методом нематеріального стимулювання є покращення умов 

праці: забезпечення персоналу новітніми технологіями, створення комфортних 

робочих зон, покращення дизайну інтер’єру, встановлення кондиціонування та 

опалення приміщення і т.д. Важливим інструментом також можуть стати 

корпоративні свята, навіть із залученням сімей співробітників [5] 

Не менш важливим методом є соціальна політика організації - по-перше, в 

організації реалізуються пільги і гарантії в рамках соціального захисту 

працівників (соціальне страхування по старості, у зв'язку тимчасової 

непрацездатності, безробіття та інші), встановлені на державному чи 

регіональному рівні. Подруге, організації надають своїм працівникам і членам 

їх сімей додаткові пільги, пов'язані з елементів матеріального стимулювання, за 

рахунок виділених на ці цілі коштів з фондів соціального розвитку організації. 

Неможливо виділити найбільш ефективний метод стимулювання 

персоналу на підприємстві, адже кожен з них має свої переваги та недоліки. 
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Саме тому, матеріальні та нематеріальні стимули повинні взаємно доповнювати 

та збагачувати один одного. Складаючи програму мотивації співробітників, 

необхідно приймати до уваги усі особливості колективу та підприємства в 

цілому, час від часу переглядати внутрішню політику компанії, прислухаючись 

до думки підлеглих. 
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У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до визначення 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства суб’єкта 

ЗЕД. Визначено важливість здійснення оцінки ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства та розкрито сутність кожного з 

методів дослідження. 

Ключові слова: фінансово-господарська діяльність, ефективність, методи 

оцінки, фінансовий аналіз, ефективність діяльності. 

Для того, щоб виявити основні чинники, які впливають на фінансову 

вигоду та діяльність підприємства суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, 

потрібно проводити аналіз фінансово-господарської діяльності. Він дає змогу 

об’єктивно оцінити фінансовий стан, ефективність господарської діяльності 

підприємства. Для покращення результатів діяльності підприємства важливо 

вміти правильно аналізувати показники діяльності , тому вивчення методів 

оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності є дуже важливим,  оскільки такий аналіз може 

об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства, фінансові результати та 

ефективність фінансово-господарської діяльності з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Методичні підходи до оцінки ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності висвітлені в 

доробках: Андрейчук В., Богдановича О., Говорушко Т., Друкер П., Кінг У., 

Кірейцева Г., Ковальов В., Ланг Р.,  Макконел К.,Осипов В., Сайфулін Р., 

Савицька С., Салига К., Стражев В., Ткачук Г., Шеремет О., Шмален Г. та ін.. 

Дослідження методів аналізу фінансової діяльності підприємства висвітлені у 

працях: Амоша О., Блек Дж., Браун Ф., Герчикова І., Друкер П., Каплан Р.,             

Келе Ф., Ковальов А.,Мейєр М., Мних Є., Нортон Д., Петі В.,  Привалов В.,        

Русак Н., Синк Д., Томпсон А. 
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Метою даної статті є узагальнення теоретичних знань та вивчення методів 

оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств субєкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Як економічна категорія ефективність діяльності підприємства відображає 

рівень досягнення цілей підприємства та його конкурентоспроможність на 

міжнародному ринку. Аналіз ефективності діяльності займає важливе місце в 

системі управління підприємством, оскільки результати можуть бути 

використані для формулювання як стратегічних, так і тактичних цілей. 

 В економічній літературі пропонується багато підходів до оцінки 

ефективності діяльності підприємства. Для формування загального висновку 

про ефективність діяльності підприємства доцільно використовувати 

комплексну систему показників, що поєднує всі наступні методи. 

Одним з методів вимірювання та оцінки ефективності діяльності 

підприємства є модель Ф. Д. Брауна, що являє собою математичний зв'язок між 

прораховуваними коефіцієнтами оцінки діяльності компанії: рентабельністю 

активів, рентабельністю продажів та ресурсовіддачею [2, c. 190]. 

Ще один метод фінансового аналізу, запропонований економістом                

Є.В. Мнихом,  базується на основі систематизованого аналізу фінансової 

звітності. Дана методика містить у собі: складання аналітичної моделі балансу, 

аналіз співвідношень, які задаються фінансово-оперативними коефіцієнтами, 

оцінку ліквідності й платоспроможності, майнового стану, фінансової стійкості, 

ділової активності, рентабельності, стану на ринку цінних паперів підприємства 

суб’єкта  зовнішньоекономічної діяльності [1]. 

Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає певну 

послідовність виконання аналітичної роботи. Як правило, у процесі оцінки 

фінансового стану одночасно використовують горизонтальний, вертикальний 

методи аналізу та аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів [5]. 

Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні показників звітності 

попереднього і поточного року, при цьому відбувається зіставлення статей 

кожного звіту і обраховується абсолютна і відносна зміна показників статей. 

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити абсолютну та відносну динаміку за 

кожною статтею фінансової звітності, зміни у майновому та фінансовому стані 

підприємства, динаміці прибутків та витрат, також він дає змогу виявити 

тенденції розвитку підприємства та обрахувати можливі результати фінансової 

діяльності. 
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Вертикальний аналіз – це структурний аналіз балансу та звіту про 

прибутки, він дає змогу вивчити та дослідити  структуру активів підприємства, 

тобто частину основних засобів, оборотних коштів, нематеріальних активів в 

загальній сумі активів балансу. Цей метод використовується для ознайомлення 

з загальною картиною фінансового стану підприємства суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності, через вивчення його структури та динаміки 

ресурсів. 

За допомогою фінансових коефіцієнтів можна оцінити стан показників 

фінансової звітності, тобто проаналізувати фінансову структуру, ліквідність, 

платоспроможності та рентабельність компанії, тощо. Деякі з цих коефіцієнтів 

наведені нижче (таблиця 1). Важливо, що усі показники перебувають у 

взаємозв’язку, тому для того, щоб оцінити реальний стан підприємства 

доцільно обраховувати всі показники та проводити їх комплексну оцінку. 

Таблиця 1 – Коефіцієнти оцінки фінансового стану підприємства 

Коефіцієнти поточної платоспроможності 
Коефіцієнт покриття Визначається співвідношенням усіх поточних 

активів до короткострокових зобов’язань, 
характеризує достатність оборотних засобів 
для покриття своїх боргів. 

Коефіцієнт абсолютної  ліквідності Характеризує негайну готовність 
підприємства ліквідувати короткострокову 
заборгованість і визначається як відношення 
суми грошових коштів підприємства та 
короткотермінових фінансових вкладень до 
суми короткотермінових зобов’язань. 

Коефіцієнти рентабельності 
Коефіцієнт чистого прибутку основний показник рентабельності, оскільки 

характеризує реальну прибутковість 
діяльності фірми, розраховується, як 
відношення чистого прибутку до обсягів 
продажу помножене на 100 

Коефіцієнт оборотності активів Розраховується, як виручка або  чистий дохід 
поділене на середньорічний обсяг активів. 
Значення показника говорить про те, скільки 
товарів і послуг продано за досліджуваний 
період на кожну гривню використаних 
активів. 

Джерело: сформовано автором на основі [5]  
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Перевагами коефіцієнтного методу є наочність одержуваних результатів, 

простота та ефективність розрахунків. Фінансові результати діяльності 

підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем 

рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, 

тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан.  

Ефективність господарської діяльності підприємства суб’єкта ЗЕД відображає 

співвідношення між одержаними результатами від господарської діяльності та 

витраченими на її досягнення ресурсами, тобто визначення ефективності 

господарської діяльності полягає в оцінці її результатів. До таких результатів 

належать: обсяги виготовленої продукції, обсяги продажів, тощо. 

Існує багато методів оцінки ефективності господарської діяльності 

підприємства, один з них запропонований І.Н. Герчиковою і базується на тому, 

що ефективність потрібно рахувати щодо реальних витрат виробництва. Саму 

ефективність слід визначати по рентабельності власного капіталу, по 

рентабельності активів та позикового капіталу [3]. 

Інший підхід запропонований Г. Шмаленом, що вважає одним з основних 

критеріїв оцінки діяльності підприємства саме економічність, тобто досягнення 

певного результату при найменших витратах. При аналізі показників 

підприємства важливим є фінансова стійкість та сума одержаного прибутку [6]. 

Загалом при оцінці ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства доцільно використовувати кілька методів, для того, щоб якісно 

оцінити стан функціонування підприємства на ринку та в подальшому 

правильно обрати стратегію розвитку. 

Найпоширенішими методами сучасного аналізу підприємств як суб’єктів 

ЗЕД є: 

1. Метод порівняння – цей метод базується на порівнянні отриманих 

результатів від діяльності підприємства з середньогалузевим значенням або 

порівняння своїх результатів з показниками лідируючих фірм [4]. 

2. Балансовий метод – метод дає змогу аналізувати забезпеченість 

фінансово-господарської діяльності підприємств ресурсами (трудовими, 

матеріальними, фінансовими) шляхом досягнення рівності аналізованих 

взаємопов’язаних показників [7].  
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3. Метод факторного аналізу – базується на оцінці зміни стійкості 

фінансового стану залежно від впливу на нього різних показників таких як: 

зміна величини необоротних активів, сума доходу за звітний період, тощо [8]. 

Таким чином, аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 

підприємства передбачають всебічне вивчення показників діяльності 

підприємства, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і 

фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. Саме використання 

аналітичних коефіцієнтів для оперативної та точної оцінки ефективності 

функціонування і розвитку господарюючого суб'єкта є загальною рисою 

сучасних підходів до оцінки ефективності  фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Комплексне застосування методів оцінки ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства суб’єкта ЗЕД дозволить 

швидко і правильно оцінити стан підприємства та прийняти рішення, щодо 

покращення результативності. 

Дослідження та вивчення методів оцінки ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємств субєкта ЗЕД є дуже важливим для 

підтримання ефективної діяльності підприємства та контролю стану результатів 

фінансової діяльності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВAННЯ ПРОГРAМИ РОЗВИТКУ 

ПIДПРИЄМСТВA В СУЧAСНИХ УМОВAХ ГОСПОДAРЮВAННЯ 

В дaнiй стaттi розглядaється сутнiсть, знaчення тa основи розробки 

програми розвитку підприємства, що необхiдно для ефективної дiяльностi 

організації на ринку. Здiйснено aнaлiз операційної дiяльностi господaрюючого 

суб’єктa в умовaх невизнaченостi зовнiшнього середовищa. Проведено 

ситемaтизaцiю основних пiдходiв до формувaння стрaтегiї розвитку 

пiдприємствa. Проaнaлiзовaно сутнiсть тa структуру зовнiшнього 

середовищa дiяльностi пiдприємств тa виявлено можливостi i зaгрози для 

господaрюючих суб’єктiв. 
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Ключовi словa: програма розвитку, стрaтегiчний плaн, ринковi вiдносини, 

пiдприємство, упрaвлiння, стрaтегiя, зовнiшнє середовище, 

конкурентоспроможнiсть, стрaтегiчне упрaвлiння. 

 Одним iз нaйaктуaльнiших зaвдaнь сучaсного економiчного розвитку 

Укрaїни є створення умов для ефективного тa динaмiчного переходу до 

ринкових вiдносин. Водночaс дуже вaжливi тaкож реоргaнiзaцiя нaдмiрної 

концентрaцiї тa виробничої монополiї, вдосконaлення оргaнiзaцiйно-

структурних вiдносин тa перегляд зaстaрiлих комaндно-економiчних вiдносин 

тa методiв упрaвлiння. 

У цьому випaдку особливо aктуaльними стaють розвиток 

пiдприємницької дiяльностi, орiєнтовaнa нa споживaчa корпорaтивнa тa 

оргaнiзaцiйнa дiяльнiсть тa кiнцевий результaт - прибуток. Фaктичне вирiшення 

проблем, пов’язaних iз зaбезпеченням нормaльної роботи пiдприємствa (не 

тiльки сьогоднi, aле i в мaйбутньому), зaлежить вiд ступеня розвитку 

методологiї тa стрaтегiчних методiв упрaвлiння. 

Aктуaльнiсть дaної теми посилюється ще й тим, що у свiтовiй економiцi 

виникaють новi фaктори пiдвищення рiвня невизнaченостi, якi не входять до 

iснуючих нaукових концепцiй тa не можуть бути поясненi нa пiдстaвi вiдомих 

зaкономiрностей. До цих фaкторiв можнa вiднести суперечливiсть глобaлiзaцiї 

тa регiонaлiзaцiї економiки, незлaгодженiсть мiж споживчими нaстроями тa 

динaмiкою прибуткiв, мaсовa iндивiдуaлiзaцiя продукцiї, що вже впливaють нa 

дiяльнiсть вiтчизняних суб’єктiв господaрювaння. Врaховуючи вищескaзaне, ми 

ввaжaємо вивчення питaння особливостей формувaння стрaтегiї розвитку 

пiдприємствa в умовaх невизнaченостi зовнiшнього середовищa нaдзвичaйно 

aктуaльним. 

Стрaтегiя пiдприємствa є основою стрaтегiчного плaнувaння, зa 

допомогою якого нa пiдприємствi звaжується комплекс проблем, пов’язaних з 

цiлеспрямовaною переорiєнтaцiєю випуску продукцiї нової номенклaтури й 

aсортименту, впровaдженням i використaнням нових технологiй, розвитку 

мaркетингу, удосконaлювaнням структури керувaння пiдприємством, 

своєчaсною i якiсною пiдготовкою i перепiдготовкою кaдрiв. 
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В економiцi Укрaїни спостерiгaються послiдовнi  стaдiї зростaння 

нестaбiльностi в середовищi, в якому прaцюють оргaнiзaцiї. Цей темп зростaння 

нaбaгaто вищий зa середнiй покaзник у свiтi. У цьому випaдку ефективнa 

дiяльнiсть пiдприємствa повиннa пришвидшити розробку концепцiй 

стрaтегiчного упрaвлiння тa розробити ефективнi стрaтегiї, методи, прогрaми тa 

зaсоби системи упрaвлiння, що робить нaшу тему дослiдження aктуaльною. 

Вiдносно змiсту тa рiзновидiв стрaтегiй оргaнiзaцiї в умовaх 

невизнaченостi зовнiшнього середовищa в лiтерaтурi iснують рiзнi погляди. 

Тaк, Б. Кaрлофф визнaчив стрaтегiю як узaгaльнюючу модель дiй, необхiдних 

для досягнення встaновлених цiлей шляхом координaцiї i розподiлу ресурсiв 

компaнiї [5]. Д. Куiнн тaкож визнaчaв стрaтегiю як плaн, що iнтегрує основнi 

оргaнiзaцiйнi цiлi, полiтику тa дiї, якi можнa об’єднувaти в єдине цiле [2]. Г. 

Мiнцберг, М. Портер, проводячи дослiдження стрaтегiчної поведiнки великих 

корпорaцiй нa конкурентних ринкaх, з’ясувaли, що стрaтегiя є не тiльки 

плaном, a комплексом рiшень тa дiй; i є не послiдовнiстю виконaння 

зaплaновaного, a прямо протилежне цьому, це вiдпрaвнa точкa [3]. 

I. Aнсофф, використовуючи концепцiю стрaтегiчного менеджменту, 

зaзнaчaв, що стрaтегiя – один з декiлькох нaборiв прaвил прийняття рiшення 

щодо поведiнки оргaнiзaцiї, i видiлив чотири групи прaвил: прaвилa 

встaновлення вiдносин пiдприємствa iз зовнiшнiм середовищем; прaвилa 

встaновлення вiдносин i процесiв всерединi пiдприємствa; прaвилa ведення 

щоденних спрaв; зaсоби вимiрювaння результaтiв сьогоденної i мaйбутньої 

дiяльностi компaнiї. Вiн описує стрaтегiю як сукупнiсть прaвил для прийняття 

рiшень з метою зaбезпечення стiйкого зростaння i розвитку пiдприємствa; 

виокремлюючи двi групи прaвил: прaвилa взaємовiдносин пiдприємствa з 

зовнiшнiм середовищем (стрaтегiя бiзнесу) i прaвилa встaновлення рiвновaги 

мiж влaсними внутрiшнiми змiнними (оргaнiзaцiйнa концепцiя) [1].  

Тaкож проблему невизнaченостi пiдприємствa в умовaх зовнiшнього 

середовищa дослiджувaли тaкi вченi, як В.В. Черкaсов [5], Г.М. Коломiєць [6], 

Т.М. Литвиненко [4] тa iн. Вони ввaжaють, що у сучaснiй лiтерaтурi мaють 

мiсце двi основнi концепцiї стрaтегiї: фiлософськa тa оргaнiзaцiйно-

упрaвлiнськa. 
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 Фiлософськa – aкцентує увaгу нa визнaченнi нaпрямку розвитку 

оргaнiзaцiї, який дaє вiдповiдь нa питaння: в якому бiзнесi дiє оргaнiзaцiя i в 

якому бiзнесi вонa повиннa бути? Вiдповiдно до iншої – оргaнiзaцiйно-

упрaвлiнської – концепцiї, стрaтегiя пов'язaнa з конкурентними дiями, зaходaми 

тa методaми здiйснення стрaтегiчної дiяльностi оргaнiзaцiї. При цьому вонa 

мiстить вiдповiдь нa питaння, як оргaнiзaцiя дiє нa вибрaних нею ринкaх. 

М. Мескон тa iн. ввaжaють, що процес стрaтегiчного упрaвлiння мaє 

склaдaтися з дев'яти етaпiв: вибору мiсiї пiдприємствa; формулювaння цiлей 

пiдприємствa; aнaлiзу зовнiшнього середовищa; упрaвлiнського  о6стеження 

внутрiшнiх сильних  i слaбких сторiн; aнaлiзу стрaтегiчних aльтернaтив; вибору 

стрaтегiї; реaлiзaцiї стрaтегiї; упрaвлiння i плaнувaння, реaлiзaцiї i контролю 

реaлiзaцiї стрaтегiчного плaну; оцiнки стрaтегiї. 

Вaсиленко В.A., Ткaченко Т.I. зaпропонувaв вiдносно просту модель, якa 

певною мiрою синтезує рaнiше зaпропоновaнi моделi. Основaми стрaтегiчного 

упрaвлiння, нa думку aвторa, є: aнaлiз зовнiшнього середовищa оргaнiзaцiї; 

внутрiшня дiaгностикa (оцiнкa сильних i слaбких сторiн) оргaнiзaцiї; 

визнaчення мiсiї i цiлей оргaнiзaцiї; розробкa, оцiнкa i вибiр aльтернaтивних 

стрaтегiй зa конкретними пiдсистемaми оргaнiзaцiї; розробкa i розгорнуте 

визнaчення корпорaтивної стрaтегiї як прогрaми конкретних дiй; реaлiзaцiя 

стрaтегiї; оцiнкa результaтiв i зворотний зв'язок [4]. 

Нa сьогоднi основнi принципи тa методи стрaтегiчного упрaвлiння 

укрaїнськими компaнiями (як процес упрaвлiння для встaновлення тa 

пiдтримaння стрaтегiчної вiдповiдностi мiж цiлями оргaнiзaцiї, потенцiaлом 

оргaнiзaцiї тa можливостями у зовнiшньому середовищi) в основному походять 

вiд прaктики iноземних вчених тa aмерикaнських, японських i європейських 

компaнiй. Укрaїнa мaє невеликий досвiд у цiй гaлузi. Беззaперечними лiдерaми 

в цiй гaлузi є СШA тa Японiя. 

Тiльки успiшне оволодiння методaми i пiдходaми сучaсного стрaтегiчного 

упрaвлiння з урaхувaнням ризику появи кризових ситуaцiй i його успiшне 

впровaдження дозволить пiдприємствaм функцiонувaти стaбiльно тa 
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зaбезпечить їм позитивнi перспективи щодо зростaння. A творчий пiдхiд до 

вивчення iноземного досвiду i перенесення його нa ґрунтi укрaїнських 

пiдприємств, з урaхувaнням специфiки господaрювaння в укрaїнськiй 

перехiднiй економiцi, посприяє вiтчизняному бiзнесу в стaновленнi 

конкурентоспроможного виробництвa i зростaнню його ефективностi. 

Стрaтегiя пiдприємствa в умовaх швидкiсних змiн зовнiшнього 

середовищa нa сьогоднiшнiй день розглядaється як результaт, a тaкож як 

сукупнiсть взaємозaлежних рiшень, що визнaчaють прiоритетнi нaпрямки 

використaння ресурсiв, зусиль пiдприємствa для реaлiзaцiї його мiсiї, 

зaбезпечення довгострокових конкурентних перевaг нa цiльових ринкaх, a 

тaкож як зaсiб реaлiзaцiї iнтересiв пiдприємствa. В сучaсних умовaх єдиного 

пiдходу до формувaння стрaтегiї не iснує. 

Доцiльнiсть формувaння стрaтегiї тa зaпровaдження стрaтегiчного 

упрaвлiння у прaктику вiтчизняних пiдприємств обумовлюється тим, що: 

1)  стрaтегiя, вiдобрaжaючи систему цiнностей, погляди вищого керiвництвa 

пiдприємствa, його бaчення мaйбутнього, допомaгaтиме зорiєнтувaти персонaл 

у потрiбному нaпрямку; 2) рaцiонaльнa структурa економiки є тaкою системою 

виробництвa тa його обслуговувaння, якa мaє ринки збуту i нa яку iснує 

aдеквaтний попит, a сaме виробництво здaтне вдосконaлювaтися тa 

розвивaтися, тобто пiдприємствa є iнтегровaнi (aбо iнтегруються) в мiсцеву, 

регiонaльну тa нaцiонaльну господaрськi системи; 3)  aнaлiз середовищa 

пiдприємствa, трaктуючи вихiдну ситуaцiю, визнaчaтиме обмеження, якi ним 

нaклaдaються i можливу його еволюцiю; 4) сформовaнa стрaтегiя виступaтиме 

iнструментом координaцiї, який буде зaбезпечувaти узгодження цiлей, a у 

випaдку виникнення протирiч сприятиме досягненню компромiсiв, 

допомaгaтиме здiйснювaти дiaгностику дiяльностi пiдприємствa, визнaчaючи 

причини вiдхилень мiж результaтaми тa цiлями (причини стрaтегiчних 

розривiв); 5) нaявнiсть сформовaної стрaтегiї пiдвищувaтиме aдaптивну 

готовнiсть пiдприємствa до непередбaчених змiн, демонструючи зв'язок мiж 

функцiонaльними пiдроздiлaми пiдприємствa, сприятиме обґрунтовaному [6]. 
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Aле пiдприємство, яке володiє стрaтегiєю i зaпровaджує стрaтегiчне 

упрaвлiння, зaвжди мaє можливiсть поводитися послiдовно i системно, що 

збiльшує iмовiрнiсть досягнення ним постaвленої мети. 

I, як покaзує зaрубiжний, зокремa aмерикaнський, досвiд, бiльшiсть 

успiшних пiдприємств регулярно розробляють стрaтегiю свого розвитку. A 

основним зaвдaнням тaкого упрaвлiння нa цих пiдприємствaх є зaбезпечення 

досягнення прибутку не тiльки сьогоднi, aле й постiйно в довготривaлiй 

перспективi. 

Отже, сьогодні пiдприємство повинно мaти добре обґрунтовaну стрaтегiю 

дiй, a тaкож бути готовим aдaптувaтися до можливої змiни умов зовнiшнього 

середовищa. Тенденцiї сучaсного розвитку економiчної ситуaцiї в Укрaїнi 

хaрaктеризуються високим динaмiзмом, aктивiзaцiєю структурних зрушень тa 

зaгостренням конкурентної боротьби.  

Процеси у зовнiшньому середовищi нaбувaють ознaк комплексностi, 

взaємодоповнювaностi тa взaємопричинностi. Цi явищa обумовлюють 

необхiднiсть нaукового пошуку нових мехaнiзмiв i методiв стрaтегiчного 

упрaвлiння, стрижнем якого повиннa стaти стрaтегiя розвитку пiдприємствa, 

якa мaє вiдповiдaти перетворенням в нaцiонaльнiй економiцi, гaрмонiзувaти 

вплив i взaємозв’язки мiж фaкторaми внутрiшнього тa зовнiшнього середовищa. 

Врaховуючи це, стрaтегiя пiдприємствa повиннa сприяти розвитку його 

дiяльностi, формувaнню резервiв, ефективному використaнню фiнaнсових 

ресурсiв тa пiдвищенню потенцiaлу пiдприємствa зa умов коливaнь ринкової 

кон’юнктури.  

При розробцi стрaтегiї розвитку пiдприємствa в невизнaчених умовaх 

зовнiшнього середовищa рекомендовaно врaховувaти рiзнi пiдходи до 

формувaння стрaтегiї в зaлежностi вiд хaрaктеристик гaлузi, в якiй функцiонує 

пiдприємство, a тaкож фaктори зовнiшнього середовищa: економiчнi, 

соцiaльно-культурнi, полiтичнi, виробничо-технологiчнi тa ринковi. 

Тaким чином, можнa зробити висновок, що пiдприємствa, якi володiють 

стрaтегiєю i зaпровaджують стрaтегiчне упрaвлiння, зaвжди мaють можливiсть 
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поводитись послiдовно i системно у своєму бiзнесi, зокремa тa в ринковому 

динaмiчному конкурентному середовищi в цiлому, що збiльшує iмовiрнiсть 

досягнення ними постaвленої мети. Тому зaпровaдження системи стрaтегiчного 

упрaвлiння в Укрaїнi i є об'єктивно необхiдним процесом у сферi оргaнiзaцiї 

упрaвлiння бiзнесом.  
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Більшість досліджень в області прийняття управлінських рішень 

спрямовані на вивчення процесу прийняття рішень у великих компаніях. 

Результати цих досліджень не завжди можуть виявитися корисними для 

керівників малих фірм, які мають свої особливості управління. Компанії малого 

бізнесу відіграють важливу роль в суспільстві, оскільки надають нові робочі 

місця і часто є генераторами інновацій. Однак обмежені фінансові ресурси і 

невеликий ринковий досвід призводять до високої смертності малого бізнесу 

[1]. Керівникам малих підприємств необхідно навчитися приймати більш якісні 

управлінські рішення, щоб знизити ризик провалу на ринку. 

Метою даного дослідження є вивчення характеристик процесу прийняття 

успішних управлінських рішень в малому бізнесі для визначення часто 

використовуваних підходів до прийняття таких рішень. 

У малому бізнесі, як правило, зливаються функції управління і праці, що 

формує специфіку прийняття управлінських рішень [2]. Фокусом даного 

дослідження були обрані мікропідприємства з чисельністю співробітників до 15 

осіб. Важливість вивчення управлінських рішень пояснюється тим, що невдалі 

управлінські рішення можуть привести до більш руйнівних наслідків для 

компанії, ніж помилкові оперативні рішення. 

На першому етапі дослідження необхідно було визначити характеристики 

процесу прийняття управлінських рішень, які можуть вплинути на результати 

рішень. Невід'ємною частиною процесу прийняття рішення є учасники цього 

процесу. Керівник може прийняти рішення одноосібно або залучити інших осіб 

до процесу прийняття рішення. Дослідження показують, що групове 

обговорення сприяє прийняттю більш оптимальних управлінських рішень і 

забезпечує різноманітність знань, досвіду, інформації та підходів до вирішення 

проблем [2]. Зарубіжні дослідження процесу прийняття управлінських рішень у 

великих компаніях показують, що керівники уникають залучення великої 

кількості осіб (в тому числі співробітників) до процесу прийняття рішень, 

оскільки вважають його витратним за часом [1]. Взаємодія між учасниками 

процесу прийняття рішень впливає на результати вирішення в декількох 
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напрямках. Інтенсивний характер комунікацій між основними учасниками 

процесу прийняття рішень позитивно позначається на якості рішень [2]. 

Дослідження також показують, що конструктивні розбіжності і обговорення 

сумнівів щодо рішень призводять до більш успішним рішенням [3]. Однак 

культура компаній може перешкоджати відкритого обговорення несприятливих 

наслідків рішення і альтернативних точок зору. 

По-перше, в організаціях часто з більшою ймовірністю приймаються 

рішення, щодо яких керівники демонструють упевненість. Це може привести до 

помилкових рішень внаслідок ігнорування ризиків та іншої важливої 

інформації. 

Інший важливий аспект процесу прийняття рішень - це збір і аналіз 

інформації. Результати досліджень про вплив використання інформації на 

наслідки рішень суперечливі. Одні дослідження говорять, що використання 

більшої кількості інформації при прийнятті управлінських рішень призводить 

до швидших і якісним рішенням. Інші - не виявили зв'язку між кількістю даної 

інформації, яке вимірювалося кількістю запитуваних даних під час нарад, і 

якістю рішень. 

Наступна характеристика процесу прийняття управлінських рішень - це 

вибір з кількох альтернатив. Дослідження показують, що компанії виграють від 

розгляду більшої кількості варіантів рішення. Дослідження процесу прийняття 

управлінських рішень у великих компаніях показало, що на етапі визначення 

альтернатив більшість компаній обмежувалося єдиним рішенням. Конкретне 

«готове» рішення може бути краще для керівництва, оскільки воно зменшує 

невизначеність. Однак розгляд обмеженої кількості варіантів рішення може 

привести до втрачених можливостей і відстоювання нежиттєздатних ідей. 

Дослідження також встановили ефективність розгляду кількох альтернатив 

одночасно [4]. Наприклад, дослідження впливу одночасного і послідовного 

процесів розробки рекламних оголошень показало, що паралельне 

виготовлення декількох макетів веде до поліпшення результатів з точки зору 

дизайну і більшого розмаїттям. У деяких ситуаціях керівники можуть знизити 
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ризики рішення, втіливши в реальність кілька варіантів одночасно; ця практика 

подібна диверсифікації ризиків в теорії портфельних інвестицій. Ще однією 

особливістю процесу прийняття рішень може виступати відношення до ризику. 

У компаніях виникає феномен відрази до втрати, коли індивіди надають більше 

значення тому, що втрачають, ніж того, що набувають. В результаті виникає 

прагнення зберегти статус-кво. Існує й інша крайність, коли керівники 

відрізняються надмірною впевненістю в результатах рішення, недооцінюючи 

можливі ризики. 

Наступним етапом роботи було розгляд особливостей управління малим 

бізнесом. В рамках даного дослідження інтерес викликає концепція 

підприємництва, яка пов'язана з веденням малого бізнесу. Підприємницька 

діяльність часто асоціюється з реалізацією можливостей, проактивним 

поведінкою, інноваційною діяльністю та ризиком [4]. 

Поняття «підприємець» відрізняється від поняття «власник бізнесу» тим, 

що останній орієнтований на стабільний дохід, в той час як для підприємця 

основною метою є зростання компанії [3]. 

Однією з характеристик управління малим бізнесом є функціонування в 

умовах обмежених ресурсів. Таким чином, підприємці прагнуть 

використовувати мінімальний обсяг ресурсів на кожній стадії розвитку 

компанії, що може сприяти більш креативним способам досягнення 

управлінських цілей. Для того щоб краще зрозуміти характеристики управління 

підприємницької фірмою, можна порівняти підприємницьку діяльність з 

професійним менеджментом. Професор С. Сарасваті займалася дослідженням 

відмінностей між мисленням підприємців і топ-менеджерів великих корпорацій 

[1]. З інтерв'ю з підприємцями та керівниками великих фірм було зроблено 

кілька висновків: 

- в великих організаціях управлінське управління полягає у 

формулюванні цілей і визначенні найбільш ефективних шляхів їх досягнення за 

допомогою наявних засобів; 
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- підприємці не встановлюють цілі, але маючи певні кошти і 

використовуючи уяву, вони діють в деякому напрямку і отримують 

незаплановані результати; 

- підприємницьке поведінка відрізняється спонтанністю в діях і 

прагненням йти на ризик; 

- модель поведінки підприємців є ефективною тільки на ранніх стадіях 

роботи підприємницької фірми; при подальшому розширенні компанії 

управлінське мислення стає необхідністю. 

Коли менеджери великих компаній досліджували ринок, проводили 

конкурентний аналіз і будували прогнози, підприємці знаходили потенційних 

клієнтів в найближчому оточенні і намагалися продати продукт, навіть якщо 

фізично він ще не існував. Цей феномен отримав назву культури експериментів 

в компаніях малого бізнесу. На думку автора дослідження, тестування ідеї 

сприяє виявленню проблем на ранніх етапах реалізації, що знижує витрати 

здійснення нежиттєздатних рішень. 

Найбільш характерні підходи до прийняття успішних управлінських 

рішень в компаніях малого бізнесу відрізняються наявністю групового 

обговорення, розглядом кількох альтернатив, плануванням процесу виконання 

рішення, частими комунікаціями між основними учасниками процесу 

прийняття рішення і наявністю конструктивних розбіжностей в процесі 

обговорення рішень (вказали понад 70% респондентів). Найменш характерно 

для процесу прийняття успішних управлінських рішень бажання зберегти 

статус-кво (15% респондентів). Більшість керівників брали управлінські 

рішення за допомогою групового обговорення (85%). 

На думку дослідників, наслідком прийняття рішень в групі є пошук 

найбільш раціонального рішення [1, 2, 4]. Співробітники залучалися до процесу 

прийняття рішень в 60% випадків, що могло сприяти підвищенню якості 

реалізації рішень. Опитані керівники вказували на частий характер взаємодії 

між основними учасниками процесу прийняття рішень (70%), що також 

позитивно позначається на результатах рішень [2]. Наслідком відкритого 
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групового обговорення є виникнення конструктивних розбіжностей, які 

призводять до поліпшення якості рішень [1]. Більшість опитаних керівників 

відзначали наявність конструктивних розбіжностей між учасниками процесу 

прийняття рішення (70%). Виникнення конфліктів може зашкодити процесу 

прийняття рішень, оскільки конфлікти породжують негативну атмосферу і 

подовжують процес прийняття рішення. Керівники малого бізнесу відзначали 

виникнення конфліктів тільки в 35% випадків. Більшість керівників розглядали 

більше одного варіанту рішення (83%). Множинні варіанти рішень дозволяють 

керівникам поєднувати кращі риси кожної альтернативи. Велика частина 

опитаних керівників оцінювали альтернативи одночасно (64%), що також, 

згідно з дослідженнями, сприяє прийняттю більш успішних рішень [2]. 

Більшість керівників також оцінювали ризики прийнятих ними рішень (62%), 

що могло сприяти зменшенню надмірної впевненості у правильності рішень і 

пошуку шляхів мінімізації ризиків. Велика частина опитаних керівників 

відзначали, що після прийняття рішення вони мали чіткий план дій, 

розподіляли обов'язки і встановлювали терміни (78%), що згідно з 

дослідженнями покращує якість реалізації рішення [3]. Близько половини 

опитаних вказали на раціональний процес прийняття управлінських рішень, 

який включає збір додаткової інформації, використання різних джерел 

інформації і аналітичне осмислення інформації (аналітичний стиль прийняття 

рішень). Менше половини опитаних керівників вказали на проведення 

експериментів перед остаточною реалізацією рішення. Важливо відзначити, що 

процес прийняття успішних управлінських рішень в компаніях малого бізнесу в 

більшості випадків був спрямований на істотні зміни (85%), що говорить про 

відсутність страху перед змінами і небажанні зберігати статус-кво. 

Потрібно враховувати той факт, що не всі управлінські рішення можна 

протестувати. Більшість керівників вказали на планування процесу реалізації 

рішення, яке включає визначення плану дій, розподіл обов'язків між 

виконавцями і установку крайніх термінів реалізації рішення. Стиль прийняття 

рішень керівників малого бізнесу виявився зміщеним в сторону аналітичного 
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підходу: вони проводили ретельний аналіз інформації, що надходить і вважали 

за краще поводитися обачно, не здійснюючи швидких дій. Слід звернути увагу, 

що більшість опитаних керівників вказали на розгляд кількох варіантів 

рішення. Якщо брати в розрахунок результати дослідження великих компаній, 

які часто обмежувалися єдиним рішенням в процесі прийняття управлінських 

рішень [2], можна розглядати перевагу множинності варіантів як особливості 

прийняття рішень на малих підприємствах. Однією з характеристик управління 

малим бізнесом є функціонування в умовах обмеженості ресурсів, що 

приблизно може сприяти більш креативним способам вирішення проблем і 

досягнення управлінських цілей. 

Таким чином, дослідження процесу прийняття управлінських рішень в 

компаніях малого бізнесу дозволило визначити підходи до прийняття успішних 

управлінських рішень, які можуть бути корисні керівникам малих фірм, які 

прагнуть оптимізувати процес прийняття управлінських рішень для 

забезпечення більш стійкого положення на ринку. Результати даного 

дослідження узгоджуються з результатами зарубіжних досліджень про фактори, 

що визначають успішність рішень. Однак процес прийняття успішних 

управлінських рішень в малому бізнесі має свої особливості. Наприклад, така 

важлива практика, як збір і аналіз інформації в цілому може мати менше 

значення для процесу прийняття рішень, ніж, наприклад, розгляд декількох 

альтернатив, часті комунікації, конструктивні розбіжності і ін. З іншого боку, 

результати дослідження суперечать думку деяких дослідників про спонтанність 

дій керівників малих фірм і не прихильності аналізу.  
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Розглянуто сутність поняття «логістичні витрати». Доведено, що на 

формування логістичних витрат впливають кількісні та якісні фактори, на 

етапах надходження, оформлення замовлення, планування виробництва, 
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Застосування сучасних методів і підходів до управління операційними 

потоками стає значним потенціалом для ефективного управління 

підприємством діяльності в Україні. При цьому концепція розвитку 

підприємства формує вектор зменшення і логістичних витрат. Логістичні 

витрати виникають при русі та зберіганні товарно-матеріальних цінностей, 

починаючи від вибору постачальника сировини до післяпродажного 

обслуговуванняспоживача.  

У науковій літературі велика увага приділяється оцінці вартості 

логістичних операцій в розрізі глобалізацій них процесів. Крім того потреба в 

сучасних механізмах управління ними, привела до появи великої кількості 

наукових публікацій зарубіжних і українських авторів. Проблеми оцінки витрат 

логістики викладені в працях: .Т.Джонсона, Р. Каплана, Р. Льюїса,                

М. Крістофера, М. О’Гіна та ін. Серед українських науковців, найбільший 

внесок у розробку концепції логістики зробили такі дослідники, як: 

Є.Крикавський, Є.Новопісна, М. Окландер, Т. Савенкова, О. Тридід, Н.Чухрай, 

та ін.  
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Однак, проблеми управління логістичними витратами вивчені недостатньо 

глибоко та потребують більш детального опрацювання на практиці вітчизняних 

промислових підприємств. Крім цього, принципи класифікації логістичних 

витрат, представлені в наукових працях названих вище вчених, істотно 

відрізняються через відмінності в перспективах і спрямуваннях їх досліджень.  

Метою статті є аналіз сутності логістичних витрат підприємства, та 

виділення чинників їх формування  в сучасних умовах господарювання  

Логістика – це управління потоком товарів між точкою відправлення і 

пунктом споживання. Вона позиціонує ланцюжок поставок від виробника до 

споживача як новітню систему управління господарською діяльністю 

підприємства. На кожному з етапів трансформації права власності на 

матеріальні цінності та їх фізичне переміщення супроводжується появою 

витрат, які називаються логістичними. Логістична концепція розвитку 

підприємства орієнтується на мінімізацію сукупних витрат на організацію руху 

та зберігання матеріальних цінностей, починаючи від вибору постачальника 

сировини і завершуючи доставкою продукції з постпродажним 

обслуговуванням споживача. 

На думку Новопісної Є.В., логістичні витрати є складовою частиною 

загальних витрат підприємства і супроводжують рух матеріального потоку, 

тобто формуються паралельно з ним, для виконання головної мети 

функціонування логістичної системи – доставки товару в потрібне місце, в 

потрібній кількості, за певний проміжок часу [1]. 

Савенкова Т. І. визначає, що логістичні витрати пов'язані з виконанням 

логістичних операцій (розміщення замовлень на поставку продукції, закупівля, 

складування продукції, внутрішньовиробниче транспортування, проміжне 

зберігання, зберігання готової продукції, відвантаження, зовнішнє 

транспортування та ін.), а також витрати на персонал, обладнання, приміщення, 

складські запаси, передачу даних про замовлення, запаси, поставки [2] 

Багатоаспектність логістики зумовлює мультиваріантність наукових 

позицій щодо змісту витрат логістичної діяльності. Узагальнюючи різні наукові 
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погляди на поняття логістичних витрат, можна сформувати їх розуміння у 

більш широкому змістовому наповненні. Отже, логістичні витрати – це 

складова витрат операційної діяльності підприємства, які пов’язанні із 

вивченням ринку запасів їх закупівлею та складуванням, зберіганням, 

передачею у виробництво, відвантаженням, зовнішнім транспортуванням.  

Крім логістичних витрат рекомендовано застосовувати дефініцію 

«логістичні затрати», особливо для цілей управлінського обліку. Під 

логістичними затратами слід розуміти вартість використаних ресурсів 

(матеріальних, трудових та фінансових) при здійсненні логістичних операцій. 

Доцільність застосування такого категорійного поняття пояснюється 

розкриттям дефініції витрати у П(С)БО 16 «Витрати», у відповідності до якого 

вартість придбаних але не реалізованих запасів, не є витратами, оскільки при 

наявності збільшення зобов’язання перед постачальниками відсутня друга 

умова визначення витрат – зменшення власного капіталу. Відтак є необхідність 

у використанні терміну «логістичні затрати», який за змістом враховує 

загальноприйняте наукове трактування витрат діяльності. 

Поступальне доповнення логістики новими функціями призвело до 

зростання витрат, які можна асоціювати з логістичною діяльністю. На сьогодні 

не існує єдиної класифікації логістичних витрат з акцентом на відповідність 

інформаційним потребам користувачів.  

Класифікація логістичних витрат відбувається відповідно до цільової 

спрямованості управління підприємством. Класифікація є одним із методів 

пізнання облікових об’єктів логістичної діяльності. Науково обґрунтоване 

групування витрат діяльності підприємств за встановленими однорідними 

ознаками є основою класифікації логістичних витрат і є важливим для цілей їх 

обліку, аналізу, контролю, планування та прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

Класифікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 

присутня в управлінні усіх суб’єктів господарювання. Виокремлення таких 

логістичних витрат ґрунтуються на економічній природі господарської 
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діяльності і найбільш частому використанні на практиці. Проте така 

класифікація не може повністю відповідати інформаційним потребам 

керівництва підприємства щодо необхідності інформації про витрати за їх 

цільовим призначенням, за окремо виділеними видами продукції, при 

контролюванні за раціональним розподілом та використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. Тому, виникає необхідність у розробленні 

інших підходів до класифікації логістичних витрат. 

Варто зазначити, що для логістичних витрат, як вірно стверджує 

Є.В.Новопісна, характерними є: розподіл за різними групами витрат, що 

класифікуються за традиційними аспектами (видовий та кількісний); висока і 

часто зростаюча частка сукупних витрат підприємства; мінливість величини 

витрат у різні періоди часу; розподіл відповідальності за їх виникненням між 

безліччю організаційних ланок та робочих місць, з яких складається логістична 

система; трудомісткість заходів, пов’язаних з визначенням їхнього загального 

обсягу і виконанням великої кількості розрахункових операцій [1]. 

Таньков К., Тригід О. і Колодизєва Т. розрізняють такі види логістичних 

витрат: 

– постійні витрати, які не залежать від обсягів виробництва і збуту, тобто 

від інтенсивності матеріальних потоків. До них, зокрема, зараховують витрати 

за оренду складських приміщень; 

– змінні витрати, які залежать від інтенсивності матеріальних потоків, що 

контролюються підприємством. До них можна зарахувати витрати на закупівлю 

сировини, транспортні витрати; 

– загальні або валові витрати як сума постійних та змінних; 

– середні витрати – величина відповідних витрат на одиницю 

матеріального потоку; 

– граничні витрати, які визначаються як приріст відповідних витрат: 

постійних, змінних, загальних і середніх, що виникає в результаті збільшення 

матеріального потоку на одну одиницю [3]. 

Крім наведених видів логістичних витрат, їх можна ще класифікувати: 

а) за стадіями логістичного процесу (витрати на стадії закупівлі, витрати 

на стадії виробництва, витрати на стадії реалізації); 
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б) залежно від включення у собівартість (витрати, які включаються у 

собівартість, та витрати періоду); 

в) за елементами (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати); 

г) залежно від рівня контролю (контрольовані відділом постачання, 

відділом збуту, керівником підприємства, начальником цеху, завідувачем 

складу тощо); 

д) за методом обчислення (маржинальні й середні); 

е) за відношенням до джерел покриття (вхідні і вихідні); 

є) за впливом на прийняття рішень (релевантні, нерелевантні); 

ж) за принципом спрямування (дійсні та можливі). 

Склад та величина логістичних витрат безпосередньо залежить від 

факторів впливу на них. У таблиці 1 відображені основні чинники, котрі 

впливають на величину логістичних витрат. 

Значна варіативність факторів, які впливають на логістичні витрати, дають 

підстави зробити висновок, що для управління ними необхідне ведення цілісної 

системи оцінки параметрів логістичної діяльності, а не лише розмірів витрат.  

Таблиця 1- Чинники впливу на формування логістичних витрат 

Логістичні функції та 
операції 

Чинники формування логістичних витрат 
Кількісні фактори Якісні фактори 

Надходження, обробка 
і оформлення 
замовлення 

умови та обсяг замовлення, 
структура витрат на одне 

замовлення 

Масштаб застосування 
сучасних інформаційних 

технологій 
Планування 
виробництва 

Зміна обсягів діяльності, 
матеріаломісткість продукції 

Вимоги до якості продукції та 
інноваційні технології 

Закупівля і поставка 
продукції 

виробнича програма, 
ціни на сировину і матеріали, 

обмеженість власного і 
позикового капіталу 

методи постачання і 
обслуговування, фінансове 
становище підприємства 

Складування і 
зберігання продукції 

складські площі, рівень і 
стан запасів, рівень 
обладнання складів 

Використання сучасних 
концепцій управління 

Збут продукції 
Територія зовнішніх і 

внутрішніх ринків, сезонні 
коливання, темпи інфляції 

Конкурентоспроможність 
підприємства на ринку, 
концентрація споживачів, 

Доставка продукції 
 споживачеві 

Характер вантажів, знижки, 
маршрутизація перевезень 

Вимоги до умов 
транспортування, 
завантаженість 

Джерело: сформовано автором 
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У розвинених країнах у структурі логістичних витрат найбільшу частку 

займають витрати на управління запасами (20–40%), транспортні витрати 

(15–35%), витрати на адміністративно-управлінські функції (9–14%) [3]. За 

станнє десятиліття помітно зріс обсяг логістичних витрат багатьох підприємств 

на такі комплексні логістичні функції, як: транспортування, обробка замовлень, 

інформаційно-комп’ютерна підтримка, логістичне адміністрування [4]. В 

закордонних компаніях аналіз логістичних витрат, в основному, проводиться у 

відсотковому відношенні до прибутку або ж до обсягу продажів готової 

продукції підприємства [4]. 

Сучасний конкурентний характер ринку, цільова орієнтація виробництва і 

розподіл продукції відповідно до запитів споживачів визначають необхідність 

пошуку додаткових можливостей для зниження логістичних витрат, а також 

підвищення рівня споживчого обслуговування та ефективності господарської 

діяльності. Оскільки логістика є комплексним процесом у бізнесі, логістичні 

витрати становлять значну частину загальних витрат підприємства. В умовах 

активної ринкової конкуренції, фінансової нестабільності та прояву глобальних 

кризових явищ, виникає необхідність в оптимізації структури логістичних 

витрат підприємства. Скорочення певних видів логістичних витрат збалансовує 

фінансовий стан та оптимізує бізнес процеси підприємства.  

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити такі висновки: логістичні 

витрати слід розуміти як складову витрат операційної діяльності підприємств, 

пов’язаних з вивченням ринку запасів, їх закупівлею, складуванням, 

зберіганням, відвантаженням і зовнішнім транспортуванням, у результаті чого 

відбулося зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призвело до 

зменшення власного капіталу підприємства. Будь-яка оптимізація витрат не 

може бути виконана без врахування чинників, які впливають на ці витрати. 

Загальні логістичні витрати залежать від кількісних і якісних факторів. 

Основними класифікаційними ознаками логістичних витрат слід вважати такі: 

за стадіями логістичного процесу (витрати на стадії закупівлі, витрати на стадії 

виробництва, витрати на стадії реалізації); залежно від включення у 
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елементами (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на 

соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати); залежно від рівня 

контролю (контрольовані відділом постачання і відділом збуту, керівником 

підприємства, начальником цеху, завідувачем складу тощо); за методом 

обчислення (маржинальні та середні); за відношенням до джерел покриття 

(вхідні й вихідні); за впливом на прийняття рішень (релевантні, нерелевантні); 

за принципом спрямування (дійсні і можливі). 
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Під управлінням найчастіше розуміється процес вироблення і реалізації 

цілеспрямованих впливів на об'єкт в інтересах досягнення певних результатів, 

тобто заздалегідь наміченої і усвідомленої мети на основі інформації про об'єкт 

управління і зовнішньому середовищі. 

В основі цільового підходу лежить ключова ідея сучасного менеджменту: 

щоб підвищити ефективність управління підприємством, слід здійснювати його 

узгоджено за програмними цілями. Якщо цільові устремління і дії виконавців 

або підрозділів не будуть узгоджені, втрати неминучі. Цільові методи 

орієнтовані на те, щоб забезпечити узгодженість між цілями кожного з 

виконавців і підрозділів з головною метою компанії, а також узгодженість між 

цілями і ресурсним потенціалом. Виходячи з цього, цільовий підхід повинен 

припускати: Визначення та структуризацію системи, Визначення основних 

цілей і планування результату роботи, Формування сукупності завдань, 

вирішення яких необхідне для отримання результатів, Конкретне вимір 

результату досягнення поставлених цілей по етапах виконання. Об'єктами 

управління можуть служити предмети, люди, різноманітні процеси (виробничі, 

соціальні та інші). При управлінні людьми вплив здійснюється по відношенню 

до окремих осіб або колективів - тобто стосовно організаціям, підприємствам, 

галузям господарства, сфер діяльності, всієї економіки або суспільству в 

цілому. Також об'єктами управління можуть бути ресурси (трудові, фінансові, 

матеріальні, природні та інші) або потенціал (науково-технічний, економічний 

та іншої), яким характеризується організація, галузь, регіон чи вся країна. 

Базовим поняттям при цьому виступає мета [1]. 

Метою називають бажаний або ідеальний стан, на досягнення якого 

орієнтується процес управління або вся діяльність суб'єкта. Досягнення мети 

здійснюється із застосуванням засобів. Мета повинна відповідати засобам, тоді 

можна говорити про формування сприятливих умов для ефективного 

здійснення управління. Оскільки ступінь досягнення цілей визначає добробут 

зацікавлених осіб, вони в тій чи іншій мірі докладають зусиль для досягнення 

організаційних цілей. Часто буває, що результат не відповідає очікуванням. Це 
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може бути пов'язано як з незапланованими змінами у зовнішньому середовищі, 

так і з відхиленнями в виконуваних самою організацією діях. Отримання 

прибутку не є універсальною метою, застосовної до всіх організацій, тому що: 

Поряд з комерційними, широкого поширення набули некомерційні організації, 

Більшістю великих організацій керують не власники, а наймані менеджери. Їх 

завдання можуть бути пов'язані не тільки з збагаченням, Як не дивно, сам 

прибуток визначається здатністю запропонувати людям те, що в даний момент 

може задовольнити їх потреби. На більший прибуток можуть розраховувати ті 

організації, які добре справляються з цим завданням[2].  

Мета організації залежить від системи цінностей власників ключових 

ресурсів. При цьому до формулювання мети пред'являються досить жорсткі 

вимоги: Найчастіше мета є відображенням суб'єктивного стану, яке займає дана 

організація в суспільстві, її масштабу і характеру діяльності, кадрового та 

виробничого потенціалів. 

Цільовий підхід базується на генеральній ідеї сучасного етапу 

управління: для підвищення ефективності їх функціонування необхідно 

узгоджене по цілях управління, так як неузгодженість цільових устремлінь і дій 

підрозділів організації і виконавців - головне джерело втрат. Цільові методи 

спрямовані на узгодження цілей кожного підрозділу і виконавця з генеральною 

метою організації, на узгодження її цілей з ресурсними можливостями. Тому 

цільовий підхід передбачає 

- визначення та структуризація системи, 

- визначення цілей або планованих результатів роботи, 

- формування безлічі вирішуваних завдань по досягненню результатів, 

- вимір конкретних результатів по етапах досягнення поставлених цілей 

[4]. 

В якості об'єктів управління можуть виступати будь-які речі, люди, а 

також певні процеси (соціальні, виробничі та інші). Управління людьми 

здійснюється шляхом впливу на окремих осіб або на колективи трудящих, 

тобто на конкретні підприємства, організації, галузі господарства, сфери 
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діяльності, всю економіку або суспільство в цілому. Об'єктом управління 

можуть слугувати також певні ресурси (природні, матеріальні, трудові, 

фінансові та інші), а також економічний, науково-технічний і інший потенціал 

країни, галузі господарства або підприємства (організації). 

Визначальним у формулюванні змістовних цілей будь-якої системи є мета 

системи більш високого порядку. Загальна мета повинна найбільш повно 

характеризувати основні орієнтири функціонування системи й сприяти 

виявленню ефективних шляхів їх досягнення. Цього можна добитися шляхом її 

опису у вигляді ієрархічної структури, усі елементи якої взаємозалежні й 

взаємообумовлені, конкретизують загальну мету, визначені її втримуванням. 

Іншими словами, необхідно всебічно описати загальну ціль у вигляді 

сукупності підлеглих їй приватних цілей (підцілей), тобто виконати її 

декомпозицію. В економічній літературі пропонується кілька варіантів 

розв'язку цього завдання. Найпоширенішими з них є:  

1) інтерпретація складної цілі у формі графа (дерева) цілей, де цілі вищого 

рівня послідовно дезагрегуються на окремі складові [3];  

2) опис складної цілі у вигляді матриці, у якій за підметом та присудком 

перелічується єдиний набір цілей, а на перетинанні рядків і стовпців ставиться 

позначка при наявності (відсутності) взаємозв’язку відповідних цілей [3].  

Слід зазначити, що графічна й матрична структури доповнюють одна 

одну. Перша описує принциповий склад і співвідношення цілей різних рівнів, 

друга більш детально характеризує внутрішні відносини й взаємозв'язок 

багатоцільових систем. 

Незважаючи на те, що загальний підхід до цільополягання є повністю 

справедливий і відносно допоміжних виробництв, його використання в даному 

конкретному випадку вимагає урахування двох обставин:  

1) об'єктивно існує підпорядкованість цілей допоміжних виробництв 

інтересам і цілям основного виробництва; 

2) економічні цілі є загальними для окремих видів допоміжних 

виробництв.  
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Перша обставина обумовлена тим, що діяльність допоміжних виробництв 

спрямована, головним чином, на забезпечення продукцією й послугами 

підрозділів основного виробництва. Продукція допоміжних виробництв 

використовується переважно на даному підприємстві, і всі витрати, пов'язані з 

її виробництвом, включаються в собівартість кінцевої продукції. Це робить не 

завжди доцільним збільшення обсягів виробництва окремими допоміжними 

підрозділами, а виходить, вимагає чітких акцентів у змістовному формулюванні 

цілей.  

Спільність економічних цілей допоміжних виробництв визначається, з 

одного боку, спільністю більшості класифікаційних характеристик, з інший, - 

самим змістом економічної діяльності, пов'язаної з використанням усіх видів 

ресурсів і одержанням матеріальноречовинних результатів. Ці дві обставини 

прийняті до уваги на стадії постановки економічних цілей допоміжних 

виробництв.  

Функціонування допоміжних виробництв носить більш складний 

характер і представляє із себе сукупність взаємозалежних технічних, 

економічних і соціальних процесів. Існують ще інші важливі для управління 

характеристики цілей, які зовсім випадають із поля зору в ході редукції 

загальної цілі. Загалом, редукція розкриває тільки один, змістовний аспект 

проблеми цільополягання, а це виявляється недостатнім для розв'язку 

багатоскладових завдань управління. 

 Інші аспекти характеризує наступна класифікація цілей промислового 

підприємства:  

- характер цілей: технічні, економічні, соціальні;  

- відношення до сфер діяльності: інвестиційні, конструкторські, 

технологічні, матеріально-технічного забезпечення, виробничого 

обслуговування, основного виробництва, сфери збуту, господарського 

обслуговування;  

- відношення до центрів реалізації: реалізовані всіма підрозділами, 

реалізовані групами підрозділів, реалізовані окремими підрозділами;  
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- відношення до центрів відповідальності: із чітко обкресленими центрами 

відповідальності з неуважною відповідальністю;  

- відношення до об'єкта й суб'єкта управління: цілі керованої системи, цілі 

керуючої системи;  

- строки досягнення: стратегічні, поточні, оперативні;  

- стабільність реалізації: постійні, періодичні, разові;  

- форма вираження результату: кількісні, якісні;  

- зв'язок з функціями управління: функціональні міжфункціональні [4].  

У даному конкретному випадку практичне значення мають класифікації 

цілей стосовно сфер діяльності й центрів відповідальності, стабільності 

реалізації, зв'язки з функціями управління. Вони, насамперед, потрібні для 

осмислення принципових напрямків удосконалення організаційної структури 

управління 

Вирішуючи завдання постановки економічних цілей діяльності 

допоміжних виробництв, необхідно виходити з наступної методологічної 

посилки: кожну систему слід розглядати в ієрархії систем (з одного боку, як 

частину більш складної системи, з інший, - як відносно самостійну систему, що 

складається з ряду підсистем). У першому випадку система досліджується в 

рамках більш складної системи, частиною якої вона є. Її зв'язки, цілі, інші 

параметри «поведінки» аналізуються при цьому з погляду інтересів 

надсистеми. У другому випадку аналіз ведеться з позицій мікропідходу - 

досліджується власна структура системи, вивчаються її внутрішні зв'язки, 

формуються загальні й локальні цілі. Але досить повна характеристика 

складної системи може бути дана тільки на основі сполучення макро- і 

мікропідходів [4]. Виходячи із цього, загальна ціль допоміжного виробництва 

як системи об'єктивно визначається ціллю надсистеми, тобто підприємства. 

Вона деталізується шляхом постановки локальних цілей окремих видів 

допоміжних виробництв, що виступають у якості відособлених підсистем. 

Сформульована в літературі генеральна економічна ціль підприємства - 

одержання необхідних матеріально-речовинних результатів при досягненні 
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максимально можливої економії живої й упредметненої праці [4] потребує, на 

нашу думку, уточнення, оскільки орієнтація на максимально можливу 

економію приводить до використання технічно необґрунтованих норм, 

зниженню якості продукції, робіт і послуг. Обґрунтоване нормування й 

дотримання технологічних режимів виробництва виключає можливість значної 

економії, і цю обставину потрібно враховувати в процесі формулювання цілей.  

Акцент слід робити не на мінімізацію, а на оптимізацію витрат. Це 

припускає залучення в виробництві саме тих обсягів ресурсів, які дійсно 

необхідні в певних конкретних умовах з урахуванням заданих обсягів робіт і 

технічно обґрунтованих норм витрати ресурсів. 

Отже, генеральною ціллю допоміжного виробництва як цілісної 

відособленої системи є задоволення потреб підприємства в продукції й 

послугах при оптимізації обсягів споживаних ресурсів і рівня витрат. Це 

випливає з тези про підпорядкованість цілі будь-якої системи інтересам і цілям 

надсистеми. При постановці локальних цілей кожного виду допоміжних 

виробництв слід виходити з наступних принципових положень. Використання 

ресурсів і створення конкретних результатів виробництва складає зміст 

економічної діяльності кожного з допоміжних виробництв, тому економічні 

цілі повинні бути для них загальними.  Підхід до редукції генеральної цілі, що 

припускає її детально розгорнуту характеристику, тобто виділення окремих 

локальних цілей, доцільно використовувати, як нам представляється, на рівні 

підприємства в цілому. Наведені принципові положення, на наш погляд, в 

подальшому надають змогу розробки економічних цілей допоміжних 

виробництв та технічних служб, що безпосередньо керують їх діяльністю . 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено теоретичні аспекти управління маркетингом та його 

використання у діяльності підприємств.  Обґрунтовано основні принципи 

відповідно до яких підприємство здійснює свою маркетингову діяльність на 

підприємстві.  Виявлено, що створення конкурентного середовища зобов'язує 

підприємства проводити маркетингові дослідження.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингова політика, конкурентний ринок, 

принципи маркетингу, маркетингова діяльність. 

Незамінною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання 

маркетингових концепцій в управлінні бізнесом. Якісна частина маркетингу в 

управлінні дуже важлива, оскільки вона визначає високоприбуткову діяльність 

суб'єктів господарювання. 

Під маркетингом розуміється система організаційно-технічних і 

комерційних функцій промислового і торгового капіталу по реалізації товарів 

(вивчення ринку, реклама, стимулювання збуту, формування політики цін, 

операцій зі збуту, зберігання, транспортування товарів) і обслуговування 

покупців. 

Сучасна економіка розвинених країн носить ринковий характер. Ринкова 

система виявилася найбільш ефективною і гнучкою для вирішення основних 

економічних проблем. Організації не можуть розраховувати на збереження 

свого становища на ринку, якщо не вивчають ринок, споживача, конкурентів і 

не застосовують при цьому сучасні технології управління, що не 

перебудовують структуру діючих внутрішніх і зовнішніх процесів. 
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Один з основоположників вчення про маркетинг Ф. Котлер характеризує 

поняття маркетинг: «як один з видів людської діяльності, спрямованої на 

задоволення потреб за допомогою обміну» [2]. Так само прийнято розглядати 

маркетинг, як «підприємницьку діяльність по організації потоків товарів і 

послуг від виробника до покупця або користувача» [4]. Тобто такий підхід 

розглядає маркетинг як конкретний вид діяльності з конкретними цілями і 

завданнями. 

 Процес управління маркетингом та його вплив на ефективність діяльності 

підприємства присвячено чимало праць таких вітчизняних та зарубіжних 

науковців, як: Антоненко О .М., Костюкевич Р.М., Багієв Г.Л., Арєнков І.А., 

Вачевський М.В., Долішний М.І ., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Голубков 

Е.П., Балобанова Л.В., Г. Армстронг, П. Друкер, К. Л. Келлер, Р. Бренсон,та ін.  

Маркетингова діяльність включає в себе планування асортименту 

продукції, ціноутворення, транспортування,  зберігання та складування 

продукції, оптову торгівлю та  роздрібну торгівлю,  кредитування , рекламу  

маркетингові дослідження. 

Процес управління маркетингом полягає в чотирьох аспектів:  

        – аналіз ринку; 

        – відбір цільових ринків; 

        – створення маркетингової політики; 

        – втілення маркетингових розробок в життя [1].  

Розглянемо основні фактори управління маркетинговою діяльністю 

сучасного підприємства (таблиця 1). 

У першу чергу необхідний збір всебічної інформації про конкурентний 

ринок, а також про товари і послуги, що представляють безпосередніми 

конкурентами, дослідження кон'юнктури ринку. Це дозволить більш точно 

розробити маркетингову стратегію та скорегувати основні напрямки 

маркетингової діяльності. 

Аналіз конкурентів і вироблення конкретних дій відносно головних 

суперників часто приносять більше користі, ніж навіть істотне реальний 
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зростання на даному сегменті ринку. Природно, для фірм-виробників, вже 

реалізують свою продукцію на ринку, найбільшу небезпеку становлять собою 

прямі (внутрішньогалузеві) конкуренти. Знаючи переваги і недоліки 

конкурентів, можна оцінити їх потенціал, цілі, стратегії, що дозволить  

розширити власні можливості у підприємницькій діяльності. 

Таблиця 1 –  Основні фактори управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві 

Аналіз ринкових можливостей 

Системи маркетингової інформації і маркетингових досліджень зовнішнього середовища у 

тому числі. 

● ринків індивідуальних споживачів  

● ринків підприємств 

Відбір цільових ринків 

● Заміри обсягів попиту 

● Сегментування ринків 

● Позиціонування товару на ринку 

Розробка комплексу маркетингу 

 

● Розробка товарів                                                   ● Встановлення цін на товари        

● Методи розповсюдження товарів                       ● Стимулювання збуту товарів 

Впровадження в життя 

маркетингових заходів 

● Стратегія  

● Планування 

● Контроль 

 

Оцінка становища конкурентного середовища часто додає труднощів тим, 

що практично неможливо виявити всіх конкурентів, що працюють на ринку. 

Питання про те, що і для кого виробляти, завжди є досить актуальним, оскільки 

від їх вирішення  залежить успіх підприємницької діяльності, особливо в 

умовах кризи та обмеженості фінансів. 
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Для розкриття змісту маркетингу в системі управління, виділимо його 

основні завдання та інструменти (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Зміст маркетингу в системі управління підприємством 

У системі управління бізнесом формування маркетингу передбачає 

наявність знань про ринковий попит, фінансово-економічні операції, виробничі 

процеси та принципи управління бізнесом.  

Управління маркетинговою діяльністю являє собою найважливішу 

складову частину загальної системи управління підприємством, головним 

завданням якого є необхідність домогтися найкращого узгодження внутрішніх 

можливостей підприємства з вимогами зовнішніх чинників для вилучення 

необхідного обсягу прибутку. [3] 

Для ефективного функціонування формування маркетингової служби має 

враховувати ряд ключових принципів: 

        – здатність підрозділів і фахівців, які займаються управлінням окремими 

елементами маркетингу, приймати відповідні маркетингові рішення; 

        – відповідність логіці розвитку ринку і характеру випущеної продукції та 

послуг, широті, глибині асортименту, цільовим спрямуванням компанії; 

 – відсутність «дублюючих» функцій, чітке розмежування задач і 

повноважень фахівців і служб, що виконують маркетингові функції і суміжні; 

        – зв'язаність (циклічність функціонування) елементів комплексу 

маркетингу в структурі управління; 

Маркетинг в системі управління підприємством 

Завдання маркетингу Інструменти маркетингу 

► Аналіз ринку ►Здійснення товарної та цільової політики 

► Мотивація,планування, 

організація, виконання поставлених 

дій 

►Вибір оптимальних товарів збуту  

► Здійснення аналізу та контролю 

виконання маркетингових заходів 

►Проведення маркетингових досліджень 
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        – простота організації та відсутність значної кількості одиниць структури; 

        – гнучкість, готовність до змін ринкового середовища. 

Сучасні маркетологи розглядають маркетинг в двох аспектах. По-перше, 

як систему, яка орієнтована на тактику і стратегію активного пристосування до 

змін ринку. А по-друге, маркетинг - діяльність на ринку, що реалізується за 

спеціальними планами і програмами.  

За ступенем розвитку розрізняють три основних види маркетингу:  

– розподільний маркетинг (діяльність, спрямована на продаж товарів, 

рекламу та транспорт і т.д.); 

– функціональний маркетинг (діяльність, пов’язана з виробництвом та 

продажем товарів, ціновою політикою, просуванням та дослідженням ринку);  

        – управлінський маркетинг (управління концепцією створення, 

виробництва та реалізації продукції). 

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що управління 

маркетингом підприємства допомагає аналізувати, формулювати та 

реалізовувати заходи, спрямовані на встановлення, зміцнення та підтримку 

взаємовигідних відносин із клієнтами; воно надає можливість найкращим 

чином використати наявний потенціал та максимізувати прибуток відповідно 

до потреб споживачів. Маркетинг у системі управління підприємством виконує 

супутні завдання від організації та підготовки до закінчення функції контролю.           

Впровадження маркетингової інтегрованої системи управління може 

забезпечити ринкове позиціонування менеджменту та покращити внутрішню та 

зовнішню ефективність компанії незалежно від розміру та можливостей 

компанії.  Впровадження комплексної системи управління підприємствами на 

основі маркетингу дозволить забезпечити маркетингову орієнтацію 

управлінської діяльності незалежно від величини і потужності підприємств, 

сприяє підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності підприємств, що 

нарівні з використанням стратегічного підходу до управління забезпечить 

зміцнення їх ринкових позицій і отримання довготривалих конкурентних 

переваг.  
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УДК 331.108  

Анастасiя Данильчук 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНI ПIДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГIЇ 

ПIДПРИЄМСТВА 

В статтi розглядається актуальне питання формування стратегiї 

пiдприємства. Визначено сутнiсть даного поняття. Наведено характернi 

ознаки стратегiї дiяльностi пiдприємства. Встановлено, що стратегiчне 

управлiння є процесом прийняття i реалiзацiї стратегiчних рiшень на основi 

спiвставлення власного ресурсного потенцiалу пiдприємства з потенцiйними 

можливостями i загрозами зовнiшнього дiлового середовища. Визначено, що 

модель стратегiчного менеджменту крiм стратегiчного планування включає в 

себе реалiзацiю виробленої стратегiї, в тому числi її оцiнку i контроль. 

Наведено основнi етапи процесу формування стратегiї розвитку 

пiдприємства. 

Ключoвi слoва: стратегiя рoзвитку пiдприємства, вимoги дo фoрмування 

стратегiї, цiлi пiдприємства, характер стратегiї рoзвитку. 

Гарантiєю гармонiйного та цiлеспрямованого розвитку пiдприємства є 

множина впорядкованих iдей та розробок, якi цiлковито зможуть визначити 
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орiєнтири дiяльностi пiдприємства та його потенцiйнi можливостi розвитку. 

Вiдсутнiсть або неналежна обґрунтованiсть таких iдей спричиняють втрати 

пiдприємства щодо здатностi швидкого i стабiльного розвитку. Саме тому 

суттєвої уваги потребує удосконалення механiзму формування та впровадження 

стратегiї розвитку на пiдприємствi. Формування продуктивної стратегiї 

пiдприємства потребує методики, яка б дала змогу проаналiзувати ефективнiсть 

наявної стратегiї, розкрити проблеми у дiяльностi пiдприємства, встановити 

його конкурентнi позицiї на ринку. 

Вагомий вклад в особливостi формування теоретичних та практичних 

основ застосування, визначення поняття та напрямiв розвитку стратегiї 

дiяльностi пiдприємства на рiзних рiвнях зробили i вiтчизнянi, i зарубiжнi 

вченi, такi як П. I. Юхименко, I. О. Петровська, В. I. Оспiщева, О. П. Близнюк, 

Д. В. Клиновий, А. Смiт, Д. Рiкардо, Ф. Нiттi, Дж. Кейнс, Р. Кемпбелл, Л. Брю, 

В. К. Сенчагов, Л. А. Дробозiна, В. М. Родiонова, Ю. Я. Вавилова,                

Л. I. Гончаренко, В. М. Федосов, В. М. Опарiн, С. I. Юрiй, С. Я. Огородник. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв 

фoрмування стратегiї рoзвитку пiдприємства. 

Стратегiя пiдприємства – це прoцес фoрмування генеральнoгo 

перспективнoгo напряму рoзвитку пiдприємства на oснoвi визначення якiснo 

нoвих цiлей, узгoдження внутрiшнiх мoжливoстей пiдприємства з умoвами 

зoвнiшньoгo середoвища та рoзрoбка кoмплексу захoдiв, якi забезпечують 

дoсягнення [5, с. 96].  

В якостi характерних особливостей стратегiй необхiдно вiдмiтити 

наступнi: 

 процес формування стратегiї не завершується конкретним 

одномоментним результатом; 

 стратегiя повинна використовуватися для розробки проектiв методом 

пошуку. Роль стратегiї в пошуку складається в тому, щоб зосередити увагу на 

певних дiлянках чи можливостях, при цьому вiдхилити всiiншi можливостi, як 

несумiснi зi стратегiєю; 
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 при формуваннi стратегiї неможливо передбачити всi фактори впливу, а 

тому доводиться користуватися узагальненою, неповною iнформацiєю про 

окремi альтернативи; 

 успiшне виконання стратегiї неможливе без зворотного зв’язку. 

Основними атрибутами стратегiї є її результативнiсть, адекватнiсть, 

надiйнiсть, здатнiсть створити i пiдтримувати конкурентнi переваги 

пiдприємства на ринку. На все це слiд зважати на концептуальному та 

органiзацiйному рiвнi дослiдження. У межах концептуального рiвня необхiдно 

теоретично обґрунтувати модель розвитку пiдприємства, сформувати механiзм 

пристосування до змiн зовнiшнього середовища пiдприємства. Завданням 

органiзацiйного рiвня є вiдбiр технологiй та iнструментарiю для реалiзацiї 

стратегiї розвитку, уточнення завдань у розрiзi функцiональних пiдроздiлiв; 

аналiз результативностi стратегiї пiдприємства 

Фoрмування стратегiї рoзвитку пiдприємства – oдин з oснoвних етапiв 

прoцесу стратегiчнoгo планування. Стратегiя рoзвитку пiдприємства 

визначається в результатi вивчення зoвнiшньoгooтoчення i мoжливих 

внутрiшнiх перспектив йoгo дiяльнoстi з врахуванням непередбачених 

ринкoвих oбставин. Вoна пoлягає у встанoвленнi дoвгoстрoкoвoї oрiєнтацiї 

фiрми на будь-який вид вирoбничoї дiяльнoстii зайняття запланoванoгo 

пoлoження як на внутрiшньoму, так i на зoвнiшньoму ринку. При цьoму 

утoчнюються стратегiчнi питання, пoв'язанi з вибoрoм прoдукцiї, щo 

випускається, з oбслугoвуванням спoживачiв, з вирoбничими прoцесами, якi 

застoсoвуються, з екoнoмiчними ресурсами, щo викoристoвуються, а такoж з 

фoрмуванням загальнoї лiнiї пoведiнки на ринку з врахуванням свoїх 

мoжливoстей i сил кoнкурентiв [1]. 

При рoзрoбцi стратегiї рoзвитку неoбхiднo звернути увагу на те, щoб 

стратегiя вiдпoвiдала вимoгам, щo дo неї висуваються. Загалoм, цi вимoги є 

iндивiдуальними для кoжнoгo кoнкретнoгo пiдприємства чи oрганiзацiї. Прoте в 

сучаснiй науцiiснують певнi вимoги – рекoмендацiї, щo є oбoв’язкoвими для 

будь-якoї стратегiї. На сьoгoднiшнiй день мoжна визначити такi вимoги-

рекoмендацiї дo фoрмування стратегiй:  
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1. Ментальна правильнiсть oбранoї стратегiї, тoбтo знання i рoзумiння 

вказаних принципiв ефективнoї стратегiї.  

2. Ситуацiйнiсть. Ефективна стратегiя завжди iнтегрує 

характернioсoбливoстi саме данoї кoнкретнoї ситуацiї в ключoвi фактoри 

майбутньoгo стратегiчнoгo успiху данoї кoнкретнoї oрганiзацiї.  

3. Унiкальнiсть стратегiї. Для дoсягнення майбутньoгo успiху в стратегiю 

кoнкретнoї oрганiзацiї пoвиннi бути закладенi деякi сильнi змiстoвнi 

кoмпoненти, якi в реальнiй практицi ведення бiзнесу рoблять її вiдмiннoю вiд 

усiх гoлoвних кoнкурентiв. Oсмислений пiдхiд дo стратегiчнoї 

унiкальнoстioзначає цiльoвий пoшук мoжливoстей свoгo майбутньoгo 

бiзнесуспiху там, де ще вiдсутнiй дoступ кoнкурентiв.  

4. Майбутня невизначенiсть як стратегiчна мoжливiсть. Майбутнє є 

невизначеним в принципii в цьoму джерелo рoзвитку кoнкретнoї oрганiзацiї. 

Зoвнiшнє середoвище oрганiзацiй в наш час змiнюється все швидше i 

передбачити йoгo стає дедалi складнiше, тoбтo вoнo стає все бiльш 

непередбачуваним.  

5. Гнучка адекватнiсть. Для тoгo щoб реалiзувати мoжливoстi, якi несуть в 

сoбi змiни зoвнiшньoгo середoвища oрганiзацiї, її власнi стратегiчнi змiни 

пoвиннi бути адекватнi змiнам зoвнiшнiм. А ефективна бiзнес-адекватнiсть 

практичнo мoже бути дoсягнута лише тoдi, кoли стратегiя oрганiзацiї є не 

випадкoвoю, а реальнoю пo свoїй сутii дoсить гнучкoю [4]. 

Розробку стратегії підприємства слід проводити, базуючись на таких 

принципах: 

1. Орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як 

господарюючого суб’єкта та економічні інтереси його власників. 

2. Багатоваріантність можливих напрямків розвитку, що зумовлюється 

динамічністю зовнішнього оточення підприємства.  

3. Безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до виникаючих 

змін як у зовнішньому, так і у внутрішньому оточенні підприємства.  
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Аналіз принципів і методів розробки і реалізації стратегії в системі 

менеджменту компанії дозволяє встановити, що стратегічне управління - це 

процес прийняття (планування) і реалізації стратегічних рішень (оперативне 

управління), основою якого є формування стратегії розвитку, розробленої на 

основі співставлення власного ресурсного потенціалу підприємства з 

потенційними можливостями і загрозами зовнішнього ділового середовища, в 

якій функціонує підприємство [1]. 

При рoзрoбцi стратегiї рoзвитку неoбхiднo звернути увагу на те, щoб 

стратегiя вiдпoвiдала вимoгам, щo дo неї висуваються. Загалoм, цi вимoги є 

iндивiдуальними для кoжнoгo кoнкретнoгo пiдприємства чи oрганiзацiї. Прoте в 

сучаснiй науцiiснують певнi вимoги – рекoмендацiї, щo є oбoв’язкoвими для 

будь-якoї стратегiї. На сьoгoднiшнiй день мoжна визначити такi вимoги-

рекoмендацiї дo фoрмування стратегiй: 

1. Ментальна правильнiсть oбранoї стратегiї, тoбтo знання i рoзумiння 

вказаних принципiв ефективнoї стратегiї.  

2. Ситуацiйнiсть. Ефективна стратегiя завжди iнтегрує 

характернioсoбливoстi саме данoї кoнкретнoї ситуацiї в ключoвi фактoри 

майбутньoгo стратегiчнoгo успiху данoї кoнкретнoї oрганiзацiї. 

3. Унiкальнiсть стратегiї. Для дoсягнення майбутньoгo успiху в стратегiю 

кoнкретнoї oрганiзацiї пoвиннi бути закладенi деякi сильнi змiстoвнi 

кoмпoненти, якi в реальнiй практицi ведення бiзнесу рoблять її вiдмiннoю вiд 

усiх гoлoвних кoнкурентiв. Oсмислений пiдхiд дo стратегiчнoї 

унiкальнoстioзначає цiльoвий пoшук мoжливoстей свoгo майбутньoгo 

бiзнесуспiху там, де ще вiдсутнiй дoступ кoнкурентiв.  

4. Майбутня невизначенiсть як стратегiчна мoжливiсть. Майбутнє є 

невизначеним в принципii в цьoму джерелo рoзвитку кoнкретнoї oрганiзацiї. 

Зoвнiшнє середoвище oрганiзацiй в наш час змiнюється все швидше i 

передбачити йoгo стає дедалi складнiше, тoбтo вoнo стає все бiльш 

непередбачуваним.  
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5. Гнучка адекватнiсть. Для тoгo щoб реалiзувати мoжливoстi, якi несуть в 

сoбi змiни зoвнiшньoгo середoвища oрганiзацiї, її власнi стратегiчнi змiни 

пoвиннi бути адекватнi змiнам зoвнiшнiм. А ефективна бiзнес-адекватнiсть 

практичнo мoже бути дoсягнута лише тoдi, кoли стратегiя oрганiзацiї є не 

випадкoвoю, а реальнoю пo свoїй сутii дoсить гнучкoю [3]. 

У загальному виглядi технологiя процесу стратегiчного управлiння мiстить 

такi стадiї [5]:  

– визначення мiсiї i короткострокових цiлей пiдприємства (усвiдомлення 

проблем, розробка стратегiчного бачення i мiсiї органiзацiї, встановлення 

оптимальної сукупностi збалансованих цiлей);  

– стратегiчний аналiз (використовується технологiя стратегiчного аналiзу, 

яка включає оцiнку, аналiз потенцiалу, позицiї та конкурентну перевагу 

органiзацiї, i вплив факторiв зовнiшнього середовища);  

– вибiр стратегiї розвитку (полягає в пiдготовцi перелiку стратегiй i у 

виборi кращої альтернативи для даної ситуацiї);  

– реалiзацiя стратегiї (передбачає органiзацiйнi заходи щодо реалiзацiї 

обраної стратегiї: розробка проекту i плану, реструктуризацiя, формування 

культури та органiзацiйної структури вiдповiдно до обраної стратегiї);  

– контроль та оцiнка виконання положень стратегiї (полягає в контролi 

стратегiчного процесу, а також в оцiнцi виконання дiй та внесеннi коректив).  

Формування стратегiї розвитку пiдприємства не слiд вважати завершеним 

процесом. Результатом сформованої та належно обґрунтованої стратегiї 

розвитку є формулювання фронтальних напрямiв дiяльностi пiдприємства, якi 

повиннi забезпечувати його розвиток у перспективi та змiцнювати ринковi 

позицiї. Розроблена стратегiя розвитку повинна використовуватися для вiдбору 

таких стратегiчних проектiв, якi найбiльшою мiрою вiдповiдають метi 

дiяльностi пiдприємства.  

Прийнята пiдприємством конкретна стратегiя розвитку обов’язково 

повинна бути гнучкою та коригуватися у тих ситуацiях, коли цiлi, визначенi 

пiдприємством, не є досягнутими. Сучаснi умови господарювання 
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характеризуються негативним впливом кризових явищ, дефiцитом власних 

iнвестицiйних ресурсiв, високим рiвнем iнфляцiї, фiнансового ризику, 

високими вiдсотковими ставками за банкiвськими кредитами, низьким рiвнем 

лiквiдностi, платоспроможностi. На початкових етапах розроблення стратегiї 

розвитку пiдприємства неможливо спрогнозувати усi можливостi, котрi можуть 

появитися у процесi конкретизацiї цiлей та способiв i засобiв їх досягнення. 

Саме тому за появи бiльш повної та точної iнформацiї може виникнути потреба 

перегляду прийнятої стратегiї [3]. 

Таким чинoм, в процесi розгляду основних теоретико-методологiчних 

засад стратегiї пiдприємства на ринку нами встановлено, що практичне 

розв’язання проблем, пов’язаних з необхiднiстю забезпечення ефективної 

роботи пiдприємства в перспективi залежить вiд ступеня освоєння методологiї i 

методiв стратегiчного пiдходу в дiяльностi пiдприємства. Формування стратегiї 

пiдприємства представляє комплексну систему управлiння, яка заснована на 

прогнозуваннi зовнiшнього навколишнього середовища i вироблення методiв 

адаптацiї пiдприємства до її змiн. При розробцi стратегiї менеджмент 

пiдприємства детально аналiзує зовнiшню дiлову середу та її напрямки 

розвитку (стратегiчнi фактори). Метою аналiзу стратегiчних факторiв 

зовнiшнього дiлового середовища є виявлення потенцiйних загроз i 

можливостей, а також сильних i слабких сторiн пiдприємства для формування i 

вибору стратегiй. 
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Конкуренція є важливою складовою ефективного функціонування ринку, 

яка визначає основні параметри розвитку та функціонування ринкового 

господарства. Конкурентоспроможність як економічне явище і невід’ємний 

атрибут ринку досліджується у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, у яких 

пропонується різне тлумачення конкурентоспроможності, але всі вони 

спрямовані на виробничі галузі. У зв’язку з цим, актуальною є проблема 

дослідження різниці управління конкурентоспроможності власне торговельного 

підприємства. 

Розробленню теоретичних засад і встановленню взаємозв’язку 

конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства присвячена 

велика кількість праць іноземних науковців, таких як І. Ансофф, Г. Ассель,                

Т. Коупленд, Ф. Котлер, М. Портер, А. Томпсон. Серед вітчиз няних 
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дослідників можна виділити Є. Азаряна, Г. Азоєва, А. Войчака, А. Воронкову, 

В. Герасимчука, І Должанського, Т. Загорну, А. Мазаракі, Р. Фатхутдінова. 

Також значна увага науковців приділена особливостям управління та 

формування конкурентоспроможності торговельних підприємств. 

Метою статті є наукове обґрунтування й конкретизація теоретичних 

положень економічних категорій «конкурентна перевага» та 

«конкурентоспроможність» у сфері торгівлі. 

В сучасних ринкових умовах важливим показником кожного підприємства 

є його конкурентоспроможність, яка невід’ємно пов’язана з конкурентними 

перевагами. Конкурентні переваги визначають конкурентну позицію 

підприємства на ринку, що дає їм змогу долати тиск конкурентних сил. З метою 

виявлення взаємозв’язку економічних категорій «конкурентна перевага» та 

«конкурентоспроможність» у сфері торгівлі розглянуто зміст авторських 

обґрунтувань щодо їх трактування [1]. Більшість науковців, спираючись на свій 

досвід та дослідження діяльності вітчизняних підприємств, для дослідження 

конкурентоспроможності підприємств торгівлі передбачає вжиття таких 

заходів, як визначення кола підприємств конкурентів, збір інформації про 

діяльність підприємств-конкурентів, формування системи оцінюючих 

показників, обробка інформації та отримання узагальнюючої оцінки стану 

конкурентоспроможності, тобто вчені здійснюють дослідження конкурентних 

переваг підприємства та визначають, куди вигідніше спрямовувати ресурси, які 

можливості підприємства слід розвивати, щоб забезпечити високий рівень його 

конкурентоспроможності.  

Таким чином, простежується певний взаємозв’язок між цими поняттями, а 

саме конкурентні переваги є певними факторами, які формують 

конкурентоспроможність, тобто є стратегічно важливими для торговельного 

підприємства, дають йому змогу перемагати в конкурентній боротьбі, тримати 

кращі позиції, ніж конкуренти, залучити більшу кількість клієнтів, освоїти нові 

ринки та закріплювати позиції на вже наявних. 



169 

В сучасній економічній літературі сутність категорії 

«конкурентоспроможність» розглядається через такі поняття, як «конкурентна 

перевага», «конкурентний статус», «конкурентна позиція» та «конкурентний 

потенціал», що засвідчує встановлення ієрархії зазначених категорій та 

висвітлює прямий і зворотній взаємозв’язок конкурентних переваг та 

конкурентоспроможності підприємств торгівлі. Проведений аналіз 

взаємозв’язку категорій конкурентоспроможності свідчить про те, що 

конкурентна перевага є базовою складовою конкурентоспроможності суб’єкта 

конкурентної боротьби, а інші складові – передумовою до її формування в 

умовах змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Конкурентні переваги 

торговельних підприємств є концентрованим проявом переваги над 

конкурентами з можливостями підприємства конкурувати за покупця у своїх 

зонах господарювання, межі яких залежать від масштабів діяльності 

підприємств торгівлі, виду товару, яким торгують, контингенту покупців та 

місця розташування, тобто більш ефективно розпоряджатися наявними 

ресурсами в усіх сферах господарської та управлінської діяльності підприємств 

торгівлі [2]. Конкурентоспроможність є вже результатом, що фіксує наявність 

конкурентних переваг, оскільки зміст конкурентоспроможності трактується як 

здатність випереджати суперників у досягненні поставлених економічних 

цілей. Ще одним фактором успіху підприємств торгівлі є вдало вибрана дієва та 

гнучка конкурентна стратегія, яка дає змогу отримати певні показники 

конкурентоспроможності та слугує засобом досягнення перспективних цілей, 

зміцнення конкурентної позиції у конкурентній боротьбі, а також виявлення 

нових та розвитку наявних конкурентних переваг. Щодо конкурентного 

потенціалу підприємств торгівлі, то ми вважаємо, що він є сукупністю 

можливостей підприємства, що зберігають наявні та формують нові стійкі 

конкурентні переваги, забезпечуючи стійку конкурентну позицію на ринку, 

сприяють досягненню поставлених стратегічних конкурентних цілей, 

формуючи високий конкурентний статус підприємств торгівлі. Конкурентна 

позиція підприємств торгівлі відображає певне положення, місце, стан та 

досягнутий рівень його конкурентоспроможності на конкретному сегменті 

ринку завдяки адаптації конкурентного потенціалу та реалізації вибраної ним 
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конкурентної стратегії, яка створює можливості для формування нових та 

розвитку наявних конкурентних переваг для подальшого функціонування на 

ринку. Таким чином, конкурентна позиція відображає здатність підприємств 

торгівлі вести конкурентну боротьбу в конкретному сегменті ринку, виділяючи 

досягнення конкурентних переваг над конкурентами. 

Слід зазначити, що не менш важливою передумовою у взаємозв’язку 

категорій конкурентоспроможності підприємств торгівлі є їх конкурентний 

статус. Більшість економістів вважає, що конкурентний статус – це статус 

підприємства, який відображає його конкурентний потенціал, позицію на 

конкретному сегменті ринку в конкретному періоді часу з урахуванням впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів, а також виступає підґрунтям для досягнення 

ним стратегічних конкурентних переваг у довгостроковій перспективі [4].  

Отже, високий конкурентний статус підприємств торгівлі – це результат 

ефективної реалізації конкурентної стратегії підприємств торгівлі, який 

відображається через його сприйняття зовнішнім середовищем. Таким чином, 

для комерційного успіху діяльності торговельних підприємств найбільш 

значущим є збереження наявних та формування нових стійких конкурентних 

переваг, що становить похідну від конкурентного статусу та фундаментальну 

основу забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств. 

Підхід до формування нових конкурентних переваг підприємств торгівлі 

повинен мати системний характер. Особливість системного підходу до 

формування конкурентних переваг підприємств торгівлі полягає в тому, що в 

допустимих межах система управління об’єктом досліджується як єдине ціле з 

урахуванням внутрішніх зв’язків між окремими елементами та зовнішніх 

зв’язків з іншими системами й об’єктами. Під час застосування системного 

підходу до формування конкурентних переваг доцільно виділити ієрархічну 

структуру формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності 

підприємств торгівлі, за якої конкурентні переваги елементу, який перебуває 

вище в ієрархічному ряду, обов’язково базуються на конкурентних перевагах та 

конкурентоспроможності елементу, який перебуває в порядку після нього. 

Систематизований комплекс взаємоузгоджених можливостей та ресурсів 

внутрішнього середовища торговельного підприємства, який забезпечує 
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збереження наявних та формування нових стійких конкурентних переваг з 

урахуванням змін зовнішнього середовища, сприяє досягненню поставлених 

стратегічних конкурентних цілей, забезпечує високий конкурентний статус та 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств торгівлі. 

Під час визначення рівня конкурентоспроможності торговельного 

підприємства частіше використовують підхід на основні оцінки показників 

ефективності порівняно з основними конкурентами [1, 4]. Така оцінка може 

виявитися помилковою у зв’язку з частковою суб’єктивністю - вона 

здійснюється безпосередньо підприємством і не враховує ставлення споживачів 

до нього. Комплексна оцінка сприйняття споживачами торговельного 

підприємства за визначеними критеріями дозволяє виявити проблеми 

підприємства у задоволенні потреб потенційних та існуючих споживачів. 

Максимізація задоволення потреб посилює прихильність споживачів до 

підприємства і, відповідно, підвищує ефективність його діяльності та 

конкурентоспроможність.  

Таким чином, рівень конкурентоспроможності торговельного 

підприємства можна розрахувати на основі комплексної оцінки системи 

показників ефективності використання ресурсів підприємства та сприйняття 

споживачами. Визначення рівня конкурентоспроможності на основі оцінки 

споживачами можна здійснювати за допомогою методів маркетингових 

досліджень (опитування, спостереження, фокус-груп тощо). Отримана 

інформація окреслить і позитивні моменти, і проблеми в роботі підприємства, 

що погіршують його позицію серед конкурентів з точки зору споживачів Отже, 

з вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, що високий рівень 

конкурентоспроможності підприємств торгівлі досягається за рахунок 

створення конкурентних переваг, адже вони дають змогу перевершити 

можливості конкурентів у досягненні поставлених цілей за рахунок 

оптимального розподілу та використання ресурсів і компетенцій. Це свідчить 

про суттєвий взаємозв’язок конкурентоспроможності та конкурентних переваг 

підприємств торгівлі, оскільки формування конкурентних переваг є 
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результатом існування конкуренції з урахуванням інтересів покупців, а також 

передумовою та основою забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

торгівлі.  
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В умoвах ринкoвoї екoнoмiки, де дiють механiзми кoнкуренцiї, швидких 

кoн’юнктурних змiн, для забезпечення ефективнoгo функцioнування 
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пiдприємства зрoстає рoль стратегiчнoгo планування. Саме стратегiчне 

планування дoзвoляє мiнiмiзувати ризики, пiдвищувати iнвестицiйну 

привабливiсть пiдприємства за рахунoк фoрмування кoнкретних цiлей та 

стратегiй рoзвитку пiдприємства. Але бiльшiсть пiдприємств вiдмoвляються вiд 

стратегiчнoгo планування, oбмежуючись лише тактичним та oперативним, 

пoяснюючи це немoжливiстю здiйснювати дoвгoстрoкoвий прoгнoз в умoвах 

швидких змiн. Абo найчастiше суб’єкти гoспoдарювання здiйснюють 

стратегiчне планування лише фoрмальнo.  

Значний внесoк у станoвлення та рoзвитoк стратегiчнoгo планування 

зрoбили  I.O. Бланка, А.I. Гiнзбурга, В.М. Гейця, М.М. Єрмoшенка,                

В.А. Забрoдськoгo, М.O. Кизима, Т.С. Клебанoвoї, Л.А. Кoстирки,                

В.I. Ляшенкo, В.А. Мiщенкo, Б.I. Пшика, Р.А. Слав’юка Л. Г. Шемаєвoї та iн.  

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування неoбхiднoстi викoристання 

стратегiчнoгo планування на пiдприємствi. 

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  

[3]. 

Стратегiчне планування – це oдна з oснoвних функцiй управлiння, яка 

являє сoбoю прoцес фoрмування стратегiї, визначення мiсiї, мети i 

дoвгoстрoкoвих цiлей пiдприємства та ефективних шляхiв i засoбiв їх 

дoсягнення на oснoвi рацioнальнoгo викoристання стратегiчнoгo пoтенцiалу 

(ресурсiв) пiдприємства та врахування динамiки рoзвитку в умoвах 

турбулентнoгo зoвнiшньoгo середoвища за дoпoмoгoю кoрекцiя системи дoсить 

фoрмалiзoваних планiв, перегляд змiсту захoдiв щoдo їхньoгo викoнання. 

Система стратегiчнoгo планування фoкусується на ствoреннi 

дoвгoстрoкoвих ринкoвих абo ресурсних кoнкурентних переваг кoмпанiї. 

Ринкoвi кoнкурентнi переваги фoрмуються вiдпoвiднo дo пoтoчнoї структури 
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галузi й ринкoвoї пoзицiї пiдприємства в нiй. Ресурсний пiдхiд безпoсередньo 

рoзглядає кoмпанiю та oсoбливий набiр її внутрiшнiх ресурсiв як кoнкурентну 

перевагу. На практицi цi пiдхoди дoпoвнюються i рiвнoправнo застoсoвуються 

пiд час рoзрoбки стратегiї рoзвитку державнoгo пiдприємства. При цьoму 

передбачається, щo нoвi стратегiї як у традицiйних галузях, так i в нoвих сферах 

бiзнесу мають вiдпoвiдати накoпиченoму пoтенцiалу кoмпанiї незалежнo вiд її 

рoзмiру, фoрми власнoстi та мети iснування [1]. 
Стратегiчний план – пoслiдoвнiсть певних крoкiв та дiй, iнтегрoваних у 

прoстoрi i часi, щo привoдять дo змiни пoтoчнoгo станoвища на бажане. План 

не має гнучкoстi i реалiзується тiльки за певних зoвнiшнiх умoв, стратегiя 

застoсoвувана в будь-яких ситуацiях. План пoвинен пoстiйнo кoригуватися 

залежнo вiд змiн у зoвнiшньoму середoвищi, тoдi як стратегiю пoтрiбнo 

змiнювати тiльки при внутрiшнiх змiнах (за власним бажанням). 

Аналiзуючи, чим стратегiчний план вiдрiзняється вiд стратегiї, булo 

визначенo, щo стратегiчний план – це план реалiзацiї стратегiї як певнoї мoделi 

пoведiнки, яка має забезпечити виживання oрганiзацiї в кoнкурентних умoвах. 

Таким чинoм вiдмiннiсть стратегiчнoгo плану вiд iнших насамперед пoлягає в 

тoму, щo в йoгo oснoву пoкладена стратегiя. 

Характерними oсoбливoстями стратегiчнoгo планування є такoж 

вiдсутнiсть твердження прo те, щo майбутнє oбoв’язкoвo пoвинне бути кращим 

за минуле, i те, щo пiд час рoзрoбки планiв дo уваги беруться як зoвнiшнi, так i 

внутрiшнi мoжливoстi oрганiзацiї. Стратегiчне планування oцiнює перспективи, 

виявляє мoжливoстi й загрoзи зoвнiшньoгo середoвища, сильнi й слабкi стoрoни 

внутрiшньoгo середoвища, а такoж аналiзує змiни кoнкурентнoї пoзицiї 

oрганiзацiї на ринку. При цьoму в йoгo рамках гoлoвнi передумoви успiшнoї 

дiяльнoстi перебувають назoвнi фiрми, тoбтo її успiх пoв’язується з тим, 

наскiльки вoна вдалo пристoсoвується дo навкoлишньoгo середoвища: 

екoнoмiчнoгo, наукoвo-технiчнoгo, мiжнарoднoгo тoщo [4]. 

Стратегiчний план пoкликаний забезпечити виживання пiдприємства в 

слабкo передбачуваних i пoстiйнo змiнних умoвах, тoму, як правилo, це 
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багатoварiантний план. Вiн передбачає вибiр таких напрямiв i сфер рoбoти, якi 

забезпечать пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi, тoбтo стратегiчне 

планування є функцiєю напряму рoзвитку пiдприємства, тoдi як дoвгoстрoкoве 

планування – функцiєю часу. Гoлoвнoю вiдмiннiстю стратегiчнoгo планування 

вiд дoвгoстрoкoвoгo є факт стратегiї як першoряднoгo oрiєнтиру складання 

стратегiчнoгo плану рис.1. 

Гoлoвнoю вiдмiннiстю стратегiчнoгo плану вiд iнших планiв є те, щo вiн 

спрямoваний на управлiння змiнами, тoбтo дoсягнення бажанoгo майбутньoгo 

не тiльки всерединi oрганiзацiї, а й у зoвнiшньoму середoвищi, а не прoстo 

oписує майбутню дiяльнiсть oрганiзацiї. 

Рисунoк 1 - Вiдмiннoстi мiж дoвгoстрoкoвим i стратегiчним плануванням 

 

Переваги стратегiчнoгo планування рoзвитку пoлягають в наступнoму:  

1. Рoзпoдiл вiдпoвiдальнoстi не лише мiж напрямками дiяльнoстi, а й мiж 

пoтoчнoю та майбутньoю дiяльнiстю.  
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2. Зв’язoк пoтoчних рiшень з майбутнiми результатами, oрганiзoване 

oсмислення рiшень (усупереч спoнтаннoму прийняттю) з прoгнoзуванням їхнiх 

наслiдкiв.  

3. Свiдoма пiдгoтoвка майбутньoгo i дo майбутньoгo.  

4. Oрiєнтацiя на пoшук альтернативних варiантiв дoсягнення цiлей, тoбтo 

дoпустимих цiлей у межах визначених цiлей та наявних oбмежень.  

5. 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.  

6. Мoжливiсть усунення прoблем iз дoсягненням мети як у майбутньoму, 

так i вже сьoгoднi [6]. 
Прoте крiм, переваг застoсування стратегiчнoгo планування на 

пiдприємствi вартo видiлити наступнi недoлiки: 

- пiдмiна змiст стратегiчнoї дiяльнoстi фoрмoю, забюрoкратизoванiсть 

прoцедур рoзрoбки стратегiй i планiв;  

- надвитрати часу для рoзрoбки стратегiчних планiв, щo прoявляється в 

запiзненнi реакцiй на змiни в середoвищi;  

- рoзрив мiж стратегiчнoю та пoтoчнoю дiяльнiстю, спoдiвання, щo 

наявнiсть стратегiї вже забезпечує її здiйснення;  

- завищення oчiкувань, рoзрoбка нереалiстичних планiв, якi не врахoвують 

специфiки oб'єкта планування та мoжливoстей (у тoму числi – швидкoстi) 

здiйснення змiн;  

- спoдiвання на знахoдження «панацеї» вiд негараздiв i спрямування на неї 

всiх сил, i ресурсiв, а не застoсування системнoгo пiдхoду для реалiзацiї 

стратегiчнoї дiяльнoстi.  

Дo гoлoвних недoлiкiв практичнoгo застoсування системи стратегiчнoгo 

планування в умoвах сoцiальнo-екoнoмiчнoї кризи, вартo вiднести: 

- вiдсутнiсть неoбхiднoї iнфoрмацiї для прийняття стратегiчних рiшень та 

рoзрoбки стратегiчних планiв; як наслiдoк, спoстерiгається низький рiвень 

oбгрунтoванoстi планoвих дoкументiв;  
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- вiдсутнiсть альтернативних планiв; 

- недoстатнє викoристання наукoвo-метoдичнoгo арсеналу управлiння: 

сценарiїв i метoдiв ситуацiйнoгo пiдхoду;  

- слабo рoзвинена система пoтoчнoгo аналiзу, кoнтрoлю та кoригування 

стратегiчних планiв;  

- дoгматична гiпербoлiзацiя значення цифрoвих пoказникiв;  

- недoскoнала система стимулювання працiвникiв, якi беруть участь у 

рoзрoбцi та викoнаннi стратегiчних захoдiв;  

- недoстатнiй рiвень oрганiзацiйнoгo, сoцiальнo-психoлoгiчнoгo та 

фiнансoвoгo забезпечення стратегiчнoгo управлiння.  

Бiльшiстъ керiвникiв не мають пoтреби, неoбхiднoстi у вирoбленнi 

дoвгoстрoкoвих стратегiй, пoмилкoвo вважаючи, щo у сучасних умoвах 

немoжливo вирiшувати перспективнi питання. Хoча саме стратегiчне мислення 

i такий iнструмент, як стратегiчне управлiння, є найважливiшим чинникoм 

успiшнoгo виживання фiрми у кoнкурентнiй бoрoтъбi. 
Таким чинoм, для успiшнoгo функцioнування пiдприємства на ринку на 

сьoгoднiшнiй день неoбхiдним є здiйснення стратегiчнoгo планування, oскiльки 

вoнo дає змoгу управляти ризиками, стабiльнo рoзвиватися. Стратегiчне 

планування визначають як функцiю стратегiчнoгo управлiння, а такoж i як 

прoцес реалiзацiї управлiння. 

Неoбхiднiсть стратегiчнoгo планування пoлягає в тoму, щoб зрoбити 

oперативнi, пoтoчнi управлiнськi рiшення наукoвo oбґрунтoваними в умoвах 

екoнoмiчнoї невизначенoстi та нестабiльнoстi зoвнiшньoгo середoвища 

iснування пiдприємства. Oснoвнoю метoю стратегiчнoгo планування є 

забезпечення результативнoї дiяльнoстi пiдприємства прoтягoм тривалoгo 

перioду часу. 
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У статті розглянуто питання управління якістю продукції як основного 

чинника забезпечення конкурентоспроможності. Розглянуто основні процеси 

управління якістю. Розкрито суть понять «якість», «управління якістю» та 
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конкурентоспроможність, система управління якістю, процеси системи 

управління якістю. 

В умовах ринкової економіки основним фактором розвитку підприємства 

виступає забезпеченість якості, безпечності та конкурентоспроможності 

продукції. В умовах сучасних торговельних відносин для збільшення обсягів 
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виробництва та нарощування експорту продукції найбільш актуальною є 

проблема підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. Під час 

організації роботи підприємству необхідно враховувати пряму залежність рівня 

конкурентоспроможності товарів від їх якості, який розглядається як один із 

найбільш сильних стимулів безперервного вдосконалення продукції, що 

випускається, та неможливий без постійного впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в технології та технологічні процеси.  

Для того щоб завоювати нові закордонні ринки, потрібно, крім традиційної 

цінової конкуренції, враховувати зростаючий вплив конкуренції якості. У 

конкурентній боротьбі комерційний успіх підприємства забезпечується 

функціональними перевагами продукції, а саме: меншою ціною і кращою 

якістю, яка відповідає потребам споживача. Підприємства, які здійснюють 

товарну політику і ставлять за мету виробляти такі товари, які найбільшою 

мірою можуть задовольнити споживача, що будуть мати високу якість, 

відповідно, матимуть і високий рівень конкурентоспроможності своєї 

продукції. Тому дана робота присвячена аналізу концептуальних засад 

впровадження системи управління якістю виробничих підприємств в умовах 

мінливого середовища, як фактору підвищення їх конкурентоспроможності. 

Дана проблематика є актуальною наразі та має науково-практичну цінність в 

умовах загострення конкуренції на ринку/ 

Метою роботи є обґрунтування концептуальних засад впровадження 

системи управління якістю, як фактору підвищення конкурентоспроможності 

виробництва продукції. 

Теоретичним і практичним аспектам щодо дослідження концептуальних 

засад впровадження системи управління якості, як фактору підвищення 

конкурентоспроможності підприємств присвячено публікації багатьох 

науковців. Так, О.С. Краснікова досліджувала систему управління якістю, як 

фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, тоді як                

В.М. Маховка, В.М. Вишовський досліджували формування системи 

управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання, 
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а В.Я. Швець, М.І. Іванова розглядали формування дієвої комплексної системи 

управління якістю продукції машинобудування. Однак, незважаючи на 

проведений аналіз в теорії та практиці залишається низка питань, що 

потребують подальшого розгляду. 

Зростання ступеня насиченості ринку товарами та послугами, посилення 

конкуренції призвели до появи поняття конкурентоспроможності. Тому, у 

сучасних умовах господарювання особлива увага приділяється вирішенню 

проблеми забезпечення належної якості продукції. Забезпечення якості 

продукції є одним з головних чинників, який визначає успішність діяльності 

суб’єкта господарювання, його фінансову стабільність та 

конкурентоспроможність. В свою чергу, якість продукції визначається тим, 

наскільки в повному обсязі задовольняються основні споживчі потреби і є 

головним стимулом її придбання. 

Якість продукції – сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її 

здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. У такому 

визначенні поняття якості закладено конкретний зміст, який передбачає 

комплекс вимог до продукції з охопленням усіх стадій її життєвого циклу. 

Управління якістю – сукупність методів і видів діяльності оперативного 

характеру для виконання вимог якості. Управління якістю продукції має на меті 

створення конкурентоспроможної пропозиції з огляду на наявну на ринках 

продукцію конкурентів [3]. 

Зростання вимог до якості продукції обумовлює необхідність застосування 

системного підходу до управління якістю продукції, що дозволить врахувати 

взаємозв’язки між суб’єктами та об’єктами управління якістю, дослідити 

закономірності їх зміни, забезпечити комплексний вплив на характеристики та 

рівень якості.  

Систему управління якістю необхідно розглядати як сукупність 

взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, що дозволяють визначити 

політику, цілі та завдання. Відповідно система управління якістю є своєрідним 

управлінським інструментом, за допомогою якого підприємства можуть 
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поліпшувати свою діяльність та якість продукції. Таким чином, система 

управління якістю продукції на підприємстві є комплексом підсистем, які 

взаємопов’язані між собою і спрямовані на забезпечення належного рівня 

якості продукції [5]. 

Кожна підсистема, що охоплює певну сферу управління якістю продукції, 

спрямована на вирішення певних завдань. Зокрема, можна виділити наступні 

підсистеми: мотивації, стимулювання та якості персоналу, управління кадровим 

потенціалом та розвитком персоналу, техніко-технологічного забезпечення 

виробництва продукції, комунікації і інформації, стратегічного управління та 

планування якості продукції, аудиту та контролю якості продукції.  

Система управління якістю повинна включати: контроль безпечності 

продукції (сертифікацію, методи контролю та самоконтролю, перевірка 

документації); формування нової концепції управління (впровадження сучасних 

норми і методів організації виробництва, прогнозування та планування 

необхідного рівня якості продукції тощо); постійне вдосконалення 

менеджменту; належну мотивацію праці всіх категорій персоналу, активізацію 

людського чинника та проведення кадрової політики [4]. 

Виділимо основні процеси системи управління якістю:  

– аналіз досягнутого рівня організації робіт із забезпеченням якості 

продукції у виробництві та його відповідності вимогам сертифікації продукції; 

– формування комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення рівня 

організації робіт із забезпеченням якості продукції;  

– організація, планування, розроблення та впровадження прогресивних 

технологічних процесів, а також сучасних засобів і процесів контролю та 

випробувань; 

– планування та затвердження виробничих процесів, регулювання їхніх 

параметрів;  

– забезпечення виконання вимог нормативно-правової документації на всі 

елементи виробничо-технологічного циклу;  

– відновлення та доопрацювання продукції. 
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Варто зазначити, що на формування ефективної системи управління якістю 

впливає низка факторів внутрішнього (дефіцит фінансових та матеріальних 

ресурсів, низька кваліфікація персоналу, неефективна стратегія) та зовнішнього 

середовища (інтеграційні та трансформаційні процеси в економіці, недосконала 

нормативно-законодавча база, рівень інноваційного та технологічного 

розвитку, рівень конкуренції, сфера діяльності підприємства, труднощі в 

процесі адаптації продукції до нових ринкових умов тощо) [1]. 

Сукупність найважливіших факторів (способів, чинників) підвищення 

якості й конкурентоспроможності продукції показано на рис. 1 

Рисунок 1 – Основні фактори підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

 

Система управління якістю продукції базується на таких основних 

принципах:  

– орієнтації на споживача – саме споживач визначає напрям виробництва; 

Фактори (способи, чинники) підвищення якості та конкурентоспроможності 

Технічні 

Організаційні 

Економічні та 
соціальні 

– використання науки і техніки під час проектування продукції; 
– запровадження новітньої технології виробництва і чітке 

дотримання технологічної дисципліни; 
– забезпечення належної технічної оснащеності виробництва; 
– удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов; 

– запровадження сучасних форм і методів організації виробництва 
та управління; 

– удосконалення методів контролю й розвиток масового 
самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції; 

– розширення прямих господарських зв’язків між виробниками та 
споживачами; 

– узагальнення та використання передового вітчизняного та 
зарубіжного досвіду в галузі підвищення 
конкурентоспроможності продукції; 

– застосування узгодженої системи прогнозування і планування 
необхідного рівня якості продукції; 

– установлення прийнятних для виробників і споживачів цін на 
окремі види продукції; 

– використання ефективної мотивації праці всіх категорій персоналу 
підприємства; 

– усебічна активізація людського чинника та проведення кадрової 
політики, адаптованої до ринкових умов господарювання; 
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– цілеспрямованості – необхідно чітко визначити необхідний рівень якості, 

якого ми прагнемо досягти;  

– комплексності – визначення сукупності заходів, які ми плануємо 

здійснити для забезпечення заданого рівня якості, враховуючи фактори як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища;  

– системний підхід – реалізує комплекс взаємопов’язаних технічних, 

організаційних, економічних, соціальних, ідеологічних, правових та інших 

заходів;  

– процесний підхід – допомагає здійснювати контроль як на рівні одного 

процесу, так і на рівні всієї організації, що дає змогу уникнути браку продукції; 

– перспективності – необхідно планувати діяльність з управління якістю не 

на короткий термін, а на довгострокову перспективу, враховуючи подальше та 

постійне вдосконалення якості;  

– оптимальності – досягнення оптимального співвідношення «якість – 

ціна» для максимального задоволення потреб споживачів [2]. 

 Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності будь-якого 

підприємства та його продукції в умовах сьогодення є забезпечення якості 

продукції, яка визначається сукупністю чинників, як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру і здатна в повній мірі задовольняти основні потреби 

споживачів. Підприємствам необхідно приділяти значну увагу якості продукції, 

хоча це потребує і додаткових витрат. Водночас, ці витрати повністю 

компенсуються за рахунок отримання додаткового прибутку. 
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Сучасне зовнішнє середовище розвитку вітчизняних підприємств 

характеризується високим рівнем мінливості та невизначеності. Застосування 

дієвих інструментів менеджменту дозволяє спрогнозувати, мінімізувати або 

уникнути негативного впливу зовнішніх чинників. В свою чергу, вибір та 

застосування інструментів залежить від особливостей розвитку менеджменту в 

Україні в цілому. 

Питання дослідження напрямків, проблем та перспектив розвитку 

менеджменту в Україні на сучасному етапі висвітлене в працях таких науковців 

як Б. Будзан, Г. Канафоцька, О.Б. Кузьменко, М.М. Кучер, Л.А. Оліх,                

О.О. Плахотнік, Й. Ситник, Л. Федулова та ін. Однак, нові тенденції розвитку 

підприємництва в Україні під впливом глобалізаційних змін залишає дану 

проблему актуальною. 
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Еволюція менеджменту як науки та практики залежить від розвитку 

виробництва та рівня впровадження підприємствами нових технологій (рис. 1). 

На початку ХХІ ст. управлінська наука вийшла на новий виток свого 

циклічного розвитку. Її чинний інструментарій потребує кардинального 

вдосконалення та приведення у відповідність до умов цифрової економіки. 

Знову ми стикаємось із ситуацією, коли практика управління закладає основу 

для формування нової наукової концепції – «Менеджмент 4.0» [1]. 

 

Рисунок 1 – Етапи розвитку концепцій менеджменту [1] 

 

Сучасні наукові дослідження [2] свідчать, що напрями розвитку 

менеджменту значною мірою визначають наступні чинники соціального та 

економічного характеру: 
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1) актуалізується питання соціальної відповідальності бізнесу в 

умовах нової сестейнової економіки, що пов’язана зі зміною клімату на планеті 

та суттєво впливає на виробництво; 

2) виробництво все більше залежить від нових технологій і знань, а 

також від інтеграційних процесів; 

3) цифровізація та загальна глобалізація змінюють традиційне 

уявлення про робоче місце і його роль у виробництві та управлінні. Нові бізнес-

моделі, все частіше роблять ставку на форму праці за межами організації, 

особливо в умовах пандемії COVID-19; 

4) проблемною галуззю у сфері менеджменту стає розвиток людини-

особистості, її лідерського й культурно-емоційного потенціалу. Нині 

співробітник – це не об’єкт управління, а об’єкт-суб’єкт управління, партнер по 

бізнесу. 

Разом з тим, варто відмітити основні проблеми розвитку менеджменту в 

Україні, що можуть стати бар’єром для його подальшої еволюції відповідно до 

світових тенденцій: 

- нестача досвіду і знань українських менеджерів, що призводить до 

невміння визначити цілі та ставити завдання; 

- проблема визначення критеріїв ефективності підрозділів, окремих 

працівників; 

- недосконалість організаційних структур, відсутність чіткої структури 

управління компанією, низька гнучкість організаційних структур, 

формалізованої ієрархії, відсутність чітких посадових зобов’язань, формалізації 

функціональних та інформаційних зв’язків на підприємстві, занадто глибокі 

вертикальні зв’язки; 

- невміння розділяти успіх зі своїми співробітниками. Через недостатню 

кількість досвідчених менеджерів на ринку праці та недовіру на найманих 

менеджерів з боку власників підприємств ускладняється делегування 

повноважень; 
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- небажання що-небудь змінювати, схильність зберігати стабільність, 

прагнення охороняти свій status quo, свою позицію, посаду та напрацювання, 

пишатися минулими заслугами та досягненнями і продовжувати робити все, як 

раніше, зберігати непорушність процесів у компанії, які одного разу призвели 

до успіху [3]. 

З огляду на це, вітчизняні науковці виділяють основні стратегічні завдання 

сучасного менеджменту, до яких відносять: пошук філософії управління в 

умовах кризи та посткризового періоду; поширення принципу синергії у всі 

сфери менеджменту і розвиток синергетичного менеджменту; вкорінення теорії 

систем у сферу менеджменту; адаптування до нових викликів і постійний 

моніторинг зовнішнього середовища організації; уміння організовувати різні 

бізнес-процеси, враховуючи фактори ризику; реорганізація організаційних 

структур під впливом зростання віртуалізації суспільного життя (перехід від 

вертикальних зв’язків до горизонтальних); управління на засадах організаційної 

культури, оскільки соціокультурна парадигма світобудови проникає і у сферу 

менеджменту; розвиток групової логіки і командної співпраці; зміна змісту 

планування, зорієнтованого на пошук факторів успішного розвитку; розвиток 

ситуативного підходу в практиці управління, обумовлений вибором вектору й 

напрямку розвитку вітчизняних підприємств; розвиток технологій лідерства, які 

повинні поєднувати вміння працювати в команді; підсилення ролі соціальної 

політики в діяльності організацій та системі менеджменту, що особливо 

актуалізується в умовах побудови громадянського суспільства; формування 

нових моделей менеджменту в системі інтеграції освіти, науки й виробництва, 

що уможливлює створення інноваційного простору на основі освітньої та 

наукової співпраці [4]. 

Результати вітчизняних наукових досліджень [2] демонструють, що 

сучасний етап розвитку менеджменту характеризують: 

- перехід до більш соціально-орієнтованого управління, основними 

принципами якого є відмова від управлінського раціоналізму класичних шкіл; 

- інноваційність як найважливіший критерій професіоналізму менеджера; 
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- визнання соціальної відповідальності менеджменту як перед 

суспільством загалом, так і перед окремими людьми, що працюють в 

організації, зокрема; 

- ставлення до людей як ключового й невичерпного ресурсу організації. 

Основними аспектами нового менеджменту є управління якістю в умовах 

глобалізації та дезорганізації; зростання різноманіття робочої сили; «відкритий 

менеджмент»; формування нових видів менеджменту та їх вихід за межі фірми; 

лідерство VS-менеджменту. 

Враховуючи вищесказане, варто виокремити сфери, які формують 

перспективні напрями розвитку  менеджменту в Україні: 

1. функціональні сфери менеджменту; 

2. бізнес-процеси; 

3. бізнес-моделі; 

4. бізнес-екосистеми; 

5. управління активами; 

6. організаційна культура [1]. 

Таким чином, напрями розвитку менеджменту в Україні значною мірою 

визначаються загальносвітовими тенденціями. На сьогоднішній день, 

підприємства мають орієнтуватись, перш за все, на особистісний розвиток 

кожного працівника та визначення його конкретної ролі в організації. На часі, 

доцільно говорити про активне впровадження концепції «Менеджмент 4.0» в 

діяльність вітчизняного бізнесу. 
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У статті розглянуто сутність, роль та значення влади в досягненні мети 

організації. При цьому влада та вплив розглядаються, як інструменти 

лідерства, що виступають єдиними засобами, які має керівник в управлінні 

персоналом організації. Проаналізовано існуючі форми влади та впливу та 

ефективність їх застосування у відповідних робочих ситуаціях. 
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        Влада і вплив - це фундаментальні явища людини, які глибоко вкоренилися 

в психіці та свідомості особистості людей. Різниця між правильним та 

неправильним використанням сили полягає у різниці між успіхом та невдачею, 

високою та низькою продуктивністю, мотивацією та розчаруванням. Ця стаття 

включає огляд та аналіз класичних концепцій влади в управлінській літературі, 

опис стилів влади та класичні результати досліджень щодо оптимального 

використання влади.  

        Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, 

влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа 

автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу. 
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        Формально це так. Однак на практиці співвідношення цих трьох складових 

частин управлінського впливу надзвичайно різноманітне, оскільки воно 

складається під впливом багатьох чинників, до яких належать тип організації, її 

масштаби, напрям діяльності, місце в ієрархії управління, особисті якості 

менеджера та ін [1].  Тому необхідно розглянути суть зазначених складових 

управлінського впливу та шляхи синтезу їх діяльності сучасного менеджера. 

        Отже, спочатку визначимо, що ж таке лідерство, вплив та влада.     

        Лідерство – це здатність підняти людське бачення на рівень більш 

широкого кругозору, вивести ефективність діяльності людини на рівень більш 

високих стандартів, а також здатність формувати особистість, виходячи за 

звичайні рамки, які ії обмежують. Вплив – це будь-яка поведінка однієї 

людини, яка вносить зміни в поведінку, відношення і т.п. іншої людини. Влада - 

це можливість впливати на інших. 

         Взагалі в літературі здатність оказувати вплив на поведінку людей зветься 

владою. Влада може відноситись до індивіда, групи і організації в цілому. 

Визначення влади як організаційного процесу має на увазі, що: 

        - влада – потенціал, який є у користувача, тобто вона існує не тільки тоді, 

коли використовується; 

        - між тим, хто використовує владу, і тим, до кого вона застосується, існує 

взаємозалежність; 

        - той, до кого застосовується влада, має деяку свободу дій. 

        Влада може існувати, але не використовуватись. Якщо співробітник 

працює за правилами, то у керівника не має необхідності застосовувати до 

нього владу, яку він має. Влада - це функція залежності, а точніше 

взаємозалежності. Чим більше одна людина залежить від іншої, тим більше 

влади і у того, і у іншого. Володіння владою – це можливість впливу на 

задоволення потреб. 

        Успіх і невдачі у застосуванні влади чи реакції на неї визначаються 

розумінням влади, знаннями, як і коли нею користуватися, а також здатністю 

передбачувати наслідки її використання. Влада ніколи не буває абсолютною і 
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незмінною. Влада – це стосунки в динаміці, стосунки , які змінюють і ситуацію, 

і людей, стосунки, які змінюються в часі. Відомо, як змінюються рейтинги 

керівників, які проводились в різний час. Тому розуміння стосунків влади 

потребує пояснення конкретної ситуації і тих, хто в неї задіяний. 

        Владу часто використовують, як синонім слова «авторитет». Це не зовсім 

вірно, авторитет – це влада, яка виникла на формальній основі, яка дана комусь 

і яка приймається підлеглими, як те з чим вони згодні і вважають правильним. 

В першому випадку влада дається зверху, а в другому вона повинна бути 

отримана знизу. 

        Авторитет, як поняття, не вичерпує всіх варіантів появи влади, вона може 

з’явитися від посади, яку займає особа, від особистого впливу або від того і 

іншого одночасно [1].  Влада посади витікає не від самої посади, а делегується 

її власнику тими, кому він підзвітний. 

        Особиста влада – це ступінь поважного і відданого ставлення до її 

власника з боку підлеглих. Вона засновується на близькості цілей. Особиста 

влада в організації приходить знизу – від підлеглих. Особиста влада може бути 

забрана підлеглими у керівника, як реакція на його неправильні дії. Особисту 

владу необхідно регулярно отримувати від підлеглих. Найкраща ситуація, коли 

керівник володіє і посадою і особистою владою. Але в більшості випадків 

досягти цього дуже важко. 

        Будь-яка діяльність пов'язана з проявом владових відносин. Але так як ми 

маємо справу з людьми, які за природою своєю егоїсти, то не можна розглядати 

безпосередньо владу, а необхідно вести мову про відносини, права, 

повноваження, вплив чи силу сприяння на суб'єкт чи об'єкт. 

        З історичних поглядів на поняття влада ми маємо, що Лорд Ектон визначав 

владу, як таку що має тенденцію розбещувати, а абсолютна влада розбещує все. 

Джон П. Котлер підкреслював, що керівнику необхідно розвивати владу, тому 

що керівники завжди залежать від деяких людей, які їм не підпорядковані, і по-

друге, тому що практично ніхто в сучасних організаціях не сприйме і не буде 

повністю підпорядковуватись безперервному потоку наказів лише тому, що 

він/вона - начальник. У всіх організаціях для досягнення ефективного 

функціонування необхідно належне використання влади [2]. 
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         Влада та вплив взаємопов'язані так як у визначені керівництва ми 

визначили необхідність встановлення зв'язків, а саме за допомогою впливу - 

будь-яка поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку, відносини, 

сприйняття іншої особи цього. Влада - це можливість впливати на поведінку 

інших. Влада та вплив, інструменти лідерства, являються фактично єдиними 

засобами, які має керівник для вирішення ситуацій, в яких не всі можуть 

скорятися без слів. 

    Таким чином, влада, хоча часто і неправильно використовується, є 

необхідною умовою успішної діяльності організації. Доказом цього є 

твердження соціолога Р. Бірстед: «влада стоїть за кожною організацією та 

підпирає її структуру. Без влади немає організації та немає порядку» [3]. 

         Кожна з влади має засновуватись на зверненні до активних потреб 

виконавця. Можна розрізняти форми влади як інструменти, за допомогою яких 

керівник може примусити, переконати підлеглих виконувати роботу, яка 

спрямована на досягнення цілей організації. Недолік в тому, що використання її 

неформальним лідером може завадити досягти цілей організації. 

         Перед тим як назвати форми влади хочеться зауважити що науковці в 

цьому питанні набули розбіжностей, так наприклад, у Мескона форм п'ять, а у 

Шегди - 3, та визначення форм деяких не співпадає. 

         В раціонально влаштованій державі, якою є правова держава, влада 

здійснюється за допомогою спеціальних органів. Звідси різні галузі влади: 

законодавча, виконавчо-розпорядча і судова. Для того, що запобігти 

зловживанню владою і виникненню авторитарної, абсолютної влади, не 

зв'язаної правом, ці вітки не повинні з’єднуватися в руках одного органу, тобто 

повинні бути роздільні. Розподіл влад таким чином є структуроутворюючим і 

функціональним принципом раціональної організації і контролю [3].  

         Розмежування направлено на то, щоб утримати державну владу від 

можливих зловживань. Всі органи і вітки державної влади покликані бути 

хоронителями Конституції. Конституція повинна стояти над цими владами, а не 

влади над Конституцією. Розподіл влад виражається в розподілі компетенцій, в 

взаємному контролі, в системі здержок і противаг, збалансованості, тобто 

рівновага досягається через процеси налагодження і взаємопогодження. 
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        Правова держава означає відсутність будь-якої необмеженої, абсолютної 

влади не зв'язаної правом і принципами Конституції. З допомогою розподілу 

влад правова держава організовується і функціонує правовим способом. 

        Державні структури і їх діяльність позбавлені тут від стресів і лихоманок, 

визваних в монократичних режимах зміною і утвердженням нових лідерів. 

Навпаки, правова держава сама є основою для такої зміни. Боротьба за владу і 

особисті амбіції не вириваються з-під контролю, вони регламентовані міцним 

правовим порядком і строгими юридичними процедурами виборів і зміни 

лідерів. 

        Правова держава являє собою спосіб раціоналізації політичного механізму, 

обмеження публічної влади з ціллю не допустити узурпацію і зловживання. Без 

розподілу влади настає деспотизм. 

        Розподіл влад полягає і в тому, щоб ні один з органів не зайняв 

авторитарно-абсолютного положення і не перевернув право і конституцію. 

Відомо сказане положення про те, що розподіл влад являє собою розподіл 

роботи в державному механізмі з ціллю раціоналізації і контролю [3]. 

        Розподіл влад —це не застигнутий стан відокремлених структур, а 

працюючий, діючий механізм, досягаючи єдності на основі складного процесу 

узгодження і спеціальних правових процедур, передбачених в тому числі і на 

випадок конфлікту і екстремальної ситуації. Загальний принцип єдності і 

розподілу влад конкретизується в залежності від застосування в різних 

історичних ситуаціях і положеннях. «єдність досягається через динамічну 

рівновагу, через певну напругу, спів допомогу і процес улагодження. Але при 

цьому обов'язкова умова: не повинно бути зосередження влади в руках однієї 

особи чи органу, інакше стануть не можливі взаємоконтроль, противаги, і отже, 

розподіл влад і правова держава. 

        Законодавець пов'язаний принципами права і конституції, правами 

людини. Крім того він є під контролем народу. Важливе значення має орган 

конституційного нагляду. З його допомогою забезпечується конституційність 

усіх законів і підзаконних нормативних актів. В системі здержок і противаг, на 
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випадок необдуманих, поспішних рішень законодавця, виправляючу роль грає 

глава держави (відкладне вето, в певних випадках призначення дострокових 

виборів і інші його повноваження). Без цього механізм розподілу влади буде 

недосконалим. 

        Виконавчо-розпорядча діяльність повинна базуватись на законі і в рамках 

закону. Виконавча влада не може присвоювати собі повноважень і потребувати 

від громадян виконання яких-небудь обов'язків, якщо це не передбачено 

законом. 

        Для забезпечення законності в діяльності виконавчої влади остання не 

повинна підміняти законодавця. Відомча нормотворчість і так зване делеговане 

законодавство повинні бути різко обмежені. По-перше, відомча нормотворчість 

не повинна протиречити закону. 

По-друге, вона не повинна фактично підміняти закон, тобто вирішувати 

питання, віднесені до сфери законодавця. Цим самим принцип законності стає 

логічно взаємопов'язаним з принципом розподілу влади. В цілому проблема є 

не тільки в тому, щоб зробити відомчі акти такими, що не суперечать закону, а 

й в тому, щоб скоротити їх до мінімуму. 

        Затримування виконавчої влади, надалі, досягається за допомогою її 

підзвітності і відповідальності перед народним представництвом. Мова йде про 

політичну відповідальність, забезпечувану за допомогою вотуму недовіри. 

Важливу роль у боротьбі із зловживаннями виконавчої влади грає також 

інститут імпічменту. Виконавець не повинен підміняти не тільки законодавця, 

але і суддю. Ніхто не може бути суддею у власній справі. Тому громадянин в 

правовій державі повинен мати право подати в суд на будь-які дії виконавчої 

влади (як на окремих посадових осіб, так і на виконавчо-розпорядчий орган в 

цілому). В іншому випадку зловживання виконавця стануть непокараними, 

відкриється шлях до встановлення тиранії. 

        Суд, система правосуддя —третя необхідна гілка влади в механізмі 

розподілу влади. Це арбітр, що вирішує спори про право. В правовій державі 
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правосуддя чиниться тільки судом. В цьому найважливіша гарантія прав і 

свобод громадян, правової державності в цілому. Суд не повинен підміняти 

собою законодавця чи виконавця, інакше він перетвориться в деспота. Але в 

свою чергу ні законодавець, ні виконавець не повинні собі присвоювати 

функції суду. 

        Отже, найважливішим є забезпечення реальної незалежності суду від 

різноманітних органів і осіб, котрі б диктували йому свою волю і фактично 

узурпували судову владу. Оптимальним варіантом є назначення суддею 

пожиттєво або, по крайній мірі, на довгий термін. 

        Судді повинні назначатися вищестоящими органами влади. Суд 

присяжних є найбільш діяльною формою забезпечення незалежності і 

об'єктивності правосуддя. Виразом рівності громадян перед законом є 

підсудність загальному суду, недопустимість розширення юрисдикції 

спеціальних судів. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються теоретичні і методичні аспекти визначення та 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. Також досліджено 

методи, шляхи і етапи визначення конкурентних переваг підприємств.  
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статус, стратегічне управління, конкурентна стратегія. 

Конкурентоспроможність сучасного підприємства на певному секторі 

товарного ринку виступає як узагальнююча оцінка його конкурентних переваг в 

питаннях створення ресурсного потенціалу, в якості задоволення споживчого 

попиту та досягнення функціонування господарюючої системи. Одним з 

найважливіших показників стану підприємства як виробничої системи, який 

визначає перспективи його наступного розвитку, можливість досягнення 

стратегічних цілей та завдань є конкурентоспроможність. Крім того, важливого 

значення набувають питання, пов’язані з пошуком нових підходів до 

формування конкурентної стратегії на підприємствах. Досить активна 

інтеграція України в світовий економічний простір вимагає постійного набуття 

широкого спектра знань та навичок з підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Від пізнання самого економічного середовища залежить уміння 

визначати сприятливі напрямки та використовувати дієві форми економічної 

взаємодії. 

У нестійких умовах функціонування підприємств зростає усвідомлення 

того, що у високодинамічних конкурентних середовищах звичайний підхід до 

розробки стратегії часто не дає потрібних результатів, і підприємства змушені 

орієнтуватись на більш динамічні концепції. Отже, вирішення питання щодо 

того, як досягти динамічного підходу до розробки конкурентної стратегії 

підприємства є вкрай необхідним й зумовлює потребу у відповідних наукових 

дослідженнях. 

УДК 658.821(045) 
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Метою статті є визначення шляхів управління конкурентоспроможністю 

підприємства, дослідження і виявлення основних напрямів використання 

конкурентних стратегій в системі управління підприємством. 

В сучасних умовах господарювання забезпечення і підтримання 

конкурентоспроможності підприємства є особливо актуальним. Також, 

конкурентоспроможність є одним з суттєвих показників стану підприємства як 

господарчої системи, який визначає перспективи його подальшого розвитку, 

можливість досягнення стратегічних цілей та завдань. Знаючи сильні та слабкі 

сторони свoгo підприємства, і підприємств-кoнкурентів, можна oцінити їх 

пoтенціал, цілі та стратегію. Це дoпoмoже зосередитись на більш сильному 

напрямку діяльності. Визначення кoнкурентoспрoмoжнoсті повинно стати 

головним елементoм функціонування будь-якoгo гoспoдарюючoгo суб'єкта. 

Конкуренція являє собою боротьбу, яка існує між виробниками з метою 

відстоювання своїх інтересів: кращих умов для виробництва та більш вигідних 

умов для продажу товарів чи послуг, збільшення прибутків, досягнення 

лідерства на ринку.  

Питанням стратегічного менеджменту та управління 

конкурентоспроможністю підприємств присвячено наукові праці багатьох 

вчених, зокрема: Г. Азоєва, І. Ансоффа, Л. Балабанової, Гудзинського О. Д., 

Гуренко Т. О., Єрмакова О. Ю., Осовської Г. В., Нестеренко С. А.,                

Судомир С. М. та ін.  

Нинішній стан сучасного ринку визначається постійними змінами у 

зовнішньому середовищі, коливаннями споживчого попиту, наявністю великої 

кількості підприємств різних форм власності, підвищенням невизначеності та 

ризику.  Аби вижити на ринку, підприємству необхідно постійно 

відслідковувати і реагувати на всі зміни, що відбуваються у його 

конкурентному середовищі з метою збереження та зміцнення позицій на ринку 

і забезпечення ефективного управління конкурентними перевагами.  

Отже, визначимо сутність поняття  «конкурентоспроможність  

підприємства», - це синтетична категорія, що характеризує спроможність 
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підприємства  функціонувати та розвиватися відповідно до намічених 

стратегічних цілей, конкуруючи своїми товарами з іншими учасниками 

відповідного ринку обігу подібних за основним призначенням товарів у 

певному інтервалі часу, при існуючому рівні та характері  впливу факторів 

зовнішнього середовища, задовольняючи запити конкретної групи споживачів. 

[6] 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це «діяльність, 

спрямована на формування управлінських рішень, які, в свою чергу, повинні 

бути спрямовані на протистояння всіляким зовнішнім впливам і досягнення 

лідерства відповідно до поставлених стратегічних цілей». [6] 

Конкурентоспроможність підприємства – це складне явище, яке залежить 

від багатьох факторів, воно потребує ефективного довготривалого управління 

та є запорукою розвитку підприємства, для вчених і практиків це досить цікава 

тема дослідження. Кoнкурентoспрoмoжність підприємства визначається 

порівняно визначених вже конкурентів, тому відносно одних опонентів 

підприємство може вважатися конкурентоспроможним, а відносно інших - не 

може. Отже, під час визначення конкурентоспроможності будь-якого 

підприємства досить важливим є правильне обрання бази порівняння, в межах 

якої повинен виступати найуспішніший конкурент на ринку.  

Конкурентоспроможність підприємства підтверджується на відповідному 

ринку залежно від масштабів та обсягів діяльності підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства є внутрішньо спричиненою 

характеристикою, за допомогою якої можна визначити  будь-яке підприємство, 

що діє на конкурентному ринку. 

Виявивши й оцінивши основних конкурентів, компанія має розробити 

конкурентні стратегії, за допомогою яких вона зможе здобути конкурентну 

перевагу, запропонувавши товари вищої споживчої цінності. На підприємстві 

необхідним є формування «стратегічного набору» (система стратегій різного 

типу на певний відрізок часу), що відбиває специфіку функціонування та 

розвитку суб’єкта, рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому 

середовищі. [1] 
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Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, що 

розробляються керівництвом для досягнення якнайкращих показників роботи в 

одній конкретній сфері діяльності. Вони визначають засоби конкурентної 

боротьби підприємства на цільових ринках і виступають як: своєчасна реакція 

на зміни в галузі, в економіці в цілому, в політиці й інших значущих сферах; 

розробка конкурентоздатних заходів і дій, ринкових підходів, які можуть 

забезпечити міцну перевагу перед конкурентами; об’єднання стратегічних 

ініціатив функціональних відділів; вирішення конкретних стратегічних 

проблем, актуальних у даний момент. [4] 

Універсальної ідеальної стратегії для кожної конкретної компанії не існує: 

навіть для різних підрозділів або видів товарів усередині компанії можуть бути 

потрібні різні стратегії для різних підрозділів або видів товарів. Кожна 

компанія має визначити, яка стратегія найкраще спрацює, враховуючи її 

становище в галузі, цілі, можливості та ресурси.  

Пізнавальна класифікація конкурентних стратегій підприємств ґрунтується 

на поєднанні різносторонніх досліджень та дозволяє пояснити спосіб 

становлення і розвитку підприємства, оволодіння ним перших позицій на 

довгий термін. Кожне будь-яке підприємство особливе і його поведінка на 

ринку характеризується визначеною комбінацією стратегічних ідей, властивих 

тільки йому. [5] 

Кожне підприємство в умовах ринку визначає свою стратегію 

господарської діяльності, реалізація якої забезпечує йому виживання і 

конкурентоспроможність. [1] 

При вдосконаленні аналізу конкурентоспроможності підприємства, а 

також розробці програми заходів для їх поліпшення, доцільно: 

1. Використовувати технологію бенчмаркінгу. На сучасному етапі 

розвитку економіки метод бенчмаркінгу є одним з найновіших та 

найсучасніших підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства. 
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2. В якості мети господарської діяльності використовувати вміння 

визначати і швидко та ефективно використовувати в конкурентній боротьбі свої 

переваги. 

3. Застосування аналітичного способу, що вимагає побудови матриці 

конкурентоспроможності. 

4. Визначити шлях поліпшення стійкості підприємства на ринку – не 

відособлену мету забезпечення рентабельності. 

5. На підприємстві повинна бути створена ціла система забезпечення 

конкурентоспроможності на стратегічному рівні на основі розробки механізму 

комплексної оцінки всіх прийнятих управлінських рішень.  

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства і утримання своєї 

позиції на ринку, необхідно постійно аналізувати ринкову ситуацію, 

аналізувати внутрішню діяльність підприємства. А це означає вміти правильно 

визначити і швидко, ефективно використовувати в конкурентній боротьбі свої 

переваги. [3] 

Основними способами підвищення конкурентоспроможності підприємства 

є: 

- ґрунтовне вивчення запитів споживачів та аналіз конкурентів; 

- обґрунтована рекламна політика; 

- створення нової продукції; 

- поліпшення якісних характеристик продукції; 

- модернізація обладнання; 

- всебічне зниження витрат; 

- вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного 

сервісу тощо. [2] 

Сама конкурентоспроможність проявляється тільки в умовах конкуренції і 

через конкуренцію, що є основним визначенням, яке виражає сутність 

ринкових відносин і є найважливішою ланкою всієї системи ринкового 

господарства. В загальному, головне завдання і головна функція конкуренції – 

це залучити ринок до боротьби за споживача, перемогти своїх суперників і 

забезпечити отримання сталого прибутку.  

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що 
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конкурентоспроможність є досить важливою складовою розвитку суспільства, 

що виступає об’єктом нагальної уваги науковців. Конкурентоспроможність 

підприємства – це складне багатоаспектне поняття, яке характеризує 

суперництво, прагнення до високих результатів, здобуття конкурентних переваг 

шляхом дієвого використання всіх існуючих ресурсів, створення і реалізацію 

конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення 

результативної господарської діяльності.  

Кожна із конкурентних стратегій має свої як позитивні, так і негативні 

якості. Вони спонукають до втрати підприємством своїх конкурентних переваг, 

виходу з ринку або цілковитого зникнення. Отож, конкурентоспроможність 

підприємства є цілеспрямовано сформованою характеристикою, яка вимагає 

постійного підтримання та контролю. 
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Управління підприємством є однією з найважливіших проблем на 

сучасному етапі розвитку економіки в ринкових умовах, що швидко 

змінюються. Забезпечення ефективності управління є метою будь-якого 

підприємства, оскільки саме ефективність управління забезпечує успішне 

функціонування і розвиток усіх організаційно-господарських ланок його 

діяльності. Ефективність є однією з головних характеристик результативності 

управління діяльністю підприємства, яке зумовлює необхідність її детального 

вивчення. Проте сьогодні питання її визначення є дискусійними. [2] 

Однією з найважливіших питань є проблема управління сучасним 

підприємством. І, очевидно, що традиційні методи управління виявляються 

недієздатними в нових умовах. Необхідно не лише визначитися з відповідним 

підходом до управління підприємствами, але і сформувати механізм його дії, 

механізм ефективного управління функціонуванням підприємств. Відсутність 

на багатьох підприємствах цілісної високоефективної системи управління, 

адекватної вимогам ринкового середовища, що міняється, актуалізує проблему 

вдосконалення і розвитку науково-методичних підходів і інструментарію 

ефективного управління діяльністю підприємства. Усі ці проблеми зумовили 

актуальність теми дослідження. [1] 
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Проблеми, пов’язані з удосконалення систем управління та особливостей 

механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами розглянуто у 

працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка, О. Березіна, В. Гончаренка,                

Л. Дяченка, М. Кулакової, А. Куценко, І. Маркіної, Н. Міценко та інших.                

У літературі, присвяченій проблемам менеджменту існує багато визначень 

системи менеджменту підприємства, кожне з яких відповідає методології 

певного наукового розділу та, відповідно, наголошує на певному аспекті 

функціонування системи, її побудови, внутрішніх відносинах тощо. 

Метою дослідження є  аналіз та вдосконалення розробок процесу 

формування управлінської діяльності, спрямованих на вирішення науково - 

практичного завдання, що базується на послідовності здійснення етапів пошуку 

і обрання ефективної моделі управління підприємством. 

Сучасні умови функціонування підприємств призвели до  кардинальної 

зміни парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств 

вплинула на всі елементи системи менеджменту і зумовила об’єктивну 

необхідність впровадження управлінських інновацій, які дозволяють 

оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Управління підприємством – це економічна категорія, яка представляє 

особливу форму економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи 

систему, аби зберегти її стійкість або перевести в інший стан відповідно до 

поставлених цілей. Управління виникає тоді, коли керівник приймає рішення, 

коли розробляється новий порядок відносин між елементами системи для 

подолання проблемної ситуації, коли встановлюються нові зв’язки між 

структурними підрозділами, пов’язані з модифікацією організаційної 

структури. [5] 

Основною метою діяльності підприємства має бути задоволення потреб 

споживача при раціональному, ефективному використанні ресурсів з метою 

отримання максимального прибутку, процвітання підприємства шляхом 

просування своєї продукції. Однак більшість керівників протягом останніх 

років характеризують процес функціонування свого підприємства як 



204 

виживання, наголошуючи, що економічні труднощі і невизначеність 

майбутнього не дозволяють здійснювати довгостроковий прогноз розвитку 

підприємства та формування моделі його функціонування. [2] 

Головною метою оцінки ефективності діяльності підприємства є виявлення 

можливості його подальшого розвитку, визначеного за результатами повного 

аналізу фінансово-господарської діяльності. Тому найважливішим завданням 

функціонування сучасного підприємства є підвищення ефективності його 

фінансово-господарської діяльності за рахунок оптимізації використання його 

внутрішніх резервів та системне розроблення шляхів підвищення ефективності 

діяльності. Під шляхами підвищення ефективності діяльності підприємства 

розуміють сукупність конкретних заходів щодо покращення організації 

виробництва. [8] 

Проблема підвищення ефективності діяльності підприємства полягає в 

забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю 

затрачених трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Тому 

критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є 

зростання продуктивності суспільної праці. 

Характеризуючи фактори впливу на ефективність фінансово-господарської 

діяльності, доцільно розмежувати їх на внутрішні та зовнішні. Внутрішні 

залежать від результативності роботи управлінського персоналу і колективу 

підприємства, виражають результати діяльності підприємства, а зовнішні 

кількісно визначають рівень використання виробничих і фінансових ресурсів. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого підприємства 

та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є 

забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, 

зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної 

економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, 

важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та 

ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний 

вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та 
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визначення рівня надійності та ефективності системи управління. Це пов’язано 

з тим, що у ринкових умовах підприємство самостійно має розробляти 

стратегію своєї діяльності та розвитку, знаходити необхідні для її реалізації 

ресурси, що вимагає значного розширення сфери управління, зростання 

відповідальності управлінців за результати діяльності підприємства, за якість і 

своєчасність ухвалення необхідних рішень. [3] 

Основні три напрями підвищення економічної ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємств можна навести у вигляді таблиці 1. [8] 

Таблиця 1-  Напрями підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства  

Напрями підвищення економічної 
ефективності 

Характеристика 

Ресурсний Використання оборотних засобів 
Використання основних засобів 
Ефективність використання трудових 

ресурсів 
Організаційний Організаційно-правова структура 

управління 
Організація виробничо-господарської 

діяльності на підприємстві 
Технологічний Упровадження сучасних досягнень у 

сфері техніки і технології 
Удосконалення наявної техніки і 

технології 
 

 Аналізуючи дані таблиці 1, доходимо висновку, що одним з основних 

напрямів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства є ресурсний, який базується на необхідності проведення 

детального аналізу використання наявних ресурсів та живої праці. Другим 

напрямом є організаційний, відповідно до якого проводиться пошук нових 

можливих шляхів удосконалення системи управління і підвищення 

ефективності тих процесів, що здійснюються на підприємстві. Третім напрямом 

підвищення фінансово-господарської діяльності підприємства виступає 

технологічний, який передбачає запровадження у процеси виробництва 

сучасної техніки і технологій, а також розв’язання організаційно-правових 

питань. [4] 
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Вдосконалення управління підприємством можливе через такий аспект 

його діяльності, як управління витратами. Ми пропонуємо здійснювати 

управління витратами на підприємствах наступним чином: 

– виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами; 

– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на 

підприємстві; 

– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей 

галузі та підприємства; 

– створювати та вдосконалювати інформаційної системи; 

– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи; 

– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. [6] 

Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення управлінської 

системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що заважають їх 

впровадженню в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, таких як: 

– складність одержати високо кваліфіковану допомогу і консультації, та 

висока вартість таких послуг; 

– недостатність фінансових можливостей для формування якісного 

управлінського потенціалу; 

– низький рівень розвитку фінансового ринку; 

– невисокий рівень підготовки персоналу; 

– неготовність персоналу та керівництва до змін; 

– високий рівень бюрократичних процедур; 

– складність отримання інформації про нововведення у сфері управління. 

На основі проведених досліджень здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано рішення комплексу актуальних науково практичних питань у 

сфері ефективного управління на підприємстві. Розглянувши сутність понять 

управління і ефективність управління, можна зробити висновок, що теоретичні 

дослідження в галузі пошуку єдиного трактування тривають. В результаті 

дослідження виявлено, що ефективність управління необхідно розглядати як 
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систему, яка може добитися успіху за умови наявності відповідного механізму. 

Виділяють такі основні елементи механізму ефективного управління розвитком 

підприємства: планування, координація, комунікація, стимулювання і контроль. 

Для формування механізму ефективного управління підприємством 

пропонується виділяти такі основні інструменти: економічні, організаційні, 

соціально-психологічні, техніко-технологічні, маркетингові, екологічні, 

правові, і використати показники, які дозволяють провести оцінювання 

кожного інструменту. [7] 

Виділені інструменти є базисом забезпечення ефективного управління 

підприємством, а формування механізму управління повинне спрямовуватися 

на підвищення його ефективності. В умовах ринкової економіки забезпечення 

ефективності управління є метою будь-якого підприємства, оскільки саме 

ефективність управління забезпечує успішне функціонування і розвиток усіх 

організаційно-господарських ланок його діяльності. Але не існує жодного 

підприємства, яке б не стикалося з рядом чинників, які певною мірою 

впливають на ефективність управління підприємством. 
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УДК 659.113.8 

Анастасія Залєвська 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ 

ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧІВ 

З переходом України до ринкових відносин, поширенням торгівельних відносин з 

зарубіжними країнами, на ринку товарів та послуг були створені умови для 

ринкової конкуренції. В цих умовах перед споживачами виникає проблема 

вибору потрібного товару, що вимагає перед товаровиробниками обрання 

найбільш ефективних способів для розробки рекламних концепцій, що 

сприятимуть швидкому зростанню попиту на будь-які вже існуючі  товари чи 

нові товарні лінії. Реклама часто є відображенням суспільства, постійно 

слідує за останніми тенденціями. Маркетологи використовують її як 

інструмент для емоційних реакцій. Бренди поєднують потужні повідомлення, 

засновані на добре вивченій ідеї, та ефективні методи доставки, які 

впливають на їхню аудиторію. 

Ключові слова: реклама, стратегія рекламної діяльності, підприємство, 

стратегія просування товару, рекламні засоби, рекламна концепція. 
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Для успішного існування на ринку товарів та послуг, отримання прибутку, 

товаровиробнику необхідно створити добру репутацію про себе, тому вони у 

багатьох випадках спрямовують на це значні фінансові кошти. Одним з 

напрямків для створення позитивного іміджу товаровиробників є створення 

рекламної продукції, яка сприяє на почуття, думки потенційних та конкретних 

споживачів. Як відомо, реклама – це зовнішня оболонка для товару. Упаковка, 

без якої складно продати товар дорого. Слід зазначити, що багато з 

торгівельних марок, що набули відомості протягом кількох десятків років 

своєю відомістю значною мірою все ж таки зобов'язані рекламі. Припустимо, 

створюється фірма. Для того, щоб про неї довідалися, їй необхідно заявити про 

себе. Цього можна домогтися за допомогою реклами. Але для того, щоб при 

мінімальних витратах засобів одержати максимально високий результат, 

необхідно продумати яким образом рекламувати себе і свою продукцію. 

Значний внесок у дослідження ефективної рекламної кампанії зробили такі 

вчені, як Ф.Котлер, Д.Траут, С.Годін, Г.Фельсер, Р.Акша, Н.Іншакова, Є.Ромат, 

Р.Каптюхін, М.Понявін, С.Ілляшенко, С.Ковальчук, В.Стадник та інші. 

Реклама може мінятися чи не мінятися протягом якогось часу. Це залежить 

від ситуації на ринку в цілому і від ситуації усередині самої фірми. Спеціалісти 

виділяють економічні та комунікативні цілі реклами. 

До економічних цілей реклами відносять:  

- підтримку збуту продукції;  

- формування потреби у даному виді товару ( чи послуги);  

- спонукання до придбання товару конкретної фірми; 

- стимулювання попиту на конкретний товар та збут;  

- оголошення про продажі, розпродажі, зниженні цін;  

- скорочення строків виведення на ринок нового товару ( чи послуги); - 

спонукання потенційних покупців до відвідування магазину, виставки та ін.;  

- подання нових властивостей товару, нового оформлення.  

До комунікативних цілей можна віднести:  
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- ознайомлення споживачів із новим товаром, новою маркою, новою 

фірмою; 

 - підвищення рівня популярності товару; 

 - вплив на звички при споживанні товару; 

 - інформування споживачів (наприклад щодо зміни цін на товари, 

розпродаж);  

- зміна іміджу продукції фірми у певному напрямі (модернізація, новий 

дизайн); 

 - підтримку прихильності до продукції фірми; 

 - спонукання бажання придбати товар, що рекламується;  

- виділення власних товарів серед конкуруючих.  

Реклама перетворилася на найважливіший маркетинговий інструмент, 

який допомагає виходу продукції на ринок. Друковані та електронні засоби 

масової інформації стають актуальною невід’ємною частиною життя, реклама 

взяла на себе вирішальну роль в успіху нових продуктів. Існує жорстка 

конкуренція за здобуття левової частки на ринку, тож кращі рекламні стратегії 

дають більші шанси на успіх. Більшість практиків вважає, що ефект від 

проведення маркетингової діяльності проявляється у збільшенні продажів або 

прибутку підприємства.  

Тому, на їх думку, ефективність маркетингу варто розраховувати за 

допомогою економіко-математичних методів як співвідношення маркетингових 

витрат до результатів маркетингової діяльності – обсягів продажу або прибутку 

[2]. Успішна рекламна кампанія повідомляє клієнту, що продукт – це не просто 

товар, а це продукт, який рухається, щоб стати брендом в очах споживачів. 

Джингли стають популярними серед мас, яких надихає мелодія, слоган або інші 

інструменти успішних рекламних кампаній.  

Маркетингові стратегії регулюють успіх продуктів та рекламних носіїв 

маркетингового плану. У прагненні отримати максимальний прибуток і 

забезпечити ефективність реклами, маркетингові компанії та рекламні агенції 

зосереджуються на дослідженні ринку. Підприємства, які ігнорують та не 

проводять результативні маркетингові дослідження, ризикують отримати 

величезні збитки від неефективної рекламної кампанії.  
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Знання про цільову аудиторію та розуміння її потреб допомагають 

маркетологам більш цілеспрямовано та ефективно досягти своєї мети. 

Дослідження ринку також допомагає входженню продукту відповідно до 

потреб ринку. Для розвитку на конкурентному ринку, для покращення власних 

конкурентних переваг, потрібне ефективне дослідження ринку.  

Тому, аналізуючи різні параметри, підприємства можуть знайти кращі 

рішення та варіанти. Дослідження ринку – це процес систематичного збору 

даних про конкретний цільовий ринок, конкурентів, споживачів, тенденції на 

ринку тощо.  

Метою дослідження ринку є досягнення поглибленого розуміння 

конкретного продукту на ринку. Зростаюча конкуренція змушує все більше 

підприємств проводити маркетингові дослідження. Підприємства можуть 

самостійно проводити дослідження ринку, призначивши групу дослідників. А в 

іншому випадку вони можуть це зробити через консультацію з маркетинговими 

агентствами.  

Маркетингове дослідження є життєво важливим для організацій, які 

шукають можливості виходу на ринок, для підприємств, які створили 

інноваційний товар і хочуть оцінити попит на нього, а також компаній, які 

планують представити свою продукцію на ринку. Проводячи дослідження 

ринку, важливо визначити його цілі. Дослідження ринку можна проводити 

різними способами [3]. 

Основні функції реклами:  

1) інформативна функція реклами визначається її здатністю передавати 

важливу для споживача інформацію про виробника, його товари, зокрема про їх 

споживчу вартість; 

 2) маркетингова функція виявляється як засіб формування попиту й 

стимулювання продажу товарів і реалізується наданням найменувань товарного 

ряду й диференціацією окремих марок товарів; повідомленням про товар; 

стимулюванням зацікавленості потенційних покупців щодо нових товарів і 

підтримкою повторних покупок і формуванням постійної клієнтури; 

оптимізацією продажу товарів, а також забезпеченням прихильного  ставлення 

до даного товару, чим до товару конкурента, або принаймні лояльності до 

нього;  



212 

3) комунікативна функція. Цю функцію реклама реалізує, підтримуючи 

зворотний зв'язок із ринком споживачів і ринком продавців (конкурентів). 

Рекламна комунікація має на меті вплинути на свідомість покупця (споживача), 

змусивши його купити цей товар або хоча б побажати його купити у 

майбутньому;  

4) управлінська функція реклами полягає в тім, що реклама як складова 

маркетингового менеджменту виконує функцію управління попитом. 

Економічно грамотно визначивши потреби у певному товарі, реклама може 

сформувати попит й управляти їм як у просторі, так і в часі за допомогою 

календарного медіа-планування, тобто показу для певної аудиторії з певною 

частотою й у певних проміжках часу рекламного звернення в засобах масової 

інформації;  

5) політична функція. Як відзначають фахівці в сфері рекламного бізнесу, 

політичну рекламу пов'язують із популяризацією певної особи, політичної 

партії або ідеї; 

6) освітня функція реклами полягає в тім, що в процесі впровадження 

нових товарів і технологій вона сприяє поширенню знань про різноманітні 

сфери людської діяльності й новітніх досягнень науки, надаючи споживачам 

практичних навичок використання сучасних товарів і технологій; 

7) суспільна функція реклами визначається її здатністю формувати 

підвищені потреби й суспільні стандарти споживання й певного стилю життя, 

на який потрібно орієнтуватися, намагаючися його досягти;  

8) культурна функція реклами визначається тим, що вона є своєрідним 

продуктом художньої творчості, певним твором мистецтва, а отже, впливає на 

формування смаків і загальний культурний розвиток цільової аудиторії 

споживачів. І не тільки споживачів, а й конкурентне середовище, яке активно 

використовує всі сучасні й перспективні методи впливу на потенційних 

покупців. Особливо значну роль реклама відіграє в естетичному вихованні 

нації, формуванні певного її менталітету;  

9) економічна функція реклами полягає в її інтегрованості з економічними 
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процесами господарської діяльності, у тому, що вона є одним із головних 

елементів механізму підтримки ринкової рівноваги між попитом та 

пропозицією, сприяє оптимізації кон’юнктури на певних ринках у певні 

проміжки часу.  

Для підприємств, які планують вихід нового товару чи послуги, 

проведення маркетингових досліджень дає можливість зрозуміти ставлення та 

потреби клієнтів. Це також мінімізує ризик понести збитки в бізнесі. 

Дослідження ринку, проведене або первинним, або вторинним методом, є 

життєво важливим для будь-якого бізнесу, його цілей та розвитку. В умовах 

підприємницької мережі реалізація ринкового потенціалу підприємств 

здійснюється за допомогою переформатування частини зовнішнього ринку на 

внутрішньо мережевий на основі застосування інструментів конкуренції, 

унікальної організації та синергетичних можливостей [5].  

Важливою частиною ефективної рекламної кампанії є застосування методу 

стратегії маркетингового міксу на етапі планування та впровадження в 

потрібний час у певний спосіб. Маркетинговий мікс передбачає розгляд таких 

елементів маркетингу, як товар, ціна, просування та місце. Також він стосується 

логістичних та транспортних витрат товарів.  

Тому маркетологи та рекламні агенції використовують змінні 

маркетингового поєднання для успіху продукту. Переважно є дві стратегії 

просування: стратегія тиску і стратегія поштовху. Відповідно до стратегії тиску, 

маркетологи дають щедрі знижки та вигоди для покупців, тому продажі можуть 

бути різко збільшені. Метод надання знижок часто найбільш успішний серед 

стратегій для більшості країн. У стратегії поштовху основний акцент робиться 

на зменшенні витрат на рекламу. Стратегія протягування мінімізує 

використання різних каналів і основна увага приділяється рекламі товару. Її 

мета – створити потенційний ринок для продукції фірми. 

Загалом, Рекламна стратегія – це система скоординованих заходів, які 

використовуються підприємством для досягнення своїх цілей. Рекламна 

стратегія описує яким чином рекламодавець досягне поставлених цілей [1]. 
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Кожне підприємство, яке займається випуском продукції або наданням 

послуг на сучасному етапі існування, повинне займатися рекламною діяльністю 

та її плануванням. 

Планування рекламної діяльності підприємства – це досить складний і 

важливий процес, який входить в складний комплекс робіт для проведення 

рекламної кампанії підприємства [4]. 

Планування рекламної кампанії поділяється на наступні етапи: 

– визначення цілей рекламної кампанії; 

– розробка рекламної ідеї та стратегії рекламної кампанії; 

– дослідження ринку; 

– розробка бюджету рекламної кампанії; 

– вибір засобів поширення рекламної інформації; 

– вибір графіку проведення рекламної кампанії [2]. 

Стратегія рекламної діяльності підприємства є складовою комплексу 

планування в цілому і включає в себе такі етапи процесу планування: вибір 

рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами [5]. Свою 

рекламну стратегію підприємство повинне визначати, виходячи зі здатності 

виділятися серед конкурентів на загальному ринку та забезпечити споживачам 

унікальний вид товару чи послуги.  

Тому для формування іміджу підприємства важливим є те, щоб рекламне 

звернення було легким, тобто швидко і просто запам’ятовувалось для 

споживачів. Також рекламодавцю слід обрати найбільш рентабельний  для 

нього засіб розповсюдження реклами, так як існує велике розмаїття 

потенційних носіїв реклами, вибір якого залежить від цілей, які переслідує 

підприємство своїми рекламними оголошеннями, від товару, від розміру 

бюджету, а також від особливостей регіону, в якому підприємство працює [6]. 

Якщо рекламодавці націлять свою рекламу на створення найбільш 

сприятливого іміджу з найбільш різко визначеною індивідуальністю для своїх 

товарів, то в остаточному підсумку одержать більшу частину ринку  й 

найбільші прибутки [3]. 
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Таким чином: останнім часом реклама міцно обґрунтувалася в нашому 

житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. 

Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Залишається 

лише вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище і 

вище, і вона стане дійсно надійним провідником споживача у світі величезної 

кількості товарів і різних послуг. А саме від вибору правильної рекламної 

стратегії залежить успіх рекламної кампанії, а отже і позитивний імідж для 

підприємства. 
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OСOБЛИВOСТI УПРАВЛIННЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЮ 

ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМOВАХ 

У статтi рoзглянутo базoвi пoняття прoцесу управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю, а такoж прoаналiзoванo функцiї та 

метoди, щo зумoвлюють oсoбливoстi ведення зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi. Визначенo метoди управлiння, щo викoристoвуються для 

пiдвищення ефективнoстi керування oперацiями на пiдприємствi. 
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Прoаналiзoванo функцiї управлiння та виoкремленo чинники, щo впливають на 

ефективнiсть здiйснення цих функцiй. Виoкремленo шляхи удoскoналення 

управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства. 

Ключoвi слoва: зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть,  управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, методи управліня, стратегічне управління 

звнішньоекономічною діяльнстю, оцінка управління ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності. 

За умoв рoзвитку глoбалiзацiї свiтoвoгo гoспoдарства та сучасних тенденцiй 

рoзвитку мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин пoсилюється значення 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств. Прoцеси рoзширення нацioнальнoї 

екoнoмiки України встанoвлюють нoвi стандарти здiйснення 

зoвнiшньoекoнoмiчних зв’язкiв та їх результативнoстi, стимулювання рoзвитку 

кoнкурентних переваг для забезпечення стiйких пoзицiй на зoвнiшньoму ринку 

та впрoвадження дoсягнень науки i технiки для пiдвищення ефективнoстi 

вирoбничoї дiяльнoстi пiдприємств. Реалiзацiя данoгo завдання ґрунтується на 

впрoвадженнi рацioнальнoї системи управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю пiдприємств за умoв сучаснoї кoнкуренцiї, oскiльки вoна 

перетвoрюється в сучасний iмператив для рoзвитку пiдприємств успiшне 

функцioнування якoї в багатьoх випадках залежить вiд рoзвитку 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств взаємoзалежних галузей. 

Питанням управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємства 

присвяченo низку публiкацiй вiтчизняних та зарубiжних наукoвцiв, серед яких  

Баула О.В., Вiвчевич А.М., Кириченкo O.А., Козак Ю.Г., Кoлoмiєць I.Ф., 

Любич Б.Б., Ніколіна І.І., Саєнкo М.Г.,  

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв 

oрганiзацiї управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства. 

Згiднo закoну 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 [7].  

На думку Любича Б.Б. в системi менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї 
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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 [6]. 

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. 

За свoїм змiстoм метoди управлiння ЗЕД iдентифiкуються з oснoвними 

функцiями управлiння: плануванням, мoтивацiєю, кoнтрoлем, oрганiзацiєю, 

регулюванням. Вiдпoвiднo дo них вoни дiляться на екoнoмiчнi, адмiнiстративнi, 

сoцiальнi, психoлoгiчнi, технoлoгiчнi та правoвi. Oснoвними з них є 

адмiнiстративнi та екoнoмiчнi метoди управлiння ЗЕД. Вoни дiють узгoдженo 

за дoпoмoгoю певних iнструментiв, якi схематичнo зoбразимo згiднo рис. 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Oснoвнi метoди управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю 
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‐ митний тариф та митнi збoри; 
‐ цiни на експoртoванi та iмпoртoванi тoвари; 
‐ акцизний збiр; 
‐ нoрми прискoренoї амoртизацiї; 
‐ ставки надання i oдержання кредитiв, ставки 

страхування експoртних кредитiв, пoзик; 
‐ iнoземнi iнвестицiї на теритoрiї України

‐ лiцензування i квoтування тoварiв; 
‐ забoрoна oкремих видiв експoрту та iмпoрту тoварiв; 
‐ застoсування спецiальних iмпoртних прoцедур та 

спецiальних правoвих режимiв; 
‐ захoди прoти недoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї,рoзгляд 

спoрiв, щo виникають у прoцесi ЗЕД 
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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]. 

Баула O.В. вказує, що 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; 

- 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]. 

В свoю чергу, стратегiчне управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю 

пiдприємства - це напрям дiяльнoстi, який складається з низки прoцесiв, щo 
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базується на функцioнальнoму пiдхoдi за наявнoстi системнoгo, ситуацiйнoгo та 

прoцеснoгo пiдхoдiв дo ЗЕД пiдприємства як oб'єкту- управлiння, щo 

спрямoваний на рoзрoбку та реалiзацiю стратегiї зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi у складi загальнoї стратегiї пiдприємства з урахуванням йoгo 

вiдпoвiдних мoжливoстей та змiн, щo вiдбуваються у зoвнiшньoму та 

внутрiшньoму середoвищi. 

Наявнiсть стратегiчнoгo управляння при здiйсненнi ЗЕД на пiдприємствi 

передбачає: 

 забезпечення гoтoвнoстi пiдприємства дo викoристання мoжливoстей на 

перспективу; 

 мiнiмiзацiю ризикiв та негативнoгo впливу невизначенoгo середoвища 

на дiяльнiсть пiдприємства; 

 адаптацiю дo змiн та умoв зoвнiшньoгo oтoчення пiдприємства; 

 стимулювання управлiнцiв щoдo реальнoгo впрoвадження ухвалених 

управлiнських рiшень на дoвгoстрoкoву перспективу; 

 здiйснення внутрiшньoгo кoнтрoлю щoдo ЗЕД на пiдприємствi [7]. 

Кoлoмiєць I.Ф. вважає, що 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; 
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- 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 [5]. 

Складнiсть та багатoграннiсть зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi не 

дoзвoляють oбрати oдин пoказник ефективнoстi з кiлькoстi узагальнюючих 

результативних пoказникiв. Вибiр критерiю ефективнoстi залежить вiд 

oсoбливoстей ситуацiї на ринку, цiлей пiдприємства, наявнoстi iнфoрмацiї прo 

внутрiшнє та зoвнiшнє середoвища. Тoму виникає пoтреба в кoмплекснiй oцiнцi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, щo передбачає вибiр oптимальнoгo спoсoбу 

вихoду на зoвнiшнiй ринoк [5]. 

Oцiнцi управлiння ефективнoстi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi 

видiляють пoказники загальнoнацioнальнoгo рiвня (oбсяг 

зoвнiшньoтoргoвельнoгo oбoрoту, кoефiцiєнт пoкриття експoрту iмпoртoм, 

динамiка експoрту та iмпoрту, їх тoварна та геoграфiчна структура) та 

регioнальнoгo, тoбтo тi, щo мoжуть викoристoвуватися для аналiзу дiяльнoстi 

регioну абo галузi (сальдo тoргoвельнoгo балансу, oбсяг експoрту на oдну 

oсoбу). Пoказники екoнoмiчнoї ефективнoстi пoдiляють на:  

- пoказники ефекту, щo визначаються як абсoлютнi значення i 

вiдтвoрюються в грoшoвих oдиницях як рiзниця мiж результатами дiяльнoстi та 

витратами на її здiйснення;  

- пoказники ефективнoстi, щo визначаються як спiввiднoшення прибутку 

вiд дiяльнoстi пiдприємства дo витрат на її здiйснення i вiдтвoрюються 

вiднoсними величинами: вiдсoтками, частками oдиницi. 
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Отже, щo задачi пiдвищення ефективнoстi управлiння  

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємства немoжливo рoзглядати 

iзoльoванo, у вiдривi вiд управлiння гoспoдарськoю дiяльнiстю в цiлoму. Такoж 

пoтрiбнo вiдмiтити, щo пiдприємствo пoвиннo врахoвувати внутрiшнi чинники 

впливу на ефективнiсть гoспoдарськoї дiяльнoстi, а завдання держави як 

зoвнiшньoгo чинника – забезпечити дoскoналoю закoнoдавчoю базoю. 
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На основі дослідження сучасних наукових підходів розглянуто процес 

формування економічного механізму розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, котрий забезпечує ефективність виробництва та  рівень 

конкурентоспроможності підприємства. У статті досліджені  сучасні 

проблеми у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств та запропоновані можливі заходи щодо стабілізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, суб’єкти ЗЕД 
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зовнішньоекономічної діяльності підприємства, модернізація, проблеми. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) пов'язана з проведенням різними 

господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. На 

сьогодні важливим фактором для достатньої та успішної зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств є вибір ефективного напряму удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності,  ступеню впливу на прийняття управлінських 

рішень і досягнення підприємством реальних позитивних зрушень від 

результатів діяльності підприємства. 

Особливостям розвитку зовнішньоекономічної сфери в період ринкових 

перетворень присвячено роботи таких науковців, як О. Яворський, І. Багрова,     

В. Бурмістров, К. Холодов, Г. Дроздова, В. Новицький, Ю. Лисенко, П. Єгоров, 

А. Козаченко. Серед досліджень вітчизняних учених аспекти цієї проблеми 

висвітлено у працях В. Бесєдіна, І. Бураковського, В. Волошина, А. Кредісова,  

В. Онищенко, А. Румянцева, В. Сіденка, С. Соколенко, А. Чухно,                 

М. Павловського, О. Шниркова, О. Рогача, А. Філіпенка та ін. 
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На сьогодні механізм розвитку та вдосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності досліджений недостатньо, існують не обґрунтовані способи 

підвищення його ефективності. 

Сутність ЗЕД розкриває Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність». Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 

господарської  діяльності, а також діяльність державних замовників з 

оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована 

на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території  України, так і за її 

межами (п.8 ст. 1) [1].  

Також існують авторські визначення ЗЕД, які відрізняються від наведених 

та варті уваги. Я. Леонова надає визначення – «зовнішньоекономічна діяльність 

являє собою таку форму господарювання, яка виходить за межі національних 

кордонів і пов’язана із залученням до багатоетапного циклу економічних 

відносин різнонаціональних їхніх суб’єктів» [2]. 

ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, 

спрямованих на організацію, проведення та регулювання процесу обміну 

товарами, послугами, результатами творчої діяльності. Зовнішньоекономічна 

діяльність відіграє важливу роль й у міжнародних економічних відносин, що 

сприяє посиленню міжнародної конкурентоспроможності підприємств в 

боротьбі на світових ринках. 

Зовнішньоекономічні операції  підприємства – це частина його загальної 

діяльності, пов’язана з виходом на зовнішній ринок, міжнародною виробничою 

та науково-технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції [2]. 

Організаційно-економічний механізм розвитку ЗЕД повинен базуватися на 

науковій основі, що припускає облік закономірностей і загальних принципів 

управління, а також використання методів їх проектування. Одним із 

невід’ємних інструментів механізму є розроблення і реалізація програми 

розвитку ЗЕД підприємств [4]. 
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Необхідно звернути увагу на три ключові моменти. По-перше, ефективне 

управління зовнішньоекономічними операціями є визначеним процесом, який в 

першу чергу, включає в себе вивчення і проектування елементів міжнародного 

середовища: закордонних партнерів, рівня цін, митних правил, міжнародних 

норм і звичаїв та ін. По-друге, необхідно досягти ефективної взаємодії не тільки 

між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, але і між усіма службами 

підприємства, що значно зміцнює позиції фірми на міжнародних ринках. По-

третє, важливим є успішне здійснення всією організацією обраних 

зовнішньоекономічних цілей. Тобто, це означає, що критерієм якості 

управління зовнішньоекономічними операціями є не тільки успіх сам по собі, 

який являє собою досягнення цілей, але і ціна цього успіху – витрати ресурсів 

та продуктивність. 

Отже можна сказати, що управління зовнішньоекономічними операціями – 

це відносно самостійна частина загального управління підприємством. Воно 

наділене своєю специфічною метою, завданнями та функціями, має свої 

закономірності, правила і норми, котрі треба вивчати та враховувати в 

практичній діяльності з управління ЗЕД. 

 Попри високий експортний потенціал Україна використовує його 

недостатньо ефективно. Прослідковується суттєве зменшення вартісних обсягів 

експорту, що свідчить про кризу виробництва, яке  зорієнтоване в більшій мірі 

на експорт. 

Сучасні економічні реалії потребують нових підходів до процесу ведення  

міжнародної діяльності. Притаманними  рисами реформи 

зовнішньоекономічної діяльності є децентралізація зовнішньоекономічної 

діяльності і відмова держави від монополії на зовнішню торгівлю. Більшість  

підприємств використовують право самостійного виходу, але для багатьох  це 

відбувається вперше. Перед ними виникає низка питань, пов’язаних із 

експортно-імпортною діяльністю.  

Важливу роль в удосконаленні ЗЕД  відіграє оцінка та аналіз стану 

зовнішньоекономічної діяльності, що дозволяє визначити сильні та слабі 

сторони підприємства та надає змогу правильно скоординувати подальшу його 

діяльність. 
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Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності сприяє росту 

економічних показників підприємства, підвищенню рентабельності, 

зменшенню витрат, що  дозволить  отримати перевагу в конкурентній боротьбі. 

Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності забезпечить 

конкурентоспроможність підприємства. Основними факторами розробки 

стратегії є визначення цілей виходу на нові ринки, вивчення попиту на товар з 

врахуванням  регіональних особливостей країн, виявлення можливих проблем  

з реалізації продукту, аналіз наявності  товарів-аналогів за кордоном, та 

конкурентів. 

Зазвичай для цього здійснюється комплексний аналіз ефективності ЗЕД на 

засадах фінансово-економічного аналізу та складання матриці SWOT та 

згрупувати економічні показники в ЗСП, що надасть змогу виявить внутрішні 

можливості підприємства. Доцільним є і проведення маркетингового 

дослідження ринку, що дозволить виявити переваги споживачів та оцінити 

постачальників для визначення якості сировини та рівня цін на неї в даній 

галузі. Для визначення ринку привабливості зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства необхідно проводити  матричний аналіз [5]. 

Після проведення аналізу економічної діяльності підприємства необхідно 

розробити список стратегічних альтернатив, тобто систему стратегій із 

розрахунком вірогідності їх запровадження щодо досягнення загальної мети [5]. 

При пошуку шляхів до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємству необхідно враховувати вплив трьох чинників: зовнішнього, 

безпосереднього, внутрішнього. При цьому, шляхи мають відповідати таким 

критеріям як: зростання обсягів виробництва, посилення конкурентних позицій, 

зменшення собівартості продукції та зростання прибутку. 

Можна виділити такі способи нарощування потенціалу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: 

– для збільшення виробництва та випуску вітчизняної продукції необхідно 

створити сприятливі економічні умови та здійснювати надання послуг за 

рахунок модернізації та удосконалення виробництва; 

– впровадження інновацій, розвитку науково-технічного потенціалу; 

– введення у виробництво енергозберігальних й ресурсозберігальних 

технологій; 
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– підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва, 

–  залучення до управління підприємствами висококваліфікованих 

фахівців. 

Названі способи нарощування потенціалу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств повинні системно відображатись у стратегіях розвитку 

ЗЕД підприємств та зовнішньоекономічній політиці держави. 

За сучасних умов вітчизняний товаровиробник буде спроможний вийти на 

світовий ринок лише за умови виробництва якісної та конкурентоспроможної 

продукції, яка б відповідала сучасним вимогам і потребам споживачів. 

Розв'язання цієї проблеми можливе лише за умови вкладення капіталу та 

впровадження сучасних інноваційних розробок у пріоритетні галузі. Зараз 

можна спостерігати, що  продукція вітчизняних товаровиробників 

характеризується низьким рівнем якості, що не відповідає світовим стандартам, 

а також високим рівнем затрат на її виробництво, що в кінцевому підсумку 

обумовлює низький рівень конкурентоспроможності на зарубіжних ринках [5]. 

Отже, управління зовнішньоекономічними операціями слід розглядати  як 

організаційно-економічний механізм, цілісну систему, котра  складається із 

системи забезпечення, функціональної та цільової системи, які містять певну 

сукупність організаційних і економічних важелів, котрі впливають на 

економічні і організаційні параметри системи розвитку підприємства з метою 

забезпечення ефективності ЗЕД і отримання конкурентних переваг.  

 Як видно, спектр можливих напрямів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства досить широкий. Однак, 

підприємству необхідно серед різноманіття можливих варіантів розвитку 

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

реальними та досяжними. 

У сучасних умовах вибір ефективного напряму удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства є важливим завданням, від 

рішення якого залежить його розвиток. 

 Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 



227 

сприяє підвищенню експортного потенціалу країни та збільшує 

конкурентоспроможність українських товарів на світовому ринку. Крім того 

дозволяє формувати раціональну структуру експорту та імпорту та залучати 

додаткові іноземні інвестиції.   
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ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування та визначення 

конкурентоспроможності підприємства. Досліджено особливості та 

запропонований алгоритм управління конкурентоспроможністю 

підприємства, який стане ключовим фактором для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання. 
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Постановка проблеми. В останній час кількість підприємств зростає, що 

вимагає від суб’єктів ринку визначати об’єктивний рівень власної 

конкурентоспроможності та здійснювати пошук шляхів і методів підвищення 

конкурентоспроможності на ринку. 

Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах глобалізації ринкової 

економіки вирішального значення набуває посиленням конкуренції між 

суб’єктами господарювання та виникає проблема забезпечення їх 

конкурентоспроможності. Метою даної роботи є вивчення теоретичних 

аспектів формування конкурентоспроможності підприємства та дослідження 

особливостей управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних 

умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідженням 

конкурентоспроможності підприємств займалися провідні науковці та вчені, 

зокрема, Агафонова Л.Г., Азоєв Г.Л., Гаврилюк С.П., Лужанська Т.Ю., Мескон 

М., Портер М., Савіцька О.П., Сидоренко І. О., Шацька З.Я. Однак питання 

особливостей управління конкурентоспроможності підприємств досі не є 

достатньо дослідженим, що потребує подальшого його вивчення. 

Конкурентоспроможність є важливою економічною категорією, тому 

оцінка конкурентоспроможності є одним із важливих аспектів управління 

підприємством та подальшою розробкою заходів щодо розвитку підприємства. 

В економічній літературі конкурентоспроможність найчастіше 

трактується як узагальнююча характеристика діяльності господарюючого 

суб’єкта, що відображає рівень ефективності використання ним економічних 

ресурсів відносно ефективності використання економічних ресурсів 

конкурентами [1]. 



229 

Рисунок 1 – Складові елементи конкурентоспроможності підприємства 

Виробництво й реалізація конкурентоспроможних товарів та послуг – 

обов’язкова умова конкурентоспроможності підприємства. У ширшому 

розумінні для забезпечення конкурентоспроможності необхідна систематична 

робота усіх підсистем підприємства, що приводить до конкурентних переваг у 

сфері управління, фінансів, маркетингу тощо. Конкурентоспроможність 

підприємства є результатом її конкурентних переваг в усьому спектрі питань 

управління компанією [2]. 

Загалом модель конкурентоспроможності підприємства складається з 

чотирьох основних компонентів: конкурентоспроможності продукції 

підприємства як базового фундаменту його розвитку; конкурентоспроможності 

торговельної марки підприємства; конкурентоспроможності самого 

підприємства як організаційно-економічної системи та 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства, що виявляється у його 

здатності функціонувати на ринку у довгостроковій перспективі, успішно 

адаптуватись до зміни умов і чинників зовнішнього середовища, підтримувати 

існуючі та формувати нові конкурентні переваги [2]. 

Основними принципами визначення конкурентоспроможності 

підприємств є: 

1. Діяльність підприємства оцінюється з позиції конкретного суб’єкта

ринку - виробника чи споживача товарів чи послуг.  

2. Визначення сегменту ринку діяльності підприємства.

3. Порівняння підприємств за сформованою класифікацією.

Конкурентоспромож
ність підприємства

Конкуренто-
спроможність 
продукції

Конкурентні

переваги
Імідж 

підприємства
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4. Дотримання норм і правил законодавства України, в тому числі

міжнародних. 

5. Формування показників щодо дотримання підприємством

рекомендованих та обовʼязкових вимог та стандартів. 

Формування конкурентоспроможності підприємства передбачає 

визначення факторів, які впливають на підвищення або зменшення загального 

рівня підприємства. Фактор – це явище або процес, що впливає на певний 

результат. Визначення факторів допомагає виявити слабкі й сильні сторони 

діяльності підприємства та його конкурентного середовища, а також розробити 

заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Загалом, всі фактори впливу науковці поділяють на зовнішні та 

внутрішні. Так, факторами зовнішнього впливу на конкурентоспроможність 

підприємства є: політичні, правові, економічні, соціокультурні, природні, 

науково-технічний потенціал, а також споживачі, постачальники, конкуренти 

тощо. До внутрішніх факторів слід віднести товар, його якість, умови продажу, 

імідж товару, попит, збут, просування товарів, положення на ринку, 

виробництво, наявність конкурентоспроможного персоналу, рівень сервісу 

тощо. Всі елементи конкурентоспроможності підприємства взаємоповʼязані між 

собою, тому їх поєднання характеризує стан та можливості підприємства для 

створення та розвитку власних конкурентних переваг. 

конкурентоспроможності 

Рисунок 2 – Етапи оцінювання конкурентоспроможності підприємства 

Для забезпечення лідируючої позиції та підвищення рівня 

конкурентоспроможності на ринку, підприємствам необхідно сформувати 

власні конкурентні переваги. Конкурентна перевага – це перевага, що 

побудова порівняльних таблиць та оцінювання рівня 

розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності

розробка системи оцінних показників

збір необхідної інформації про конкурентів

вибір підприємств-конкурентів для порівняння
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забезпечує міцні позиції підприємства на ринку і доходи на рівні вищому 

середнього по галузі, завдяки кращій компетенції і можливостям в певній сфері 

чи напрямку діяльності [3]. 

Конкурентні переваги поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні 

конкурентні переваги охоплюють ті показники, які характеризують ринкову 

перевагу підприємства у задоволенні тих чи інших потреб споживача [3]. До 

зовнішніх конкурентних переваг підприємств належать: якість товару та 

сервісне обслуговування, знання сегменту споживачів, імідж та стратегія 

підприємства тощо. 

Внутрішні конкурентні переваги охоплюють ті показники, які 

характеризують переваги підприємства у цінових аспектах конкурентної 

боротьби [4]. До внутрішніх конкурентних переваг підприємств належать: 

рівень науково-дослідницької та матеріально-технічної бази, наявність 

фінансових ресурсів, ефективність менеджменту, а також результативність 

проведення маркетингових досліджень ринку тощо. 

Завдяки іміджу підприємство відповідно позиціонує себе на ринку 

товарів та послуг, спонукає споживача до дій, а також привертає до себе увагу 

потенційних споживачів. Тому варто враховувати той факт, що імідж 

підприємства може бути як позитивним, так і негативним. Основою 

позитивного іміджу є довіра до підприємства, а негативний імідж , навпаки, 

проявляється у недовірі до підприємства та його репутації. На сьогодні в 

Україні ще не всі підприємства усвідомили значимість позитивного іміджу, 

який є ключовою нематеріальною основою розвитку й успіху будь-якого 

підприємства. Позитивний імідж в умовах сучасної висококонкурентної 

економіки стає часто вирішальним фактором у забезпеченні ефективної 

діяльності підприємтва. 
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Рисунок 3 – Основні завдання іміджу 

Формування позитивного іміджу, передбачає необхідність реалізації 

низки заходів. Слабкий імідж не подолає окремі спроби керівництва поліпшити 

його конкурентні переваги, тому необхідна розробка і втілення стратегії 

створення позитивного іміджу в цілому. Щоб сформувати для підприємства 

справжній, позитивно дієвий імідж необхідно досліджувати та аналізувати 

ринок, ставлення споживача до певного товару чи послуги. Завдяки цьому ми 

виявляємо відношення й реакцію субʼєктів ринку до підприємства і його 

товарів та послуг, а також маємо можливість передбачати поведінку учасників 

ринку.  

В сучасних умовах для ефективного функціонування і розвитку 

підприємства необхідно визначити найбільш раціональний спосіб побудови 

управління його конкурентоспроможністю. Для цього розробимо алгоритм 

управління конкурентоспроможністю підприємства та розглянемо його зміст. 

1. Найпершим етапом в алгоритмі є ухвалення рішення про оцінку

конкурентоспроможності підприємства. Для цього потрібно  розглянути роль і 

місце підприємства на ринку, а також оцінити його можливі стратегії на 

перспективу.  

2. Велика частка сучасних підприємств функціонують в умовах жорстокої

конкуренції, тому наступним етапом є вибір підприємств-конкурентів.   

3. Необхідно проаналізувати конкурентоспроможність базового

підприємства та порівняти з конкурентами. 

Завдання іміджу

Підвищення 
рівня престижу 
підприємства

Підвищення 
ефективності 

різних 
інструментів

просування товарів 
та послуг

Підвищення 
конкурентоспро

-можності 
підприємства
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4. Після аналізу ситуації конкурентного середовища та стану 

підприємства наступним етапом є ухвалення рішення про необхідність в 

підвищенні конкурентоспроможності підприємства.  

5. Здійснюється розробка переліку заходів з підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, що представляє собою сукупність змін, 

які необхідно зробити для підвищення якості і ефективності підприємства. 

6. Визначення засобів реалізації заходів з підвищення 

конкурентоспроможності та розвитку підприємства.  

7. Визначення очікуваних результатів від впровадження заходів.  

8. Підготовка до впровадження заходів з реалізації з підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  

9. Впровадження заходів по підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства. Варто також зазначити, що можливе коригування розроблених 

заходів у зв’язку з внутрішніми чи зовнішніми факторами. 

10. Оцінка результатів впровадження заходів з підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  

11. Після впроваджених заходів необхідно виявити та порівняти зміни, 

що відбулися в діяльності підприємства, і виходячи з цього визначати подальші 

напрямки та коригування розвитку підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, представлений 

алгоритм управління конкурентоспроможністю підприємства надасть 

можливість виявляти сильні та слабкі сторони підприємства, і у випадку 

усунення слабких сторін та надання конкурентних переваг підприємству, 

відповідно підвищеться рівень конкурентоспроможності підприємства в 

цілому. 
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У статті наводиться огляд концепції управління талантами в рамках 

управління людським капіталом організацій. Систематизовані основні 

теоретичні підходи до визначення терміна «талант» і концепції управління 

талантами на основі аналізу наукової літератури, думки практиків-експертів, 

а також аналізу досвіду, що застосовуються в організаціях. Визначаються 

основні особливості управління талантами і зв’язок даної концепції з людським 

капіталом організації, відмінність з людськими ресурсами, а також проблеми 

та завдання реалізації концепції в сучасних умовах. Систематизовані різні 

практики управління талантами на підставі етапів розвитку і залучення 

талантів компаніями. Також запропоновано класифікацію терміна талант і 

система управління талантами в рамках управління людським капіталом 

організацій. 

Ключові слова: управління талантами, талант, людський капітал, управління 

людським капіталом, людські ресурси. 

Нова економіка, головними рисами якої є розвиток інтелектуального 

капіталу, висуває нові вимоги до ведення бізнесу, функціонуванню організацій, 

створення і впровадження інновацій. «Нова економіка» сьогодні формується за 

рахунок технологій і нематеріального людського капіталу, поєднання дає 
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можливість створювати різного роду інновації, і в основному ґрунтується на 

інтелектуальний потенціал співробітників в компаніях, в основному таких 

галузей як інформаційні технології, телекомунікації, біотехнології, освіта, 

наука і інтелектуальні послуги, консалтинг. Нова економіка заснована на 

інноваційному типі мислення, який перетворює зміни в ключовий фактор 

успіху [1] на рівні продукту, технології в організації. У зв’язку з цим, розвиток 

людського та інтелектуального капіталу організації є передумовою для 

«підштовхування» співробітників до інновацій. 

В рамках теорії людського капіталу існує багато думок за релевантністю 

використання цієї концепції для розвитку співробітників. Американські автори 

Плойхарт Р., Найберг А., Рейлі Г., Малтаріх М. заперечують концепцію 

людського капіталу, кажучи про нове бачення «ресурси людського капіталу». Їх 

структура включає в себе індивідуальні відмінності, людський капітал, ресурси 

людського капіталу та стратегічні ресурси людського капіталу. Також автори 

вважають, що існує не один людський капітал і не один ресурс людського 

капіталу, а кілька ресурсів, які можуть бути об’єднані декількома відмінними 

способами [8]. 

Європейські автори Воегтлін С. і Грінвуд М. представляють точку зору, де 

корпоративна соціальна відповідальність і управління людськими ресурсами 

корелює між собою і в цих областях, як правило, домінують основні 

функціональні підходи, які покликані забезпечити найкращі способи 

досягнення організаційних результатів, внутрішніх процесів і відносин 

працівник-роботодавець [9]. 

В рамках теорії людського капіталу поширена точка зору, що команди і 

об’єднання мають тенденцію впливати на інновації та інноваційний процес в 

організаціях. Американські автори Едмондсон Е.К., Харві Ж.-Ф. доводять, що 

створення правильних команд – це новий спосіб розробки стратегії інновацій. 

Теорія командоутворення розвиває інтелектуальний капітал та інноваційні 

перспективи організації на основі «ефекту загального знання» [6]. 
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Підхід до управління талантами з’явився в HR-практиці порівняно недавно 

після дослідження компанії McKinsey «TheWarforTalent» і подальшої книги в 

кінці 1990-х років. «Управління талантами» в даному випадку відноситься до 

конкурентних компаніям, що прагнуть до залучення й утримання талановитих 

працівників, називаючи це новим типом мислення, який обґрунтовує 

важливість наявності талантів для організації в рамках досягнення конкретних 

переваг стратегічного та операційного характеру за допомогою людей [4]. 

В інтересах інноваційного розвитку організації важливо приділяти увагу 

нематеріального активу шляхом вивчення поведінкового аспекту і формування 

всередині організації унікального вектора розвитку, який спонукає і 

надихаючого на інновації. Розглянуті дослідження обґрунтовують важливість 

використання концепції людського капіталу, а також одного з напрямків її 

розвитку – управління  талантами. 

Мета даної статті є систематизувати основні теоретичні підходи до 

визначення терміна «талант» і концепції управління талантами  

Поняття «талант» є одним з ключових в концепції управління людським 

капіталом як в наукових дослідженнях, так і в практичній діяльності. Існує різні 

думки з приводу розуміння даного поняття, які можна розділити на три різні 

групи, виходячи з його джерела: природний дар, управлінський і талант як сама 

людина. 

1. Таланти – певна група видатних співробітників, що проявляють високі 

здібності в роботі. До такого визначення сходиться ряд іноземних авторів,  вони 

провели дослідження, на основі якого прийшли до висновку, що талант – це 

вроджена схильність до певного виду професійної діяльності; Драйс Н., 

ВантілборгТ. і Пеперманс Р. підкреслюють контекстну природу терміна 

«таланти – ті ключові працівники, чиї вміння та навички мають високу цінність 

і унікальність з точки зору конкретних роботодавців» [3-6].  

2. Таланти – кадри, наділені управлінською функцією. Борблік К. Е.,   

Ізтова В. О. вказують також, що таланти мають компетенції, що включають 

управлінські знання і навички, які пов’язані вже безпосередньо зі 
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стратегічними цілями компанії і необхідними особистісними, а також 

мотиваційними характеристиками кожного співробітника. Вони стверджують, 

що потенціал людини, при цьому талантом може бути людина, демонструє 

потенціал до подальшого просування в компанії, потенційний лідер, який 

«орієнтований на майбутнє» [1]. 

3. Таланти – всі співробітники компанії. Даною точки зору дотримуються 

наступні автори: 

Краварити Ф., доводить, що талановиті співробітники – це люди, які 

відіграють головну роль в досягненні успіху компанії [7];  

Едмондс А. пише, що талант може бути розвинений в міру набуття досвіду 

і навичок [6]; 

В науковій літературі виділяють такі підходи щодо управління талантами:  

1. Ресурсний підхід – людина як ресурс компанії. В даному випадку 

розглядається не управління людьми, як процес, а управління ресурсами – 

актив компанії, керуючи яким можна отримати прибуток. 

2. Підхід капіталізації – людина як капітал компанії. В рамках даного 

підходу можна говорити про співвідношенні потенціалу і продуктивності праці 

співробітника. Управління капіталом розглядається як збільшення доходів 

компанії за рахунок вкладення в нього коштів. 

По виду та наявності таланту у співробітників можна виділити: 

1. Інклюзивний підхід, що передбачає всі співробітники, що працюють в 

компанії – таланти, оскільки вони вже потрапили в організацію. Розкрити 

потенціал кожного співробітника можна за допомогою часу, навчання і 

ресурсів організації, корегуючи внутрішнє середовище та культуру компанії, 

що впливає на розвиток талантів. 

2. Ексклюзивний підхід, який передбачає, що частка по-справжньому 

талановитих співробітників в будь-якій організації вкрай мала. У зв’язку з цим, 

обмеженість фінансових, матеріальних і освітніх ресурсів не дозволяє 

організаціям розвивати всіх співробітників і «акцент» йде тільки лише на тих 

працівників, хто цього вартий, хто являє найбільший інтерес з точки зору 

прояву індивідуальних здібностей і результатів в успішності компанії на ринку.  

За джерела при пошуку талантів можна виділити: 



238 

1. Зовнішній – пошук «талантів» на стороні. Зазвичай це пошук видатних 

фахівців, які створюють продукти і технології, виграють змагання, на них 

«полюють» кращі компанії з найкращою пропозицією. 

2. Внутрішній – пошук талантів всередині компанії. Це підтримка талантів, 

розвиток, навчання, підготовка управлінського резерву і кадрового. 

Таким чином, «талант» – це кожен співробітник організації, що володіє 

набором ключових здібностей, цінністю людського потенціалу для подальшого 

розвитку всередині компанії, а також прихильністю до бренду компанії. 

Визначаючи «таланти» як всіх співробітників компанії, можна говорити про 

управління талантами як про напрям розвитку концепції людського капіталу не 

тільки з управлінської точки зору, але і з поведінкової, створюючи тим самим 

умови для розвитку людського інтелектуального капіталу організації. 

Талант як співробітник певної організації повинен мати ряд визначальних 

характеристик, такі як професійні (hardskills) та соціальні навички (sоftskills), 

когнітивні і креативні здібності, досвід співробітника, робочий контекст 

(команда, в якій співробітник працює, керівництво), прихильність до бренду 

роботодавця (лояльність до бренду, прийняття цінностей і норм компанії). 

Розвиток та формування навичок відбувається за допомогою навчання, робочий 

контекст залежить від стану атмосфери в колективі, прийнятих в компанії норм 

і корпоративної культури, прихильність до бренду формується і досягається за 

допомогою вибудовування комунікацій з співробітником через додаткові 

можливості професійного або непрофесійного характеру.  

Виходячи з аналізу технік і інструментів, які застосовують компанії 

інноваційно-активного варто відзначити, що управління талантами є ще й 

досить структурним і цілісним поняттям, оскільки містить в собі елементи 

пошуку, залучення, оцінки, мотивації, утримання талантів. управління 

талантами – це напрямок стратегічного управління людським капіталом 

організації, метою якого є розвиток інноваційної ефективності організації за 

допомогою інтеграції процесів управління співробітниками. 
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Експерти відзначають, що управління талантами має ґрунтуватися на 

загальних принципах існування бренду компанії, тобто бренд роботодавця в 

ідеальному варіанті повинен бути рольовою моделлю для співробітника. Таким 

чином, всередині компанії на рівні стратегічного управління повинні бути 

реалізовані наступні принципи: 

− стратегія компанії та бренду компанії; 

− розвиток внутрішньої корпоративної культури; 

− узгодженість цілей управління на всіх рівнях; 

− відкритість планів розвитку компанії для співробітників. 

Такі основні принципи є необхідними для подальшого розвитку як 

внутрішніх цілей організації, так і зовнішніх. Таким чином, управління 

талантами є стратегічно важливим напрямком в рамках розвитку людського 

капіталу організації, виділяючи в капітал безпосередньо працівників (і 

управлінців, і штатних співробітників). При цьому створення самонавчається є 

найвищою точкою розвитку співробітників в рамках управління талантами, де 

кожен співробітник представляє цінність для іншого з метою розвитку себе і 

організації. 

Ефективна система управління талантами забезпечує конкурентні переваги 

для організації. Варто відзначити, що прогресивні компанії розвивають 

напрямок управління талантами і створюють для цього відділи в рамках 

підрозділів людських ресурсів.  

Отже, управління талантами відрізняється від управління людськими 

ресурсами та управління персоналом. Система управління талантами повинна 

надавати можливість працівникам отримувати досвід, можливість кар'єрного 

зростання і розвитку своїх раніше отриманих навичок і умінь, тому що зріст 

ефективності кожного талановитого співробітника сприятиме підвищенню 

ефективності компанії загалом. 
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У статті  розглянуто сутність стратегічного маркетингу та його роль й 

ефективність в управлінні підприємством. Визначено зміст принципів та 

функцій стратегічного маркетингу, а також встановлено його основні 

завдання та методи їх реалізації. 
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підприємство. 

Глобалізаційні процеси та економічна криза в сучасних ринкових умовах 

провокують необхідність розробки та запровадження нових підходів до ведення 

ринкової діяльності та формування нової парадигми маркетингу. Маркетинг 

вважається основним напрямом успішного управління підприємством та 

ведення бізнесу, враховуючи цілі, стратегії і функції, що забезпечують 

стратегічну орієнтацію підприємства та її реалізацію на конкурентному ринку. 

Значення маркетингу важко переоцінити, оскільки відносини між суб’єктами на 

ринку постійно ускладнюються, стають більш мобільними та суперечливими. 

Теперішнякризатаструктурнаперебудоваекономікикраїнивимагаютьвідкері

вниківпідприємствтаорганізаційнетількитактичнихнавичокуправліннятавміння

домовлятися, а й стратегічного бачення ситуації, відбір пріоритетних шляхів 

розвитку свого підприємства з усіх можливих,володіння аналітичною 

маркетинговою складовою, іншими словами — розвинутого стратегічного 

маркетингу. [4] 

Нині ринок перенасичений різними товарами та послугами, тому 

підприємства повинні втримувати свої позиції серед конкурентів. Тоді постає 

питання щодо ефективності рівня стратегічних маркетингових підходів для 

конкурентного самовизначення та подальшого розвитку сучасного 

підприємства. Стратегічний маркетинг є ключовим для вирішення цієї 

проблеми, адже саме він із властиво йому функціональним апаратом в змозі 

передбачити майбутні тенденції та створити сприятливе середовище. 
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Проблему стратегічного маркетингового планування досліджували чимало 

науковців, зокрема Г. Ассель, Є. П. Голубков, А. П. Дурович, Ф. Котлер,                

А. П. Панкрухин, А. А. Старостіна, В. П. Федя, Т. М. Черняховський,                

І. Ансофф, Б. Карлоф, у наукових працях яких обґрунтовано базові засади та 

розроблено процедури стратегічного маркетингу щодо ринків збуту, цільових 

сегментів, виявлення конкурентних переваг підприємства.                                                      

Метою статті є теоретичне дослідження сутності стратегічного 

маркетингу, визначення його ролі в управлінні підприємством, дослідження та 

систематизація його базових принципів та функцій. 

Термін «стратегічний маркетинг» з’явився недавно – в кінці 1980х – 

початку 1990-х рр. Теоретики і практики не мають єдиної думки щодо суті 

цього поняття. Так, одні розглядають стратегічний маркетинг в широкому 

значенні, опираючись на підходи фахівців з менеджменту, філософії, соціології 

та інших дисциплін. Інші оцінюють його більш вузько, переважно як 

сукупність елементів маркетинг-міксу, ігноруючи питання задоволення потреб 

клієнтів і налагодження взаємовідносин в каналах розподілу. 

Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та 

стратегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає у розроблені 

маркетингових стратегій для досягнення маркетингових цілей фірми з 

урахуванням її ринкових вимог та можливостей. Місце стратегічного 

маркетингу у структурі управління маркетингом фірми визначається тим, що 

він охоплює стадію планування маркетингу в аспекті постановки 

маркетингових цілей і розробленні маркетингових стратегій. Суть 

стратегічного маркетингу полягає у використанні маркетингових принципів 

організації виробничо-господарської діяльності на якісно більш високому рівні 

– розроблення і реалізація стратегії розвитку підприємства для досягнення 

довгострокових, перспективних цілей 

Основною метою стратегічного маркетингу є досягнення господарюючим 

суб’єктом стійкої конкурентної переваги.  
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Об’єктом стратегічного маркетингу є теоретичні положення та практичний 

досвід маркетингової діяльності у процесі визначення місії та цілей 

підприємства, розробки стратегічного розвитку та формування сприятливих 

передумов ефективної її реалізації.  

Предметом стратегічного маркетингу є участь маркетингу в системі 

стратегічного управління підприємства, в тому числі:  

- маркетинговий аналіз та прогнозування стану зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства;  

- участь у визначенні його місії та цілей;  

- вибір та обґрунтування загально фірмової стратегії; 

- участь в управлінні портфелем бізнесу;  

- сегментація ринку;  

- позиціонування;  

- розробка стратегії маркетингу;  

- розробка програми тактичного маркетингу. [3] 

Суб’єктами стратегічного маркетингу є спеціалісти в галузі маркетингу, 

менеджери, топ-менеджери та інші спеціалісти, які в силу своїх професійних 

обов’язків чи інших умов задіяні в процесі стратегічного маркетингу [1]. 

Головне завдання стратегічного маркетингу – регулярний моніторинг 

діяльності компанії з метою виявлення можливостей і варіантів дії для 

досягнення більш високих показників прибутку і рентабельності. 

Стратегічний маркетинг будується на проведенні передпланового 

маркетингового аналізу, маркетингових дослідженнях, сегментації ринку і 

позиціонування продукції компанії в регіоні збуту. Всі перераховані елементи 

вимагають розробки певних тактичних дій, а також виконання наступних 

завдань: спрямованість всієї роботи компанії на максимальне задоволення 

потреб клієнтів і визначення життєвої цілі підприємства. 

Стратегічний маркетинг – частина загального ринкового механізму, він 

спрямований на вирішення наступних завдань: 
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1. Впорядкування роботи ринку збуту, забезпечення його максимальної 

прозорості для подальшої оцінки, настройки та визначення напрямків 

подальшого розвитку. 

2. Регулювання ринку збуту з метою мінімізації стихійних, 

неконтрольованих проявів. 

3. Впорядкування конкуренції, попередження і видалення з ринку 

недобросовісних конкурентів. 

4. Координація виробничих процесів і торгових операцій з метою 

задоволення потреб клієнтів. 

5. Обґрунтування, розробка і впровадження технологічних нововведень, 

здатних поліпшити процеси виробництва і розподілу товарів і послуг компанії. 

6. Максимізація ефекту від проведених рекламних заходів, формування 

ринку збуту з урахуванням попиту і потреб клієнтів, підвищення привабливості 

продукції підприємства для цільової аудиторії. [2] 

Стратегічний маркетинг створює систему, яка прислухається до голосу 

покупця,орієнтує інвестиції і виробництво на передбачувані потреби,враховує 

різноманітність потреб через сегментацію ринків, стимулює інновацію і 

підприємницькудіяльність.Основнепризначеннямаркетинговихстратегійполягає 

в тому, щоб взаємоузгодити цілі фірми з її можливостями, з вимогами 

споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні 

переваги. 

Роль стратегічного маркетингу в функціонуванні підприємства важко 

переоцінити. По-перше, завдяки йому визначається орієнтація на підсумкові 

виробничі показники і показники в сфері збуту продукції. По-друге, 

максимізуються зусилля для проведення маркетингових досліджень в сфері 

виробництва і збуту товарів компанії. По-третє, проводиться аналіз переваг 

споживачів і тоді можна спрогнозувати попит на продукцію і створити нові 

товарина їх основі. Таким чином, застосовується комплексний підхід до 

розробки стратегії та тактики діяльності підприємства, досягнення балансу між 

потребами клієнтів і компанії. 
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Впровадження методів стратегічного маркетингу в роботу підприємства 

буде ефективним за умови наявності таких передумов: 

 ринок перенасичений і знаходиться в фазі стагнації; 

 клієнти пред’являють все більш високі вимоги до якості продукції, після 

продажного сервісу і т. д., зростає рівень «витонченості» попиту; 

 поява удосконалених технологій і можливостей для більш ефективної 

організації виробництва продукції; 

 компанії прагнуть скорочувати терміни амортизації обладнання, як 

можна швидше виводять на ринок нові товари. 

Розробка програми стратегічного маркетингу – складний процес, що 

складається з декількох етапів. 

На першому етапі проводиться маркетинговий аудит підприємства. Він 

включає в себе аналіз стану ринкового середовища, рівня попиту на продукцію 

компанії, оцінку факторів, які можуть вплинути на зміну уподобань 

споживачів, аналіз дій конкурентів, діагностику стану справ в організації. 

Маркетинговий аудит передбачає дослідження внутрішньої сфери 

стратегічного маркетингу в компанії і зовнішнього середовища (на макро- і 

мікрорівні). Мета проведення маркетингового аудиту в організації – збір 

інформації для вибору оптимальної маркетингової стратегії і розробки 

програми заходів щодо її реалізації з урахуванням специфіки компанії і певних 

вимог до бізнес-процесів та організаційної структури. 

Другим етапом є визначення цілей і завдань маркетингової стратегії. Для 

того щоб вибрані стратегічні напрямки маркетингу відповідали реальному 

стану справ і можливостям компанії, потрібно організувати повний 

маркетинговий аудит і сформулювати і цілі, і плани розвитку підприємства. 

При виборі цілей варто дотримуватися традиційних вимог до їх формулювань: 

конкретність, досяжність, узгодженість цілей, вимірність, визначеність у часі, 

відповідність специфіці діяльності організації та рівня професійної підготовки 

кадрів. Варто пам’ятати, що основна мета роботи компанії, озвучена в рамках 

маркетингової стратегії, не обов’язково повинна стосуватися матеріальної 

сфери. 
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На третьому етапі обираються стратегічні напрямки маркетингу (вибір 

цільового сегмента, політики позиціонування і просування бренду 

підприємства). Останній крок - вибір і розробка маркетинг-міксу організації на 

основі перерахованих елементів маркетингової стратегії. До складу маркетинг-

міксу традиційно входить товарна, цінова, збутова і комунікаційна політика 

організації. 

Для того щоб оцінити ефективність сформульованого маркетинг-міксу, 

потрібно з’ясувати, чи сприяє він досягненню поставлених в рамках 

стратегічного маркетингу цілей організації. Для оцінки необхідно 

використовувати як кількісні, так і якісні показники. 

Отже, основний внесок стратегічного маркетингу в управління 

організацією будь-якої сфери діяльності – націленість на досягнення балансу 

між інтересами споживачів, бізнесу і суспільства в цілому. У широкому сенсі 

стратегічний маркетинг – це певний філософський підхід до ведення бізнесу, 

головна ідея якого полягає в одночасному підтриманні 

конкурентоспроможності компанії і задоволенні потреб клієнтів. Стратегічний 

маркетинг передбачає прийняття вкрай важливих рішень щодо того, у якому 

напрямку рухатиметься підприємство після того, як воно випередить своїх 

суперників по бізнесу, почне використовувати конкурентні переваги і проведе 

відбір окремих категорій клієнтів, на яких буде орієнтуватися, з тим щоб 

досягти своїх цілей і реалізувати своє бачення. 
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