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СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ:
ПОГЛЯД МОЛОДИХ

УДК 001.1:101
Анастасія Паламарчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИРОДА ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ КОМПАНІЄЮ
У статті розглядається поняття лідерства в аспекті управління компанією.
Представлений перелік основних особистісних якостей, притаманних лідерам.
Розглянуто програми лідерства, існуючі в великих зарубіжних компаніях.
Показано відмінність даних програм в східних і західних організаціях.
Розглянуто завдання програм і концепцій лідерства на підприємства, їх
значимість з позиції мотивації співробітників.
Ключові слова: лідерство, особистісні якості лідера, концепція лідерства, цілі
програм лідерства.
В даний час лідерство є однією з центральних проблем менеджменту.
Стало закономірним зростання ролі індивідуального лідируючого початку в
управлінні. У всіх найбільших реорганізаціях зарубіжних організацій чітко
проглядається

визначальна

роль

лідерів.

Однак

лідери

залишаються

найдефіцитнішим ресурсом. Управляти не означає бути лідером, а лідерство, як
правило, є управління. У психологічному сенсі «лідерство» є «особливим
випадком соціального впливу, що включає комплексну взаємодію між лідером,
послідовниками і групою, якій вони належать» [1]. У процесі такої взаємодії
відбувається обмін енергією, знаннями, соціальною підтримкою, мотивацією,
потребами і цінностями. З точки зору бізнесу, лідерство передбачає процес,
який включає «формулювання перспективних цілей розвитку організації,
об'єднання людей цими цілями і застосування морального і матеріального
стимулювання для їх мобілізації на подолання перешкод в досягненні
поставлених цілей» [4].
8

Лідерство несе в собі більш тонку моральну складову, яка виявляється в
бажанні принести користь суспільству. Тому додаючи в цикл PCDA, крім
основних елементів «плануй» (Plan), «реалізуй» (Do), «контролюй» (Check) і
«координує» (Act), поняття «надихайте» (Inspire), ми отримуємо формулу
лідерства . Таким чином, і в соціальному, і професійному аспекті лідерство є
процесом ненасильницького впливу, який сприяє становленню міцної
внутрішньої мотивації до дії у об'єкта впливу. У тому чи іншому випадку
об'єктом впливу виступає окрема людина, група або суспільство в цілому. За
природою «люди потребують цінностей, які визначають їх вибір і дії» [1]. Лідер
же стає «джерелом» певного ціннісного коду, котрий впроваджують його в
свідомість людей для консолідації зусиль з досягнення поставлених завдань.
Важливим аспектом впливу є стиль поведінки лідера. Він виявляє
здатність лідера ініціювати цілі та спонукати оточуючих до їх досягнення [2].
Більшість авторів (Б. Мільнер, Р. Темплар, Л.Мартинова, Н.Корж, ін.) сходяться
на думці, що справжньому лідеру притаманні такі особистісні якості:
1. Соціальна мотивація до придбання влади. Лідером може стати тільки та
людина, у якого є внутрішня потреба бути впливовим і мотивація «вести»
людей. Багато вчених підкреслюють, що дана риса властива людині з
народження. Однак Пітер Дукер стверджував, що лідери розвиваються, а не
народжуються. «Лідерство створює умови, які генерують довіру, з якої
походять якісні рішення» [1]. Іншими словами, для лідера влада є обов'язком,
діяти обдумано і в інтересах групи, компанії, товариства, які він представляє.
2. Постійне прагнення до досконалості. Істинний лідер не зупиняється на
досягнутому. Він розуміє, що оточення рухається вперед, і, зупиняючись в
конкретній точці пізнання, він залишається позаду. Рух в «горизонтальному»
напрямку або «вертикальному» - лише аспект культурної свідомості (східний
або західний стиль управління). Лідер активно приймає зворотний зв'язок від
колег і його оточення, що дозволяє йому вдосконалюватися в професійному
плані, а також «контролювати або направляти в плідне русло руйнівні імпульси
і емоції» [4].
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3. Сприйняття роботи як місії. Багато авторів підкреслюють, що справжнім
лідером кар'єра сприймається не як задоволення власних амбіцій, а як
«служіння» спільній справі. Лідер береться за справу з цікавістю і смаком.
Лідер працює в режимі «24:7» через внутрішнє спонукання, інтерес, а не
внаслідок тиску термінів і керівництва зверху.
4. Здорова оцінка оточуючих людей і прояв довіри. «Повірити - значить
побачити. Тому ми повинні намагатися повірити в нерозкритий, невидимий
потенціал. Це породжує сприятливу атмосферу для зростання» [5]. Лідери
концентрують увагу на вирішенні проблеми, а не на тому, щоб зловити людей
на помилках. Вони намагаються не вішати ярлики на людей і зациклюватися на
стереотипах. Вони легко і природно делегують свої повноваження, тому що
вірять в силу і навчають своїх працівників.
5. Природна активність. Лідери від народження комунікабельні, що до
певного віку дозволяє накопичити їм хороший досвід спілкування з людьми і
вміло використовувати важелі впливу в тих чи інших ситуаціях. Їх ентузіазм і
внутрішня енергія дозволяють досягти прихильності до себе і довіру.
Позитивний підхід і настрій лідера можуть зробити зміст роботи більш
значущим. З причини того, що вони не можуть всидіти на місці, будь-яка
діяльність організовується швидко, а рішення проблем набуває творчого
характеру Провідну ідею можна виразити наступними двома тезами:
«Позитивні емоції роблять лідера більш відкритим, створюють образ живої
людини, викликають довіру оточуючих і розвивають впевненність, що
найбільш важливо для особистісного розвитку лідера» [1]; «Оскільки основна
функція лідера - бути провідником змін, особливого значення набуває вміння
викликати в людях ентузіазм» [5].
6. Відрив від зони комфорту і поведінкова гнучкість. Перебуваючи в
постійному вирі подій, зустрічей, проблемних ситуацій, що вимагають
невідкладності дій, людина набуває колосальний досвід, який неможливо
отримати в процесі «зубріння» або вивчення досвіду інших людей.
«Некомфортні» ситуації живлять лідерів і спонукають до дії, тому що ризик для
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них як порція адреналіну в кров. Їх почуття безпеки покоїтьсягрунтується на їх
ініціативи, творчості, силі волі, мужності, завзятості і природженому розумі,
ніж на безпеці та великій кількості зон комфорту [5]. Провідна ідея: «Ставтеся
до життя не як до ворога, а як до партнера. Відсталість і консерватизм - не наш
метод. Радість в житті приносять гнучкість і сприйнятливість »[3].
7. Внутрішня синергія. Лідери впевнені в собі, зберігають стійкість до
стресів і перебувають в гармонії з собою. Вони не сумніваються у своїх
здібностях, колег, прийняті рішення [6]. Все піддається аналізу в їх голові, що
дозволяє упорядкувати рішення. Вони регулярно розвивають всі чотири виміри
людської особистості: фізичний, інтелектуальний, емоційний і духовний.
Володіючи даними якостями, людина з легкістю використовує різні
прийоми мотивації, тому що хід його думки і аргументація природні і зрозумілі
людям. Повертаючись до теми лідерства як особливої форми управління,
важливо розуміти, що воно прийшло з філософії японської автомобілебудівної
компанії Toyota. За філософією Toyota, лідери є виробничими менеджери
середньої ланки, завданням яких є формування робочих груп, навчання їх
стандартам роботи та корпоративним цінностям. Важливим аспектом навчання
є формування в співробітників здатності приймати рішення самостійно і нести
особисту відповідальність. Таким чином, з точки зору японського менеджменту
«лідерство» є управління, спрямоване на збільшення продуктивності праці за
допомогою навчання і делегування. Спостерігаючи за успіхами компанії Toyota
на світовому ринку, сучасні міжнародні корпорації стали активно створювати
атмосферу «групової роботи», загальної залученості та інструменти управління
кар'єрним зростанням.
Концепція, або програма розвитку лідерства - корпоративна модель, свого
роду «ідеологія» підприємства, яка зачіпає створення певного набору цінностей
і компетенцій, а також міцної мотивації та стратегічного бачення у
співробітників. Східні компанії, як правило, обирають шлях реалізації таких
мотиваційних інструментів через впровадження систем планування кар'єри і
плекання «внутрішнього менеджера» в фахівцях (самоконтроль і самостійне
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прийняття рішення), в той час як європейські компанії націлені на пошук
талантів, «пробивних» активістів і залучення їх до управління компанією через
генерацію ідей, організацію заходів та ін.
Для порівняння можна навести програми лідерства в автомобілебудівних
компаніях - японської Isuzu Motors і німецькому концерні Daimler AG. В
першій практикується система персонального розвитку, де кожен співробітник
спочатку «вирощується» в професійному плані (горизонтальна кар'єра), а потім
може

вибрати

подальший

шлях

управлінця

(вертикальна

кар'єра).

Європейський підхід Daimler AG передбачає пошук співробітників з уже
властивим їм амбітним характером і залучення їх в різні проекти для
задоволення їх потреби у власній значущості, а також поповнення кадрового
резерву на роль лідерів груп і керівників середнього рівня. Таким чином,
інвестуючи в кар'єрне зростання своїх співробітників і допомагаючи їм в
досягненні власних цілей і реалізації амбіцій, компанії вирощують потужний
трудовий та інтелектуальний капітал для досягнення і / або збереження
лідерства на ринку в майбутньому.
Завдання, які переслідують дані програми і концепції лідерства:
1. Формування в співробітниках «правильних» компетенцій. Лідер - це не
просто психологічно домінуюча особистість, це особистість, яка домінує
певними якостями в певній галузі, які затребувані групою в даний момент.
Швидкість розвитку НТП і швидка зміна споживчих переваг змушує
переходити на нові технології, розширювати асортимент і області просування,
раціонально використовувати матеріальні іта фінансові ресурси, а також
перебудовувати мислення і стиль керівництва. Обсяг завдань і градус
відповідальності зростає в міру реалізації дій, тому консервативний тип
управління відходить на задній план, і тепер потужним інструментом виступає
заохочення мотивації, прийняття відповідальності і розширення функціоналу
кожного окремого працівника. Провідна ідея: «..правильному бізнесу потрібні
люди мотивовані, етичні, командні, здатні думати, ініціативні, які прагнуть до
розвитку» [1].
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2. Підвищення лояльності співробітників і згуртування колективу. Яскрава
концепція в дусі «групової ефективності» дозволяє компаніям залишатися в
статусі «staff-oriented», формуючи позитивний морально-психологічний клімат
в колективі. Створюється ціннісна орієнтація групи - соціально обумовлена
спрямованість свідомості і поведінки групи, що має суспільну і групову
значимість, що виражається в перевазі відносин до тих чи інших об'єктів. До
того ж це свого роду культурна мережа організації, що служить неофіційними
засобом зв'язку всередині організації, що забезпечує згуртування колективу.
Провідна ідея: «..група людей, що рухаються в одному напрямку приблизно в
один і той же час, - набагато більш потужна сила. І хоча керівник може змусити
людей рухатися в одному напрямку, встановлюючи правила і винагороджуючи
працівників за виконання цих правил, ефективні лідери розробляють для групи
людей спільні цілі і впливають на те, як правильно їх досягти, що створює
довгострокову зацікавленість у високій продуктивності».
3. Канал просування ідей «знизу вгору». Як правило, концепції лідерства
зачіпають декілька напрямків діяльності компанії, в яких, на думку
керівництва, криються визначальні фактори успіху компанії (скорочення
іммобілізованих активів, розвиток ІТ-мереж, створення нових форм взаємодії
керівників і підлеглих і т.ін.). Залучення «ідейних» співробітників до робочих
груп дозволяє керівникам займатися стратегічними цілями і плануванням,
передаючи відповідальність за генерацію ідей своїм співробітникам. Провідна
ідея: «Необхідно зробити співробітників співавторами ідеології» [1].
4. Створення сильної внутрішньої мотивації Довіра, проявлена до
співробітників, дозволяє розвивати в них бачення і самодисципліну, що
служить їхнім внутрішнім джерелом мотивації. Вони з великим долучаються до
справи, вчаться ставити цілі самостійно, сприймають успіхи і провали з
непідробним співчуттям, тому що усвідомлюють свою відповідальність нарівні
з власниками компанії. Провідна ідея: «Досить часто я стикалася з людьми, які
говорили про бажання кар'єрного росту. Але приблизно в половині випадків
(а може бути, і частіше) людині потрібен не кар’єрне зростання, не позиція
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лідера, а замінники (зокрема, більший дохід, більш цікаві завдання, статус і
багато іншого, з чим в очах багатьох співвідноситься високий пост). Дуже
важливо відокремити мотивацію формування кар'єри від бажання отримати
замінники [7].
5. Створення кадрового резерву на посаду керівників. У бізнесі особистість
людини проявляється через поведінку, розум, вміння оцінювати ризик [7].
Потрібна постійна робота над цими складовими, особливо у тих людей, хто вже
має певні задатки, амбіції. Чим більше співробітників освоюють майстерність
«управлінського бачення», тим більше альтернативних варіантів має компанія
на керівні посади. Більш того, розвиток лідерства активізує самовисування. І
навіть якщо навчання лідерства не сформувало управлінського «запасу» зараз,
так чи інакше, воно сприяє скороченню мереж між управлінською і керованою
підсистемою,

створює

плоску

організаційну

структуру.

Впровадження

унікальної корпоративної моделі цінностей і компетенцій вкрай важливо для
кожного підприємства, тому що дозволяє співробітникам ідентифікувати себе з
частиною чогось більшого. З огляду на прискорення всіх соціальноекономічних процесів в суспільстві на перший план висувається проактивність,
швидкість управлінської думки і генерації ідей, що вимагає нового
управлінського підходу. Система розвитку лідерства в організації допоможе
підготувати самостійних і ініціативних фахівців і підвищити рівень кадрового
ресурсу компанії. Лідери забезпечують послідовників баченням групи,
безпекою і захистом, вони потрібні для досягнення групових цілей і почуття
ефективності і включеності і відчуття самоповаги і приналежності до групи [1].
Організовуючи програми лідерства, керівництво, з одного боку, просуває
своє стратегічне бачення в маси, а з іншого - готує склад майбутніх управлінців
вже з новим поглядом на перспективні реалії.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено основні етапи, принципи та рівні процесу
планування

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства,

розглянуто складність процесу організації такої діяльності.
Ключові

слова:

планування

зовнішньоекономічної

діяльності,

стратегія, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, форми
організації зовнішньоекономічної діяльності, структура управління.
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємства є частиною його
загальної діяльності та являє собою комплекс виробничо-господарських,
організаційно-економічних
зовнішньоекономічних

та

зв’язків

комерційних
держави,
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функцій

пов’язаних

відповідно
із

до

міжнародною

виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом
продукції,виходом підприємства на зовнішні ринки. Вона реалізується через
послідовність функцій планування, організації,

мотивації,

контролю

та

регулювання. В період процесів глобалізації та інтеграції в міжнародному
просторі

все

більшого

зовнішньоекономічну

значення

діяльність,

для

підприємств,

набуває

які

формування

здійснюють
раціональної

послідовності планування такої діяльності. Варто не забувати про важливість
процесу організації, адже, при успішному здійсненні підприємством цього
процесу, можна вийти на новий ринок, до даватиме йому змогу збільшити
кількість реалізованих товарів та послуг, а отже це може призвести до
необхідності розширення виробничих потужностей, будівництва додаткової
інфраструктури та інших заходів, що у кінцевому результаті збільшить
прибуток від господарської діяльності підприємства.
Метою статті є формування процесу планування зовнішньоекономічної
діяльності з виокремленням його етапів та визначенням методологічних
підходів до його здійснення; дослідити сутність та особливості організації
зовнішньоекономічної діяльності.
Дослідженням питання організації ЗЕД займалися Дроздова Г. М., Волкова
І.А., Кириченко О.А., Ваганов К.Г., Карпенко М.О., Ковтун О.Е., Косенко
С.В.Питання

дослідження

планування

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємств відображена у працях таких вчених як Р. Акофф, І. Ансофф,
У. Кінг, Ф. Котлер, М. Портер, А. Томпсон, Д., Герасимчук В.Г., Дроздова Г.М.,
Козак Ю.Г., Кириченко О.А., Дахно І.І., Щербак В.Г. та ін.
На

сьогоднішній

день

ЗЕД

визначається

як

зовнішній

чинник

економічного росту,чия роль та вплив на соціально-економічний розвиток
країни та окремо взятого господарського суб’єкта постійно посилюються. Усі
дослідники у сфері управління ЗЕД погоджуються зі складністю як самого
об’єкта управління, так і умов, у яких здійснюється процес менеджменту. [1]
Планування зовнішньоекономічної діяльності є одним з найважливіших
етапів при формуванні зовнішньоекономічної стратегії підприємства, яка
виступає покроковою інструкцією її впровадження.
16

План зовнішньоекономічної діяльності ґрунтується на спеціальних
маркетингових

програмах

–

пропозиціях

щодо

розширення

зовнішньоекономічної діяльності, що вказують найбільш перспективні зовнішні
ринки, методи їх освоєння і підвищення міжнародної конкурентоспроможності
фірми

і

її

товарів.

зовнішньоекономічної

Таким

діяльності

чином,
можна

за

допомогою

вирішити

планування

наступні

проблеми

функціонування підприємства на зовнішньому ринку: розширення обсягу
продажів за рахунок освоєння нових ринків, мінімізація витрат виробництва,
вдосконалення організації збуту, що забезпечує зниження витрат реалізації
товарів та підвищення якості продукції. [2]
Процес

планування

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства

включає такі основні етапи:
1. Постановка цілей: встановлення пріоритетних напрямків та основних
завдань.(Цілі планування експортних та імпортних підприємства деталізують
залежно від його загальних цілей. Основні цілі експорту:
- розширення виробництва;
- збільшення прибутку завдяки освоєнню нових ринків; економія на
масштабах виробництва;
- підвищення чи підтримка техніко-економічного рівня виробництва під
впливом міжнародної конкуренції;
- збільшення валютних ресурсів підприємства;
- диверсифікація виробництва.
Цілі імпорту:
- розширення виробництва;
- збільшення прибутку за рахунок нових внутрішніх ринків; модернізація і
розширення виробничого потенціалу;
- економія на заміні сировини і обладнання ефективнішою зарубіжною
продукцією;
- розширення асортименту на національному споживчому ринку. [4]
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2. Збір та обробка необхідної інформації: оцінка та аналіз внутрішніх та
зовнішніх факторів, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність
підприємства.
3. Здійснення прогнозів: передбачення майбутнього стану підприємства
при

зіставленні

теперішніх

показників

діяльності

з

минулими,

збір

систематичної інформації про якісні та кількісні характеристики розвитку
суб'єкта господарювання.
4. Розробка

та

обґрунтування

методів

планування:

відбувається

альтернативна розробка варіантів методів планування при виборі оптимального
поєднання наявних ресурсів, що дасть можливість одержати повну віддачу
техніки та раціонально організувати технологічний процес.
5. Формування моделі планування зовнішньоекономічної діяльності:
впровадження

запропонованої

моделі

плану

в

практичну

діяльність

підприємства і здійснення систематичного контролю за її виконанням, тобто
досягнення запланованих показників. [6]
Організація ЗЕД – дуже складна і клопітка робота, яка вимагає уважного
опрацювання таких питань як кон’юктури ринку, потенційні покупці і продавці,
встановлення ділових зв’язків з ними, проведення переговорів, підписання угод
і т.д.
Уважне вивчення ринку дозволить визначити його попит та пропозицію
залежно від обраного типу зовнішньоекономічної операції та інших його
особливостей. Оцінка внутрішніх показників підприємства та ринку, дозволять
встановити

ефективність

та

доцільність

проведення

потенційних

зовнішньоекономічних операцій.
Важливою

складовою

організації

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства є визначення потенційних покупців чи продавців на обраному
ринку, формування партнерських відносин та контрактів тощо. Для успішного
та ефективного виконання вищевказаних цілей, підприємство має сформувати
власну структуру управління, що відповідала вимогам самого підприємства на
основі особливостей його господарської діяльності.[5]
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Існує три рівні планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
(таблиця 1).
Таблиця

1

–

Рівні

планування

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства.
Назва рівня

Характеристика

Стратегічний

На даному рівні розробляється стратегія ЗЕД та визначаються довгострокові
цілі, що спрямовані на вирішення проблем на рівні всього підприємства.
Вони охоплюють такі сфери, як міжнародний ринок, нововведення на
зовнішньому

ринку,

людські,

матеріальні

і

фінансові

ресурси,

продуктивність ЗЕД, прибуток, соціальна відповідальність, тощо.
Поточний

На даному рівні планування ЗЕД реалізується бюджетне планування
зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає розроблення бюджетів на
підприємстві різних видів, зокрема для зовнішньоекономічної діяльності, а
також формування моделі їх поєднання для отримання загальних бюджетів
підприємства. Бюджетне планування сприяє розробці оптимальних та
раціональних механізмів реалізації 23 сформованих на стратегічному рівні
заходів з метою мінімізації витрат та максимізації вигоди. Бюджетне
планування зовнішньоекономічної діяльності може бути як складовим
процесом бюджетного планування організації, так і самостійним, у тому
випадку коли тільки зовнішньоекономічна сфера діяльності підлягаю
бюджетуванню.

Тактичний

На даному рівні встановлюються тактичні цілі, пов’язані з вирішенням
оперативних задач зовнішньоекономічної діяльності, а також приділяється
головна увага конкретним короткостроковим цілям, що є невід’ємними
складовими поточної та стратегічної мети. Основним завданням такого
планування є забезпечення ефективного та оптимального використання
ресурсів задля реалізації певних завдань у сфері ЗЕД.

Структура

управління

–

невід’ємна

складова

майже

будь-якого

підприємства. Вона виконує функції організації та контролю господарської
діяльності. Така система є тісно пов’язаною з іншими відділами, підрозділами
тощо та є «керуючою» структурою. До її складу входить апарат управління.
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Окрім загальної структури управляння на підприємстві визначають
організаційно-виробничу та організаційну структури управління.
Організаційно-виробнича структура є керованою та має на меті створення
та

реалізацію

кінцевого

товару

чи

послуги

господарської

діяльності

підприємства. Зазвичай, складові такої структури формуються у вигляді цеху,
відділу тощо.
Мета організаційної структури управління ЗЕД полягає у створенні та
формування зв’язків між вказаними структурами, а також у максимізації
прибутку підприємства. Розвиток та вдосконалення такої структури відіграють
важливу роль у діяльності підприємства та потребує постійного аналізу та
контролю сучасних тенденцій та технологій, а також адаптації до середовища, у
якому функціонує підприємство або планує функціонувати у майбутньому.[5]
На формування організаційної структури управління ЗЕД значний вплив
здійснюють такі фактори: розмір фірми; значення і характер зарубіжної
діяльності; ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається;
характер експортної і виробленої на іноземних підприємствах продукції;
специфіка ринків приймаючих країн і рівень конкуренції на них. [3]
Отже,

планування

зовнішньоекономічної

діяльності

є

частиною

зовнішньоекономічної стратегії підприємства та передбачає комплексний
підхід до вибору та впровадження конкретних заходів з метою забезпечення
мети та цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства на обраному
ринку.
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Юлія Париська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Досліджено різні підходи до визначення сутності стратегії інноваційного
розвитку підприємства. Запропоновано концепцію стратегічного управління
інноваційним розвитком підприємства та напрями інноваційного розвитку
підприємства. Визначено взаємозв’язок напрямів інноваційного розвитку
підприємства

із

складовими

інтелектуального

капіталу

підприємства.

Обґрунтовано об’єкт та предмет наукових досліджень у сфері стратегічного
управління інноваційним розвитком підприємства.
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Ключові слова: інновація, інновація підприємства, інноваційний розвиток
підприємства, стратегічне управління, стратегія інноваційного розвитку
підприємства.
Впровадження інформаційних, Інтернет- та комп’ютерних технологій
привели до кардинальних змін техніко-технологічного базису суспільного
виробництва, що, в кінцевому рахунку, призвело до краху сформованих
уявлень про сучасні моделі класичного менеджменту. Тому, в даний час одним
з ефективних напрямків менеджменту є інноваційний розвиток.
Теоретичні аспекти інноваційного управління було розглянуто у працях
таких науковців як: Мартиненко М. Мітяєва Т., Пригара О., Ковтун О.І., Цалко
Т., Василига С. та ін. Однак, більшість науковців недостатньо приділяє увагу
розгляду інноваційного менеджменту як системи управління та показникам, які
визначають стан системи креативного менеджменту.
Інноваційне управління почало розвиватися приблизно з середини
ХХ століття і тільки недавно знайшла втілення в ґрунтовному прикладному
застосуванні цих знань. В основі інноваційного менеджменту лежать інновації
та інноваційність як риса характеру. Інноваційність – це здатність знайти і
визначити проблему; генерувати значну кількість ідей; мати гнучкість
мислення;

знаходити

оригінальні

відповіді,

нестандартні

рішення;

удосконалювати об’єкт, додаючи окремі деталі; бачити в об’єкті нові ознаки,
можливості для його нового використання, тобто аналізувати і узагальнювати
елементи проблеми [2, с. 176].
За своєю суттю стратегія інноваційного управління являє собою процес
управління інноваційним потенціалом організації з метою ефективного
розвитку. Особлива актуальність

впровадження стратегії інноваційного

менеджменту в систему управління різними організаціями зумовлюється
необхідністю розробки і реалізації нестандартних управлінських рішень в
нових умовах - прискорення зміни поколінь новацій, непередбачуваності,
невизначеності, надзвичайних і кризових ситуацій, розвитку принципово нових
форм територіальної організації виробництва - кластерних систем.
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Об’єктивними передумовами для впровадження інструментів та методів
інноваційного

менеджменту

в

практику

управління

вітчизняними

підприємствами та організаціями є:
− постійне впровадження інноваційної техніки і технологій з метою
рішення складних проблем розвитку;
− принципово нові завдання, що виникають в умовах невизначеності,
турбулентності зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств;
− необхідність в сучасних умовах породжувати і ефективно реалізовувати
нові незвичайні і оригінальні ідеї;
− постійні зміни в усіх сферах суспільства, регулярно проявляються
надзвичайні ситуації і кризи, що вимагають пошуку нетрадиційних рішень,
обґрунтування ефективних шляхів розвитку підприємств;
− недостатність або відсутність необхідних інструментів і методів
прийняття та реалізації управлінських рішень, а також рядом інших обставин
[5].
Стратегія інноваційного менеджменту підприємства базується, перш за
все, на специфічних,властивих тільки йому, принципах управління:
− раціонального

поєднання

і

застосування

в

процесі

розробки

нестандартних управлінських рішень і управлінських новацій креативних і
традиційних методів і моделей;
− врахування під час розроблення нестандартних управлінських рішень
стратегічних цілей, завдань і основних напрямків розвитку підприємства;
− передбачення, який передбачає, що розробляються і реалізовані
креативні управлінські рішення за результатами їх освоєння дозволять
забезпечити або перевершити плановані результати;
− зацікавленості керівників, управлінського персоналу і фахівців в
розробці і реалізації конкретних креативних управлінських рішень та
управлінських новацій;

23

− обліку та забезпечення ресурсних потреб підприємства (людські,
організаційно-економічні, фінансові, матеріально-технічні та ін.) для розробки і
реалізації нестандартних управлінських рішень;
− науково-практичного забезпечення процесу прийняття нестандартних
управлінських

рішень

і

освоєння

управлінських

новацій

(контакти

і

співробітництво управлінського персоналу підприємств з консалтинговими
організаціями, установами науки і освіти, представниками передової практики
тощо);
− системно-креативного

підходу

до

обґрунтування

нестандартних

управлінських рішень і управлінських новацій з метою забезпечення їх
збалансованого і комплексного освоєння в ув’язці зі стратегічними і
оперативними планами розвитку підприємства;
− етапності, яка передбачає варіантність розроблюваних і реалізованих
управлінських рішень і управлінських новацій відповідно до специфічними
особливостями розвитку ситуації [5].
Стратегія

інноваційного

менеджменту

підприємства

базується

на

методології системно-інноваційного аналізу як інструменту і елементу
розробки нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Пізнання
специфічних

особливостей

взаємозв’язків,

взаємозалежностей

і

закономірностей взаємодії елементів систем інноваційного менеджменту, а з
іншого - можливості застосування інструментів і методів, технік і технологій
прийняття інноваційних (нестандартні, оригінальні) управлінських рішень
дозволяє вирішити проблему створення ефективних моделей інноваційного
управління.
Методи формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства
являють сукупність визначених прийомів і способів управлінської діяльності,
спрямованих на прийняття нестандартних управлінських рішень складних
проблем в умовах невизначеності, непередбачуваності, надзвичайних і
кризових ситуацій [2].
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Стратегія інноваційного менеджменту відрізняється від інших стратегій
менеджменту як власним науково-методичним апаратом, так і своєрідним
логічним підходом до вирішення складних, нестандартних проблем. Це в
значній мірі визначає специфіку методів інноваційного менеджменту, що
застосовуються в процесі розробки нестандартних управлінських рішень[3].
У практиці розробки стратегії інноваційного менеджменту підприємства
широко використовуються відомі евристичні (неформальні), математичні
(формальні) та комбіновані методи. Крім цих методів при розробці інноваційної
стратегії розвитку підприємства використовуються спеціальні методи [2], що
ґрунтуються на положеннях, головними з яких є:
− визнання складності і важкою проблемою управління і відсутність
можливостей її ефективного вирішення на основі традиційних методів;
− постійний пошук нових поглядів, підходів і принципів управління,
відмова від вирішення проблем застарілими методами;
− прагнення долати стереотипи і традиції в управлінні тощо.
Неврахування специфічних принципів і методів формування стратегії
інноваційного менеджменту підприємства в практиці управління, в кінцевому
рахунку, призводить до виникнення протиріч, конфліктів, диспропорцій і
дисбалансу в управлінні.
За оцінками експертів, технології, інструменти і методи розробки
інноваційної стратегії розвитку підприємства є стратегічним напрямком
підвищення ефективності, стійкості та конкурентоспроможності підприємств в
інноваційній економіці, а ефект від впровадження управлінських інновацій у
практику діяльності вітчизняних компаній, валовий внутрішній продукт
України може істотно зрости. Однак до останнього часу рішення проблеми
впровадження в управлінську практику інструментів і методів стратегії
інноваційного менеджменту підприємства не набуло належного вирішення.
Аналіз впровадження стратегії інноваційного менеджменту підприємства,
інструментів і методів управління в практику вітчизняних підприємств показав
низьку зацікавленість керівництва в широкому поширенні. Причому основна
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маса впроваджуваних інноваційних організаційно-управлінських технологій
найчастіше зводилася лише до впровадження технічних інформаційних
підходів, Інтернет-технологій і сучасних програмних засобів невеликих
підприємствах [4].
Головними причинами низької зацікавленості керівництва підприємств у
впровадженні стратегії інноваційного менеджменту є такі:
− відсутність культурно-управлінської

свідомості сприйнятливості

і

відкритості до інновацій;
− відсутність здатності проявляти ініціативу по їх впровадження;
− відсутність

або

недостатня

інформація,

яка

розкриває

зміст

пропонованих управлінських інновацій, механізмів їх реалізації та ефективності
впровадження, можливостей їх тиражування;
− недостатній рівень опрацювання та обґрунтованості управлінських
інновацій стосовно специфіки підприємства;
− відсутність наукової обґрунтованості, доцільності та ефективності,
практичної апробованості запропонованих управлінських новацій;
− відсутність

знань

і

науково-методичних

рекомендацій

щодо

застосування креативних інструментів, методів і механізмів прийняття
управлінських рішень.
Ключовою проблемою впровадження інноваційної стратегії розвитку
вітчизняними підприємствами є відсутність підготовлених управлінських
кадрів креативного типу, а саме:
− сформований

в

корпоративній

культурі

більшості

організацій

підприємств

небезпеки

авторитарний стиль управління;
− сприйняття

керівництвом

і

персоналом

креативно-управлінських новацій як істотного ризику або потенційної
небезпеки щодо змін в персональному складі існуючих управлінських кадрів;
− неприйняття керівниками протиріч між сформованою корпоративної
культури в системі управління підприємствами та необхідністю радикальних
інноваційних змін шляхом створення нових управлінських команд;
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− відсутність ціннісних установок до змін в сформованій системі
управління підприємством, небажання змінювати свої звички;
− неприйняття та нерозуміння менеджерами ролі і значення організаційноуправлінських

новацій

для

підвищення

ефективності

та

рівня

конкурентоспроможності в інноваційній економіці;
− відсутність кваліфікованих кадрів менеджерів, компетенцій в питаннях
розробки та впровадження креативно-управлінських інновацій;
− конфлікти між персоналом і топ-менеджментом, протиріччя інтересів і
поглядів, несприйнятливість управлінських інновацій команд менеджерів, що
призводить до різноманітного тлумачення і сприйняття нових цілей, форм і
механізмів управління організацією [6].
Для забезпечення ефективного впровадження інноваційної стратегії
розвитку підприємства та отримання максимального результату керівництву
необхідно розробити послідовну систему інноваційного менеджменту, яка
складатиметься з таких напрямів як: формування організаційних структур, що
підтримують інноваційність; розроблення організаційних систем і процедур, що
активізують інноваційних розвиток і створення нового знання; організаційна
культура і креативне лідерство [7].
Отже, стратегія інноваційного менеджменту підприємства сьогодні є
чинником підвищення конкурентоспроможності, який дозволяє максимально
досягти цілей діяльності підприємства. Але для успішної реалізації елементів
інноваційної стратегії розвитку необхідно сформувати на підприємстві систему
інноваційного менеджменту, що потребує постійного та безперервного
моніторингу задля вдосконалення й пристосування до постійних економічних
та соціальних змін.
Головним елементом формування стратегії інноваційного менеджменту
підприємств
складається

має бути наявність загальної стратегії підприємства, яка
з

декількох

стратегічних

складових

із

обов’язковими

екологічними, технологічними компонентами та стратегією бізнес-планування
інноваційного

розвитку.

Основні

напрямки
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стратегії

інноваційного

менеджменту є: цільовий ринок, позиція та асортимент аграрної продукції,
ціноутворення, реклама,стимулювання переробки та збуту продукції, тощо.
Інновацією у розвитку підприємств є зміни в техніці, технології, організації,
екології, економіці, а також у соціальній сфері задля одержання економічного
ефекту, спрямованого на задоволення певних суспільних потреб.
Отже, стратегія інноваційного менеджменту підприємства – це сукупність
дій та методів ведення інноваційної діяльності, що має свою специфіку та
забезпечує конкурентні переваги за рахунок інновацій. Основу інноваційного
потенціалу підприємства складають кадрові та матеріально-технічні складові, а
також наявність науково-технічної й інтелектуальної власності. Особливо
важливою є наявність кадрів – спеціалістів, що забезпечують інноваційний
процес новими знаннями, ідеями, винаходами, ноу-хау, новими технологіями.
Інноваційна стратегія розвитку підприємства передбачає системний підхід до
освоєння інновацій.
Таким чином інноваційний потенціал підприємства розглядається як:
1) сукупність ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності;
2) сукупність активів, що використовуються в інноваційній діяльності;
3) можливості підприємства, що визначають обсяги, терміни, кількість і
якість його інноваційної діяльності;
4)здатність підприємства проявляти інноваційну активність;
5) міра готовності підприємства до здійснення інноваційної активності.
Правильно обрана стратегія інноваційного менеджменту підприємства є
найважливішим результатом і

ефективним механізмом

стратегічного

управління, оскільки мобілізує використання науково-технічного, фінансовоекономічного,

соціального

і

організаційного

потенціалу

аграрного

підприємства в певних напрямах. Тому про розробці інноваційної стратегії
розвитку першочерговим завданням постає визначення пріоритетних напрямів
розвитку підприємства, забезпечення конкурентоспроможності продукції та
підвищення ефективності виробництва. Незважаючи на те,

що стратегія

інноваційного менеджменту відкриває нові можливості, для більшості
підприємств, що працюють в різних секторах, завдання стратегічного
планування інноваційного розвитку є досить новим .
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Особливе

значення

стратегічне

управління

має

для

інноваційної

діяльності, що зумовлює формування інноваційної стратегії, яка є частиною
загальної стратегії суб’єкта господарювання. Існують різні підходи до
визначення сутності інноваційної стратегії (таблиця 1.1). Загалом інноваційною
стратегією є певна взаємопов’язана послідовність дій щодо забезпечення
ефективної інноваційної діяльності підприємства з урахуванням загальної
стратегії за умов обмеженості ресурсів та перманентного впливу зовнішнього
середовища.
Таблиця 1.1 – Визначення сутності стратегії інноваційного менеджменту
[1; 4-8]
Автор

Визначення

Мартиненко М. один із засобів досягнення цілей організації, який відрізняється від
інших засобів своєю новизною, передусім для цієї організації, для галузі
ринку, споживачів, країни загалом
Мітяєва Т.

будь-який новітній засіб досягнення стратегічної мети підприємства

Пригара О.

взаємозв’язаний комплекс дій задля забезпечення умов тривалого
виживання й розвитку підприємства на ринку на основі створення і
впровадження інновацій

Князевич А..

суперстратегія, яка визначає зміст усіх інших стратегій підприємства та
має орієнтуватися на передбачення глобальних змін в економічній
ситуації на підприємстві та навколо нього, а також стосуватися
прийняття рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і
стабільний розвиток підприємства за рахунок інновацій

Цалко Т.

системна концепція, що пов’язує і спрямовує розвиток інноваційної
діяльності суб’єкта економіки із системою довгострокових цілей
інноваційної діяльності, а також спосіб (вибір найбільш ефективних
шляхів) досягнення і реалізації цільового інноваційного рівня розвитку,
який включає характер розподілу ресурсів між альтернативними
траєкторіями інноваційного розвитку і тип поведінки

Василига С.

набір правил, методів і засобів пошуку найкращих перспективних для
організації напрямів розвитку науково-технічних досліджень, ресурсної
політики
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Загалом стратегія інноваційного менеджменту є досить схожою із
загальною стратегією підприємства і передбачає або посилення становища
підприємства в обраному сегменті ринку певної галузі, або ж активну
диверсифікацію діяльності. Принциповою різницею між загальною та
інноваційною стратегіями є те, що інноваційна стратегія обов’язковим
елементом має елемент новизни.
Таким чином, стратегію інноваційного менеджменту підприємства можна
визначити як елемента забезпечення управління інноваційною складовою
підприємства, який включає в себе такі аспекти: узагальнення теоретичних
положень щодо сутності «інноваційна стратегія»; обґрунтування підходів до
систематизації видів інноваційної стратегії та особливостей її формування в
структурі механізму управління.
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Дмитро Педорук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
У статті розглядаються сучасні підходи до керування вантажоперевезеннями.
На основі системного підходу процес перевезення вантажів автомобильним
транспортом представлений у структурованому виді. Визначені перспективи
розвитку систем керування вантажоперевезеннями.
Ключові

слова:

вантажні

перевезення,транспорт,

ефективність

транспортних систем; робочий час водія, техніко-економічні показники, вплив
на витрати.
Автомобільні перевезення активно розвиваються на міжнародному ринку
транспортних послуг. Приблизно половина перевезень зовнішньоторговельних
вантажів, що здійснюються між країнами Євросоюзу, припадає на частку
автомобільного транспорту.
Міжнародні автомобільні перевезення мають ряд суттєвих особливостей,
які

стосуються

організації

міжнародних

автомобільних

сполучень,

забезпечення безпеки перевезень, отримання дозволу на перетин державних
кордонів, надання технічної допомоги іноземним автотранспортним засобам,
встановлення правових гарантій відшкодування збитків у випадках заподіяння
громадянам та юридичним особам шкоди на території іноземної держави .
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Принципове значення має питання безпеки здійснення міжнародних
перевезень. Система заходів щодо її забезпечення включає використання
транспортних артерій, що відповідають міжнародним стандартам, встановлення
однакових правил дорожнього руху, дорожніх знаків і сигналів, здійснення
контролю за їх дотриманням, встановлення відповідальності за порушення
правил дорожнього руху.
Серед учених, що займалися проблемними питаннями особливостей
міжнародних перевезень розглядається у роботах Єдіна О. Й., Цвєтова Ю. М.,
розрахунку собівартості міжнародних перевезень присвячені публікації
Внукової С. І., Пасічника В. І., економічній ефективності транзитних
перевезень – праці Яновського П. О, Кулаєва Ю. Ф., вплив транспортних витрат
на обсяг і характер транспортної торгівлі
Метою статті є аналіз сутності логістичної стратегій підприємства як
економічної категорії, а також пошук та аналіз особливостей її розробки та
реалізації на підприємствах.
Зовнішньоекономічна

діяльність

підприємства

тісно

пов'язана

з

транспортним забезпеченням, яке являється одною з важливих складових
процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця
споживання. По суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на концепції
логістики. Разом з тим транспортне забезпечення доцільно розглядати як
самостійний аспект системи товарообігу, що має свою специфіку.
Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які
знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, що
об'єднує операції, пов'язані з виробництвом і обігом продукції.
Продукцією

транспорту

являється

безпосередньо

сам

процес

переміщення товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть
транспортних послуг. Вони - основна пов'язуюча ланка між продавцем і
покупцем.
Транспортні послуги, як і всяка послуга, має свої особливості:
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Транспорт не виробляє нового товару чи продукту, але саме дякуючи їх

переміщенню з одного місця в інше забезпечується продовження процесу
виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів
Переміщення товарів, продукції з місця виробництва до місця споживання і
являється тою споживчою вартістю, яку створює транспорт, його транспортні
послуги.


Дія транспортних послуг виражається в такому корисному ефекті, який

не може виникати, зберігатися і реалізуватися у відриві від транспорту. Разом з
тим виробництво транспортних послуг невідривне від їх споживання.
Транспортні послуги задовольняють потреби в момент свого проявлення, тобто
створення таких послуг співпадає з їх споживанням.


Транспорт займає особливе місце в міжнародному товарообігу. З одного

боку, він являється необхідною умовою здійснення міжнародного розподілу
праці, зовнішньоекономічних зв'язків. З другого боку - транспортна індустрія
виступає

на

світових

ринках

експортером

своєї

продукції,

частково,

транспортних послуг.


Транспортні послуги, що здійснюються в сфері ЗЕД, піддаються впливу

всіх факторів, що характеризують розвиток ринкової економіки. Насамперед.
це коливання цін на нафту, попиту і пропозицій на товари, а, відповідно, і на їх
перевезення;

валютного

курсу;

ступінь

втручання

держави

у

зовнішньоекономічну діяльність, стан політичних та економічних відносин
різних держав і багато інших.
Транспорт грає важливу роль в розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
зобов'язань

Його

нормальне

сторонами

по

функціонування
купівлі-продажу,

забезпечує

виконання

комерційний

ефект

зовнішньоторгової угоди. Порушення транспортного процесу часто веде до
матеріальних втрат експортера й імпортера, робить вітчизняні товари не
конкурентоздатними.
Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності являється
об'єктивно необхідним. Часто власнику вантажу важко орієнтуватися в
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транспортній обстановці, яка вимагає професійних знань законодавства
окремих країн, міжнародних конвенцій (угод), техніко-експлуатаційних
характеристик транспортних засобів, пунктів перевантаження і перевалки
вантажів, умов їх роботи, ринку посередницьких послуг та ін.
Тому, при необхідності відправлення вантажу за кордон, доцільно
насамперед встановити тісні контакти з транспортними підприємствами і
організаціями, які займаються міжнародними перевезеннями. При цьому
важливо вибрати вид транспорту, яким ви хотіли б відправити вантаж за
кордон. Тут треба мати на увазі, що в сучасному світі функціонує шість видів
транспорту: морський, залізничний, автомобільний, річний, повітряний і
трубопровідний. Види транспорту поділяються на водяний (морський, річний),
наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний) і повітряний. Кожен з
них мас свою специфіку.
Плануючи відправлення вантажу і вибір транспорту, треба враховувати
ряд обставин. По-перше, вид вантажу. Вантажі, що перевозяться, поділяються
на генеральні, масові й особливо режимні. До генеральних відносяться різні
штучні вантажі (в упаковці чи без неї). За розмірами вони поділяються на
звичайні, довгомірні (більше 3 м) і негабаритні. За масою - легкі й важкі
(з масою більше 5 тонн на одну вантажну одиницю).
До масових відносяться вантажі, що являють собою певну структурну
масу, яка перевозиться у великій кількості без упаковки. До них відносяться
наливні (нафта і нафтопродукти, гази, тваринні й рослинні жири, спирти та ін.),
навальні (руда, концентрати, добрива та ін.), насипні (зерно, цукор, сирець та
ін.) і лісні.
До особливорежимних відносяться вантажі, які зберігають і перевозять при
дотриманні спеціальних правил (небезпечні вантажі, ті, що швидко псуються та
ін.).
При виборі засобів транспортування треба мати на увазі, що в деяких
випадках можливість вибору відсутня. Наприклад, вантажі, що швидко
псуються, треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим авіаперевезення не
34

допускаються при перевезенні легкозаймистих і вибухонебезпечних вантажів.
Основну частину перевезень морським транспортом складають перевезення
масових наливних і навальних вантажів (нафти і нафтопродуктів, залізної руди,
кам'яного вугілля, зерна та ін.). Морський транспорт широко використовується
і для перевезення генеральних вантажів.
По-друге, фактор часу. Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу це авіатранспорт. Однак він дорого коштує. Тому використовується тільки тоді,
коли треба доставити вантаж за мінімальний відрізок часу (продукти, що
швидко псуються, квіти та ін.).
По-третє, вартість перевезень. Звичайно, що кожен покупець хотів би, щоб
вартість перевезення складала невеликий відсоток від вартості товару. Проте
бувають випадки, коли вибір відсутній і треба платити за доставку вантажу
високу ціну. А коли є вибір, ціна буде нижча. Наприклад, невеликі й середні за
об'ємом партії вантажів можна доставляти повітрям і по суші приблизно за
однаковими цінами.
По-четверте, безпека перевезення. Крихке й дорогоцінне обладнання
краще перевозити повітряним транспортом. Товари, що мають високий ступінь
ризику, відносно крадіжки (запчастини автомобілів, офісне обладнання,
фармацевтичні товари і т. п.), як правило, доставляються морським
транспортом, в основному в контейнерах, хоч це коштує дорожче.
Названі обставини важливо враховувати при виборі виду транспорту.
Однак, вид транспорту багато в чому залежить від того, що в першу чергу
цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить швидкість доставки
вантажу, він вибирає між повітряним, і автомобільним транспортом. Якщо його
мета - мінімальні витрати, робиться вибір між водяним і трубопровідним
транспортом. В західних країнах більш вигідно використовуйте автомобільний
транспорт.
Треба відзначити, що в Україні об'єми міжнародних перевезень постійно
зростають. Однак в даний час транспорт ще не забезпечує потреби власників
вантажу в перевезеннях. Це пов'язано з нестачею транспортних засобів,
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неякісною

і

в

значній

мірі

зношеною

матеріально-технічною

базою,

незадовільною підготовкою вантажів до транспортування, недостатньою
відповідальністю транспортних організацій за псування вантажів у дорозі, за їх
збереження. Не в повній мірі використовуються потенційні можливості
транспортного комплексу по розвитку експорту транспортних послуг.
Розглянемо зміст окремих транспортних операцій при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності. Ці операції визначаються характером
міжнародних перевезень і класифікуються в залежності від ряду ознак:


предмету

транспортних

операцій

(поділяються

на

вантажні

та

пасажирські);


виду транспорту (водяний, повітряний, наземний і змішаний);



виду

товару

(з

генеральним

вантажем,

масовим,

наливним,

газоподібним);


періодичності (регулярні й нерегулярні); порядку проходження кордону

(перевантажувальні й не-перевантажувальні перевезення);


транспортно-технологічної системи (контейнерні, паромні, ліхтерні,

ролкерні та ін.);


виду сполучення (пряме, поступовими перевезенням).

В часовому розрізі виділяють три групи транспортних операцій:


що передують зовнішньоторговій угоді;



що з'являються в процесі її реалізації;



операції після завершення угоди.

До першої відносяться такі дії, як планування зовнішньоторгових
перевезень, аналіз кон'юнктури ринку транспортних послуг, тарифів та умов
перевезення товарів, визначення транспортного фактору в ціні товару,
транспортні й базисні умови поставки в контракті купівлі-продажу.
Друга група операцій складається з таких дій, як підготовка товару до
транспортування, укладення договору перевезення, оформлення відповідних
транспортних і товаросупроводжуючих документів, страхування вантажу й
оформлення страхового поліса, підготовка й оформлення вантажної митної
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декларації з урахуванням товарної номенклатури (ТН) ЗЕД, розрахунок з
перевізниками, оформлення митних формальностей, прикордонних, санітарних,
ветеринарних операцій, оформлення необхідних документів та ін.
До третьої групи відносяться операції, пов'язані з вирішенням суперечок
між одержувачем вантажу й покупцем, якщо такі мають місце, пред'явлення
претензій до стягнень, вирішення їх в установленому порядку.
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діяльності українських підприємств, до яких належать фактори політичного,
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соціального

перспективні

напрямки

та

технологічного

активізації

характеру.

зовнішньоекономічної

Наведено
діяльності

вітчизняних підприємств. Окреслено основні державні заходи, необхідні для
активізації зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.
Ключoвi слoва: зовнішньоекономічна діяльність пiдприємства, фактори
зовнішнього впливу, експортно-імпортні операції, державна підтримка,
активізація зовнішньоекономічної діяльністі.
Зовнішньоекономічна діяльність займає вагоме місце у економічному
розвитку будь-якої держави. Експортно-імпортна активність вітчизняних
підприємств створює додаткові можливості для покращення макроекономічних
показників та зміцнення позицій держави на світовому ринку. В свою чергу,
розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств потребує комплексної
підтримки з боку держави у сфері фіскальної, митної, валютної, інвестиційної
політики.
Дoслiдженням oснoвних теоретичних засад рoзвитку експортно-імпортної
діяльності в умoвaх трaнсфoрмaцiйних змiн та глoбaлiзaцiї зaймaлись тaкi
вiтчизнянi тa зaрубiжнi нaукoвцi як: А. Сміт, Д. Рікардо, В. Леонтьєв, В. Олін,
Е. Хекшер, С. Кулицький, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Ю. Макогон, Т. Мельник
тa iншi. Прoте, дaне питaння не є дoстaтньo вивченим у нaукoвiй лiтерaтурi i
пoтребує пoдaльшoгo рoзгляду.
Метoю

данoгo

дoслiдження

є

визначення

напрямків

активізації

підприємств України в сучасних умовах економічного та соціального розвитку.
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Протягом останніх років Україна займає чільне місце серед виробників та
експортерів багатьох видів продукції. Зокрема, соняшникової олії, ячменю,
ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту, меду, курятини тощо. Згідно
прогнозу Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої
продовольчої організації, протягом наступних 10 років Україна продовжить
покращувати свої позиції на світовому ринку зерна і, потенційно, увійде до топ5 країн експортерів зернових, збільшивши свою частку до 14% [1].
Разом з тим, залишають ті галузі економіки, нарощення експортного
потенціалу яких потребує розробки та запровадження комплексу підтримуючих
заходів. В цілому, розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних
підприємств залежить від сукупності факторів зовнішнього впливу, серед яких
фактори політичного, економічного, соціального та технологічного характеру
(табл. 1).
Таблиця

1

–

Фактори

зовнішнього

впливу

на

розвиток

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств [2, 3, 4, 5]
Група факторів
Політичні

Економічні

Соціальні

Технологічні

Сутність факторів
Нестабільність політичної ситуації в країні.
Нестабільність та недосконалість законодавства у сфері
регулювання ЗЕД.
Високий рівень корупції у державному секторі.
Залежність українських експортерів від регуляторної політики
країн-партнерів.
Високий рівень конкуренції на світових ринках.
Високі бар’єри виходу на ринки розвинених країн.
Експортна залежність від кон’юнктури світових ринків.
Низький рівень інвестиційної привабливості промислоих
підприємств та несприятливий інвестиційний клімат.
Нестабільність валютного курсу національної грошової одиниці.
Несприятлива демографічна ситуація в Україні.
Високий рівень трудової еміграції.
Низька продуктивність праці.
Недостатній технологічний розвиток у порівнянні з розвинутими
країнами.
Висока матеріаломісткість продукції.
Низький рівень оновлення основних засобів промислових
підприємств.
Імпортна залежність від поставок високотехнологічної продукції
та енергоносіїв.
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На часі, розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється
у вигляді зовнішньої торгівлі. При цьому основну частку — майже 80% —
займає торгівля товарами. Сьогодні розвинені країни швидкими темпами
збільшують торгівлю послугами. Саме відсталі країни чи ті, що розвиваються,
які концентруються на міжнародній торгівлі товарами, виконують роль
сировинних придатків, у той час як розвинені країни створюють і розвивають
ліквідні послуги, в першу чергу високотехнологічні.
Зовнішня торгівля України в останні роки характеризується низкою
негативних

тенденцій:

непропорційними

темпами

зростання

обсягу

міжнародної торгівлі, перевищенням імпорту над експортом і від’ємним сальдо
товарообігу, незадовільною структурою експортно-імпортних операцій, де в
експорті переважають сировинні товари, а в імпорті — машини і обладнання та
інша високотехнологічна продукція [6].
Останнім часом в Україні спостерігаються випереджаючі темпи зростання
імпорту товарів порівняно з експортом. Відповідно й зростає абсолютна
величина від’ємного сальдо торговельного балансу країни. При чому структура
вітчизняної економіки трансформується доволі повільно, збільшення доходів
українців, що спостерігається останнім часом, підвищує попит саме на імпортні
товари; зростання світових цін на нафту може вже в найближчому майбутньому
потягнути зростання витрат України на імпорт нафти, нафтопродуктів і
природного газу, а скорочення доходів від транспортування російського
природного газу територією України у зв’язку із введенням в експлуатацію
магістральних газопроводів Росією створює істотну загрозу значного зростання
абсолютної величини від’ємного сальдо торговельного балансу України [7].
Водночас, слід відмітити, що Національною Експортною Стратегією
України до 2021 визначено 48 країн у фокусі. При цьому Україна експортує
широку номенклатуру товарів та послуг практично у всі країни світу. Криза
Світової організації торгівлі, стратегічне протистояння країн-лідерів глобальної
торгівлі все більше призводять до децентралізації світової торгівлі, що
відкриває можливості нарощування торговельних відносин не тільки вже зі
сталими партнерами, але і налагодженню зв’язків з новими країнами [8].
Згідно прогнозу економічного і соціального розвитку України на 20192021 роки, можна виділити наступні перспективні напрямки активізації
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств:
40

- розширення та диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків україни у
напрямку

поглиблення

зовнішньоекономічних

відносин

з

країнами

європейського союзу, азії та африки (зокрема, індією, китаєм, єгиптом, тощо);
- реалізація додаткових торговельних преференцій, наданих Європейським
Союзом для товарів походженням із України;
- розвиток транскордонного співробітництва, створення транскордонних
кластерів,

що

сприятиме

поліпшенню

виробничих

можливостей

у

слаборозвинутих регіонах;
- максимальне використання переваг конвенції пан-євромед у торгівлі з її
учасниками;
- укладення угоди про вільну торгівлю з туреччиною;
- функціонування експортнокредитного агентства, що сприятиме переходу
до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку країни
[9].
Для того, щоб вітчизняні підприємства мали змогу повною мірою
використати усі можливості для активізації зовнішньоекономічної діяльності
має бути бути реалізовано ряд важливих кроків з боку держави (рис. 1).
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Рисунок 1 – Державні заходи активізації зовнішньоекономічної діяльності
вітчизняних підприємств [3]
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Таким чинoм, незважаючи на вплив несприятливих факторів розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, активізація експортно-імпортних операцій
вітчизняних підприємств можлива за умов підтримки з боку держави та
запровадження ряду важливих заходів.
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ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті, використовуючи системний підхід, розглянуто характеристики
діагностики як процесу: мета, предмет, об’єкт, завдання і методи. Виділено
чотири

аспекти

розвитку

сучасної

діагностики.
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характеристики діагностики системи управління підприємством в умовах
господарювання.
Ключові

слова:

діагностика

системи,

предмет

діагностики,

об’єкт

діагностики, мета діагностики, фінансово-економічний стан підприємства,
господарська діяльність.
У ринковому середовищі розпізнавання, визначення характеру, ознак,
виявлення причин відхилень результатів від намічених (ситуація ризику)
здійснюється за допомогою діагностики, яка є засобом, методом та
інструментом всестороннього дослідження діяльності підприємства.
Метою статті є визначення поняття «діагностика», розкриття теоретичних
основ діагностики та її призначення в системі управління підприємством в
сучасних умовах господарювання.
Термін діагностика походить з грецького diagnōstikόs – здатний
розпізнавати, і розглядається як вчення про методи і принципи розпізнавання
проблемних ситуацій (хвороби у медицині, поломок у пристроях, незадовільних
результатах функціонування економічних об’єктів) і постановки діагнозу.
Іншими словами діагностика передбачає розпізнавання стану об’єкту за
другорядними ознаками; дослідження стану об’єкту; формування уяви про
об’єкт. Щодо економічних об’єктів, то на сьогодні в науковій літературі можна
зустріти різні підходи до визначення діагностики, досі не вироблена єдина
концепція, не визначено її зміст і функції, різноманіття панує у методичному
апараті.
43

Зазвичай, донині в економічній літературі розповсюджений вузький підхід
до діагностики. Так, наприклад, А.І. Муравйов трактує діагностику як спосіб
встановлення характеру збоїв нормального перебігу господарського процесу на
підставі типових ознак, властивих тільки даному об’єкту [1]. Тобто автор
акцентує увагу лише на аналізі і контролі відхилень від нормального перебігу
господарської діяльності підприємства. Але це не розкриває повністю зміст
діагностики,

її

потенційні

можливості

як

сучасного

управлінського

інструменту. Крім того, поняття «нормальний перебіг господарського процесу»
може трактуватися неоднозначно, що не дозволяє зробити кінцевих висновків
про стан об’єкту дослідження. Близькі трактування діагностики і у інших
авторів, зокрема А.П. Градов, В.І. Кузін, Н.Г. Данілочкіна діагностику
розглядають як напрямок економічного аналізу, що дозволяє виявити характер
порушення нормального перебігу економічних процесів на підприємстві [2].
Близькими є погляди Е.М. Короткова, А.А. Бєляєва, Д.В. Валового, які
розуміють під діагностикою «визначення стану об’єкту, предмету явища або
процесу управління через реалізацію комплексу дослідницьких процедур,
пошук в них слабких ланок та «вузьких місць» [3].
Найбільш вдалим вважаємо визначення діагностики як «галузі знань, що
досліджує виробничий і економічний стани об’єктів діагностування і прояву їх
станів, розробляє методи прояву цих станів, а також принципи побудови і
організації використання систем діагностування» [4]. Можуть бути виділені і
окремі функціональні напрями діагностики, пов'язані з дослідженням окремих
сфер або напрямів діяльності системи (підприємства), оцінкою вірогідності
настання певних подій тощо. Сьогодні найбільш відомими напрямками є
діагностика кризи розвитку підприємства та діагностика фінансового стану.
Досить перспективним напрямком подальшого дослідження у нестабільному
ринковому середовищі є діагностика ризику. Поряд з цим діагностика потребує,
згідно з обраною методологією, вибору певних джерел інформації, збору та
обробки необхідної інформації з використанням відповідних методів аналізу,
підготовки всіх заходів для подальшого їхнього успішного розв’язання.
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«У процесі діагностики необхідно прискіпливо вивчити взаємозв`язки між
загальними цілями організації, визначити, що і як впливає на результати
діяльності організації, а також визначити здатність організації здійснювати
зміни» [5].
Л. А. Костирко у власній монографії відмічає: «На сучасному етапі
сформувалось

чотири

напрямки

концепції

діагностики:

аналітична,

інформаційна, антикризова, консультаційно-дорадча» [6]. Хоча в подальшому
розглядає ще два різновиди діагностики – дослідницьку та управлінську.
Предметом діагностики є господарська діяльність, фінансово- економічний
стан

та

ринкове

положення

підприємства.

Під господарською

діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання
робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Господарська діяльність включає як виробничу діяльність, у процесі якої
виробляється продукція, вироби народного споживання та інші матеріальні
цінності, та невиробничу діяльність, пов'язану з виконанням різних видів робіт,
у тому числі науково-дослідних, надання послуг, результати яких відчужуються
як товар. Фінансово-економічний стан підприємства – це міра забезпеченості
підприємства необхідними ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення і
використання

для

здійснення

ефективної

господарської

діяльності

та

своєчасного проведення грошових розрахунків по зобов'язаннях. Фінансовоекономічний стан є надзвичайно ємною і змістовною категорією. Його
основними характеристиками є: платоспроможність, ліквідність, фінансова
стійкість, майновий стан, прибутковість і рентабельність, ділова активність,
кредитоспроможність, інвестиційна привабливість. В свою чергу ринкове
положення

підприємства

характеризується

конкурентоспроможністю

та

конкурентним статусом підприємства на товарному та інвестиційному ринках.
Діагностика

в

системі

управління

спрямована

на

вивчення

усіх

характеристик господарської діяльності, фінансово-економічного стану та
положення підприємства на ринку, а також їх узагальнене оцінювання для
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прийняття

ефективних

управлінських

рішень. Основна

мета

діагностики полягає в отримані невеликого числа ключових (найбільш
інформативних) параметрів, які дають об'єктивну і точну картину стану
підприємства, ефективності його діяльності, змін у структурі майна і джерел
фінансування, в розрахунках з дебіторами й кредиторами.
Основними завданнями діагностики в системі управління є:


об'єктивне

оцінювання

результатів

господарської

діяльності

та

фінансово-майнового стану підприємства;


виявлення чинників господарської діяльності та фінансово-майнового

стану та кількісне вимірювання їх впливу;


підготовка й обґрунтування виважених і ефективних управлінських

рішень в галузі менеджменту підприємства;


виявлення й мобілізація резервів поліпшення стану підприємства й

підвищення ефективності усієї господарської діяльності.
Можна відмітити, що сучасна діагностика проявляється одночасно у
чотирьох аспектах:
1) інформаційному – як система знань, що базується на спеціальній
інформації, направленій на подальше використання у процесах розробки і
прийняття управлінських рішень;
2) аналітичному – як аналітична основа, що виступає підґрунтям для
оцінки стану об’єкту дослідження;
3) динамічному – у формі дослідження динаміки і визначення можливих
тенденцій змін умов функціонування і стану об’єкта;
4) функціональному – як функція управління, що забезпечує зворотній
зв'язок з об’єктом управління через здійснення діагностичних процедур.
Метою діагностики є надання необхідних знань для прийняття рішення
суб’єкту управління про використання різноманітного методологічного апарату
та інструментарію для визначення стану об'єкта управління у невизначеному
середовищі функціонування та розробку комплексу заходів, спрямованих на
поліпшення цього стану.
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Діагностика

виконує

три

функції:

оціночну

(визначення

стану

функціонування об’єкта управління); діагностичну (виявлення можливих змін
стану об’єкта); пошукову (визначення можливих заходів покращення або
відновлення стану суб’єкта управління).
Предметом

діагностики

є

кількісна

характеристика

та

якісна

ідентифікація стану об’єкту управління.
Об’єктом діагностики виступає об’єкт управління (підприємство, галузь,
регіон, країна тощо) як цілісна високоорганізована система з усіма її
функціональними підсистемами (елементами системи). Далі основним об’єктом
діагностики будемо розглядати підприємство як основу економічної системи
економіки країни в цілому.
Діагностика підприємства нами розглядається як процес розпізнавання і
виявлення на основі визначених ознак (ключових оціночних показників,
вивчення окремих результатів, неповної інформації) проблем у функціонуванні
об’єкта з метою оцінки наявних тенденцій і виявлення можливих перспектив
його розвитку та аналіз варіантів найкращого вирішення виявлених проблем.
Характеристика діагностики як процесу наведена на рис. 1.
Тому на практиці діагностика функціонування системи (підприємства)
повинна включати ідентифікацію стану об’єкту дослідження через усесторонню
оцінку факторів, що зумовили такий стан, визначення тенденцій розвитку
системи та оцінку можливостей покращення стану. З іншого боку діагностика
виступає проміжним буфером між зовнішнім середовищем і керуючою
системою об’єкта дослідження. З метою оптимізації управлінських рішень
будь-яка інформація, що надходить із зовнішнього середовища, а також від
об’єкта управління, повинна проходити етапи діагностики, що в свою чергу,
забезпечує підвищення якості та вірогідності інформаційної бази управління
[4]. Авторське бачення схеми діагностики представлено на рис. 2.
Можна відмітити, що сучасна діагностика проявляється одночасно у
чотирьох аспектах:
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1) інформаційному – як система знань, що базується на спеціальній
інформації, направленій на подальше використання у процесах розробки і
прийняття управлінських рішень;
2) аналітичному – як аналітична основа, що виступає підґрунттям для
оцінки стану об’єкту дослідження;
3) динамічному – у формі дослідження динаміки і визначення можливих
тенденцій змін умов функціонування і стану об’єкта;
4) функціональному – як функція управління, що забезпечує зворотній
зв'язок з об’єктом управління через здійснення діагностичних процедур.
Нестабільна ринкова економіка вимагає від багатьох підприємств
дослідження впливу факторів середовища на їх діяльність із метою
прогнозування стану на перспективу. Середовище організації – економічна
категорія, яка відображає сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів прямого
та непрямого впливу, що визначають діяльність суб'єкта господарювання.
Вивченню даного аспекту приділяється велика увага, оскільки підприємства,
розглядається як відкрита матеріально-речова система, структурувати яку
можна завдяки адаптації до хаотичних, динамічних, несистемних змін
організаційного простору, який включає у себе зовнішнє та внутрішнє
середовище. Простір будь-якого підприємства можна визначити як сукупність
трьох сфер – внутрішнє середовище, зовнішнє середовище прямого впливу,
зовнішнє середовище непрямого впливу. Зовнішнє середовище прямого впливу
(робоче) – це простір безпосередніх контактів із підприємством, він включає
тих учасників ринку, з якими у підприємства є безпосередні відносини чи які
прямо впливають на неї.
Обґрунтування діагностики функціонування підприємства як системи
дозволяють визначити основні завдання діагностики діяльності підприємства:
1) оцінка особливостей функціонування суб’єктів господарювання у
невизначеному зовнішньому середовищі, виявлення ключових факторів впливу,
виділення проблемних сфер і «вузьких місць»;
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2) обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на
внутрішній економічний механізм функціонування суб’єктів господарювання;
3) узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками
здійснення діагностики за різними напрямками діяльності підприємства для
забезпечення ефективного управління;
4) підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для
підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання у конкурентних
умовах через покращення (відновлення) стану функціонування, направленого
на стабільний розвиток.
Вирішення даних завдань дозволяє менеджерам вчасно ідентифікувати
можливі загрози та ускладнення в діяльності підприємства у нестабільному
ринковому середовищі та на цій основі приймати своєчасні превентивні заходи
щодо їх недопущення.
Також,

існує

поняття

“симптоматична

діагностика”

має

медичне

походження і за призначенням використовується для вияву зовнішніх ознак
хвороби і встановлення відповідного лікування, а також визначає предмет
реабілітації пацієнта та її зміст. У випадку для підприємства як цілісного
майнового комплексу, симптом виступає як ступінь прояву проблеми та
подальшого

виявлення

дії

її

наслідків.

Пацієнтом

виступає

суб’єкт

господарювання (підприємство), а проведена діагностика дозволяє виявити
“хвороби бізнесу” та знайти відповідний рецепт у вигляді конкретного
управлінського рішення. Наслідки цих рішень повинні призвести до збільшення
ефективності виробництва та забезпечити конкурентні переваги підприємства
на ринках [5].
Отже, діагностика підприємства – це метод аналізу стану внутрішнього
середовища

організації,

встановлення

проблем

та

вузьких

місць,

які

спричиняють відхилення та деформації об’єкта від норми чи цілі, виявлення
потенційно сильних та слабких сторін, що, впливають на формування та
реалізацію ефективної стратегії організації [6].
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Підсумовуючи, відмітимо, що діагностика є інструментом менеджменту,
який допомагає зрозуміти сутність подій і процесів, які відбуваються у сфері
господарської діяльності, економіки і фінансів підприємства, виявити їх
причини й оцінити наслідки, та слугує основою для прийняття ефективних
управлінських рішень. У більш вузькому сенсі під діагностикою розуміють
метод оцінювання і прогнозування фінансово-економічного стану підприємства
й результатів його діяльності. Основне призначення діагностики полягає у
забезпеченні корисності її результатів для прийняття управлінських рішень.
Такі рішення можуть прийматися як внутрішніми, так і зовнішніми щодо
підприємства особами. Необхідно відзначити, що розробка дієвого механізму
діагностики, у тому числі ризику, який є невід'ємним атрибутом діяльності в
сучасних умовах, дозволить вчасно (до появи кризових ситуацій) прийняти
превентивні заходи, обмежити ризик до допустимого рівня і одержати пряму
економію поточних компенсаційних ресурсів.
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УДК 658.21
Роман Письменний
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
У статті розглянуто причини виникнення кризи, а також управління
підприємством в умовах кризової ситуації. Запропоновано заходи для
утримання функціонування підприємства в режимі виживання в період кризи
на підприємстві.
Ключові слова: криза, кризові ситуації, антикризовий менеджмент, причини
кризи, кризис-менеджер.
За останній рік події пов’язані з пандемією призвели до економічної
кризи у всьому світі. І звичайно ж це не оминуло і бізнес-середовище в Україні.
Криза – це переломний момент для підприємства. Вона характеризується
певною кількістю взаємозалежних ситуацій, що підвищують ризик та
складність управління підприємством. Саме тому доцільно, і навіть необхідно,
розглянути варіанти для використання антикризового менеджменту, щоб
мінімізувати можливі загрози та втрати.
Для того щоб запобігти кризовій ситуації важливо вчасно її виявити.
Великий внесок у розвиток антикризового менеджменту підприємства зробили
такі вітчизняні та зарубіжні вчені: В.О. Василенко, А.Д. Чернявський,
О.О. Терещенко, І.О. Бланк, З.Є. Шершньова, Р. Кроуз, М. Спенс, Т. Бартон,
А. Сміт, Е.М. Коротков, Л.С. Ситник, П. Уокер та ін. Однак, в роботах названих
вчених ми не зможемо побачити єдиного визначення "антикризового
менеджменту", адже кожен трактує його по-різному.
51

Е.М. Коротков пояснює антикризовий менеджмент як управління з
передбаченням кризи, а також заходів для зниження негативних її наслідків [1].
В той час, як Л.С. Ситник трактує антикризове управління як систему
управління, що спрямована на вирішення задач інтенсивного розвитку
підприємства завдяки мобілізації та інтенсифікації всіх ресурсів у противагу
екстенсивному розвитку [2].
Кризові ситуації можна класифікувати на такі види [3]:
1. В залежності від причин: зовнішня або внутрішня. Зовнішня криза
пов’язана з розвитком світової економіки, політичною ситуацією в державі чи з
конкурентними підприємствами. Внутрішня криза може бути поєднана з
організацією виробництва, конфліктами в колективі, недосконалістю стратегії
розвитку підприємства та ін.
2. В залежності від тривалості криза буває : короткострокова,
середньострокова та довгострокова. Короткострокова криза зазвичай до 1 року.
Середньострокова – від 1 до 3 років. Довгострокова – більше ніж 3 роки.
3. Залежно від характеру та наслідків: позитивна та негативна. Позитивна
криза

характеризується

збільшенням

потенціалу

розвитку,

конкурентоспроможності, збільшенням частки на ринку. Негативна – втрата
конкурентоздатності, ринкової вартості або, в гіршому випадку, ліквідація
підприємства.
4. За масштабом кризу можна поділити на такі поняття: кризове явище,
локальна криза, системна криза. Кризове явище – малий, несуттєвий
негативний вплив на процеси діяльності підприємства. Локальна криза – це
певна кількість кризових явищ, які виникають в окремій системі підприємства
та мають великий негативний вплив, але не впливають на підприємство в
цілому. Системна криза – критична сукупність кризових явищ в різних
системах, що призводить до ліквідації підприємства.
Основними причинами виникнення кризи на підприємстві вважають:
1. Посилення конкуренції;
2. Економічна нестабільність у країні;
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3. Неправильно прийнятті управлінські рішення;
4. Неефективна стратегія бізнесу.
З вищесказаного можна зробити висновок, що небезпека кризи існує
завжди і саме тому її потрібно передбачати і вчасно реагувати на можливі
кризові ситуації. Антикризове управління – це вчасне "лікування" підприємства
від негативних наслідків кризи [4].
До основних принципів антикризового управління можна віднести:
1. Готовність до можливої кризової ситуації;
2. Терміновість реагування на кризові явища;
3. Прийняття управлінських рішень з використанням достовірної
початкової інформації;
4. Здійснення постійного контролю.
Завдання контролю в антикризовому управлінні полягає у спостереженні
та перевірці антикризового процесу відповідно до розробленої антикризової
стратегії; усунення можливих відхилень, що виявляються, та приведення
системи

антикризового

управління

до

цільового

стану

з

допомогою

інструментів-регуляторів.
Контроль за виконанням антикризового менеджменту фокусується на
створення відповідних умов для досягнення встановлених цільових показників
фінансового оздоровлення, дотримання часових, а також ресурсних обмежень
антикризового процесу [6].
Сучасний антикризовий менеджмент – це управління, яке здатне
попереджати та пом'якшувати кризи, а також утримувати функціонування
підприємства в режимі виживання в даний період і виводити його із кризового
стану з мінімальними витратами. Для втілення цієї думки в реальність
антикризовий менеджмент має здійснюватися наступними заходами [5]:
1. Використання кваліфікованого персоналу, а саме кризис-менеджера.
Такі професіонали вчасно передбачать кризу і правильно приймуть рішення,
щоб отримати мінімальний негативний вплив;
2. Постійний контроль фінансового стану підприємства;
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3. Дослідження можливих проявів кризи;
4. Моніторинг кадрової політики;
5. Постійне дослідження збутової діяльності та реагування на значні
відхилення.
Важливу роль в антикризовому менеджменті грає фінансове управління,
яке складається з стратегічних і тактичних елементів фінансового забезпечення
підприємства. Ці елементи допомагають управляти грошовими потоками, а
також знаходити оптимальні фінансові рішення.
Крім того, невід’ємною частиною в антикризовому менеджменті
вважається досконале знання законодавчих актів, систематизація та дотримання
вимог чинного законодавства з метою розробки заходів ліквідування можливих
ризиків чи їх негативних наслідків. Вивчення факторів впливу законодавчих
норм

на

інформацію

про

фінансово-економічний

стан

підприємства,

використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових
коштів і збереження рівня конкуренції є запорукою успіху антикризового
управління.
Усі дії по виходу з кризових ситуацій можна поділити на дві групи:
стратегічні і тактичні. Стратегічні складаються з аналізу підприємства,
вивчення потенціалу, плану доходів, інновацій, розробки загального плану
виходу підприємства з кризи. Тактичні бувають захисними та наступаючими.
Процес розробки антикризової стратегії на підприємстві повинен
складатися з таких етапів [7]:
1. Аналіз стану підприємства та його можливі шляхи розвитку;
2. Формування антикризової стратегії;
3. Розробка функціональних антикризових стратегій;
4. Формування організаційної структури, що забезпечить реалізацію
антикризової стратегії;
5. Реалізація антикризової стратегії.
Основними показниками оцінювання рівня кризового стану підприємства
вважають: величину прибутку, рентабельність, ефективність використання
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основних фондів, показники фінансової стійкості підприємства, ліквідність
майна,

платоспроможність,

ефективність

використання

персоналу

підприємства.
Під час розробки стратегії виходу із кризи важливо звернути увагу на такі
чинники:
1. Масштаб проблеми;
2. Категорія проблеми;
3. Точність інформації;
4. Умови прийняття управлінських рішень;
5. Технічне оснащення.
Після розробки антикризової стратегії потрібно реалізувати стратегію
включаючи наступні етапи:
1. Узгодження вибраної стратегії;
2. Надання інформації співробітникам про антикризову стратегію;
3. Забезпечення підприємства грошовими коштами для проведення
можливих змін;
4. Підготовка виробничого та інших процесів відповідно до обраної
антикризової стратегії.
Під час реалізації антикризової стратегії досить важливо, щоб різні
відділи та рівні організації тісно співпрацювали між собою для того, щоб
виконати спільне завдання, а саме – подолання кризового стану на
підприємстві. Крім того, необхідно стежити за реалізацією цієї стратегії на всіх
її етапах та вчасно вживати необхідних заходів для уникнення можливих
проблем. Якщо підприємству не вдається виконати задумане, то варто
використати альтернативний варіант вирішення даного завдання.
Отже, криза – це кероване явище. З правильним впровадженням
антикризового менеджменту можна не лише зменшити можливі втрати, а й
отримати з цього вигоду. Для цього потрібно використовувати кваліфікований
персонал,

здійснювати

постійний

контроль

та

аналіз

підприємства,

налагоджувати діяльність персоналу у різних сферах підприємства, а також
досліджувати можливі прояви кризи.
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Тетяна Підлужняк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У статті розглянуто базові поняття менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності, сутність та процес її організації на підприємстві. Розглянуто
сутність стратегії ЗЕД в економічній сфері діяльності та необхідність її
розробки на підприємствах.
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Зовнішньоекономічна діяльність є рушійним важелем забезпечення
підприємств

міжнародними

замовленнями

та

клієнтами,

що

здатний

задовільнити постійно зростаючу потребу у збільшенні прибутку. Основним
завданням зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення відносин між
учасниками міжнародного договору, щодо задоволення інтересів кожної з
сторін та вилучення вигоди у процесі співпраці.
Для

ефективного

функціонування

підприємства

що

займається

міжнародними контрактами доречно використовувати комплексну систему
управління зовнішньоекономічною діяльністю. Щоб отримати комплексну
систему управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства необхідно
враховувати

науково-технічні,

виробничі,

сервісні,

інформаційні,

кваліфікаційні та експортно-імпортні чинники, що впливають на ефективність
здійснення міжнародної діяльності.
Функції та методика управління зовнішньоекономічною діяльністю
широко розглядаються у працях таких зарубіжних науковців, як Р. Баззелл,
К. Бакхаус, Й. Беккер, Т. Бонома, Ф. Бредлей, Г. Вайс, Е. Вебстер, Ю. Вісмайер,
Б. Гале, А. Германнс, С. Дуглас, Ф. Котлер, К. Крейг, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Майер,
С. Мюллер, Х. Мефферт, В.Ньюман, М. Портер, П. Россон, Г. Стар, К. Ховард,
Р. Хюненберг. На національному рівні функціонування зовнішньоекономічної
діяльності опрацьоване такими фахівцями, як В. Білий, В. Губенко,
П. Кредисов, О. Кузьмін, А. Лозенко, О. Мельник, В. Щербак, А. Яковлєв, та ін.
Метою

даного

дослідження

є

обґрунтування

основних

аспектів

організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства
здійснюється

за

допомогою

застосування

стратегічних,

фінансових,

організаційних, інфраструктурно-логістичних, інформаційно-маркетингових і
виробничих інструментів [1].
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Організація

управління

зовнішньоекономічної

діяльності

(ЗЕД)

підприємства визначається, насамперед, його галузевою приналежністю. Вибір
форм організації служби ЗЕД визначають різні фактори: мотиви і потреби, які
спонукають до участі в міжнародному поділ праці (експорт, імпорт, залучення
іноземних інвестицій, участь у міжнародній кооперації та ін.); ступінь
інтернаціоналізації виробничої діяльності (вже бере участь або тільки має намір
включитися в міжнародні операції); методи реалізації продукції фірми:
самостійні експортні операції або через посередників; масштаб підприємства та
обсяг її фактичного і потенційного експорту, що визначає кількісні параметри
служби управління ЗЕД; зовнішньоекономічні операції мають постійний
характер або здійснюються час від часу [6].
В

свою

чергу,

сукупність

прийомів

управління,

які

сприяють

забезпеченню високої ефективності діяльності підприємства становлять метод
управління. Від правильно обраного методу управління, спрямованого на
досягнення мети підприємства у найкоротші строки за умов раціонального
використання всіх видів ресурсів залежить чітка організація процесу
управління в цілому та зовнішньоекономічної діяльності зокрема.
За своїм змістом методи управління ЗЕД ідентифікуються з основними
функціями управління: плануванням, мотивацією, контролем, організацією,
регулюванням. Відповідно до них вони діляться на економічні, адміністративні,
соціальні, психологічні, технологічні та правові. Основними з них є
адміністративні та економічні методи управління ЗЕД.
В управлінні зовнішньоекономічною діяльністю функції загального і
спеціалізованого управління поєднують у дві групи:
1. Група функцій з підготовки даних:
- облік – фіксує стан об’єкта управління;
- контроль сприяє виявленню та відбору даних, що містять інформацію
про відхилення об’єкта управління від встановленого режиму функціонування;
- аналіз даних необхідний для виявлення залежності між впливом
зовнішнього середовища та параметрами об’єкта управління;
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- нормування – визначаються дозволені значення параметрів об’єкта
управління, за яких він функціонує в установленому режимі;
- прогнозування – передбачає обробку даних з метою визначення різних
способів поведінки об’єкта управління та зовнішнього середовища.
2. Група функцій з прийняття рішень:
- організація – полягає в прийнятті рішень з побудови чи зміни структури
об’єктів або процесів;
- планування – полягає в розробці моделі майбутнього стану об’єкту;
- програмування - це процес складання програм, які дозволяють
визначити взаємозалежність та послідовність дій, які реалізують план;
- регулювання – полягає в виробленні рішень з метою анулювання
відхилень від встановленого режиму функціонування об’єкту управління [2].
Зазначені вище функції управління зовнішньоекономічною діяльністю
виконуються при будь-якій

організації управління та у встановленій

послідовності.
Підприємство повинно мати у своєму складі професійну службу ЗЕД,
якщо експортні й інші зовнішньоекономічні операції мають постійній характер
та спрямовані на розширення. Залежно від обсягу функцій це може бути відділ
ЗЕД: вбудований (наприклад, у комерційну службу), або спеціальний; а для
масштабніших операцій – зовнішньоторговельна фірма.
Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві – це
важлива, складна та відповідальна робота, яка передбачає створення та
організації на підприємстві взаємодії між різними підрозділами підприємства
при здійсненні ним зовнішньоекономічних операцій. Тобто, створення такої
структури підприємства, яка б дозволила працівникам ефективно працювати
разом [3].
Відділ ЗЕД є структурним підрозділом підприємства і здійснює функції
управління ЗЕД. При вбудованій формі організації виконання основних
функцій зосереджуються у відділі, інші необхідні функції виконуються у
відповідних відділах (бухгалтерія, економічний відділ, служба маркетингу
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тощо). Спеціальна форма організації передбачає, що у відділі ЗЕД реалізуються
всі необхідні функції, в тому числі і валютно-фінансові [2]. При наростанні
обсягів

зовнішньоторговельних

перетворення

відділу

ЗЕД

операцій,
у

їх

ускладненні

зовнішньоторговельні

відбувається

фірми

(ЗТФ).

Зовнішньоторговельні фірми, як правило, залучаються в загальну управлінську
структуру об'єднання без права юридичної особи, але можуть мати субрахунок
на рахунку підприємства, що дає їй відносну тактичну самостійність. Фірма має
право самостійно визначати форми, методи, та об'єми роботи на зовнішньому
ринку,

що

висуває

підвищені

вимоги

до

організації

управління

зовнішньоекономічною діяльністю.
Функціональний аспект в організації управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства полягає в у виконанні менеджерами відповідних
управлінських функцій. Функції організації управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства можна поділити на такі групи:
- функція організації управління управлінською діяльністю вимагає
здійснення стратегічного управління, аудиту всієї системи управління та
консультативній

діяльності.

Зазначену

функцію

виконують

менеджери

управління зовнішньоекономічною діяльністю, які належать до вищої ланки
управління та мають у своєму підпорядкуванні менеджерів середньої та
нижньої ланок та спрямовують їх діяльність відповідно до мети підприємства;
- функція організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
полягає у здійсненні оперативного управління зовнішньоекономічної діяльності
підприємства: аналізі, прогнозуванні, нормуванні, плануванні, контролі.
Зазначену функцію виконують менеджери функціонального та лінійного
управління;
- функція

організації

зовнішньоекономічних

операцій

полягає

у

здійсненні підприємством операційного управління зовнішньоекономічною
діяльністю щодо організації та проведення виробничих дій в процесі здійснення
підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

Таку функцію реалізують

менеджери зі спеціалізованого управління зовнішньоекономічною діяльністю,
які належать до нижчої ланки управління [5].
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Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю є однією з
основних

задач

і

умов

забезпечення

ефективності

та

підвищення

конкурентоспроможності. Для ефективного управління зовнішньоекономічною
діяльністю, необхідно:
- визначити і проаналізувати

раніше допущені помилки в управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю в цілому і торговельно-експортними
операціями зокрема;
- постійно здійснювати дослідження і аналіз основних фінансовоекономічних показників діяльності, в першу чергу, це деталізація динаміки
якісних показників на зовнішніх ринках;
-

систематично проводити детальний аналіз надходження грошових

потоків за реалізацію продукції на зовнішніх ринках;
- своєчасно визначати сприятливі умови зовнішнього середовища для
зменшення впливу ризиків на зовнішніх ринках;
- постійно досліджувати та аналізувати використання виробничих
потужностей та фінансових потоків;
-

впровадити в практику управління розробку чітких, реальних,

ефективних стратегій розвитку;
- забезпечити

функціонування

гнучкої

організаційної

структури

виробничо-господарської діяльності, збуту, конкурентоспроможності;
- забезпечити

колегіальність

управління

виробничо-господарською

діяльністю в цілому і зовнішньоекономічної зокрема.
- визначити

основні

причини

допущених

помилок

в

управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю;
- економічно

погоджувати

управлінські

рішення

по

стратегічним

напрямкам виробничо-господарської діяльності в цілому з управлінням
ефективної зовнішньоекономічною діяльністю.
Приватне акціонерне товариство «Володарка» – одне із найбільших
підприємств легкої промисловості України, яке спеціалізується на пошитті
швейних виробів для чоловіків. Це костюми чоловічі, піджаки, брюки чоловічі і
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жіночі на внутрішній і зовнішній ринки. Продукція зарекомендувала себе
високою якістю і конкурентноспроможною на ринках збуту. Результати
маркетингових досліджень ринку чоловічого одягу свідчать про те, що саме
фактори якості виготовлення та привабливості моделі, а не ціновий фактор, є
найбільш вагомим для споживача. Тому метою підприємства є здійснення
технічного переозброєння для підвищення якості продукції при збереженні
цінових переваг над конкурентами, а також збільшення випуску продукції під
що є замовлення. Стратегія на масове виробництво найбільш престижного та
якісного одягу є цілком виправданою в умовах сучасних змін на ринку ділового
чоловічого одягу в Україні, тобто одночасно з розширенням експорту до країн
Європи, підприємство може успішно реалізовувати вироби найвищої якості і на
внутрішньому ринку.
Протягом

останніх

років

більша

частка

продукції

підприємства

реалізується за прямими договорами іноземним оптовим трейдерам. Шляхом
співпраці з великими оптовими торгівельно – виробничими компаніями
здійснюється весь експорт продукції підприємства. Історично склалось, що на
ринку замовлень українським швейним підприємствам найбільш активно
працюють центральні та західноєвропейські компанії, переважно з Німеччини,
Австрії та Словакії.
Починаючи

з

1993

року,

ПрАТ

«Володарка»

налагодило

тісне

співробітництво з Німецькими фірмами: «Лего», «Бекляйдунг сверке»,
«Дрезднер Херренмоде», «Хаусбрандт». Сьогодні замовлення на виготовлення
продукції для цих фірм покривають 80,0 %. Також виконується замовлення для
фірм Словакії «Аккорд». Іноземні трейдери постачають на підприємство
імпортні тканини, фурнітуру та розроблені моделі одягу. Експортні поставки
продукції

проводяться

згідно

графіка

замовника.

Транспортування

здійснюється вантажним автомобільним транспортом замовника на умовах
франко-кордон. Оплата за виконані послуги по замовленню проводиться в
іноземній валюті по домовленості. Підприємство не має заборгованості перед
іноземними партнерами. Так само і іноземні партнери.
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Розрахунки з підприємством фірми проводять на протязі одного місяця,
обіг коштів за експортними контрактами протягом місяця складає 3600,0 тис.
грн. На сьогодні попит на виготовлення швейних виробів на експорт із
давальницької сировини зростає. Тому реалізація певних інноваційних проектів
дає змогу збільшити обсяги виробництва і задовольнити потребу замовників.
Невід’ємною складовою зовнішньоекономічної діяльності підприємств в
умовах глобалізації та інтеграції світової економіки є операції з давальницькою
сировиною. Новий Митний кодекс України від 02.03.2015 р. вніс багато змін,
що стосуються операцій з перероблення сировини, проте чинне законодавство
не вирішило низки протиріч, які виникають у процесі здійснення операцій з
перероблення сировини. Операції з давальницькою сировиною створюють
передумови

для

повноцінного

функціонування

багатьох

вітчизняних

підприємств, особливо це стосується підприємств легкої промисловості, що
доводить їхню виняткову важливість у розвитку реального сектора економіки.
Варто

зазначити,

зовнішньоекономічної

що

задачі

діяльності

підвищення

ефективності

управління

підприємства

неможливо

розглядати

ізольовано, у відриві від управління господарською діяльністю в цілому. Для
ефективної роботи необхідно враховувати вимоги зовнішнього середовища:
особливість чинного законодавства, міжнародні правила, соціально-культурне
середовище, звичаї, правила фінансових розрахунків, політику та ін. Для
досягнення цієї мети необхідна насамперед ефективна стратегія ведення ЗЕД,
яка повинна розроблятися лише у комплексі із загальним стратегічним планом
розвитку та функціонування підприємства. Лише розробка конкретного плану
заходів дозволить вітчизняним підприємствам визначитися з основними видами
дій щодо виходу на зовнішні ринки та закріпити свої позиції як
конкурентоспроможних суб’єктів.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розкрито сутність маркетингової стратегії як способу підвищення
продуктивності

підприємства,

розглянуті

і

проаналізовані

фактори

формування маркетингової стратегії, визначено й обґрунтовано основні
принципи

стратегічного

маркетингу

як

виду

практичної

діяльності

підприємства, викладені пропозиції щодо вдосконалення процесу розробки та
реалізації маркетингової стратегії підприємства.
Ключові слова: підприємство, маркетингова стратегія, принципи, фактори,
управління підприємством, стратегічний маркетинг.
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Здатність

підприємств

функціонувати

і

розвиватися

в

оточенні

потенційних конкурентів і постійного впливу різних факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища в значній мірі залежить від можливості протистояти
наслідкам впливу, перш за все з боку зовнішніх чинників господарюючих
суб'єктів.

Стратегічна

маркетингова

діяльність

підприємств

вимагає

теоретичного обґрунтування і є однією з найбільш дискусійних в науковій
літературі. Дискусії

відбуваються

навколо

багатьох сфер

і

категорій

стратегічного маркетингу, тому визначення сутності, обгрунтування принципів
стратегічного маркетингу є важливим і з теоретичної, і з практичної точок зору.
Звертаючи увагу на множинність сучасних розробок, які стосуються
розкриття різних питань функціонування господарюючих суб'єктів, слід
зазначити, перш за все, значна кількість робіт, присвячених теоретичному
узагальненню маркетингової діяльності різних підприємств. Серед таких робіт
доцільним є виділити дослідження: Томпсона А., Стрікленд Дж., Котлера Ф.,
Ламбен Ж.-Ж., Павленко А., Фатхутдінова Р. і ін. Питання, присвячені
впровадженню в життя маркетингових стратегій, висвітлюють у своїх працях
вітчизняні автори, як Г. Багієв, С. Гаркавенко, М. Дмитрук, О. Жданова, Є.
Івченко, Н. Куденко,С. Полонець, І. Решетникова, У. Сухорська, В. Тарасевич,
З. Шершеньова та інші. Проблеми формування маркетингової стратегії
безпосередньо корелюють з питаннями ефективності діяльності підприємства,
які також досить складні і є предметом перспективних наукових і практичних
пошуків. Однак, як свідчить аналіз літератури, питань формування стратегії
підприємства в цілому і маркетингової стратегії підприємства зокрема
приділено недостатньо уваги. Відзначимо, що недостатнє опрацювання даного
питання в економічній літературі є прямим наслідком того, що маркетингові
дослідження не є безпосереднім інструментом отримання прибутку, а
впливають на нього лише опосередковано, через призму прийняття відповідних
управлінських рішень. Однак розширення кола напрямків маркетингових
досліджень неминуче призводить до збільшення витрат на їх здійснення, що
також може бути неефективним, особливо в умовах жорстких бюджетних
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обмежень. Таким чином, перед економістами стоїть завдання оптимізації
маркетингових досліджень - вибору найбільш ефективної сукупності їх
напрямків.
Мета статті - визначення сутності маркетингової стратегії, обгрунтування
основних принципів і факторів її формування.
На сьогоднішньому етапі розвитку економіки становище організацій
характеризується високим рівнем невизначеності і відсутністю стабільності, як
щодо зовнішнього середовища підприємства, так і у внутрішньому середовищі.
Підприємство змушене розробляти маркетингові стратегії стійкості і розвитку,
які б дозволили пристосовуватися до постійно змінюваних умов.
Стратегічний маркетинг виник і отримав бурхливий розвиток в умовах
значного посилення конкуренції, яка зумовила необхідність чіткого розуміння
підприємствами своїх цілей, завдань, вміння оптимально розподіляти і
використовувати

ресурсні

можливості,

вибирати

ринок,

формувати

довгострокову товарно-цінову політику, налагоджувати міцні і довгострокові
ділові контакти, а також вивчення і прогнозування макро- і мікросередовища і
багатьох інших явищ і чинників, що формують ринок і специфіку
підприємницької діяльності.
На сьогоднішній момент існує досить багато визначень цього поняття в
науковій літературі, яка присвячена маркетингу і в якій розглядаються різні
точки зору. Вивчивши наукові праці, є ймовірність зіткнутися з тим, що
дослідники

застосовують

два

термінологічних

поєднання:

«стратегія

маркетингу» і «маркетингова стратегія», але виходячи з цього не можна не
погодитися з Полонець В., який стверджував, що «стратегія маркетингу - це те
ж саме, що і маркетингова стратегія» [1]. Шталь Т
маркетингу

-

це

«складова

частина

всього

вважає, що стратегія

стратегічного

управління

підприємством, це план його ділової активності» [2]. Її основна мета підтримка розвитку інтелектуального розвитку персоналу, співробітників
організації, розвиток процесу виробництва, збільшення асортименту якісних
товарів і послуг, вихід на нові ринки, збільшення збуту і на закінчення 66

ефективна діяльність підприємства [3]. Кілька авторів описують поняття
«маркетингова стратегія» як систему або комплекс взаємопов'язаних між собою
заходи, завдяки яким підприємства сподівається здійснити всі поставлені цілі.
Котлер Ф. в своїй відомій праці «Основи маркетингу», надає таке
визначення: «Маркетингова стратегія - це логічна схема маркетингових заходів,
за допомогою яких компанія сподівається виконати свої маркетингові задачі»
[4] . За його словами, маркетингова стратегія містить три частини:
- цільові ринки - стратегія маркетингу повинна точно визначити сегменти
ринку, на яких організація зосередить свої зусилля.
- комплекс маркетингу - виявити певні стратегії для таких елементів, як
нові товари, сфери збуту, реклама, стимулювання збуту, ціни і реалізація
товару.
- розмір витрат на маркетинг;
- бюджет маркетингу, потрібний для здійснення будь-яких раніше
розроблених стратегій.
Також, деякі автори трактують поняття «стратегія маркетингу» як
інструмент впливу на клієнта або споживача, закриття його потреб завдяки
комплексу маркетингу. Наприклад, Куденко Н. вважає, що «стратегія
маркетингу» представляє з себе підбір і проведення аналізу цільового ринку
(певні групи людей, по відношенню до яких компанія хоче знайти підхід), а
також створення і підтримання відповідного маркетинг-міксу (що складається з
самого товару, ціни, системи реалізації і просування), що задовольняє потребам
цій групі людей [6].
Стратегія маркетингу являє собою принципові установки і способи дій для
досягнення довгострокових маркетингових цілей. Залежно від амбіцій,
положення фірми і перспектив розробка маркетингової стратегії займає від 5 до
20 років [2]. Різні організації можуть мати різноманітні стратегічні цілі: зайняти певну частку ринку; - отримати певну суму прибутку; - досягти
певного рівня рентабельності по найважливішим групам товарів, а також рівня
рентабельності і так далі.
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Маркетингова стратегія націлена на пошук потенційного споживача або
клієнта і теоретичного обсягу продажів, а також отримання переваг над
конкурентами. Необхідно зауважити, що в перспективі важко розмежувати
маркетингові цілі і цілі безпосередньо самої організації, в зв'язку з тим, що вони
тісно пов'язані між собою [5]. Виходячи з цього, часто основною метою
організації є отримання максимального прибутку, завдяки збільшенню частки
ринку.
У стратегічному маркетингу і менеджменті виділяють 3 основних рівня
маркетингової стратегії: загальні (або корпоративні) стратегії маркетингу,
ділові і функціональні (або інструментальні) стратегії маркетингу. На малюнку
нижче

представлена

описана

нами

система

маркетингових

стратегій

підприємства в правильному порядку їх затвердження.

МІСІЯ

задає
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організації

Ділові
стратегії
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Рисунок 1 – Тріада маркетингової стратегії.
Корпоративна стратегія маркетингу полягає в розробці місії, бізнес-цілей і
цінностей компанії. Така загальна стратегія маркетингу визначає вектор
розвитку компанії і асортименту, відображає основні амбіції компанії в галузі
та задає правильні пріоритети всієї маркетингової діяльності. У літературі часто
роздувається поняття місії і наповнюється надлишкової ідеологією, але якщо
залишити все «духовності», то місія може задати потрібні рамки для роботи.
Після

затвердження

місії

і

головних

цілей

компанії

на

ринку

рекомендується перейти до розробки ділових маркетингових стратегії
підприємства. Ділові стратегії маркетингу - основа будь-якої маркетингової
діяльності компанії. Без них складно правильно налагодити управління і роботу
відділу маркетингу. Вони визначають характер взаємодії компанії з ринком,
встановлюють пріоритетність розподілу ресурсів (персонал, бюджет, сировина,
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досвід) і акцентують увагу на збільшенні прибутку компанії. Даний тип
маркетингових стратегій дозволяє поглянути глобально на компанію, оцінити її
можливості і правильно розподілити обмежені ресурси для досягнення
максимального прибутку.
У процесі проведеного дослідження ми можемо сформувати єдину логічну
схему основних елементів маркетингової стратегії (рис. 2).
Практично кожен дослідник по-своєму розуміє сутність категорії
«маркетингова стратегія». Кожен фахівець дає власне визначення цієї категорії,
але, на нашу думку, ці визначення є дуже обмеженими і з ними не можна
погодитися повністю.
Основні елементи маркетингової стратегії
Вивчення цільового ринку

Позиціонування
- засноване на особливій якості товару;
- з урахуванням співвідношення «ціна-якість »;

- ємність і обсяг продажів;
- товарна структура;
- кон'юнктура ринку;
- потенційні конкуренти;
- перспективи розвитку;
- географічне положення;
- потенційний прибуток

- на основі використання;

- орієнтоване на певну категорію споживачів;
- по відношенню до конкуруючої марки

Цінова політика

Товарна політика

- фактори ціноутворення;
- умови забезпечення цінової політики;
- реалізація цінової стратегії;
- розмір знижок по каналах розподілу;
- цінова політика конкурентів

- якість продукції;
-асортимент;
-упаковка;
-зручність в споживанні;
- обслуговування

Система розподілу

Система розподілу
- реклама;
- стимулювання збуту;
- особисті продажі;
- мерчендайзинг;

-вибір каналів розподілу умови збуту;
-маркетингові логістика;
- навчання торгового персоналу;
-завдання торгового персоналу - цінова політика
конкурентів

- зв’язки з громадськістю.

Рисунок 2 – Елементи маркетингової стратегії
З нашої точки зору, маркетингова стратегія - це довгострокове, якісно
пределеніе, але не фіксований напрям розвитку організації, спрямований на
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закріплення її конкурентних позицій, задоволення споживачів і досягнення
поставлених цілей за рахунок наявних ресурсів, тобто напрям, який враховує
досягнення організації, її маркетингові цілі і вплив на їх реалізацію факторів
зовнішнього середовища організації і власних внутрішніх можливостей.
При визначенні та формуванні стратегії маркетингу підприємства беруть
до увазважають на чотири групи основних факторів:
1. Тенденції зростання попиту і зовнішнього середовища маркетингу: система руху товарів; - регулювання права; - потреби споживачів; - попит на
ринку; - тенденції в особливих ділових колах; - територія, на якій розміщено
підприємство [5];
2. Положення і особливості конкурентного суперництва на ринку, основні
підприємства-конкуренти

і

стратегічні

вектори

їх

діяльності

завдяки

моніторингу;
3. Ресурси управління і можливості самого підприємства (фінансові,
технічні, інформаційні, наукові і так далі), встановлення сильних якостей в
конкурентній боротьбі;
4. Концепція того, як буде розвиватися підприємство, його масштабні
завдання і цілі діяльності в найважливіших стратегічних сегментах.
5.Здатність компанії адаптувати свою діяльність і прийняті рішення до
запитів індивідуальних покупців [3].
Основними принципами формування маркетингової стратегії є:


зовнішня, ринкова орієнтація діяльності підприємства;



базування на маркетинговому стратегічному аналізі;



активний,

наступальний

характер

стратегічної

діяльності

підприємства;


довгострокова спрямованість діяльності підприємства;



інтегрований підхід до розробки і реалізації маркетингових

стратегій підприємства;


гнучкість - означає можливість активної адаптації стратегії

відповідно до змін маркетингового середовища;
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багатоваріантність - передбачає врахування різних варіантів

можливих змін маркетингового середовища на етапі формування стратегічного
плану маркетингу;


ефективне

розміщення

ресурсів

підприємства,

забезпечення

синергетичного стратегічного розвитку підприємства;


гармонійне поєднання аналітичної складової з креативністю.

Із сутності маркетингу як концепції управління, заснованої на вивченні і
прогнозуванні ринку, випливає принцип зовнішньої, ринкової орієнтації
підприємства. Результатом такого аналізу можуть стати певні стратегічні
пріоритети, і тоді в залежності від співвідношення між спрямованістю на
споживачів і спрямованістю на конкурентів в дослідженнях і відповідних
наголосів в стратегічної діяльності підприємства виділяють чотири різновиди
стратегічної орієнтації: орієнтація на виробництво, орієнтація на конкурентів,
орієнтація на споживачів, ринкова (маркетингова) орієнтація.
Таким чином, маркетингова стратегія - це сукупність довгострокових
рішень щодо способів задоволення потреб існуючих і потенційних клієнтів
підприємства за рахунок використання її внутрішніх ресурсів і зовнішніх
можливостей. При формуванні маркетингових стратегій доцільно виходити з
оцінки

основних

ринково-економічних

факторів

і

аналізу

існуючого

стратегічного потенціалу. Для вибору відповідної стратегії необхідні відповідні
критерії. Основні принципи формування маркетингової стратегії забезпечують
переваги стратегічного маркетингу і пояснюють його значення як найбільш
ефективної стратегічної концепції управління підприємством
В силу недосконалості законодавства і непередбачуваності ринку вибір
стратегії має бути обґрунтованим і гнучким по відношенню до зовнішніх умов.
Вище керівництво підприємства повинно залучати до розроблення стратегічних
рішень аналітиків, інакше без ретельно проведеного стратегічного аналізу таке
рішення може носити випадковий характер, бути неефективним, що в умовах
жорстокої конкуренції може привести до банкрутства. Розробляючи конкретну
стратегію, підприємства прагнуть знайти і втілити найбільш вигідний варіант,
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щоб довготривало конкурувати у своїй галузі. Універсальної стратегії не існує.
Тільки та стратегія, яка узгоджена з умовами конкретної галузі, навичками і
капіталом, якими володіє конкретне підприємство, може принести успіх.
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Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ
У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття

присвячена

розгляду

організації

комунікаційної

політики

підприємства із зовнішньоекономічної діяльності, оскільки це перспективний
курс дій підприємства (або його представників), спрямований на планування і
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здійснення взаємодії підприємства з усіма суб’єктами міжнародного бізнес
середовища на основі обґрунтованої стратегії використання комплексу
комунікативних засобів. Ці дії забезпечують стабільне ефективне формування
попиту і просування пропозиції (товарів і послуг) на зовнішньому ринку з
метою задоволення потреб покупців і отримання прибутку. Забезпечення
конкурентоспроможності підприємств із зовнішньоекономічною діяльністю в
сучасних умовах неможливе без інтенсивного використання комплексу
комунікацій,

спрямованих

на

інформування,

переконання,

нагадування

контактним аудиторіям про продукцію підприємства, а також створення та
підтримання на високому рівні його іміджу.
Ключові

слова:

комунікативна

політика,

інформація,

комунікація,

зовнішньоекономічна діяльність.
Сучасні підприємства функціонують в умовах високої динамічності
зовнішнього середовища, тому для забезпечення своєї конкурентоспроможності
мусять виявляти гнучкість, адаптуватися до постійних змін в макро-, мезо- та
мікросередовищі. Здійснюючи свою діяльність в умовах стрімкого розвитку
нових технологій, істотного зростання ролі інформації в усіх сферах
суспільного життя, якісних і кількісних змін у конкурентному середовищі,
підприємства мають забезпечувати систему ефективних комунікацій із
зовнішнім середовищем. Найважливішим інструментом збереження та засобом
зміцнення ринкових позицій підприємства є здійснення ним ефективної
комунікаційної політики, основним елементом якої є маркетингові комунікації,
їх формування та розвиток. Здійснення маркетингових комунікацій повинно
відбуватися за чіткою програмою у відповідності до стратегії та цілей
підприємства, його маркетингового плану.
Вивченню проблеми формування ефективної комунікаційної політики
присвятили свої праці такі вчені, як Боковець В., Іванченко Г., Журавель П.,
Лозовський О. та ін. Ці розробки дали змогу сформувати основне коло питань,
пов’язаних із комунікаційною політикою та її елементами. Разом із тим, не
систематизовані наявні підходи до формування ефективної комунікаційної
політики, бракує новітніх методів її комплексного розроблення, оцінювання та
впровадження ефективних засобів комунікацій.
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Ефективність маркетингової комунікаційної політики залежить від
інструментів

комунікаційного

комплексу

та

їх

комплексної

взаємодії.

Внутрішня структура комплексу комунікаційної політики однозначно не
ідентифікована (рис. 1).

Засоби масової
інформації

Консультаційні
та експертні
установи

Бази даних і
комп’ютерні
мережі

Зовнішньоекономічні
контакти

Випадкові
контакти

ПІДПРИЄМСТВО

Органи
державного
управління

Внутрішня інформаційна система

Фінансові
установи

Громадськість

Неформальні
контакти і
особисті зв’язки

Споживачі,
постачальники,
конкуренти

Рисунок 1 – Інформаційна взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем
У комунікаційній політиці між інформацією та одержувачами діють
посередники, тобто безпосередньо засоби, завдяки яким можна її передавати.
До найпоширеніших засобів комунікаційної політики належать: реклама,
стимулювання збуту, особисті продажі та піар. Також одними і тими самими
засобами можна впливати як на споживачів, так і на працівників та інших осіб.
Комунікаційна політика є одним із найважливіших елементів комплексу
маркетингу, який дозволяє визначити цільову аудиторію, розробити стратегію
просування товарів на ринках, надати інформацію споживачам у вигляді
реклами про товар або послугу, що в кінцевому результаті, при правильному
використанні

комунікативної

політики,

призводить

до

отримання

максимального прибутку.
Безпосередньо систему передачі та розподілу інформації у маркетинговій
комунікаційній політиці зображено на рисунку 2.
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Прийняття рішення про купівлю
Відхилення пропозиції
Повідомлення

Посередники

Інформація про
продукцію та
б

Реклама

Інформація
про компанію

Одержувачі
Споживачі

Стимулювання
збуту

Працівники

Особисті продажі

Групи, які
здійснюють вплив

Піар

Інша аудиторія

Негативне ставлення

Рисунок 2 – Система передачі та розподілу інформації в маркетинговій
комунікаційній політиці
Особливості маркетингової зовнішньоекономічної діяльності підприємства
обумовлені наявністю широкого спектру питань, пов’язаних з розподілом
готової продукції і товарорухом від виробника до споживачів за кордоном. За
умов існування різної природи експортованої продукції підприємств (продукція
промислового призначення та наукоємна, високотехнологічна продукція для
споживання індивідами та домогосподарствами), розподіл готової продукції у
міжнародній маркетинговій діяльності підприємства може носити як прямий,
так і непрямий характер.
У науковій літературі [2-4] під прямим розподілом розуміють збут
продукції

безпосередньо

від

виробника

до

організованого

споживача,

оминаючи при цьому торгових посередників («нульовий рівень»). Подібний
вид розподілу має місце у випадку, якщо продукція є унікальною або
спеціалізованою, а торгівля здійснюється у відповідності до попередніх
замовлень, або ж у випадку, коли продукція є високотехнологічною і вимагає
установки, монтажу, наладки виробником.
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У випадку коли виробник пропонує номенклатуру товарів широкого
вжитку з розрахунком на охват значної частки ринку, доцільним вважається
збут через посередників (організованих споживачів) − непрямий розподіл.
Посередники за кордоном, у даному випадку, беруть на себе певні функції
просування продукції у мережі збуту і до відповідних споживачів-індивідів.
Отже, організований споживач-посередник, який залучений у процес
реалізації продукції за кордоном саме споживачам-індивідам, може надавати
вітчизняному підприємству як переваги, так і представляти ризики за такими
аспектами [3]:
− наявність у посередників налагодженої системи ділових відносин на
цільовому ринку за кордоном,
− наявність репутації та досвіду роботи в умовах того чи іншого
закордонного ринку;
− наявність у посередника торгового персоналу, знайомого з місцевою
специфікою споживчої поведінки;
− економія вітчизняного виробника в наслідок скорочення кількості
контактів з кінцевими споживачами-індивідами за кордоном.
З огляду на це, процес формування комунікацій на різних рівнях
партнерства виступає, по суті, процесом впливу на поведінку різних типів
споживачів: організованих споживачів за кордоном і споживачів-індивідів за
кордоном. Тому ефективність процесу формування маркетингових комунікацій
у зовнішньоекономічній діяльності підприємства має оцінюватись виходячи з
того, як маркетингові комунікації впливають на поведінку різних типів
споживачів за кордоном по відношенню до підприємства-експортера.
В економічній літературі [3-4] виділяють два основні типи споживачів
продукції промислових підприємств за кордоном, а саме:
− організовані споживачі;
− споживачі-індивіди.
Так, маркетингові комунікації з організованими споживачами за кордоном
передбачають інформаційну взаємодію вітчизняного виробника з оптовими
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торговцями, дистриб’юторами, дилерами тощо в межах такого елементу
маркетингового комплексу, як «дистрибуція». Організовані споживачі є
самостійними і незалежними від виробника юридичними або фізичними
особами, які реалізують продукцію від свого імені і за власний рахунок,
отримують прибуток і компенсують витрати за рахунок торгових націнок у ціні
на продукцію [1].
Комунікації зі споживачами-індивідами за кордоном являють собою
інформаційну взаємодію, яка носить непрямий характер і може реалізовуватися
за рахунок виконання комунікативних функцій таких елементів маркетингового
комплексу машинобудівного підприємства, як «товар», «ціна» та «просування».
Для зменшення ризиків невизначеності в ході формування та реалізації
маркетингових комунікацій підприємства, яке реалізує через посередників за
кордоном промислову продукцію народного споживання, пропонується
враховувати

зміст

попиту

(платоспроможних

потреб)

та

специфіку

віртуального маркетингового комунікативного комплексу споживачів індивідів,
які проживають у країнах з різним рівнем доходу на душу населення [3].
Терміни «реальний» та «віртуальний» маркетингові комплекси» введено –
маркетологом В. І. Черенковим, який вважає, що маркетинговий комплекс
розробляється на основі результатів сегментації споживачів, що дозволяє
акцентувати увагу останніх на конкретному, адекватному цільовому ринку,
елементу маркетингового комплексу (товар, ціна, місце продажу і просування)
[1]. Віртуальний маркетинговий комплекс, у свою чергу, розглядається
В. І. Черенковим як найважливіша характеристика цільового ринку, що
представляє собою перелік наявних стереотипних очікувань, ціннісних
орієнтацій та запитів, які сформувались в межах того чи іншого суспільства і
які досліджуються на основі проведення опитування споживачів методом
анкетування [1].
Щоб зрозуміти особливості формування віртуального маркетингового
комплексу споживачів у різних країнах світу, необхідно усвідомлювати, які
саме стимули привели до тих або інших уявлень та стереотипів. З огляду на
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вищезгадане,
комплекс

пропонується

вітчизняного

віртуальний

підприємства

маркетинговий

розглядати,

як

комунікативний
перелік

наявних

стереотипних очікувань, ціннісних орієнтацій та запитів споживачів-індивідів
відносно маркетингових комунікацій підприємства.
З цього випливає, що реальний комунікативний комплекс вітчизняного
підприємства це певна кількість придатних до адаптації маркетингових
комунікативних змінних, приведення яких у відповідність до змінних
віртуального маркетингового комунікативного комплексу споживачів у різних
країнах світу сприятиме тому, що іноземні споживачі купуватимуть продукцію
українського виробника.
Отже, сучасні підприємства здійснюють діяльність в умовах динамічно
мінливого навколишнього середовища, що визначає необхідність постійно
пристосовуватися до нових умов ринку, саме тому особливої важливості
набуває розвиток комунікаційних систем, а так само виділення з управлінських
функцій з окремим напрямом управління комунікаціями організації, або
комунікаційного
менеджменту

менеджменту.

підприємства

є

Одним

з

організація

важливих

питань

управління

в

системі

комунікаційними

процесами, які передбачають цілеспрямоване ефективне управління потоками
інформації, що розповсюджуються за допомогою відповідних інструментів
передачі інформації, з урахуванням цілей і завдань підприємства. Розуміння
важливості організації і управління комунікаційними процесами в практиці
підприємства може сприяти суттєвому підвищенню ефективності їх діяльності,
підвищенню їх пристосованості до зовнішніх дій. Успіх процесу формування
комунікацій українських експортерів залежить від того, чи в змозі останні
переконати закордонних споживачів різних рівнів партнерства в наявності
конкурентних переваг української продукції у порівнянні з продукцією інших
виробників. Альтернативою цього може стати креативний підхід працівників
відділу міжнародного маркетингу до пошуку адекватних комбінацій заходів
мотивації споживачів різних типів, тобто застосування певних технологій їх
формування,

що

являє

собою

систему
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організаційних

процедур

з

регламентацією прийомів, етапів і послідовністю їх виконання. При цьому
фундаментом пошуку адекватних комбінацій є аналітична діяльність із
вивчення мотиваційних аспектів поведінки закордонних споживачів різних
типів.
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відносини

характерні

переходом

від

домінування

постачальника до домінування споживача. Для того, щоб зберігати в таких
умовах першість, потрібно постійно вивчати й удосконалювати всі
перспективні методики ведення бізнесу. Використання інтернет-технологій
стає однією з ключових умов для виживання підприємств в умовах жорсткої
конкуренції.
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Інтернет-технології є складовою частиною інформаційних технологій, але
без постійного оновлення інформаційні системи зазнають морального зносу,
що призводить до їх функціональної непридатності та відповідно збитків
для підприємства. Для підтримання відповідного стану інформаційних
технологій доречно використовувати інтернет-технології.
Ключові слова: конкуренція, бізнес, Інтернет, технології, підприємство,
системи.
Посилення конкурентної боротьби зумовлене появою нових конкуруючих
підприємств. Відповідно постає питання розробки конкурентної стратегії.
В сучасному світі великого розвитку здобула мережа інтернет, тому багато
підприємств використовують інтернет, як джерело торгівлі та розвитку.
Зв’язок з актуальними теоретичними завданнями зумовлений необхідністю
дослідження Інтернет-торгівлі, та конкурентоспроможності компаній впив на
торгівлю. Це пояснюється низкою причин, зростання популярності соціальних
мереж серед різних вікових категорій суспільства і, як наслідок, поява нових
понять та реалій, що потребують ідентифікації та визначення впливу інтернету
на життя людини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання аналізу використання
інтернет-технологій

для

підприємств

в

умовах

ринкової

економіки

досліджувалися у працях таких вчених, як: А.В. Бузгалін, М.І. Дідківський,
В.П. Писаренко,
М.В. Макарова,

В.Л. Іноземцева,
С.І. Парінова,

А.І. Колганова,

К.К. Вальтух,

В.Б. Наумова,

А.Б. Куріцкий,
І.А. Стрілець,

А.С. Шеншин та ін.
Метою статті є виявлення впливу застосування новітніх інформаційних та
інтернет-технологій на діяльність бізнесу у сучасному світі та вплив на їх
конкурентоспроможність.
А. Келічавий [13] вважає, що поняття «конкуренція» раніше розглядалося
лише, як певний атрибут ринку та з кожним наступним століттям економічна
думка визначила конкуренцію головним механізмом функціонування ринкової
економіки, тобто як складну систему товарного господарства. А також причину
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виникнення конкуренції констатує зіткненням інтересів товаровиробників, які
прагнули досягнути однієї і тієї ж мети – отримати дохід. Конкуренцію
визначає рушійною силою ринкової економіки, яка спонукає до створення
нових видів товарів та послуг, підвищення якості існуючих, зниження цін,
економію обмежених ресурсів і підвищення соціально-економічного розвитку.
В сучасних умовах входження України в глобальний економічний простір
українські підприємства потребують інтеграції бізнес-процесів на високому
рівні, що дозволить їм не тільки поставити товар або надати послугу, але і
забезпечити прозору і надійну систему фінансування і взаєморозрахунків, що в
кінцевому підсумку підвищить їх конкурентоспроможність. Так, останнім
часом набувають популярності методи ведення бізнесу в Інтернеті. Їх розвиток
відбувається настільки швидко, що більшість великих світових компаній разом
з традиційним off-line бізнесом активно використовує і їх. Iнтернет став
невід’ємною часткою ведення комерційної діяльності, яка здатна впливати на
світову економіку. На сучасному ринку зберегти конкурентні позиції вдається
лише тим підприємствам, які постійно розвиваються й використовують нові
технології. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сфері
торгівлі багато в чому визначає успішність розвитку торговельної організації
[1].
Застосування Інтернету дозволяє швидко з невеликими витратами
просувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Загальновідомо,
що вихід на міжнародні ринки дозволяє підприємствам залучити іноземний
капітал, отримати сучасні технології, обладнання, матеріали, полегшує пошук
нових ринків збуту продукції, дешевої сировини, розширює коло партнерів.
Інтернет-торгівля має величезний потенціал розвитку, оскільки скористатися
Інтернет-магазином може будь-який Інтернет-користувач. Конкурентною
перевагою є використання Інтернету, як каналу реалізації товарів. Інтернетторгівля дозволяє суттєво знизити собівартість. Продавець не несе витрат на
приміщення і штат продавців, це дозволяє продавати товари дешевше
звичайних магазинів. Покупців приваблюють нижчі ціни, широкий асортимент
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товарів, та їх подання, можливість вивчення відгуків на них, спеціальні
пропозиції та знижки. В умовах розгортання кризових явищ, через низьку
платіжну спроможність, покупці шукають більш вигідні пропозиції. Покупець
може швидко та легко переглянути асортимент товару, оплатити його через
Інтернет, спеціальні веб-сайти відстежують ціну на товар. Інтернет-магазини
можуть стати конкурентами offline - магазинам, пропонуючи аналогічну
продукцію за нижчими цінами. Зазначимо на можливість робити покупки у
зручний час та у зручному місці. Інтернет-торгівля є механізмом для розвитку
підприємства. Інтернет-торгівля — це не тільки як вибір товару в Інтернеті, але
184 й доставка товару та грошових коштів. Використанню інноваційних
сервісів в Інтернет-торгівлі повинно приділяти особливу увагу. Сфера торгівлі є
привабливішою, але підприємствам треба розширювати сферу діяльності,
створюючи представництва в Інтернеті. Глобалізація та інтеграція нашої країни
до

міжнародних

торговельно-економічного

простору

посилила

роль

конкуренції серед торгівельних підприємств. Станом на 01.01.2017 р. 27,8 %
українських торгівельних підприємств були збитковими [2].
Вчені [3-7] виділяють наступні конкурентні переваги Інтернет-торгівлі:
1) зростання конкурентоспроможності підприємства за рахунок зменшення
операційних витрат (витрат на організацію бізнесу, рекламу та просування
товару (послуги), обслуговування клієнтів, підтримку комунікацій, зменшення
витрат часу на взаємодію з клієнтами та діловими партнерами, розширення до і
після

продажної

підтримки;

2)

розширення

та

глобалізація

ринків;

3) персоналізація взаємодії: за допомогою інформаційних мереж фірми можуть
одержувати детальну інформацію від кожного клієнта та автоматично надавати
товари та послуги за масовими ринковими цінами; 4) зміни в інфраструктурі
через зменшення частки або повного виключення матеріальної інфраструктури
(будівлі, споруди), скорочення кількості персоналу, зменшення кількості
посередників; 5) створення нових продуктів і послуг, наприклад служби
електронної по ставки і підтримки, надання довідкових послуг, послуг зі
встановлення контактів між замовниками та постачальниками тощо.
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Таким чином, Інтернет, надає ще більше можливостей покупцям та
торгівцям. Інтернет-торгівля в Україні тільки зароджується, але її розвиток
відбувається динамічно. Так, станом на 01.01.2017 р. кількість користувачів
Інтернет в світі склало 19,678,089 (41,4 % від загальної кількості населення). У
2016 р. кількість користувачів Інтернету в усьому світі досягла 3,4 млрд. і
склала 46% від населення планети. Це в два рази більше, ніж в 2009 р. Проте, в
останні п'ять років темпи зростання Інтернет-популяції сповільнилися і
залишаються на рівні 10 % [9].
Доля користувачів Інтернету серед людей 18-39 років в Україні досягла
91%. Старший вік і проживання в сільській місцевості значно зменшують
можливість користування Інтернетом. Підкреслюється, що за останні п'ять
років зростання електронної комерції на українському ринку становить 50-60%.
В Україні працює близько 8 тис. онлайн-магазинів, 300 найбільших з них
займають до 80% ринку. Незважаючи на високу динаміку, у структурі
роздрібної торгівлі України Інтернет-торгівля займає менше 0,4%. Для
порівняння,

у

США

на

частку

Інтернет-магазинів

припадає

понад

2% роздрібних продажів. Лідером мережевої торгівлі є Київ [10].
Оцінюючи результати всесвітньої «віртуалізації», треба зазначити, що
з'явився новий напрям в економічній науці – віртуальна економіка. Варто
погодитися з думкою Д.Д. Євтушенко, який підкреслює, що найширшим
терміном є електронний бізнес. Він охоплює не лише операції з купівліпродажу, але й інші взаємодії з партнерами, постачальниками, клієнтами, такі
як: електронний маркетинг, електронне навчання, електронні банки та ін.
Головною ознакою електронного бізнесу вважають мету його використання, а
саме: для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства. Отже,
електронний бізнес – це вид підприємництва, який здійснюється на основі
інформаційних

технологій

для

перетворення

зв’язків

підприємства

з

постачальниками, партнерами і клієнтами, з метою поліпшення загальної
ефективності

бізнесу

та

вдосконалення

бізнес-процесів

(виробництва,

управління запасами, розробки продукту, управління ризиками, фінансів,
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управління знаннями та людськими ресурсами). В свою чергу, електронна
комерція – це як сукупність всіх операцій між підприємством і всіма
контрагентами, здійснених за допомогою інформаційних технологій з метою
автоматизації бізнес-процесів для оптимізації витрат і збільшення економічної
ефективності бізнесу. Електронна комерція охоплює відносини управління
персоналом; оформлення, виконання та оплати замовлень; співпрацю з
постачальниками,

фінансовими

установами,

державними

та

місцевими

органами влади. Інтернет-торгівля – це вид електронної комерції, що являє
собою операції з купівлі/продажу товарів за допомогою мережі Інтернет [12].
Як правильно підкреслюється, усі види трансформацій, які відбуваються з
торгівлі, зумовлені впливом конкуренції, новітніх технологій і методів
управління, інновацій. Мінливість цих чинників ускладнює процес розвитку
сфери торгівлі та потребує від підприємств вивчення та застосування новітніх
тенденцій, технологій, інструментів, завдяки яким можливе забезпечення
високого рівня фінансово-економічної стійкості для успішної діяльності у
складних конкурентних та кризових умовах розвитку економіки. Важливо
розуміти, що діяльність у сфері торгівлі не обмежується заданими межами, а
буде неодмінно розширюватися, модифікуватись і розвиватись [1, c. 77].
Розвиток Інтернет-торгівлі в Україні є надзвичайно важливим, ефективним
шляхом, який дозволить вийти на світовий ринок багатьом українським
компаніям, у першу чергу фірмам, що надають комерційні послуги, і фірмам
розробникам програмного забезпечення. У кінцевому підсумку, Інтернетторгівля дасть поштовх до подальшого розвитку в Україні як Інтернеттехнологій, так і всієї фінансової інфраструктури. Національний досвід
застосування електронної торгівлі свідчить про великий потенціал вітчизняного
ринку, відкритість суспільства до інформаційних технологій і загальну
успішність вже існуючих суб’єктів системи [10].
При цьому, враховуючи особливості українського розвитку роздрібної
торгівлі, ефективність торговельного обслуговування буде досягатися за
рахунок оптимального співвідношення онлайн і традиційний (off-line) торгівлі
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[1]. Важливим для розвитку електронного бізнесу, на нашу думку, є залучення
споживачів, що сприймають нові технології, що і є визначальним фактором для
збільшення обсягу on-line продажів [10].
Отже, на даному етапі розвитку інтернет технологій , ми бачимо стрімкий
розвиток продажі товарів та різних комунікацій. Це супроводжується
конкуренцією між різними компанія. Таким чином, в Україні склалися
сприятливі умови для розвитку Інтернет-торгівлі. Але через ряд стримуючих
чинників, які можуть станути серйозною проблемою для розвитку даного виду
торгівлі. Державний уряд повинен допомогти подолати перешкоди розвитку
Інтернет-торгівлі

для

того,

щоб

сформувати

сприятливу

середу,

як

перспективного напрямку бізнесу в Україні. З метою збільшення інвестиційної
привабливості Інтернет-торгівлі як галузі необхідно забезпечити податкові,
ліцензійні, реєстраційні та інші умови контролю і регулювання цієї діяльності.
З урахуванням світового досвіду треба підготувати пропозиції щодо зміни
норм, що регулюють розробку та використання засобів шифрування, що також
підвищить потенціал української торгівлі, визначить умови ефективного
формування експортного потенціалу економіки. Так, для того, щоб цьому
процесу нічого не перешкоджало, необхідна державна підтримка, розвиток
інфраструктури Інтернет торгівлі та забезпечення безпеки особистих даних
клієнтів і прав інтелектуальної власності.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА УМОВИ ПОКРАЩЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В науковій статті проаналізовано основні підходи до розуміння змісту
поняття зовнішньоекономічної діяльності. Визначено проблеми покращення
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Проаналізовано
діяльність,

яка

сприяє

відтворенню

експортного

потенціалу

країни,

підвищенню конкурентоспроможності українських товарів та послуг на
світовому ринку, формуванню раціональної структури експорту й імпорту
тощо.
Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність,
експорт, конкурентоспроможність.
На сьогоднішній день проблема ефективності зовнішньоекономічної
діяльності як в Україні, так і в усьому світі є досить актуальною, оскільки така
діяльність здійснюється в сучасному глобальному середовищі, що висуває
високі вимоги щодо якості товарів та послуг, їх науково-технічного
нововведення та відповідності вимогам міжнародних стандартів.
Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності
підприємств завжди привертали увагу вчених-дослідників. В Україні такими
проблемами займаються такі дослідники як Тирпак І., Кредисов А., Дерев’янко
О., Завьялов П., Кириченко O., Губенко В., Лозенко А., Павленко Ф.,
Щербак В., Яковлєв А. та ін.
Метою

статті

є

виявлення

основних

проблем

ефективності

зовнішньоекономічної діяльності підприємств та шляхи їх покращення для
удосконалення діяльності підприємств на світовому ринку.
Важливою складовою стабілізації господарської діяльності підприємств є
зовнішньоекономічна діяльність, ефективність якої сприяє відтворенню
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експортного

потенціалу

країни,

підвищенню

конкурентоспроможності

українських товарів та послуг на світових ринках, формуванню раціональної
структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій, забезпеченню
економічної безпеки України.
Дослідження даного питання становить значний теоретичний інтерес і
практичну цінність з огляду на малоуспішні спроби України ідентифікуватись
як суб'єкт міжнародних економічних відносин.
Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
зовнішньоекономічна діяльність (далі – ЗЕД) – це діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами [1].

Основні відмінності зовнішньоекономічної діяльності
від інших видів господарської діяльності
ЗЕД – це складова зовнішньоекономічної політики
держави, яка є каталізатором ринкових перетворень в країні
і становленням дипломатичних відносин з іншою країною
За рахунок переваг міжнародного поділу праці,
міжнародних економічних відносин підприємства ЗЕД
мають можливість здійснювати свою діяльність з тими
країнами та партнерами, які є вигідними
Рисунок 1 – Відмінності ЗЕД від інших видів господарської діяльності
Категорія «ефективність зовнішньоекономічної діяльності» в економічній
літературі зазвичай ототожнюється з ефективністю експорту. Цей підхід є
універсальним для визначення ефективності цієї діяльності на різних рівнях
господарювання. Виходячи з різниці між цілями, які переслідує підприємство і
держава в процесі здійснення ЗЕД, доцільно відокремити поняття ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства і держави. Ефективність ЗЕД
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підприємства характеризується отриманням максимально можливого розміру
прибутку від зовнішньоекономічних операцій за рахунок оптимізації існуючих
сукупних витрат на внутрішньому і зовнішньому ринку [5].
Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, яка
виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм по
ступеню задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності
виробничої діяльності. Конкурентоспроможність підприємства характеризує
можливості і динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції.
Проблеми підвищення конкурентоспроможності вкрай важливі і актуальні
для переважної більшості виробничих підприємств. Передумовою для
завоювання сильних ринкових позицій є можливості зниження виробничих і
збутових витрат з відповідною оптимізацією цінової політики [3].
В сучасних умовах розвитку суспільства, одним із основних чинників,
який допомагає визначити конкурентоспроможність підприємства, є ступінь
зростання системи розвитку ЗЕД. Зростання зовнішньоекономічного розвитку
підприємства та вміння ефективно ним управляти, зазвичай потребують більше
затрат, а саме: збільшення витрат часу, організаційних та фінансових ресурсів,
структурних та інституційних змін.
Для того щоб підприємство було конкурентоспроможним та успішним у
максимізації своїх доходів, йому потрібно направити свою маркетингову, а
також

інвестиційну,

інноваційну

та

виробничо-збутову

діяльність

на

використання тих ринкових можливостей, які існують на даний момент та є у
перспективі.
В свою чергу, слід зазначити, що здійснення такої діяльності на
підприємстві як «управління зовнішньоекономічним розвитком» спрямована на
ухвалення економічно обґрунтованих рішень з управління проектами, що при
ефективному здійсненні приносить фірмі нові більш кращі позиції на ринку,
збільшує попит на продукцію, покращує його фінансовий стан і відповідно
підвищує дохідну частину.
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На сьогоднішній день економіка нашої країни характеризується більшою
відкритістю для ділових контактів із закордонними партнерами, ніж раніше.
Багато підприємств виходять на зовнішній ринок із своєю продукцією
самостійно. Для більшості з них це відбувається вперше. Але такі спроби
допомогли виявити відсутність необхідного досвіду, а іноді і елементарних
знань в області міжнародної діяльності. У цих умовах істотно зростає роль і
значення аналізу стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що
дозволяє правильно скоординувати подальшу його діяльність, проаналізувати
можливі шляхи її удосконалення й уникнути небажаних результатів. Також це
обумовлено недосконалістю фінансових розрахунків, практики регулювання
митних

процедур

і

оподаткування.

Продукція

більшості

українських

підприємств характеризується низьким рівнем якості, що не відповідає
світовим стандартам, а також високим рівнем витрат на її виробництво, що в
кінцевому підсумку обумовлює низький рівень конкурентоспроможності на
світовому ринку. Розв’язання цієї проблеми можливе лише за умови вкладення
капіталу та впровадження сучасних інновацій.
На початковому етапі виходу на світовий ринок лише деякі компанії готові
витрачати значну частину ресурсів на міжнародні операції. Підприємства
можуть просто не мати у своєму розпорядженні коштів, достатніх для
швидкого розгортання діяльності за кордоном. Як наслідок, вони виходять у
міжнародний бізнес поетапно. Спочатку підприємства намагаються зберегти
свої ресурси і зосереджувати їх, у першу чергу, в країні, а не за кордоном. З
розширенням закордонної діяльності підприємство починає розглядати свій
міжнародний сектор окремо від внутрішнього.
Ключову роль відіграє також наявність таких передумов (рис. 2).
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Передумови, необхідні для міжнародного бізнесу

Наявність достатніх
фінансових, в тому числі і
валютних, ресурсів

Висококваліфіковані
спеціалісти
Добре знання кон'юнктури
закордонних ринків (природногеографічних, економічних,
політичних, національних, релігійних
і культурних особливостей)

Доступ до сучасних засобів
оперативного міжнародного
зв'язку та ін.

Рисунок 2 – Виробничі, управлінські, організаційні передумови, необхідні для
міжнародного бізнесу [2]
Лише на основі всебічного вивчення кон’юнктури світових ринків,
підвищення конкурентоздатності продукції, застосування сучасних технологій
можна досягти ефекту у ЗЕД як на мікрорівні (рівні підприємства), так і на
макрорівні зокрема.
Також варто враховувати численні фактори, що впливають на ефективність
ЗЕД. Найбільш загальним є поділ факторів на внутрішні (ендогенні) та зовнішні
(екзогенні). Внутрішні фактори – це фактори, пов’язані з діяльністю
підприємства, передбачають внутрішнє формування підприємства, можуть
впливати як позитивно, так і негативно на ефективність експортної діяльності.
Зовнішні фактори – виникають у зовнішньому середовищі по відношенню до
підприємства та впливають на ефективність експортної діяльності підприємства
ззовні. Фактори даного типу не піддаються контролю з боку підприємства [3].
Процес інтернаціоналізації підприємства значною мірою визначається його
позицією на ринку, що характеризується двома параметрами: ступенем
інтернаціоналізації підприємства і ступенем інтернаціоналізації галузі, до якої
належить підприємство.
Ступінь інтернаціоналізації галузі показує кількість і міцність зв'язків між
91

суб'єктами виробництва даної галузі. Важливу роль також відіграють такі
галузеві чинники, як темпи росту, характер продукції або послуг. Інтерес
представляє галузева приналежність не тільки самої фірми, але й її основних
споживачів.

Якщо

значне

число

конкурентів

і

споживачів

фірми

є

інтернаціональними, то це також підвищує імовірність її виходу на
міжнародний ринок [4].
Таким чином, ЗЕД підприємства – це складна система, яку слід
аналізувати, враховуючи форми зовнішньоекономічних зв'язків такі, як
торгівля, надання фінансових, виробничих, інвестиційних послуг, які описують
ЗЕД за допомогою відповідних показників. Зовнішньоекономічна діяльність
потребує чіткого планування на підприємствах. Для цього потрібно мати чітке
уявлення про мету її здійснення та засоби, якими підприємство володіє для
цього.
Отже, зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається
важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в
політичній ситуації, економіці та правовому середовищі країни.
Тому новий етап входження у світове господарство вимагає істотних
зусиль як від окремих підприємств, так і від держави в цілому, від чого буде
залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість
подальшого економічного та соціального розвитку держави в світовій
економіці.
На шляху входження України на міжнародний ринок допущено чимало
прорахунків, що призводять до значних труднощів. Без сумніву, є об'єктивні
причини цього, але зрозуміло одне – відсутність висококваліфікованих фахівців
із зовнішньоекономічної діяльності перешкоджає просуванню нашої країни до
цивілізованого співтовариства.
Останнім часом ця проблема є досить відчутною, що пояснюється новими
ринковими

вимогами

фахової

спеціалізації

та

зовнішньоекономічною діяльністю у сучасних умовах.
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Зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах
посилення інтеграційних процесів, забезпечує передумови активного розвитку
підприємств на інноваційній основі, що визначає конкурентні переваги на
світовому ринку товарів та послуг, в свою чергу конкурентоспроможність
підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки, що
характеризує можливість і ефективність адаптації господарюючих суб’єктів до
умов ринкового конкурентного середовища.
Для розвитку сучасних світогосподарських зв’язків характерними є
активізація інтеграції національних економік, їх секторів та окремих регіонів
країн, глобалізація конкуренції та уніфікація її форм між основними
учасниками міжнародних економічних відносин. Особливого значення для
нашої країни набуває активна участь у міжнародному поділі праці та
інтеграційних процесах шляхом ефективного здійснення зовнішньоекономічної
діяльності , оскільки це є важливим фактором трансформації та зростання
економіки.
Питаннями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та
особливостям її розвитку займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як:
М. Портер, А. Сміт, А. Мокій, А. Дунська, О. Кириченко, Л. Антонюк,
О. 9 Гребельник, А. Градов, М. Дідківський, О. Кіреєв, І. Багрова, Л. Батченко,
Т. Циганкова тощо.
Основною метою даної статті є дослідження особливостей та ефективності
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність є рушійним важелем забезпечення
підприємств

міжнародними

замовленнями

та

клієнтами,

що

здатний

задовільнити постійно зростаючу потребу у збільшенні прибутку. Основним
завданням зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення відносин між
учасниками міжнародного договору, щодо забезпечення інтересів кожної з
сторін та вилучення вигоди у процесі співпраці. Задля ефективного
функціонування підприємства, що займається міжнародними контрактами,
доречно

використовувати

комплексну

зовнішньоекономічною діяльністю.
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систему

управління

Щоб отримати комплексну систему управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства необхідно враховувати науково-технічні, виробничі,
сервісні, інформаційні, кваліфікаційні та експортно-імпортні чинники, що
впливають на ефективність здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Окрім
цього, важливою проблемою теорії управління є визначення переліку функцій
управління[1].
Управління слід розглядати як сукупність раціональних методів і
організаційних прийомів управління підприємством. Процес управління
зовнішньоекономічною діяльністю має певні риси, що обумовлюються
особливостями об'єкту здійснення господарської діяльності, а саме[3]:
- управління господарською діяльністю підприємства здійснюється у
зовнішній сфері і на міжнародному рівні;
- охоплення територіального простору, що є більш широким ніж у веденні
внутрішньої діяльності підприємства, що виражається у врахуванні різних
природних особливостей, кліматичних, тимчасових та інших чинників;
- у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності беруть участь більше
суб'єктів господарювання, які функціонують у різних політичних, економічних,
правових і культурних умовах;
- окрім власне підприємств у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
виступають держави, які відрізняються політикою ведення міжнародних
зв'язків, стратегією у сфері зовнішньоекономічної діяльності, сукупністю
важелів впливу на цю сферу;
- на міжнародному рівні часто використовуються міждержавні інструменти
та засоби дії на зовнішньоторговельні й інші відносини господарюючих
суб'єктів.
Зміцнення економічної самостійності, надання вільного виходу на
міжнародні ринки припускають неухильне розширення та вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) не лише регіонів, а й окремих
підприємств. Практика багатьох країн світу підтверджує пряму залежність між
ступенем

розвиненості

ЗЕД

та

ефективним

функціонуванням

всього

господарського комплексу: чим вище рівень розвитку внутрішньої економіки,
тим активніше здійснюється ЗЕД на зовнішніх ринках, і навпаки.
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Згідно з законодавством України ЗЕД – це діяльність суб'єктів
господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами [4].
Тобто діяльність, що пов’язана з пошуком іноземного контрагента,
укладанням з ним контракту, продажем чи закупівлею товару та перетинанням
кордону України майном, що виробляється суб’єктом господарювання та
відображається в балансі та фінансовій звітності підприємства.
У зв’язку з цим відокремлюють такі основні етапи здійснення ЗЕД
підприємства [2]: розробка стратегії ЗЕД підприємства; дослідження зовнішніх
ринків та потенційних партнерів, вивчення кон’юнктури іноземних ринків, збір
і накопичення відповідної інформації; оцінка доцільності виходу на зовнішні
ринки/співробітництва з зарубіжними контрагентами; вибір способу виходу на
зовнішній ринок; пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним
партнером, проведення переговорів; складання та підписання контракту,
забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із договорів та угод із
зарубіжними партнерами; фактичне постачання чи закупівля товару.
На першому етапі організації ЗЕД формується зовнішньоторговельна
стратегія, при цьому основними елементами, з яких складається стратегія є:
сфера стратегії (засоби адаптації організації до свого зовнішнього середовища);
розподіл ресурсів (спосіб розподілу обмежених ресурсів у організації поміж її
підрозділами: ресурси слід спрямовувати на перспективні підрозділи та
забирати у мало- або неперспективних); конкурентні переваги (організація має
спиратися на сильні свої сторони); синергія (стратегія повинна отримувати
додаткового ефекту за рахунок інтеграції всіх можливостей організації).
На другому етапі проводиться дослідження зовнішніх ринків та
потенційних партнерів. Під час реалізації стратегії можуть виникнути
перешкоди та небезпеки, які має передбачити менеджер та вміти реагувати на
них. Чим краще ці перешкоди бачить організація, тим більше у неї шансів
досягти успіху. У цьому випадку SWOT- аналіз є найбільш розповсюдженим
методом оцінки впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на діяльність
підприємства.
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На

третьому

етапі

організації

ЗЕД

підприємство

визначається

з

потенційними перевагами, що можуть бути досягнуті при роботі за зовнішніх
ринках у порівнянні із реалізацією господарської діяльності виключно на
внутрішньому ринку. Під час оцінки доцільності експортної діяльності важливо
зробити аналіз ефективності експорту продукції, який проводиться за
показниками повного ефекту експорту, бюджетної ефективності експорту,
повної ефективності експорту, індексів структури експорту (аналогічні
показники розраховуються і за імпортом), а для обґрунтування доцільності
експорту слід порівняти показник ефективності експорту з показником
ефективності виробництва та реалізації продукції на внутрішньому ринку.
Четвертий етап полягає у виборі способу виходу на певний ринок. Можна
відокремити такі основні способи виходу на зовнішні ринки: експорт
(непрямий і прямий: передача повноважень з експорту із використанням
збутової мережи; експортна франшиза; комерційні посередники); спільна
підприємницька

діяльність

(ліцензування;

виробництво

за

контрактом;

управління за контрактом; підприємства спільного володіння).
При складанні та підписанні договору слід брати до уваги низку
міжнародних конвенцій, уніфікованих правил та принципів національного
законодавства.
Останній етап організації ЗЕД – забезпечення виконання зобов'язань за
зовнішньотоговельним контрактом. Особливості цього етапу полягають у
необхідності виконання наступних дій, що передують безпосередній ЗЕД:
укладання договорів з постачальниками сировини, комплектувальних виробів,
напівфабрикатів тощо, необхідних для виготовлення експортних товарів;
систематичний контроль за виготовленням експортних товарів та за готовністю
товару до попереднього приймання представниками покупця; повідомлення
імпортера

про

готовність

товару

до

відвантаження;

отримання

у

Торговопромисловій палаті свідоцтва про походження товару; отримання у
відповідному компетентному органі експортної/імпортної ліцензії у разі
ліцензування експорту/імпорту даного товару та за умови; отримання
сертифіката якості, фітосанітарного, санітарного, ветеринарного, радіаційного
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та

інших

необхідних

сертифікатів

у

відповідних

органах;

укладання

експортером договору на перевезення, укладання договору страхування;
здійснення

вивізних/ввізних

митних

процедур;

оформлення

товаросупроводжувальних та платіжних документів; надання банківської
гарантії своєчасної поставки.
Послідовне виконання вказаного переліку дій на підприємстві-суб'єкті ЗЕД
є запорукою успішної й ефективної зовнішньоекономічної діяльності.
При виході на зовнішній ринок підприємство потрапляє в умови жорсткої
міжнародної конкуренції. У першу чергу це відноситься до підприємств, які
працюють на високо конкурентному ринку, де функціонує кілька сотень або
навіть тисяч фірм. Ефективна робота на зовнішньому ринку неможлива без
творчого

і

гнучкого

використання

комплексу

маркетингових

методів:

правильного вибору збутової організації, контролю за роботою торгових
посередників, вибору і застосування різних методів стимулювання збуту,
ділової діяльності, реклами і ін. Для ефективної роботи необхідно враховувати
вимоги

зовнішнього

міжнародні

правила,

середовища:

особливість

соціально-культурне

чинного

середовище,

законодавства,
звичаї,

правила

валютно-фінансових розрахунків, політику.
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Досліджено

особливості

формування

ефективної

системи

управління

розвитком і використання персоналу підприємства. Запропоновано заходи
щодо

підвищення

ефективності

процесу

управління

розвитком

і

використанням персоналу. Розглянуто наукові підходи стосовно формування
механізму управління розвитком і використанням персоналу. Проведено аналіз
наукових досліджень і публікацій щодо управління розвитком і використанням
персоналу підприємств.
Ключові слова: персонал, управління персоналом.

структура процесу

розвитку, професійний розвиток, особистісний розвиток, система розвитку
персоналу.
На даний час основною складовою управління персоналом підприємства є
створення умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, вдосконалення
вмінь та безперервного розвитку працівників. Зростання ролі знань у
суспільстві,

розвиток

наукоємних,

інтелектуальних

технологій

вимагає

гнучкого та адаптивного використання людських ресурсів підприємства,
підвищення творчої та організаційної активності працівників, формування
гуманізованої організаційної культури. В сучасних умовах ринкової економіки
серед різноманітності проблем, зв’язаних із забезпеченням нормального та
ефективного розвитку підприємств та організацій, однією із головних є
проблема управління персоналом. В найближчому майбутньому найкращого
розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять головну ставку на людські
ресурси та управління ними.
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В умовах ринкових відносин, впровадження у виробництво нових
технологій особливого значення набувають адекватні методи управління
розвитком

персоналу,

які

ґрунтуються

на

прогресивних

підходах

до

розширення його компетенцій. Зважаючи на це, у сучасному виробництві
постають проблеми модернізації класичних систем менеджменту персоналу та
впровадження нових моделей управління, орієнтованих на безперервний
розвиток інтелектуального, культурного та творчого потенціалу працівників
підприємств та організацій.
Серед наукових доробок українських і зарубіжних вчених, які стали
підґрунтям формування ідеології управління персоналом підприємств і
дослідження актуальних аспектів управління даним процесом, варто відзначити
праці О. Ю. Амосова, В. Я. Брича, О. А. Грішнової, А. В. Денисової,
Г. В. Дмитрієва, І. В. Журавльова, О. С. Заклекти, А. Я. Кібанова, Н. Б. Кирич,
А. М. Колота, Т. А. Костишиної, І. С. Кравченко, Т. І. Лепейко, Е. М. Лібанової,
Н. Д. Лук’янченко, Д. П. Мельничука, Г. В. Назарової, О. Ф. Новікової,
Ю. Г. Одегова, І. Л. Петрової, М. Д. Романюка, В. А. Савченка,
М. В. Семикіної, Д. Г. Шушпанова. Однак внаслідок складності й
багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують питання,
розроблені не цілком.
Метою проведеного дослідження є аналіз теоретичних засад управління
персоналом та пошук нових технологій управління персоналом для підвищення
ефективності функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах.
Система управління персоналом на сучасному підприємстві, незалежно
від

форми

власності,

є

наймогутнішим

інструментом

забезпечення

конкурентноздатності й розвитку. Тому виникає необхідність у підвищенні
ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової
економіки. Управління підприємством, яке працює в ринкових умовах, висуває
високі вимоги до професіоналізму управлінського персоналу. Проблема
управління персоналом на підприємстві є ключовим моментом перебудови всієї
системи управління.
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Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних
вітчизняних

підприємствах

під

впливом

запровадження

прогресивних

зарубіжних технологій управління персоналом та використані власного досвіду,
включає такі підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та наймання
персоналу; оцінювання персоналу; організація навчання та підвищення
кваліфікації персоналу; атестація і ротація кадрів; управління оплатою праці;
мотивація персоналу; облік співробітників підприємства; організація трудових
відносин на підприємстві; створення умов праці; соціальний розвиток; кадрова
безпека [3].
Персонал є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві.
Якими б не були новітні технології, інноваційні ідеї, вони ніколи не будуть
ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи,
належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом
є достатньо складним процесом, адже люди наділені інтелектом, здатністю
мислити. Вони постійно розвивають між собою взаємовідносини, які часто
впливають

на

продуктивність

праці,

виробництво,

внутрішній

клімат

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

забезпечення

ефективності

праці

працівників,

збереження

сприятливого клімату у колективі. [5]. Проведений аналіз управління
персоналом дозволяє виділити його наступні складові (рис.1):
– адаптація персоналу;
– професійне навчання персоналу;
– оцінювання та атестація персоналу;
– планування кар’єри працівників.
Основна мета розвитку персоналу – збільшення «віддачі» кожного
працівника, структурного підрозділу та організації загалом. Система розвитку
персоналу передбачає: професійне навчання; планування та розвиток кар’єри;
створення та ведення кадрового резерву; розкриття потенціалу працівників,
найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок. Однією з
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причин недостатньої уваги до розвитку персоналу є те, що підготовка кадрів в
межах

підприємства

потребує

власних

засобів,

яких

не

вистачає

у

підприємства. Ще однією причиною недостатнього розвитку підготовки кадрів
на підприємстві є небажання управлінців витрачати кошти на навчання
персоналу через можливу зміну роботи останніми [1].

Рисунок 1 - Складові процесу розвитку персоналу організації
Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має відповідати
методам розвитку підприємства, захищати права і обов’язки працівників,
забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні
людських ресурсів. Потрібно оцінювати персонал, а саме робити персональну
оцінку рівня знань, умінь, майстерності та особистісної відповідальності;
оцінювати

виконану

роботу

та

її

результати.

Нагальною

проблемою

залишається організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу, а саме
навчання персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в
посаду, організація кадрового зростання, реалізація службово-професійного
просування та кар’єри співробітників.
Розвиток персоналу є необхідною умовою функціонування будь-якого
підприємства, особливо в умовах сучасних змін у вимогах до професійних
знань на тлі науково-технічного прогресу. Розвиток персоналу повинен бути
безперервним, включаючи в себе професійне навчання і підвищення
кваліфікації [3].
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Використанню і розвитку персоналу підприємства передують процеси
його формування, розподілу, адаптації до реалізації в певних організаційноекономічних

умовах,

послідовність.

Тому

організація
можемо

яких

передбачає

стверджувати,

що

певний

порядок

досягнення

і

високої

ефективності використання і розвиток персоналу підприємства є результатом
ефективності функціонування системи управління ним, яка передбачає
управління процесами формування, організації, мотивації до певної реалізації
та розвитку[4].
Процес розвитку персоналу має багато аспектів, про що свідчать численні
точки зору і різні методи управління такими програмами. Такі умови
включають в себе професійне зростання, безперервна освіта на робочому місці,
вдосконалення

персоналу,

оновлення

методів

управління

людськими

ресурсами, управління талантами і інші комбінації цих аспектів. Щоб
зрозуміти, що таке розвиток персоналу, важливо врахувати, що навчання і
розвиток персоналу - це різні питання. Навчаючи персонал, ви навчаєте
співробітників того, як краще виконувати посадові обов'язки. Розвиток
співробітників - це інвестування в підняття персоналу на новий рівень. Коли
когось наймають на роботу і навчають завданням, які він повинен виконувати це тренування. Розвиток в основному полягає в тому, щоб навчати
співробітників і готувати їх до завдань, які будуть поставлені на посадах
вищого рівня. Можна виділити наступні цілі процесу управління розвитком
персоналу:
- Забезпечення навчання, необхідного для того, щоб співробітник міг
якісно виконувати роботу на рівні компетенції в поточних і майбутніх
призначеннях.
- Створення

атмосфери,

яка

сприяє

самореалізації

особистості,

ефективності, творчості.
- Економія. Найняти працівників, які не справляються, щоб потім їх
звільнити - це дуже дорого. Також дорого втрачати відмінних співробітників
через те, що вони не бачать можливостей для професійного зростання. Якщо не
надати співробітникам можливості розвиватися, компанія неодмінно буде
втрачати хороших людей, а разом з ними і свої вкладення в їх розвиток.
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Розробка життєздатних і значущих програм розвитку персоналу дозволяє
персоналу працювати для досягнення цілей компанії і їх особистих цілей.
Важко знайти кращий талант, але ще важче зберегти цей талант. Якщо ви не
будете постійно інвестувати в розвиток своїх співробітників за допомогою
успішної підготовки і постійного навчання, допомагаючи їм повністю розкрити
свій потенціал - вони можуть піти. Тому дуже важливо, щоб в організації був
розроблений план, спрямований на розвиток співробітників. Управління
розвитком співробітників для підвищення їх умінь і відповідальності дозволяє
вирішити два завдання: забезпечити зацікавленість співробітників в їх
майбутньому в компанії і дати їм зрозуміти, що компанія про них піклується.
Розвиток співробітників важливий як для роботодавця, так і для персоналу.
Адже в підсумку компанія отримує більше освічених, ефективних і залучених
співробітників.
Першим кроком в розвитку співробітників є створення ІПР індивідуального плану розвитку для кожного співробітника (від IDP - Individual
Development Plan). Важливо обговорити з співробітником особисті інтереси і
кар'єрні цілі. Ця розмова допоможе визначити, які саме сфери варто розвивати.
Зрештою, не у всіх однакові цілі або однакові погляди на те, чого вони хочуть
досягти в своїй кар'єрі. Хтось взагалі не впевнений, що хоче витрачати на це
час, тому тут дуже важливий індивідуальний підхід.
План розвитку має передбачати план дій для працівника, який включає
вимірні цілі і реалістичні часові рамки для досягнення кожної з них.
Витративши час на обговорення і додавання деталей до плану розвитку
співробітників, ви збільшите ймовірність повернення інвестицій.
Необхідно встановити конкретні кількісні показники, щоб допомогти
співробітникові зрозуміти, чого він може реально досягти. Якщо ці показники
ефективності дотримуються, планка може бути підвищена, щоб співробітник
відчував постійний ріст. Спочатку варто ставити більш короткі цілі, а потім, у
міру просування, збільшувати складність. Менеджер повинен постійно
взаємодіяти зі співробітником, щоб розуміти, де він зараз перебувають у
відношенні досягнення ключових цілей продуктивності.
Основними напрямками удосконалення системи розвитку персоналу в
умовах сучасної конкуренції є [5]:
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- підвищення освітнього рівня персоналу, постійне оновлення знань з
метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими
якостями персоналу;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
- заохочення персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних
забезпечити конкурентні переваги для підприємства;
- формування системи безперервної професійної освіти і підготовки
кадрів, включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від
виробництва;
- застосування інноваційних форм та методів організації навчання;
- створення умов для кар’єрного росту працівників;
Отже, у наш час персонал стає ключовим ресурсом, який забезпечує
ефективність функціонування кожного підприємства, тому його розвиток є
невід’ємною складовою загальної стратегії організації.
Загальною та головною метою системи управління персоналом є
забезпечення відповідних якісних та кількісних характеристик персоналу цілям
підприємства. Тобто, управління персоналом, в першу чергу, повинне
здійснюватися через управління його трудовим потенціалом, що оцінюється як
за ефективністю реалізації, так і за ефективністю розвитку трудового
потенціалу персоналу.
Таким чином, формування ефективної системи розвитку персоналу
сучасної організації є одним із її стратегічних завдань. Це зумовлюється
динамічністю та невизначеністю середовища функціонування організації,
нестандартністю змін як у глобальному оточенні, так і в економічних та
соціальних процесах на макрорівні, зміною світогляду та структури потреб
персоналу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті досліджено теоретичні основи цифровізації менеджменту.
Визначено

основні

проблеми,

які

можуть

виникнути

при

цифровій

трансформації. Вивчено області менеджменту, які станимуть ключовими при
впровадженні

діджиталізації.

Систематизовано

основні

ризики,

які

виникатимуть при переходжені до індустрії 4.0.
Ключові

слова:

діджиталізація,

цифровізація

менеджменту,

цифрові

технології, бізнес-процеси, цифрова трансформація.
Перехід суспільства до нового економічного ладу, пов’язаного із
загальною

діджиталізацією,

потребує

нових

підходів

до

управління

компаніями, що стає викликом для менеджерів. Перед ними постає ряд
проблем: керування підприємством при переході до індустрії 4.0, необхідність
впровадження елементів цифрової економіки та їх наслідки, зміни на ринку при
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переході до цифровізації, пошук балансу між найманою працею та
автоматизацією виробництва, виявлення ризиків при впровадженні нових
технологій.
Проблеми впливу цифрових технологій на перетворення у бізнесі
висвітлено у працях науковців та економістів-практиків. Серед вітчизняних
можна назвати Єпіфанова І. [3], Ніколіну І. [1, 4], Яненкову І. [8] і т.д. Вагомий
внесок в обґрунтування понятійного апарату поставленої проблеми зробили
зарубіжні дослідники: Гадасина Л.В., Пивень Г.І. [2].
Метою дослідження є розкриття теоретичних і практичних аспектів
цифровізації менеджменту на підприємстві при переході до індустрії 4.0.
Ніколіна І. зазначає, що світ вступив у нову епоху цифрової глобалізації,
яка визначається безперервними потоками даних, які містять інформацію,
знання, ідеї та інновації. Цифровізація економіки забезпечує ефективну
двосторонню взаємодію держави, суспільства, бізнесу, людини за допомогою
цифрових технологій за наявності в усіх учасників комунікації належних
цифрових компетенцій [1].
В умовах цифрової економіки виробництво трансформується з точки зору
способу виробництва та розподілу товарів за допомогою оцифровування
процесів. Збільшення обсягів продажу персональних комп'ютерів та інших
цифрових пристроїв та збільшення частки підключених пристроїв до Інтернету
дозволило істотно знизити витрати на залучення учасників до Інтернетспільнот, що сприяло тому, що мільярди людей стали потенційними
учасниками цифрової економіки. Вченими виділяється три етапи цифрової
трансформації:
 діджитизація – процес перетворення аналогового в цифровий,
 діджиталізація – використання цифрових технологій,
 цифрова трансформація.
Підприємствам досить важливо використовувати наявні переваги та
можливості цифрової економіки для підвищення рівня свого потенціалу. Під
потенціалом

розуміють

сукупність

можливостей

досягати

відповідних

результатів у своїй діяльності, обумовлених системою здатностей їхнього
використання в умовах мінливого зовнішнього середовища [3].
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Одне з важливих протиріч цифрової епохи наступне: з одного боку,
менеджери зобов'язані створювати нові робочі місця, тим самим виконуючи
соціальну відповідальність бізнесу перед державою і населенням. З іншого
боку, менеджери повинні впроваджувати передові виробничі технології, які
дозволять підприємству заощадити важливі ресурси. Якщо менеджер не
впроваджує передові технології, то він піддає величезному ризику компанію, а
саме виникає ризик

технологічного відставання компанії і подальше її

закриття. Однак при високому впровадженні роботизації існує можливість
скорочення співробітників і зростання безробіття (в першу чергу серед
робітників з низькою кваліфікацією), що, в свою чергу, може привести до
підвищення соціальних протестів і невдоволення населення. Крім того,
безпосередньо самі менеджери ризикують втратити свої робочі місця через те,
що більшість процесів будуть здійснюватися автоматично. Координація
процесів буде відбуватися в режимі реального часу і 24/7, що говорить про те,
що багато менеджерів просто стануть зайвими через високу цифровізацію
процесів. Саме тому перед менеджерами XXI століття стоїть дуже важке
завдання щодо дотримання балансу між технологічними нововведеннями, серед
яких роботизація виробництва і, як наслідок, створення «розумних фабрик»
(smart factory), і співробітниками.
Впродовж попередніх років міжнародними організаціями здійснюється
оцінка тих чи інших сегментів цифрової економіки, зокрема, на сьогодні існує
достатній методологічний апарат оцінки розвитку цифрової економіки: Digital
Economy and Society Index, Digital Evolution Index, The UN Global EGovernment Development Index, IСТ Dvelopment Index, Networked Readiness
Index, E-Participation Index, The Global Innovation Index, Global Connectivity
Index [4].
Варто відзначити, що існує зовсім протилежна точка зору, яка ґрунтується
на судженні, що з впровадженням роботизації на виробництво збільшаться
виробничі потужності і станеться економія стратегічно важливих ресурсів у
підприємства. При цьому працівники зможуть пройти перекваліфікацію, не
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втратять свої робочі місця, стануть більш гнучкими і мобільними. Як приклад
прихильники даної теорії приводять впровадження програми «1С: Бухгалтерія».
На самому початку її впровадження багато бухгалтера були впевнені, що вона
погубить їх професію і призведе до різкого скорочення бухгалтерів на місцях.
Однак цього не спостерігалося. До того ж збільшилася мобільність самих
бухгалтерів. Перед ними відкрилися можливості додаткового заробітку від
ведення бухгалтерії малих підприємців, а підприємці тепер можуть собі
дозволити в залежності від розміру підприємства не тримати бухгалтера на
постійній основі. Можна навести аналогічний приклад з компанією Uber, яка
зробила революцію в сфері пасажирських перевезень. При цьому спочатку затія
компанії вважалася шкідництвом для галузі, тому що довелося б звільнити всіх
операторів таксопарків, скоротити кількість працюючих таксистів (дане
судження базувалося на тому, що збільшиться мобільність таксистів, а попит
залишиться той же, що призведе до неминучого скорочення), демпінгування цін
в галузі (це призвело б до скорочення чистого прибутку підприємств). Згодом
виявилося, що необхідність у звільненні таксистів і операторів відсутня,
збільшився попит на таксі і чистий прибуток компанії. При цьому додаток
мобільного таксі дозволив залучити нових таксистів, для яких перевезення
пасажирів є додатковим заробітком в вільний від основної роботи час.
Варто зазначити, що корпоративна практика знає і невдалі приклади
компаній зі світовим ім'ям, які беззастережно використовували тільки одну
технологію для розвитку свого бізнесу. Яскравим прикладом може служити
компанія Kodak, яка не захотіла розвивати цифрову фотографію, тому що щиро
вірила в тривалий успіх аналогових фото. Через це компанія не розвивала інші
напрями діяльності, що згодом призвело до її банкрутства.
Крім того, як раніше було відзначено, до сих пір світовими організації не
було вироблено єдиного підходу до застосування, управління і визначення меж
використання цифрових технологій, що змушує багатьох менеджерів діяти
наосліп з абсолютною відсутністю орієнтирів щодо застосування нових
технологій. Іншими словами, менеджери не в змозі гарантувати 100%-ву
віддачу цифрових технологій в зв'язку з тим, що відсутні правила і стандарти,
які допомогли б менеджерам зрозуміти потенціал сьогоднішніх технологій.
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Таким чином, в даний час менеджерам необхідно знайти нові стандарти,
зводи знань і фреймворки, що допомагають вибудовувати успішні стратегії
управління компанією в умовах цифрової економіки.
Гадасина Л. та Півень Г. у своїй роботі виділяють наступні області
відповідальності менеджменту:
 Управління даними. У XXI столітті дані стали цінним ресурсом, який
вимагає особливого обліку та уваги як актив компанії. Нинішні умови ринку
вимагають від компаній удосконалення системи управління даними, що
дозволяє забезпечити оперативність реагування на внутрішні і зовнішні
потреби.
 Автоматизація процесів і робочих процесів. Створення інтелектуальних
робочих процесів - інтегрована послідовність, яка виконується групами людей і
машинами протягом усього життєвого циклу.
 Складна, своєчасна і гнучка внутрішня інфраструктура компанії, що
дозволяє

підлаштовуватися

під

нові

способи

взаємодії

із

зовнішнім

екосистемою. Метою даного напрямку є підтримка інноваційних рішень для
зберігання даних, нових інтерфейсів, легшого доступу до екосистемі
підприємства і т.д.
 Розширена аналітика і автоматизація прийняття рішень. Складні моделі
прийняття рішень, наприклад, побудовані на алгоритмах машинного навчання,
зможуть робити більш точні прогнози і сприяти більш ефективному прийняттю
рішень.
 Інтелектуальна візуалізація і інтерфейси. Менеджмент створює вимоги до
аналітичних панелів, оскільки саме на їх основі приймаються управлінські
рішення.
 Зовнішня екосистема. Даний напрямок направлено на аналіз учасників
зовнішнього середовища компанії. Метою аналізу є визначення мотивів і
потреб учасників зовнішнього екосистеми. Надалі це дозволить кампанії
зрозуміти, як визначити потенціал ринку і як краще себе позиціонувати.
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 Культура і політика компаній в сфері персоналу. Даний напрямок
визначає культурні основи компанії, які в нинішніх умовах повинні
орієнтуватися на цифрову підкованість і гнучкість персоналу [2].
Цифрова трансформація бізнесу стає невідворотнім процесом адаптації до
нових умов цифрової економіки. Ігнорування нинішніх процесів приведе до
втрати ефективності підприємства та його банкрутства, під тиском нових
ринкових умов і більш прагматичних гнучких «цифрових» конкурентів.
Цифрова трансформація – це впровадження сучасних технологій у бізнеспроцеси підприємства. Цей підхід передбачає не лише встановлення сучасного
обладнання або програмного забезпечення, а й фундаментальні зміни в
підходах до управління, корпоративної культури, зовнішніх комунікацій. Як
наслідок,

підвищуються

задоволеності

клієнтів, а

продуктивність
суб’єкт

кожного

господарювання

працівника
здобуває

і

рівень

репутацію

прогресивного та сучасного підприємства й отримує статус електронного
бізнесу [6].
Впровадження цифрових технологій на підприємство це не лише
оптимізація виробничих процесів та підвищення конкурентоспроможності, а й
готовність до ризиків, які супроводжуватимуть даний процес (рис. 1).

Рисунок 1 – Ризики цифрової трансформації
В умовах розвитку Індустрії 4.0 та цифрових перетворень в країні,
діджиталізація вийшла на новий рівень значущості для бізнесу, оскільки для
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підтримки власних можливостей та пришвидшення змін бізнес-процесів,
компаніям варто використовувати світові практики діджитал-трансформацій та
збільшення власної конкурентоспроможності порівняно з рештою.
З вище сказаного робимо висновок, що менеджерам необхідно розробляти
нові програми, які відповідатимуть новим технологіям та стандартам. Тому що
цифровізація є вагомим та необхідним елементом для оптимізації діяльності
підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. Також необхідно
скалсти план заходів для запобігання основних проблем, які можуть виникнути
при цифровій трансформації.
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Максим Семеріков
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗРОБКИ НОВОЇ АСОРТИМЕНТНОЇ
ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство щодня стикається з необхідністю швидкого реагування на
кожну зміну ринкової ситуації, що, в першу чергу, відбивається на
асортименті. Асортиментна політика є одним з основних об'єктів системи
управління, так як саме ставлення споживачів до продукції визначає
можливості існування і розвитку підприємства.
Тому для будь-якого підприємства продумана і детально розроблена
асортиментна політика є основою його стабільності, рентабельності,
індивідуальності, конкурентоспроможності і, в кінцевому підсумку, визначає
успіх підприємства на ринку. Крім того, асортиментна політика є найбільш
важливим з усіх інструментів, за допомогою яких підприємство здійснює свою
діяльність на ринку.
Ключові

слова:

асортимент,

стратегія

управління,

підприємство,

асортиментна політика, особливості формування асортименту.
Сьогодні внаслідок швидкого розвитку нових технологій для врахування
постійних змін у смаках споживачів виробничо-торговельні підприємства не
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можуть сподіватись лише на вже існуючі товари, якщо прагнуть утримати свої
ринкові позиції та рівень прибутковості. А ринковий успіх та прибутковість
промислового підприємства насамперед залежать від того, як воно ставиться до
розвитку нових продуктів, товарів, що збільшують його асортиментну лінію
товарів представлених на ринку.
Особливості системи використання інноваційних процесів та нового ряду
асортиментної політики необхідно для сучасного представлення на ринку
продукту для задоволення нової пропозиції. Специфіка інноваційного
маркетингу, що забезпечує просування товару на ринку полягає в процесі
планування нової продукції. Для успішного просування продукту крім того, що
він буде мати ринкові та технічні параметри, які відповідають вимогам
споживачів, споживачі ще мають володіти інформацією про його споживчі
якості. Все це потребує підтримки маркетингу, що в своїй основі провадить
складові процесу виробничо-торгівельної специфіка на ринку сучасних товарів.
Вивченню питань формування оновленої асортиментної політики, їхнього
впливу

на

майбутній

розвиток

та

конкурентні

позиції

виробничо-

торговельного підприємства присвячені праці багатьох зарубіжних вченихекономістів, зокрема Б. Бермана і Дж. Еванса [1], М. Саллівана і Д. Едкока [2],
А. Катаєва [3], В. Снегірьової [4] та ін. Проте, існуючі розробки здебільшого
стосуються організаційно-технічних заходів з формування асортименту та
сучасної

асортиментної

політики.

Водночас

не

дістали

належного

методологічного висвітлення питання обґрунтування значущості асортиментної
політики в турбулентних ринкових умовах.
Мета статті – теоретичне обґрунтування сутності та місця удосконаленої та
оновленої асортиментної політики у сучасному управлінні виробничоторгівельним підприємством.
Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує
той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її
реалізації і може максимально ефективно нею керувати. На жаль, керівництво
багатьох підприємств України здебільшого недооцінює значення ефективної
114

асортиментної політики, тому одним із напрямів економічного зростання
країни має бути саме привернення уваги комерсантів до визначеної проблеми.
Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням цілого ряду
факторів: стан попиту та очікування споживачів, технологічні можливості
підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту і т.п. Оптимальною
асортиментною концепцією є та, яка враховує як потреби ринку, так і цілі
підприємства та його ресурси.
Ринок послуг у сучасних умовах характеризується тим, що він дуже
потужно розвивається. Це пов'язано з багатьма чинниками. Тут і ускладнення
товарної продукції, яка вимагає її обслуговування, і зростання потреби у
високому рівні кваліфікації робочої сили, що стимулює розвиток освітніх
послуг, і індивідуалізація потреб людини, і багато подібного. Іншою
особливістю розвитку ринку послуг є те, що він швидко виходить за межі
країни і часто стає важливою складовою добробуту країни. Так, деякі країни
формують значну частину своїх доходів за рахунок послуг.[2]
Зараз в Україні інноваційна діяльність, що пов’язана з особливостями
формування ринку збуту знаходиться у занедбаному стані, вітчизняна
економіка відстає в науково-технічному прогресі від індустріальне розвинутих
країн. Загальні витрати на науково-технічні розробки за останні три роки
зменшилися в шість разів, за останні п'ять років чисельність працівників
науково-технічної сфери України скоротилася вдвічі.
За умов конкуренції виробничо - торговельним підприємствам необхідно
орієнтуватись на задоволення потреб споживачів, забезпечуючи при цьому
економічну ефективність своєї роботи. Реалізація цієї мети більшою мірою
залежить від асортименту товарів, що пропонується до продажів і є результатам
вдалої технології виробництва.
Товар, за твердженням Р. Варлей, посідає центральне місце в будь-якій
організації, незалежно від того, існує він у формі матеріального продукту чи в
формі послуги, визначає специфіку її діяльності та впливає на всі аспекти
бізнес-стратегій

[5].

Тому,

сьогодні,
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за

умов

зовнішнього

оточення

господарюючих

суб’єктів,

яке

є

досить

динамічним,

забезпечення

довгострокового існування підприємства на ринку потребує стратегічного
підходу до питання формування асортименту товарів в роздрібній торгівлі, що
забезпечується розробкою і реалізацією активної асортиментної політики
підприємствами роздрібної торгівлі. Значущість проблем, що пов’язані з
формуванням оптимальної асортиментної політики підприємствами роздрібної
торгівлі, підсилюється складністю, неоднозначністю та різноспрямованістю
поняття асортименту, що витікає з його характеристики за різними напрямами,
ознаками, категоріями, а також виявленням безлічі різноманітних чинників, які
впливають на його формування та потребують відповідного управління.
Суттєвим фактором формування асортименту є ціна товару. Покупець
обов’язково визначає для себе граничну ціну або діапазон цін, в границях якого
він збирається заплатити за покупку. Тому одним із критеріїв раціонального
формування асортименту товарів на підприємстві є забезпечення співставлення
товарів з різною ціною.
Формування
підприємствах

асортименту

дозволяє

товарів

забезпечити

на

виробничо-торговельних

задоволення

споживчого

попиту,

підвищення економічної ефективності підприємства і рівня обслуговування
населення. Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів у фірмі в
значній мірі залежить ступінь задоволення попиту, витрати потреб населення,
які пов’язані з купівлею товарів. Відсутність окремих товарів, їх вузький або
нестабільний асортимент, що не відповідає запитам покупців, породжують
незадоволений попит, збільшуючи витрати часу населення на пошук
необхідних товарів, негативно відбивається на економічній ефективності. Тому
при формуванні асортименту товарів важливою вимогою є максимальне
задоволення попиту покупців при мінімальних витратах часу на здійснення
покупки і забезпечення ефективної роботи підприємства [4].
У визначенні Л. Б. Міротіна «асортиментна політика» трактується як цілі,
завдання та основні напрямки формування асортименту продукції [4], що також
можна

охарактеризувати

як

спрощений
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погляд

на

дану

проблему.

Л. Л. Данилова вважає, що зміст та завдання асортиментної політики полягають
в тому, щоб у даний момент часу набір товарів, який пропонується
підприємством, оптимально відповідав потребам споживача як за якісними
характеристиками, так і стосовно кількісних обсягів [2]. Такий підхід, на наш
погляд, ще більше звужує сутність асортиментної політики, бо акцентує увагу
тільки на організаційному аспекті формування асортименту.
Для забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємство розробляє
тактичні цілі. Такі цілі формуються для реалізації стратегічних цілей і
спрямовані на постановку та вирішення окремих проблем, що є необхідними
для досягнення цілей стратегічного характеру. У той же час сукупність
тактичних цілей під час їх аналізу може впливати на коректування стратегічних
цілей.
Оперативні цілі орієнтують підприємство на вирішення поточних проблем,
ставлять завдання, виконання яких забезпечує досягнення тактичних і
стратегічних цілей. З урахуванням загальних цілей підприємства відповідно до
характеру їх спрямованості та в їх розвиток формуються й цілі управління
асортиментом: стратегічні, тактичні та оперативні.
Система цілей торговельного підприємства може бути сформована і в
функціональному аспекті.
За цим напрямком розрізняють:
- маркетингові,
- фінансово-економічні,
- інвестиційні,
- інноваційні,
- організаційні цілі.
В рамках функціональних цілей також формуються цілі управління
асортиментом, бо, як зазначалось вище, ця діяльність торговельного
підприємства

є

центральною

складовою

його

комерційної

Асортимент можна розглядати з різних точок зору, а саме як:
- засіб задоволення потреб споживачів;
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діяльності.

- предмет праці та товарні ресурси торговельних підприємств;
- товарні запаси підприємств торгівлі; - складову обігових активів та майна
підприємств;
- об’єкт авансування фінансових ресурсів та об’єкт інвестування;
- об’єкт спрямування інноваційної діяльності;
- засіб вдосконалення організації торговельного обслуговування тощо.
Зазначене підтверджує необхідність і важливість розробки та виділення цілей
управління асортиментом в системі функціональних цілей з розподілом їх
відповідно до масштабу завдань, які вирішуються.
Особливості системи використання інноваційних процесів та нового ряду
асортиментної лінії необхідно для сучасного представлення на ринку продукту
для задоволення нової пропозиції. Специфіка інноваційного маркетингу, що
забезпечує просування товару на ринку полягає в процесі планування нової
продукції. Для успішного просування продукту крім того, що він буде мати
ринкові та технічні параметри, які відповідають вимогам споживачів,
споживачі ще мають володіти інформацією про його споживчі якості. Все це
потребує підтримки маркетингу, що в своїй основі провадить складові процесу
виробничо-торгівельної специфіка на ринку сучасних товарів.
Політика інноваційного маркетингу полягає у взаємодії між товарними
групами; це нові товари і технології, нові матеріали, які перебувають на різних
стадіях: дослідницьких та конструкторських робіт, виробничих випробувань,
пробного маркетингу, масового виробництва.
Технологія створення нових товарів визначає що, оригінальні товари,
удосконалені варіанти та модифікації наявних товарів і нові торгові марки, які
виробничо-торгівельне підприємство розробляє силами власного відділу
досліджень і розробок. Створення нових товарів - справа ризикована.
З-за великої кількості невдач нових товарів виробничо-торгівельне
підприємство намагаються навчитися підвищувати достовірність позитивного
результату. Для створення новинки, яка забезпечувала б отримання доходу,
виробничо-торгівельне підприємство повинно: вивчати своїх споживачів, ринки
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збуту та можливих конкурентів; організовувати розробку тих товарів, які
більше за все будуть відповідати потребам цільових ринків. Перед виробничоторгівельним підприємством стоїть проблема: нові товари потрібно розробляти,
але шансів на успіх новинок не так багато. Вирішення такої проблеми може
полягати в плануванні кожного нового проекту і налагодження регулярного
процесу пошуку і реалізації ідей.
Сучасний ринок надзвичайно строкатий, багатосегментний. Він суттєво
відрізняється від ринку епохи вільної конкуренції. Йому властиві такі риси:
– гарантований збут великої кількості товарів;
– ринкова економіка;
– розвинена система соціального захисту населення;
– державна активність у регулюванні фінансової, кредитної та цінової
політики;
– розвиток нових сегментів (ринок інформації та ін.); розвинена
інфраструктура.
В рамках загальної стратегії комерційної діяльності торговельного
підприємства план управління торговим асортиментом, що забезпечує
досягнення цілей управління, називають асортиментною стратегією. Тобто
асортиментна стратегія – це загальний план розвитку торгового асортименту,
який спрямовується на розширення частки задоволеного попиту та досягнення
певних результатів діяльності торговельного підприємства [23].
Оскільки стратегія є способом досягнення цілей, то ці способи можуть
різнитись залежно від загальної стратегії підприємства.
Таким чином, стратегія підприємства розробляється на основі та для
реалізації стратегічних цілей. Одночасно, як зазначалось вище, в розвиток
стратегічних визначаються тактичні цілі, досягнення яких забезпечується
формуванням

на

підприємстві

тактики.

Під

тактикою

розуміють

короткострокові рішення та операції роздрібної фірми за кожним з елементів
своєї стратегії [6]. Чільне місце в загальному процесі практичного управління
відводиться й тактиці управління асортиментом.
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Після розробки стратегічних і тактичних планів необхідно приступити до
розробки додаткових орієнтирів для запобігання дезорієнтації й невірного
тлумачення цих планів. Таким етапом в процесі реалізації стратегічних і
тактичних планів, як відзначають М. Мескон та інші, є розробка політики. На їх
думку, політикою є загальне керування для дій та прийняття рішень, яке
полегшує досягнення цілей [2].
При формувань нового асортименту виробничо-торгівельні підприємства і
при аналізі існуючого асортименту з метою його раціоналізації необхідно
визначити, в першу чергу, маркетингові характеристики, до яких відносяться
структура, ширина, повнота, глибина, стійкість, новизна. Ці характеристики
показують, наскільки асортимент відповідає склалася на ринку структурі
попиту, скільки і які потреби показників він може задовольнити, і, отже, яким
потенціалом прибутку він володіє, наскільки конкурентоспроможним робить
відповідне підприємство.
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У статі визначено особливості управління витратами та запасами
підприємства в сучасних умовах. Охарактеризовано основні концепції та
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В сучасних умовах економічного розвитку підприємство має володіти
достатнім обсягом оборотних активів, що є важливою умовою його успішного
функціонування на ринку. Запаси вважаються однією із найважливіших
складових підвищення рентабельності підприємства. В свою чергу, ефективне
управління запасами передбачає раціональне управління витратами.
Проблему раціонального управління витратами та запасами підприємства
висвітлено в наукових працях таких вчених як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Грещак М.Г., Давидович І.Є., Загородній А.Г., Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.,
Попов О.О., Шквіра В.Д. та ін.
Відповідно до сучасних наукових підходів, управління витратами – це
динамічний процес, який включає управлінські дії направлені на досягнення
високого

економічного

результату

діяльності

підприємства.

Сутність

управління витратами полягає, по-перше, не у точному визначенні величини
собівартості продукції, а у виявленні того, яким чином вона сформувалась, і,
по-друге, процес управління витратами повинен бути направлений на
формування

собівартості

у

попередньому

та

поточному

режимах

та

оперативному втручанні у діяльність підприємства у разі виявлення відхилень
від бажаного стану [1, с. 6].
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Система управління витратами на підприємстві, організована на основі
чітко розрахованих потреб на основі технологічних карт забезпечить
максимально високі показники фінансової стійкості підприємства та сприятиме
поліпшенню
витратами

рівня платоспроможності. Інтегруючи
підприємства

до

загальної

системи

систему
управління,

управління
можливо

забезпечити:
— розробку дій орієнтованих на оптимізацію витрат на кожному із етапів
виробничого процесу, що сприятиме отриманню максимальної величини
прибутку;
— реалізація функції планування та прогнозування витрат за кожним із
етапів виробництва, основаних на даних автоматизованої інформаційної бази
даних за центрами виникнення витрат та їх нормативних і планових показниках
розрахованих виходячи із технологічних карт виробничого процесу забезпечить
ефективну систему контролю за їх величиною;
— адаптування сучасних підходів до системи управління витратами,
розроблених на основі практики та досвіду закордонних підприємств
орієнтованих на автоматизацію як процесів виробництва, так і процесів
формування системи управління (організація, планування, бюджетування,
аналіз та ін.) забезпечить отримання максимального економічного ефекту;
— розробка методів мотивації персоналу до оптимального використання
ресурсів за місцями їх виникнення сприятиме отриманню позитивного
економічного ефекту для підприємства та поліпшенню якісних показників
вироблених товарів, робіт чи послуг;
— формування автоматизованої системи контролю за величиною
понесених витрат шляхом порівняння планових і фактичних величин дасть
можливість

оперативно

виявляти

факти

наявності

понаднормативних

показників та з'ясувати причини їх виникнення;
— облікове відображення факту виявлення витрат, їх величини як за
елементами, так і за статтями витрат у розрізі центрів відповідальності
забезпечить керівний персонал інформаційними ресурсами для прийняття
ефективних управлінських рішень;
— формування ефективної системи контролю на базі ориманої інформації,
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що виходить із системи обліку витрат, дасть вожливість виявляти відхилення
від планових та прогнозних показників у межах сформованих бюджетів витрат
за виробничими циклами, операціями сприятиме розробці найбільш дієвих
заходів та дій, спрямованих на оптимізацію витрат;
— розробка найбільш ефективних дій у напрямі поліпшення системи
виробництва, технологічних процесів, обліку, контролю на основі актуальних
даних про витрати забезпечить реалізацію принципу постійного поліпшення
[2].
В свою чергу, наявність запасів дозволяє безперервно забезпечувати
виконання усіх виробничих програм. Якщо на підприємстві не вистачає
матеріалів внаслідок недостачі запасів, то це порушує ритм роботи
виробничого процесу, призводить до простоїв обладнання чи навіть перебудови
технологічного процесу [3]. Матеріальні запаси підприємства класифікуються
на виробничі та товарні (рис. 1).
Поточні
Виробничі запаси
Матеріальні запаси

Страхові
Товарні запаси
Сезонні

Рисунок 1 – Основні види матеріальних запасів підприємства [3]
Управління запасами є важливою складовою методології керування
підприємством, оскільки обсяг запасів істотно впливає на його фінансовий стан
і фінансові результати. Забезпечити високий рівень якості продукції та
надійність її поставок споживачам неможливо без створення оптимальної
величини запасу готової продукції, а також запасів сировини, напівфабрикатів,
матеріалів,

продукції

незавершеного

виробництва

та

інших

ресурсів,

необхідних для безперервного функціонування виробничого процесу. Занижені
запаси матеріальних ресурсів можуть призвести до витрат, пов’язаних з
простоями, з незадоволеним попитом, до втрати прибутку і потенційних
споживачів продукції [4].
123

Нині сформувалися три концепції управління запасами, залежно від яких
визначають потреби в них:
1. Концепція максимізації запасів.
2. Концепція оптимізації запасів.
3. Концепція мінімізації запасів.
Впровадження концепцій максимального, оптимального або мінімального
запасу може спиратися на фактори підвищення ефективності управління
запасами, що діють у даний час. До таких факторів належать: 1) широке
використання автоматизованих систем управління запасами; 2) розвиток
економіко-математичного

моделювання;

3)

підвищення

надійності

та

оперативності отримання даних за допомогою сучасних інформаційних систем;
4) розвиток методів прогнозування; 5) зростання кваліфікації персоналу, що
займається управлінням запасами; 6) інтеграція та автоматизація багатьох
логістичних операцій і функцій; 7) розвиток корпоративних інформаційних
систем (наприклад, MRP II, ERP); 8) розвиток систем управління якістю, що
веде до зниження потреби в запасах; 9) широке використання логістичної
технології JIT [5].
У науковій літературі виділяють 4 основних методи управління запасами
(табл. 1).
Таблиця 1 – Основні методи управління запасами [6]
Методи управління
запасами

Характеристика

Здійснює класифікацію запасів за категоріями А, В, С залежно від їх
вартості. До категорії А відносяться по черзі (в порядку зменшення
частки) ресурси доти, доки загальна частка сукупності ресурсів не досягне
Метод АВС
80 %. До класу В відносяться ресурси, доки їх загальна частка в загальній
потребі ресурсів не досягне 15 % і до категорії С відносять види ресурсів
не віднесені до категорії А і В
Дозволяє класифікувати запаси в залежності від характеру їхнього
споживання і точного прогнозування змін у їхній потребі. Категорія
Характеризується стабільною величиною споживання і високою точністю
Метод XYZ прогнозу терміну споживання. До категорії Y відносяться
Аналіз
ресурси, потреба в яких характеризується відомими тенденціями і
середніми можливостями їхнього прогнозування. Ресурси, що належать
до категорії Z, використовуються нерегулярно
Покликаний визначити кількість замовлень запасів, що забезпечує
Метод економічного оптимальну комбінацію витрат на придбання та їх зберігання.
розміру замовлень
Використання цього методу дає змогу досягти мінімальних витрат,
пов’язаних зі збереженням замовлення та його доставкою
Метод
"філософія Застосування філософії "якраз вчасно" сприяє зменшенню запасів до
своєчасності" (just-in- мінімуму і значному зменшенню витрат на їх зберігання. В ідеалі JIT має
time – JIT)
справу з нульовими залишками запасів і готової продукції
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Варто зазначити, що при управлінні запасами слід враховувати всі можливі
витрати на них. Зокрема:
- витратами, пов’язаними із виконанням замовлення можуть бути витрати
на логістику, придбання зразків, витрати на рекламу;
- прямими витратами можуть бути вартість запасів, які перебувають на
зберіганні;
- витрати, пов’язані з утриманням та зберіганням запасів можуть
передбачати втрату фізичних властивостей, псування товару;
- витратами, пов’язаними з обмеженістю ресурсів можуть бути втрати у
виробництві, вартість і обмеженість ресурсів [7].
Таким

чином,

використання

основних

інструментів

визначення

результативності управління витратами та запасами дозволить отримати чітке
бачення всього процесу управління підприємством в цілому з метою виявлення
вузьких місць та визначення напрямків удосконалення.
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Роман Слободянюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті висвітлено сутність і значення функцій і методів управління в
системі менеджменту організації. Визначено, що результати управлінської
діяльності – це конкретні способи та методи впливу на керовану систему, які
в просторовому, часовому та ресурсному аспектах визначають сфери та
напрями діяльності працівників, створюють механізми зацікавленості у
виконанні завдань та досягненні цілей.
Ключові слова: економічні, функції, методи, менеджмент, організаційні,
організація, управління.
Ефективне управління персоналом визнано сьогодні найважливішим
фактором

конкурентоспроможності

економічного

успіху.

Протягом

підприємств
десятиліть

в

та

досягнення

економіці

ними

домінував

технократичний підхід до управління на рівні підприємств, коли виробничі
плани, бюджети, структури та адміністративні розпорядження стояли на
першому плані. Кадрова політика як така в основному була прерогативою
державних органів та ортодоксальних ідеологічних механізмів, і багато її
складових знаходились поза прямим впливом керівників підприємств.
Монополія у сфері праці в цілому призвела до звуження мотивації праці та
відчуження робітників, до падіння інтересу до праці та низької продуктивності
праці.
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Питаннями аналізу та вдосконалення функцій та методів управління
займалися багато вчених, а саме: Аппенянский А.І., Балабанов І.Т., Бреддик У.,
Герчікова І.Н., Зигерт В., Ланг Л. та ін.
Мета статті – розглянути теоретичні аспекти функцій і методів управління
підприємством.
У загальному вигляді управління слід уявляти, як уміння досягати
поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінки та інтелект
людей. Йдеться про цілеспрямований вплив на людей з метою перетворення
неорганізованих елементів у ефективну і продуктивну силу. Іншими словами,
управління - це людські можливості, за допомогою яких лідери використовують
ресурси для досягнення стратегічних і тактичних цілей організації [7].
Управління – це свідомий вплив людини на різні об'єкти і протікають в
навколишньому світі процеси, на пов'язаних з ними людей, яке здійснюється з
метою надати процесам певну спрямованість і отримати бажані результати.
Залежно від виду об'єкта, на який орієнтовані керуючі впливу, від кола
людей, на яких впливають ті, хто управляє, розрізняють управління
суспільством,

державою,

економікою,

соціальними

процесами,

підприємствами, виробничими колективами, домашнім господарством і багато
інших аналогічних різновиди управління [1].
Заглибимося в сформульоване вище загальне визначення поняття
«управління», з тим, щоб вникнути в його окремі, найважливіші аспекти.
По-перше, управління – це усвідомлений процес, тобто управляє особа
заздалегідь продумала, намітило, усвідомило види використовуваних їм
керуючих впливів. Управління, що здійснюється людьми, є плід розуму, а не
інстинкту або неконтрольованих емоцій.
По-друге, управління є не всяке, а енергетично слабке, найчастіше
інформаційний вплив на об'єкт. Так, наприклад, якщо людина фізично впливає
на об'єкт, переміщує предмет з місця на місце, то такий вплив не можна
вважати управлінням об'єктом або предметом. А ось якщо людина віддає
команду або легким рухом руки повертає кермо, внаслідок чого приводяться в
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рух потужні об'єкти, люди втягуються в процеси діяльності, то це вже
управління. Управління з цієї точки зору характеризується тим, що слабке з
фізичної потужності, енергії, що витрачається вплив призводить до набагато
більш вагомим, масштабним, енергетично відчутних результатів. Управління є
слабке вплив, що породжує сильний ефект [8].
Надзвичайно важлива властивість управління – наявність цілей, на
досягнення яких воно і направлено. Управління, власне, і виникає тому, що
люди бажають досягти певних цілей, здійснити свої наміри, задовольнити певні
потреби, отримати потрібний результат.
Формування мети передує управління. Виходячи зі своїх цілей, бажань,
прагнень людина організовує, спрямовує дії інших людей, хід процесів таким
чином, щоб виконати поставлене перед ним цільове завдання. А це і є
управління, яке іноді, підкреслюючи його цільову орієнтацію, називають
цільовим управлінням [9].
На здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища
впливає те, як організовано підприємство, як побудована структура управління.
Організаційна структура підприємства – це сукупність ланок (структурних
підрозділів) і зв'язків між ними.
Організаційна структура – один з основних елементів управління
організацією. Вона характеризується розподілом цілей і завдань управління між
підрозділами і працівниками організації. По суті структура управління - це
організаційна форма поділу праці з прийняття та реалізації управлінських
рішень.
Таким чином, під організаційною структурою управління необхідно
розуміти

сукупність

управлінських

ланок,

розташованих

у

суворій

співпідпорядкованості і забезпечують взаємозв'язок між керуючою і керованою
системами [4].
Функції і методи визнаються найважливішими елементами системи
управління [2].
Розглянемо функції управління:
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1. Планування - це визначення номенклатури та асортименту, термінів
виробництва,

обсягів

випуску

продукції

(надання

послуг),

кількості

необхідного обладнання, технологічного оснащення, чисельності працівників за
категоріями, економічних показників (собівартості, прибутку, рентабельності).
Файоль розглядав планування як програму дій, засновану на аналізі ресурсів
всіх видів.
2. Організація - створення якоїсь структури, упорядкування послідовності
виконання дій і закріплення відповідальності за особами, які виконують певні
завдання.
3. Розпорядження - функція, що означає: давати вказівки, регулювати,
тобто змушувати персонал працювати належним чином
4. Узгодження - забезпечення взаємодії всіх осіб і здійснення дій,
спрямованих на досягнення єдиних цілей підприємства.
5. Контроль - облік і аналіз виконання завдань, що вживаються з тим, щоб
все на підприємстві виконувалося відповідно до правил і встановлених вимог.
6. Мотивація - стимулювання працівників до виконання поставлених
завдань найкращим чином за рахунок матеріального та інших видів винагороди
[6].
Менеджер завжди виконує кожну з цих функцій незалежно від того, на
якому щаблі управління він знаходиться.
Сьогодні виділяють наступні основні функції управління в комерційних
організаціях: планування, організацію, контроль, мотивацію.
Функції розпорядження і узгодження приєдналися до функцій організації і
планування. Функція контролю крім обліку і аналізу та констатації факту про
виконання або невиконання поставлених завдань передбачає своєчасне
коректування дій. Функція мотивації реалізується за допомогою матеріальних і
нематеріальних засобів і способів, що мають інтелектуальну, духовну основу.
При цьому головною функцією крім перерахованих є прийняття раціональних
управлінських рішень [5].
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Методи управління – це сукупність способів і прийомів впливу на об'єкт
управління для досягнення мети управління [3].
В економіці прийнято розрізняти три методи управління працівниками і
виробничими

колективами:

адміністративні,

економічні

та

соціально-

психологічні. Всі вони тісно взаємопов'язані між собою і часом їх важко
розмежувати [10].
Адміністративні (командні) методи засновані на примусі, а керуючі впливи
мають вигляд директив, наказів, команд, інструкцій і ін. Найбільш прийнятні
такі методи в армії, міліції, службах безпеки і ін.
Не можна обійтися без адміністративних методів і на підприємстві, а
ефективність їх залежить від розумності і наукової обґрунтованості наказів,
розпоряджень, директив. Найбільш доцільні в тому випадку, коли досягнення
поставленої мети не можна вирішити за допомогою економічних і соціальнопсихологічних методів.
Економічні методи засновані на впливі на об'єкт управління (окремі
особистості, колективи, господарюючі суб'єкти) за допомогою важелів
(заробітної плати, премій, штрафів, надання всіляких пільг, ціноутворення,
надання комерційного кредиту тощо).
Важлива ознака економічних методів управління - перехід від управління
«по вертикалі» до управління «по горизонталі». Це означає, що керуючий вплив
на об'єкт управління надає не тільки і не стільки з боку вищого органу
управління, скільки з боку суміжників, споживачів, словом, всіх, з ким
взаємодіє виробник.
Такі дії, що управляють фіксуються у вигляді взаємних зобов'язань, в
договорах, угодах, контрактах. Економічні методи відіграють визначальну роль
в управлінні економікою ринкового типу.
Соціально-психологічні методи управління являють собою переконання і
моральний вплив на людей.
У кожної людини існує певна система поглядів на працю, власність. Гроші,
економічні відносини, правила економічної поведінки. Це можна назвати
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економічною психологією, або мораллю. Соціально-психологічне управління
укладається в тому, щоб впливати на психологію людей і тим самим
переконати їх діяти відповідно до бажання суб'єкту управління. При такому
підході керуюча установка з боку суб'єкта управління, потрапляючи на
благодатний моральний ґрунт, стає самоустановкою виконавця.
Соціально-психологічні методи за своєю значимістю і дієвістю не
поступаються економічним, а в певних умовах і ситуаціях можуть бути навіть
більш ефективними.
Процес управління підприємства умовно можна розчленувати на три
частини:
 управління технікою;
 управління економікою;
 управління трудовим колективом.
Вважається, що найбільш складною справою є управління людьми. Кожна
людина неповторна і має як позитивні риси, так і негативні. Завдання керівника
полягає в тому, щоб пізнати кожного свого підлеглого в психологічному плані,
а потім непомітно впливати на нього в такому напрямку, щоб позитивні риси у
нього розвивалися, а негативні сходили нанівець. Все це, природно, повинно
робитися не тільки з метою становлення і розвитку окремої особистості і всього
колективу, а й для користі фірми.
На жаль, деякі керівники цього не розуміють, а, навпаки, загострюють
увагу на «дефектних» сторонах свого співробітника.
Основне завдання соціально-психологічних методів полягає в створенні
здорового психологічного клімату в колективі, що в свою чергу є основою для
ефективної роботи підприємства.
Соціально-психологічні методи управління можна назвати і виховними,
так як вони покликані виховувати кожного співробітника в дусі відданості
фірмі, активізації творчої діяльності на благо фірми і в цілому суспільства [12].
Найбільших успіхів в застосуванні соціально-психологічних методів
досягла Японія. У цій країні любов і повагу до праці, відданість своїй фірмі,
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патріотизм ввібрані з молоком матері. Японці самі добровільно відмовляються
від відпустки, якщо справи на фірмі йдуть погано. В Японії практично не
потрібні виробничі контролери - японець не понизиться до того, щоб
проштовхувати брак.
Успіхи Японії в науково-технічній сфері, економіці та інших областях в
значній мірі обумовлені розумним використанням соціально-психологічних
методів в управлінні на всіх рівнях. На жаль, в Україні роль і значення
застосування цих методів недооцінюється, що є суттєвим резервом для
зростання національної економіки [11].
Отже, методами управління є способи і форми цілеспрямованого впливу
суб'єкта управління (менеджера) на об'єкт управління (персонал). Всі способи
впливу на персонал повинні враховувати інтереси колективу і окремих людей.
Функціями управління є сукупність дій, часто повторюваних в процесі
управління, що мають певну спрямованість і характер.
Таким чином, результати управлінської діяльності – це конкретні способи
та методи впливу на керовану систему, які в просторовому, часовому та
ресурсному аспектах визначають сфери та напрями діяльності працівників,
створюють механізми зацікавленості у виконанні завдань та досягненні цілей.
Але забезпечити легалізований вплив методів управління можливо лише тоді,
коли вони схвалені відповідними управлінськими рішеннями.
Ефективність застосування методів управління в основному залежить від
рівня

кваліфікації

управлінського

персоналу,

визначає

необхідність

систематичного та цілеспрямованого навчання та щоденного використання всіх
цих сфер впливу на колективи та окремих людей.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ
КОМПАНІЇ
У статті розкрито зміст туристичному комплексі як самостійному секторі
національної економіки і які виконують складноінтегровані суспільні функції
та стимулюють розвиток інших суміжних галузей. Обґрунтовано принципи
ефективної діяльності підприємств туризму: перспективність, комплексність,
рентабельність, обумовленість використання людських ресурсів цілями
підприємства, науковість, прогресивність, продуктивність, прозорість.
Ключові

слова:

підприємство

туристичного

комплексу,

ефективність

діяльності, конкурентоспроможність туристичної галузі, людські ресурси.
На сьогоднішній день в більшості країн світу туризм є однією з
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найбільших, високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки,
відіграє важливу роль в стимулюванні соціально-культурного, політичного і
фізичного розвитку, сприяє підвищенню економічного добробуту громадян
своєї країни, підпорядковуючи цієї мети виділення ресурсів на залучення
різних сегментів туристичного ринку.
На сучасному етапі ринок туристичних послуг розвивається стрімкими
темпами, намагаючись задовольнити всі зростаючі потреби населення і
отримати прибуток. З цією метою в туристичних фірмах створюються нові й
удосконалюються старі надаються послуги. Робота туристичної компанії має
ряд особливостей. Ці особливості пов'язані, перш за все, з необхідністю
прямого контакту з клієнтом, із задоволенням індивідуальних потреб кожного
споживача послуг. Ефективність туристичної компанії залежить від багатьох
факторів, пов'язаних з психологією замовників, природно-кліматичними
умовами регіону, рівнем життя людей, національними особливостями і
традиціями населення, змінами в структурі потреб, мережі підприємств сфери
послуг,

транспортних

комунікацій.

Все

це

робить

тему

підвищення

ефективності роботи туристичної компанії актуальною і створює передумови
до вивчення існуючих факторів ефективності та можливого пропозиції нових
способів їх комбінування.
Незважаючи на швидкі темпи розвитку туризму в світі, зарубіжні та
вітчизняні дослідження в області ринку туристичних послуг не отримали ще
достатнього поширення. Серед досліджень російських вчених у цій галузі, слід
виділити роботи В.І. Азара, Н.В. Буторова, В.Г. Гуляєва, Е.Н. Ільїну,
В.А. Квартальнова, Н.В.Корж, Б.А. Осадіна, Г.А. Папирян, Є.П. Пузакова,
В.Б. Сапрунова.
Туристичною фірмою є самостійно господарюючий суб'єкт з правами
юридичної особи, який на основі використання майна трудовим колективом
виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги [5].
Слід зазначити, що основна частка туристичних фірм відноситься до
малого бізнесу. Саме малий бізнес відіграє досить значну роль в економіці
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практично всіх розвинених країн, в ньому зайнято до половини працюючого
населення. Термін «мале підприємство» характеризує лише розміри фірми, але
не дає уявлення про її організаційно-правову форму [24].
Якщо розглядати підприємство з іншої точки зору, то воно постає як
організація, в рамках якої взаємодіють приватні особи, які мають свої
індивідуальні інтереси. Це цілеспрямована соціальна система.
На визначення цілей туристичної фірми впливають тісно взаємодіють з
ним інші суб'єкти загальногосподарського процесу (рисунок 1.1). Ступінь їх
впливу неоднакова.
На основі цих суб'єктивних цілей об'єктивних потреб економічної
системи формуються цілі туристського підприємства. Система цілей повинна
бути узгодженою, що враховує основні проблеми всього підприємства, а також
кошти, необхідні для їх вирішення.
Цілі туристичної фірми можна умовно розділити на дві групи економічні та соціальні.
Економічні цілі - основа всієї системи цілей, оскільки вони спрямовані на
забезпечення працездатності підприємства в ринковій економіці. Серед них
виділяються предметні цілі, що охоплюють матеріальну базу досягнення
результативних і фінансових цілей. Головна з фінансових цілей - підтримка
постійної платоспроможності та ліквідності підприємства, інакше йому
загрожує розорення. Для забезпечення ліквідності підприємство повинно
володіти певною кількістю ліквідних ресурсів (в залежності від ступеня
існуючого ризику на ринку). Одночасно обсяг ресурсів впливає на поведінку
підприємства в умовах ризику.
Отримання прибутку є результативну мета. У той же час її використання
має безпосередній вплив на фінанси підприємства: прибуток, що виплачується
власнику, не може бути використана підприємством для фінансування. Тому
визначення розміру залишеної прибутку являє собою важливу фінансову мета.
За рахунок зароблених фірмою коштів у змозі забезпечити майбутні
капіталовкладення.
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Крім названих економічних цілей, які виражаються у вартісних
показниках, слід згадати деякі інші - частково є для них передумовами і
одночасно доповнюють їх. Так, наприклад, для туристичного підприємства
важлива позиція на ринку збуту. Чим більше частка продаваних підприємством
товарів на тлі товарів конкурентів, тим вище його ринкова сила, то більша тиск,
яке допустимо надавати на конкурентів щодо ціноутворення та інших
інструментів політики збуту.
Соціальні цілі різноманітні, але всі вони пов'язані з інтересами людей, які
працюють на підприємстві, орієнтовані на створення атмосфери, яка сприяла
добрим людським відносинам і одночасно - збільшення його прибутковості і
конкурентоспроможності.
Цілі туристичної фірми повинні бути: конкретними та вимірюваними;
орієнтованими в часі; досяжними; не повинні суперечити одна одній бути
взаємо підтримуючими [12].
Зрештою, всі вони зводяться до збільшення потоку туристів і відповідно до зростання прибутковості, що сприяє зміцненню фінансового стану та
конкурентоспроможності.
Доктрина

перспективного

розвитку,

що

охоплює

цілеспрямовану

діяльність фірми протягом трьох років, містить мету, зазначену як рамкової
умови. Швидше за все, за цей період вона виявиться недосяжною, проте її слід
розглядати як надзавдання, орієнтуватися на максимум, щоб досягти якихось
етапних результатів.
Туристичні фірми мають загальні характеристики, які визначають природу
індустрії гостинності. Стратегія розвитку фірми визначає його управлінську
політику і операції:
- велика кількість підприємств різних розмірів і видів розкидані по країні і
світу;
- деякі підприємства працюють цілодобово і всі дні тижня; ціни фіксовані і
високі, пропозиція також фіксоване, але
- існує їх сезонність коливання, що залежать від непередбачуваного
попиту; це індустрія і виробництва та обслуговування;
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- існує різні клієнти з різними потребами і очікуваннями;
- обслуговування направлено безпосередньо до клієнта, а пропонований
продукт має відчутну і невловиму природу;
- багато операцій комбіновані, більшість з них проводитися одночасно;
- потрібен високий рівень координації та часто в дуже стислі
- терміни;
- крім висококваліфікованої праці існує і багато
- некваліфікованої праці;
- більшість робіт низько оплачувані;
- персонал часто змушують працювати позаурочний час; велика частка
молодіжного, жіночого та півгодинного праці;
- велика текучка всередині індустрії (між галузями) і з неї [24].
Туристична фірма функціонуєє в сильному диференційованої середовищі.
Внутрішнє середовище складається з функціональних компонентів, загальних
для всіх типів фірм (кадри, бухгалтерія, служба маркетингу та ін.). Зовнішнє
середовище - це все те, що оточує підприємство і впливає на нього, включаючи
компоненти, з яких вона складається. Середовищі ніколи не буває стабільною.
Склад, структура і стан зовнішнього середовища, що визначають систему
можливостей фірми щодо задоволення запитів споживача, обумовлюють
призначення туристської фірми. До основних напрямки діяльності туристичної
фірми слід перш за все віднести: підвищення якості турпродукту (послуги),
забезпечення конкурентної переваги, міжнародну діяльність, організаційний
розвиток.
Підвищення якості турпродукту (послуги) передбачає поліпшення його
споживчих властивостей. В даний час найвищий рівень якості турпродукту
досягнутий в Швейцарії, Німеччині, скандинавських країнах, Японії, США [47].
Забезпечити високу якість турпродукту можна за рахунок:
- постійного прагнення до вдосконалення турпродукту; відмови від
суцільного контролю;
- припинення спроб будувати довготривалу стратегію бізнесу на основі
демпінгових цін;
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- постійного підвищення продуктивності праці і зниження витрат;
використання ефективних методів спілкування між людьми, уникнути
недовіри;
- ліквідації роз'єднаності підрозділів підприємства один від одного;
організації планової роботи, припинення практики гасел, проповідей і
«мобілізації мас»;
- усунення перешкод, які позбавляють працівника права пишатися своєю
роботою;
- розробки і реалізації загальної програми підвищення кваліфікації,
створення для кожного працівника умов для самовдосконалення, формування
системи підготовки кадрів на робочих місцях;
- створення системи ефективного керівництва, а не нагляду, забезпечення
чіткого уявлення керівниками вищої ланки своїх обов'язків по постійному
поліпшенню якості турпродукту;
- нагородження тих, хто бере на себе ризик, а не тих, хто його уникає;
- заохочення творчої роботи, а не сліпого підпорядкування; спрощення, а
не марних ускладнень;
- якості, а не швидкої роботи;
- солідарності працівників, а не роз'єднаності;
- впровадження нововведень (нова продукція, нова технологія, нові методи
організації виробництва);
- використання

незатребуваних

резервів,

потенційних

здібностей,

кваліфікації, досвіду працівників і т.ін. без додаткових фінансових витрат;
- аналізу проблем і виявлення пріоритетів, чіткого визначення складу,
відповідальності і повноважень робочих груп;
- подолання опору змінам;
- утримання досягнутих результатів (перевірка ефективності результатів
впровадження, регулярне порівняння досягнутих результатів із запланованими)
[13].
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Одним з внутрішніх умов, що забезпечують конкурентну перевагу фірми, є
стратегія ресурсозбереження, так як ресурсомісткість товару є найважливішим
фактором досягнення його конкурентоспроможності.
Стратегії ресурсозбереження на турфірмі різноманітні, ними можуть бути:
- ретельне вивчення ринків збуту туристських послуг для визначення
стратегії організації по їх утриманню;
- дослідження і прогнозування поточних і перспективних потреб клієнтів
для вироблення основних напрямків діяльності;
- комплексний вплив на клієнтів фірми на всіх етапах туристичного
обслуговування;
- підтримання іміджу туристської організації;
- цілеспрямовані

інформаційно-рекламні

заходи;

забезпечення

умов,

необхідних для розвитку творчого потенціалу працівників туристичної
організації та підвищення рівня їх задоволеності і зацікавленості в роботі;
- визначення критичних областей управлінського впливу і пріоритетних
завдань, що забезпечують отримання запланованих результатів;
- «індивідуалізація» послуг на вимогу замовника; своєчасне впровадження
продукту на ринок; гнучкість продукту і т.д. [25].
Конкурентна перевага може бути забезпечено міжнародною діяльністю
туристичної фірми - діяльністю, пов'язаною з експортом і імпортом
туристського продукту, капіталів, технологій, здійсненням спільних з іншими
країнами проектів, з інтеграційними процесами в різних сферах.
До цілей туристичної фірми як експортера відносяться: розширення
діяльності, збільшення прибутку за рахунок захоплення нових ринків за
кордоном;

забезпечення

економії;

збільшення

прибутку

за

рахунок

використання відносних переваг інших країн; збільшення валютних ресурсів
фірми.
Цілями турфірми як імпортера є: модернізація та розширення бази
діяльності туристичної фірми; отримання економії за рахунок заміни
обладнання; збільшення прибутку за рахунок захоплення нових внутрішніх
ринків; розширення асортименту на національному споживчому ринку.
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До заходів, що сприяють проникненню і поширенню туристичного
продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках, відносяться:
- маркетингові дослідження ринку, що дозволяють оцінити стан і виявити
можливі напрямки (сегменти) проникнення на ринок;
- особистий продаж, тобто здійснення збутової діяльності представниками
туристичного

підприємства

шляхом

безпосереднього

спілкування

з

перспективним покупцем (споживачем);
- демонстрації, ярмарки, виставки, презентації, екскурсії, дегустації і т.ін.;
- рекламні заходи (товарні, фірмові); формування громадської думки
(паблік рилейшнз);
- формування каналів збуту (організація торгової мережі) [31].
На рівні туристичної фірми, його організаційно-технічний розвиток як
фактор стійкої роботи в перспективі здійснюється в рамках інновацій. Інновація
- це результат інтелектуальної, науково-технічної або іншої діяльності з
ефективного зміни об'єкта управління шляхом впровадження нововведень.
Нововведення можуть оформлятися у вигляді відкриття, винаходи, патенти,
раціоналізаторської

пропозиції,

нового

або

вдосконаленого

продукту,

технології, управлінського або виробничим процесу, організаційної, виробничої
або іншої структури, ноу-хау, понять, наукових підходів або принципів,
документів (стандарту, методики, інструкції, рекомендацій і т.п.), результатів
маркетингових досліджень і т.ін.
Метою інновації є підвищення якості та конкурентоспроможності
турфірми, товарів і послуг і збільшення за рахунок цього прибутку. Основними
напрямами інноваційної політики є:
- комп'ютеризація виробництва та управління на всіх рівнях;
- вдосконалення технологій; здійснення маркетингових досліджень;
- розвиток практики менеджменту і ін. [22].
Організаційна структура являє собою сукупність зв'язків між елементами
об'єкта управління. Оптимальна організаційна структура фірми повинна
забезпечувати:

ефективне

досягнення
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поставлених

цілей;

продуктивну

взаємодію штабного, науково-технічного та лінійного персоналу фірми, а також
необхідний зв'язок фірми з зовнішнім середовищем. До основних факторів, що
визначають організаційну структуру туристичної фірми, відносяться: характер і
номенклатура випускається туристського продукту; об'єм продажу; масштаб
виробництва; тип стратегії, обраний туристичною фірмою; націленість на
випуск конкурентоспроможної продукції; ступінь представленості на тур
підприємстві

всього

(географічної

або

життєвого
регіональної)

циклу
і

товару;

вертикальної

ступінь

горизонтальної

(галузевої)

інтеграції;

кваліфікація працівників; динамізм зовнішнього середовища [22].
Таким чином, туристична фірма - це самостійно господарюючий суб'єкт,
який на основі використання майна трудовим колективом надає туристичні
послуги. Туристична фірма здійснює види діяльності, спрямовані на
організацію дозвілля, рекреації, відпочинку і лікування населення. Цілями
туристичної фірми є: збільшення доходів і прибутку; оптимізація витрат на
туристську діяльність; інтенсивне використання туристських ринків і освоєння
нових; підвищення якості туристичного обслуговування. До основних напрямів
діяльності туристичної фірми відносяться: підвищення якості турпродукту
(послуги), забезпечення конкурентної переваги, міжнародну діяльність,
організаційний розвиток.
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Владислав Спринчан
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено теоретичні та методологічні засади функціонування
ефективної

системи

управління

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства. Визначено, що система управління ЗЕД схильна до впливу
внутрішніх та зовнішніх факторів. Виокремлено основні функції системи
управління ЗЕД. Визначено теоретичні особливості формування організаційноекономічного механізму управління ЗЕД підприємства.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, управління ЗЕД, функції
системи управління ЗЕД, внутрішні та зовнішні фактори, організаційноекономічний механізм.
Сьогодні значна кількість підприємств України активно здійснює
зовнішньоекономічну діяльність, це пов’язано з неспроможністю внутрішнього
ринку країни забезпечити споживання всієї виробленої продукції, зростають й
обсяги імпорту товарів та послуг для задоволення нових потреб споживачів.
Для того, щоб знайти свою нішу на українському та зовнішньому ринку,
українські

підприємства

удосконалюють

власну

зовнішньоекономічну

діяльність, визначають стратегічні напрями розвитку,підвищують якість
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продукції та послуг, тобто намагаються досягти довгострокової конкурентної
переваги. Отже, все більш важливим у сучасних економічних умовах країни
стає

побудова

підприємством

ефективної

системи

управління

зовнішньоекономічною діяльністю.
Теоретико – методологічною базою є наукові праці українських та
закордонних вчених. Так дослідження шляхів вирішення проблем щодо
вдосконалення системи управління ЗЕД підприємства проводилися такими
вченими, якБагрова І.В., Баскаков А.П.,Білий В., Босак А.О.,Борох С.В.,
Гетьман О.О.,Ганін В.І., Глазкова В.А.,Губенко В., Завьялов П., Кахович Ю.О.,
Кириченко, О.А., Кредисов А., Лозенко А., Павленко Ф.,Редіна Н.І., Щербак В.,
Яковлєв А., Якубовський М. та ін.
Метою статті є визначення теоретичних та методологічних засад
функціонування ефективної системи управління ЗЕД.
Для досягнення зазначеної мети було виконано наступні завдання:
визначено сутність системи управління ЗЕД; досліджено її особливості;
оглянуто фактори, які впливають на системи управління ЗЕД; визначено
функції системи управління ЗЕД; оглянуто організаційні структури служби
управління ЗЕД та визначено етапи її формування; досліджено методи оцінки
ефективності системи управління ЗЕД.
Сьогодні ЗЕД ведеться в основному на рівні підприємств. Можна
визначити ЗЕД підприємства як сферу господарської діяльності, яка пов'язана із
міжнародною виробничою та науково-технічної кооперацією, експортом і
імпортом товарів, виходом на зовнішній ринок.
Ефективна

організація

ЗЕД

прямо

позначається

на

підсумках

функціонування підприємства - на прибутку, рентабельності, термін окупності
інвестиційних проектів. Через це підприємства гостро потребують організації
ефективної системи управління ЗЕД, для чого необхідно враховувати структуру
даної системи управління, основні складові (домінанти), що впливають на
процес реалізації ЗЕД.
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Управління ЗЕД підприємства є впливом на процеси підготовки й
реалізації зовнішньоекономічних операцій, яке орієнтоване на підвищення
рентабельності та отримання прибутку шляхом участі у міжнародному поділі
праці.
Роль системи управління ЗЕД полягає в реорганізації і впорядкування
діяльності підсистем підприємства, що підтримують і реалізують функції ЗЕД
таким чином, щоб підприємство ефективно функціонувало і розвивалося в
умовах роботи на зовнішньому ринку. Система управління ЗЕД будується на
базі п'яти основних положень, таких як:
1) стратегія ЗЕД і довгострокові цілі;
2) внутрішня організаційна структура;
3) фінансові, матеріальні, часові та інші ресурси, що забезпечують її
функціонування;
4) зовнішнє оточення, що утворить обмеження системи;
5) центр прийняття управлінських рішень й оцінки [1].
Можна сказати, що система управління ЗЕД - це вирішення поставлених
перед підприємством проблем в області зовнішніх або пов'язаних з ними
ринків. СУ - це комплекс взаємопов'язаних та взаємозалежних елементів
управління, самих зв'язків, що реалізують цілі розвитку підприємства на
зовнішніх ринках.
Система управління ЗЕД має ряд особливостей.
Перша особливість полягає в тому, що вона є суб'єктом управління
конкретного підприємства, яке функціонує в певних умовах.
Друга особливість полягає в характері діяльності системи управління
підприємства. Її дії спрямовані як на вироблення цілей функціонування ЗЕД,
так

і

на

організацію

їх

реалізації,

контроль,

мотивацію

діяльності

співробітників, а також регулювання взаємодії підприємства з об'єктами
зовнішнього середовища.
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Третя особливість системи управління ЗЕД пов'язана з її багатомірністю,
необхідністю формування поелементного і структурного складів систем, а
також проектування процесів управління за напрямами і сферам діяльності [9].
Система управління ЗЕД схильна до впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів.
Внутрішні чинники визначаються особливостями того підприємства, в
якому формується система управління. Це перш за все характер організаційноправової форми ведення ЗЕД, рівень внутрішньої кооперації, комбінування та
спеціалізації підрозділів, склад і характер внутрішньої інфраструктури та ін. До
внутрішніх факторів, що впливає на системи управління ЗЕД підприємства,
також можна віднести інформаційне забезпечення ЗЕД; здатність до повного
аналізу кон'юнктури ринків, що дає можливість своєчасно та ефективно
задовольняти виявлені потреби споживачів; необхідний рівень адаптивних
якостей, які допомагають своєчасно реагувати на зміни зовнішнього ринку;
здатність забезпечити високоефективне функціонування підприємства за
допомогою

раціонального

використання

інвестиційного

потенціалу;

організацію синхронізації роботи організаційних, виробничих та транспортних
ланок при виконанні експортних замовлень; принципи та форми роботи
фахівців ЗЕД.
Зовнішні чинники відбивають області взаємодії з іншими системами. Ці
чинники є можливі дії всіх сегментів зовнішнього середовища: виробничого,
науково-технічного, комерційного, споживчого, ресурсного, фінансового,
трудового, сировинного, паливно-енергетичного, інфраструктурного. Особливе
значення мають фактори державного впливу: системи оподаткування, митні,
цінові та інші політики, політична, економічна та маркетингова ситуація в
країнах, які знаходяться в зоні ЗЕД підприємства [1].
Таким чином, багатогранність аспектів, які потребують врахування при
функціонуванні підприємства в області ЗЕД, диктує необхідність побудови
раціонально влаштованій системи управління ЗЕД, що включає різні відділи,
що відповідають за певні напрямки роботи та функціональні зв'язки між ними.
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Формування розгалуженої системи управління ЗЕД доцільно для всіх
підприємств незалежно від організаційно-правової форми, коли діяльність їх
повністю зосереджена на зовнішньому ринку. Форми організації служби ЗЕД
визначаються різними факторами: мотиви та потреби, що спонукають до ЗЕД
(залучення іноземних інвестицій, імпорт, експорт, участь в міжнародній
кооперації

тощо);

ступень

інтернаціоналізації

виробничої

діяльності

(підприємство бере участь чи лише має намір долучитися до міжнародних
операцій); методи реалізації продукції (через посередників чи самостійні
експортні операції); масштаби підприємства й обсяги фактичного та
потенційного

експорту\імпорту;

мають

зовнішньоекономічні

операції

постійний характер чи здійснюються епізодично [11].
Функціональні відділи та служби, які сприяють ЗЕД підприємства, можна
поділити на три групи:
•

група відділів і служб, які здійснюють планування: планово-

економічний, валютно-фінансовий, транспортний відділи, бухгалтерія;
•

група

відділів,

що

займаються

безпосередньо

маркетингом:

інженерно-технічний відділ, кон'юнктури і цін, реклами і виставок, спільних
підприємств, технічного обслуговування і запчастин;
•

група

відділів,

які

забезпечують

прийняття

і

виконання

управлінських рішень: відділи розвитку, АСУ, кадрів, закордонних відряджень,
канцелярія, адміністративно-господарський відділ [6].
Обрання одного із способів організації служби ЗЕД й організація системи
управління

ЗЕД

визначається

галузевою

приналежністю

підприємства.

Підприємству необхідно мати професійну службу ЗЕД у своєму складі, коли
експортні та інші зовнішньоекономічні операції носять постійній характер і
спрямовані на подальше розширення. В залежності від обсягу функцій можна
створити відділ ЗЕД: вбудований (у комерційну службу, наприклад) чи
спеціальний;

масштабніших

операцій

зовнішньоторговельна фірма.
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може

бути

створена

На промислових підприємствах, що беруть активну участь в ЗЕД,
зовнішньоторговельний апарат побудований головним чином у формі частини
внутрішньовиробничої структури у вигляді зовнішньоекономічного відділу або
в

якості

відносно

самостійного

підрозділу

у

вигляді

окремої

зовнішньоторговельної фірми [4].
Основні
• Планування - складання короткострокових, середньострокових і довгострокових планів
розвитку ЗЕД, а також розробка бізнес-планів для нових зовнішньоекономічних проектів.
• Організація - створення (формування) організаційних підрозділів підприємства для
здійснення зовнішньоекономічних операцій, розподіл співробітників на ділянки роботи,
наділення їх відповідними функціями, повноваженнями і відповідальністю, визначення
форм і методів підготовки і реалізації зовнішньоекономічної зв'язків.
• Координація та узгодження завдань і функцій ЗЕД з іншими відділами і підрозділами
підприємства з метою не допускати протиріч у рішеннях і забезпечувати злагодженість і
оптимізацію всієї роботи.
• Облік результатів і оцінка ефективності ЗЕД за рахунок визначення прибутковості
зовнішньоекономічних угод окремо по конкретних видів товарів по всій номенклатурі
продукції, що випускається, по регіонах, по видах операцій (експорт / імпорт) та ін.
• Контроль зовнішньоекономічних операцій (як в оперативному, так і в стратегічному
режимі - поточний моніторинг за ходом реалізації та контроль за виконанням річних,
середньострокових і довгострокових планів ЗЕД та організація проведення відповідних
ревізій по втіленню зовнішньоекономічних і маркетингових стратегій в життя.
• Забезпечення інформаційної системи обслуговування ЗЕД підприємства за рахунок
впровадження інформаційних систем управління, використання мережі Інтернет та ін.
Для створення банку даних зовнішньоекономічної інформації.
Специфічні
• Аналітична, яка передбачає вивчення міжнародної ринкового середовища, кон'юнктури
окремих зарубіжних ринків, пропозицій / запитів споживачів зарубіжних ринкових
сегментів.
• Товарно-виробнича - вдосконалення та адаптація товару до умов місцевих ринків.
• Збутова, що припускає організацію збутової мережі за кордоном для просування товарів
на експорт.
• Здійснення певної цінової політики, проведення рекламної роботи на зовнішніх ринках та
ін.

Рисунок 1 – Функції системи управління ЗЕД
*за матеріалами [7]
Відділ ЗЕД це структурний підрозділ підприємства та здійснює функції
управління ЗЕД, які поділяються на основні та специфічні (рис. 1).
При вбудованій формі організації служби ЗЕД виконання основних
функцій зосереджено в відділі (протокольно-візова, укладання контрактів і
контроль за виконанням, проведення та підготовка ділових переговорів та ін),
інші функції виконуються у відповідних відділах (економічний відділ,
бухгалтерія, служба маркетингу та ін.).
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При спеціальній формі у відділі ЗЕД реалізуються всі функції, навіть
валютно-фінансові. При збільшенні обсягів зовнішньоторговельних операцій та
їх ускладненні відділ ЗЕД перетворюється в зовнішньоторговельну фірму
(ЗТФ). Вони залучені в загальну управлінську структуру об'єднання без права
юридичної особи, проте можуть мати субрахунок на рахунку підприємства, що
надає відносну тактичну самостійність. ЗТФ може самостійно визначати
методи, форми та об'єми присутності на зовнішніх ринках, що висуває нові,
підвищені вимоги до організації системи управління ЗЕД.
Створення власної зовнішньоекономічної служби є виправданим, коли
частка експорту є значною в обсягах реалізації, зовнішньоторговельні операції
є регулярними, випускається конкурентоспроможна продукція, часом за своїми
властивостями унікальна, на відповідному сегменті міжнародного ринку
невисокий рівень конкуренції, продукція не вимагає значної адаптації до
закордонних умов використання та на підприємстві присутня необхідна
кількість фахівців із ЗЕД [3].
Формування організаційної структури ЗЕД відбувається в декілька етапів:
1.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства: аналіз діючої ОСУ

на предмет придатності до розвитку ЗЕД; дослідження структури персоналу й
потенціалу роботи на зовнішніх ринках; виділення цілей ЗЕД щодо обсягів та
структури продажів; аналіз обсягу й структури матеріальних і фінансових
ресурсів; дослідження існуючоїсистеми управління підприємством.
2.

Аналіз

зовнішнього

середовища

підприємства:

дослідження

кон’юнктури ринку, прогнозування її зміни; аналіз інфраструктури ринку та
макроекономічного середовища; аналіз конкурентного середовища; аналіз
технологічних факторів; аналіз міжнародних факторів і торгових умов.
3.

Виділення факторів, що впливають на тип ОСУ ЗЕД підприємства:

виокремлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на ОСУ ЗЕД
підприємства з урахуванням його специфіки діяльності й стратегії розвитку
ЗЕД;

аналіз

інтегральних

факторів

впливу

(макроекономічних

та

інфраструктурних); визначення сили та напряму впливу виділених факторів на
управління ЗЕД.
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4.

Вибір альтернативних варіантів формування ОСУ ЗЕД: вибір

кількох варіантів ОСУ ЗЕД на підставі аналізу ключових чинників впливу;
розроблення проектів ОСУ ЗЕД; формування системи критеріїв та показників
оцінювання ефективності ОСУ ЗЕД.
5.

Вибір оптимального варіанта формування ОСУ ЗЕД: розрахунок

показників економічної ефективності ОСУ ЗЕД; оцінювання впливу ОСУ ЗЕД
на стратегію розвитку підприємства; прийняття й оформлення рішення щодо
формування (або реорганізацію) ОСУ ЗЕД.
6.

Впровадження вибраної ОСУ ЗЕД: формування штатного розпису;

побудова та затвердження органіграми; формування та затвердження посадових
інструкцій для працівників зовнішньоекономічних підрозділів; впровадження
процедур контролю за роботою зовнішньоекономічних служб.
7.

Діагностика функціонування ОСУ ЗЕД: формування системи

моніторингу параметрів функціонування ОСУ ЗЕД; формування критеріїв
доцільності розвитку ОСУ ЗЕД; визначення порядку удосконалення окремих
елементів ОСУ ЗЕД [2,]
Принципи розробки організаційно-економічного механізму управління
ЗЕД можна сформулювати наступним чином:
•

конкретизація стратегії ЗЕД;

•

визначення функціональних підсистем, які необхідні для реалізації

процесів ЗЕД;
•

визначення блоків завдань по кожній підсистемі;

•

об'єднання

усіх

функціональних

підсистем

за

допомогою

організаційно-економічного механізму ЗЕД [10].
Ефективність управлінського процесу у великій мірі визначається
раціональним розподілом повноважень при прийнятті рішень між рівнями
управління,

тобто

співвідношенням

децентралізації

та

централізації.

Централізацією є концентрація при прийнятті рішень та зосередження влади на
вищому рівні управління. Децентралізація – це делегування прав та
відповідальності нижчому рівню управління. Оптимальне їх співвідношення
забезпечує оперативність та реалістичність управлінських рішень.
Зовнішньоекономічні служби підприємства створюються на вищому рівні
(у вигляді центральних служб стратегічного управління ЗЕД) та низовому
(у вигляді відділів оперативної роботи).
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Таким чином, кожній функціональній підсистемі відповідає певна група
цілей і завдань, процесів, які деталізовані до конкретних заходів. В силу цього
управління ЗЕД здійснюється через вже існуючі функціональні підсистеми, в
яких, можливо, будуть організовані додаткові елементи. Все це дозволяє досить
сильно підвищити ефективність ЗЕД. Завдяки тому що цілі ЗЕД опиняються
всередині організації, вони взаємопов'язані з процесами, які відбуваються на
підприємстві, і будуть перебувати з ними у взаємному розвитку. Тому під
організаційно-економічним механізмом ЗЕД розуміються єдиний процес
забезпечення взаємозалежної діяльності функціональних підрозділів у рамках
встановленої організаційної структури управління ЗЕД, ефективне планування і
оптимальний розподіл ресурсів відповідно до обраного критерію оптимальності
для досягнення цілей та реалізації стратегії на зовнішніх ринках.
Можна сформувати систему механізму в цілому і представити її вісьмома
підсистемами-блоками, такими як:
1) вибір стратегій розвитку ЗЕД;
2)

досягнення

управлінської

синергії

в

рамках

корпоративного

менеджменту;
3) вдосконалення планування ЗЕД в системі підприємства та визначення
цін виробництва;
4) розвиток маркетингових досліджень ринків продажів і закупівель,
розробка реклами та комерційних цін;
5) інформаційне забезпечення в системі корпоративного менеджменту та
моніторинг ЗЕД;
6) розробка системи адаптації та розвитку персоналу;
7) організація сервісного обслуговування і формування дилерської
мережі;
8) розвиток фінансового менеджменту і системи розрахунків з
контрагентами.
Кожен з цих блоків сприяє зміцненню, реалізації позицій підприємства на
зовнішньому ринку, його більшою адаптивності до умов навколишнього
середовища і використання конкурентних переваг [5].
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Незалежно від форми та методів роботи на зовнішньому ринку велике
значення має оцінка ефективності як самої системи управління ЗЕД, так і
окремих її частин і процесів.
При дослідженні, моніторингу та оцінці системи ЗЕД необхідно
користуватися показниками її стану, функціонування та розвитку. Не всі
показники можуть мати розрахункову форму. Часто використовують і
показники експертних, евристичних, соціологічних, тестових оцінок.
Найбільш загальними показниками системи управління є склад і
структура функцій управління, ланки і їх розподіл по щаблях ієрархії,
структура системи управління, величини ланок, розподіл повноважень
(централізація

управління),

інформаційне

забезпечення,

відповідність

кваліфікаційним вимогам, рівномірність навантаження.
Для оцінки ефективності системи управління ЗЕД також важливі оцінка
ефективності ЗЕД, експорту як такого (як співвідношення результатів і витрат
на ЗЕД), виявлення шляхів підвищення ефективності ЗЕД та їх активне
використання, відстеження динаміки ефективності, ліквідації неефективних
операцій та ін. Тому, щоб визначити ефективність ЗЕД підприємства в цілому, а
також в розрізі процесів і підрозділів, необхідна наявність достовірної
інформації і системи збору та аналізу інформації. Остання повинна забезпечити
оперативне отримання повної і несуперечливої інформації за ключовими
показниками ефективності ЗЕД, зниження часу обробки інформації й
підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні ефективності ЗЕД
на майбутній період.
Виділяють три рівні оцінки ефективності системи управління ЗЕД:
1) на підставі бухгалтерської звітності. Ефективність ЗЕД визначається
прибутковістю підрозділів підприємства, які орієнтовані на експорт\імпорт
(загальний прибуток на одиницю експортного\імпортного обороту; чистий
прибуток на одиницю експортного\імпортного обороту та ін.);
2) на підставі додаткової інформації управлінського обліку, яка дозволяє
визначити маржинальний рентабельність ЗЕД, точку беззбитковості для кожної
експортної\імпортної позиції і інші показники, більш точно відображають
ефективність ЗЕД;
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3) на підставі внутрішньої та зовнішньої інформації щодо стану процесів
ЗЕД по кожному експортному\імпортному товару, яка зіставляє не лише
результати та витрати ЗЕД по товару, країні, а також оцінює інші фактори
ефективності

(цінність

товару

для

споживача,

рівень

сервісного

обслуговування, ступень реагування на побажання клієнта щодо зміни певних
характеристик виробу) [8].
Отже, побудова ефективної системи управління ЗЕД та її своєчасне
вдосконалення, як відповідь на зміни на зовнішніх ринках, є головною
передумовою розвитку підприємства, яке здійснює експорт, експорт товарів або
послуг. Типовими засобами удосконалення системи управління ЗЕД є
створення підрозділу, який буде відповідати за ефективність веденняЗЕД;
організація та проведення маркетингового дослідження зовнішніх ринків;
обґрунтований вибір форм виходу на них; проведення аналізу внутрішнього та
зовнішнього середовища для своєчасного корегування стратегії розвитку
підприємства; вдосконалення удосконалення механізму ЗЕД. Перспективними є
дослідження практичних аспектів функціонування системи управління ЗЕД на
підприємствах України для визначення найбільш розповсюджених проблем та
шляхів їх подолання.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
В статті досліджено підходи щодо формування стратегії розвитку
підприємства. Проаналізовано підходи до визначення сутності стратегії в
класичному визначені та в сучасній науковій літературі. Узагальнено зміст
загальних характеристик економічних понять «система», «управління»,
«система управління», «розвиток». Графічно представлено сутність поняття
«система управління розвитком підприємства».
Ключові

слова:

стратегія,

розвиток,

конкурентоспроможність, ринок, стратегія розвитку.
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підприємство,

Сучасне визначення стратегії важко сформулювати одним реченням.
Багато авторитетних вчених пропонували власне бачення змісту стратегії, але
їхні визначення мають різний зміст. Розгляд існуючих концепцій стратегії
дозволяє виділити декілька підходів до визначення сутності стратегії.
Класичним підходом до визначення стратегії є її ототожнення із засобом
досягнення цілей підприємства. Він заснований на тому, що формулювання
стратегічних цілей підприємства невід’ємно пов’язане з розробкою шляхів їх
досягнення і тому в даному розумінні стратегія визначається як план або
модель дій. Так С. Василига розглядає стратегію як визначення основних
довгострокових цілей і орієнтирів підприємства,визначення курсу дій і розподіл
ресурсів, необхідних для їх досягнення [1]. При цьому основним процесом у
виборі та розробці стратегії він визначав раціональне планування. Мартиненко
М. визначив стратегію як узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення
встановлених цілей шляхом координації і розподілу ресурсів компанії [5].
Отже, можна зробити висновок, що за цим підходом стратегія охоплює
процес цілеутворення і є засобом координації цілей і ресурсів. Іншим
концептуальним підходом є розуміння стратегії як наборуправил прийняття
рішень. Він пов’язаний з подальшими дослідженнями у цій області таких
вчених як: Г. Мінцберг, І. Ансофф, М. Портер.
Проводячи дослідження стратегічної поведінки великих корпорацій на
конкурентних ринках, Г. Мінцберг з’ясував, що стратегія є не тільки планом, а
комплексом рішень та дій; і є не послідовністю виконання запланованого, а
прямо протилежне цьому, це відправна точка [5].
І. Ансоф описує стратегію як сукупність правил для прийняття рішень з
метою

забезпечення

стійкого

зростання

і

розвитку

підприємства;

виокремлюючи дві групи правил: правила взаємовідносин підприємства з
зовнішнім середовищем (стратегія бізнесу) і правила встановлення рівноваги
між власними внутрішніми змінними (організаційна концепція).
М. Портер, використовуючи ідею ланцюжка цінностей, пропонував
стратегію розглядати як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними
складовими організації для того щоб визначити, як і де додається цінність.
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Отже, особливість цього підходу полягає в тому, що у визначенні стратегії
робиться наголос на її всеосяжному характері, оскільки означені правила
передбачають розв’язання проблем розвитку підприємства, забезпечення
збалансованості його діяльності як у зовнішньому, так і у та внутрішньому
середовищі.
Стратегія – це не тільки засіб досягнення цілей і здійснення місії, це –
програма функціонування підприємства в зовнішньому середовищі, взаємодії з
конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації інтересів акціонерів,зміцнення
конкурентних позицій підприємства.
Так, Діденко Є., Моторна Ю. розглядають стратегію як напрям і масштаб
дій у довгостроковому плані, що в ідеалі приводить ресурси компанії у
відповідність до мінливого середовища функціонування (ринки, споживачі і
клієнти) таким чином, щоб компанія відповідала очікуванням власників часток
участі в ній [3].
О. Пригара визначає стратегію як установлену на досить тривалий період
сукупність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, способів і правил діяльності, що
забезпечують зростання і високу конкурентоспроможність організації, які
зміцнюють позиції на ринку, підвищують здатність до виживання в умовах
конкуренції [7].
Таким чином, за цим підходом стратегія підприємства має більшу
багатофункціональну спрямованість.
Гура О., Бобівський В. вважають, що у сучасній літературі мають місце дві
основні концепції стратегії: філософська та організаційно-управлінська [5].
Філософська – акцентує увагу на визначенні напрямку розвитку
організації, який дає відповідь на питання: в якому бізнесі діє організація і в
якому бізнесі вона повинна бути? При цьому стратегія бізнесу розробляється
для того, щоб зв’язати внутрішні можливості (потенціал)організації з її
зовнішнім середовищем.
Відповідно до організаційно-управлінської концепції – стратегії пов’язана
з конкурентними діями, заходами та методами здійснення стратегічної
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діяльності організації. При цьому вона містить відповідь на питання, як
організація діє на вибраних нею ринках. Така стратегія в літературі називається
«конкурентною стратегією» і розглядається як довгострокові ідеї діяльності
організації, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе, керуючись
власними міркуваннями в межах умов, що надає зовнішнє середовище.
Розглянуті підходи до суті стратегії та її визначення показують, що має
місце певна неоднозначність та невизначеність. Це є наслідком того, що:
− здебільшого фактичний процес розробки неузгоджений з процесом
реалізації

стратегії.

Стратегія

розробляється

з

орієнтацією

діяльності

організації на майбутнє, а її реалізація відбувається в поточному періоді;
− стратегія розглядається лише з позицій конкурентної боротьби, а не
природних змін, які повинні відбуватися в діяльності підприємства у зв’язку зі
змінами зовнішнього середовища;
− кожне конкретне підприємство повинно формувати власну стратегію,
яка за змістом та характером реалізації може мати суттєві особливості та
відмінності [3].
Отже, класичним визначенням стратегії сучасності є її розуміння як
загального напряму дій, які визначають перспективний розвиток підприємства
щодо досягнення конкурентних переваг та успіху діяльності.
Узагальнимо, що стратегія в сучасній науці управління розглядається як
результат, як сукупність взаємозалежних рішень, що визначають пріоритетні
напрямки використання ресурсів, зусиль підприємства для реалізації його місії,
забезпечення довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках, як
засіб реалізації інтересів підприємства.
Серед

сучасних

вітчизняних

авторів

варто

виділити

визначення

організаційного розвитку Цалко Т., Овсюк В., які розглядають його як систему
планованих внутрішніх організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію
функціонування організації щодо наявних та очікуваних станів її оточення.
Мартиненко М. розглядає розвиток підприємства в трьох основних
аспектах:
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− технічний

(науково-технічний)

розвиток

–

спрямований

на

вдосконалення якості продукції, технології, послуг за рахунок впровадження
техніко-технологічних нововведень;
− ринковий розвиток – полягає в розширенні сфери споживачів,
збільшенні частки ринку тощо;
− організаційний

розвиток – зорієнтований на розвиток окремого

працівника, групи, вдосконалення системи та процесів управління тощо [5].
Кожен з цих аспектів розвитку має інноваційний характер, а отже можна
стверджувати, що базовим елементом процесу розвитку підприємства є
нововведення.

Технічний

розвиток

базується

на

техніко-технологічних

нововведеннях, ринковий та організаційний види розвитку, в свою чергу,
базуються на організаційно-управлінських нововведеннях [3].
Тобто, розвиток підприємства потрібно розглядати в розрізі складових
потенціалу підприємства, тобто окрім зазначених вище аспектів, враховувати
майновий, виробничий, маркетинговий, фінансовий потенціал підприємства
тощо.
Виділяють наступні види розвитку підприємств: 1) конвергенційний
(адаптивний), що включає як зовнішню, так і внутрішню адаптацію
підприємства до умов його діяльності, що змінюються; 2) дивергенційний
(слабко адаптивний) розвиток є складовою частиною еволюційного типу
розвитку, але відповідає класу регресивного розвитку, характеризується
неможливістю керівництва здійснювати адаптивні регулюючі впливи на
діяльність підприємства через недостатність або відсутність відповідної
ресурсної підтримки і потенціалу розвитку; 3) синхронізований розвиток
зумовлений наявністю загального динамічного циклу розвитку підприємства;
4) десинхронізований розвиток є антиподом синхронізованого розвитку і
характеризується неузгодженістю ритму життєдіяльності підприємства і
зовнішнього середовища або основних сфер життєдіяльності підприємства [7].
Стратегічний

розвиток

підприємства

–

складне

багатопланове

й

багатоаспектне явище. При побудові механізмів стратегічного розвитку може
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бути використаний весь арсенал економічної науки, теорії стратегічного
управління та теорії розвитку. Стратегічне управління розвитком підприємства
– це динамічний процес, що

базується на використанні потенціалу

підприємства, орієнтується на отримання довгострокових конкурентних
переваг на ринку при своєчасному коригуванні цілей функціонування
(відповідно до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі) шляхом
інноваційної

спрямованості,

зростання

обсягів

господарювання,

реструктуризації підприємств або антикризового управління їхнім розвитком
тощо.
Таким чином, процес стратегічного управління розвитком підприємства
ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації
заходів в складі загального напрямку розвитку та координації цих процесів.
Вибір і формування стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та
способи руху до цілей. Але навіть у випадку створення комплексу необхідних
умов для її реалізації з часом можуть виникати певні труднощі і проблеми, які є
наслідком

впливу

кризоутворюючих

протиріч.

Врахування

визначених

обмежень та вирішення поставлених проблем, пов’язаних з необхідністю
розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, розробка та впровадження
методологічних основ стратегічного управління розвитком підприємства є
вимогою часу.
Система управління розвитком підприємства як економічне поняття
синтезувало у собі широко вживані терміни: система, управління, система
управління, розвиток, окреме вивчення яких дозволить у повній мірі розкрити
дану комплексну категорію. Як довів огляд наукової проблематики останніх
років, відносно управління діяльністю підприємства розповсюдженими є такі
словосполучення із терміном «система»: система показників (індикаторів,
критеріїв); система заходів, факторів; система оцінювання, контролінгу,
моніторингу,

обліку,

збалансованого,
маркетингових

бюджетування,

економічного)
комунікацій;

стимулювання;

розвитку,

система

управління та інші.
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система

збуту,

(інноваційного,

(стійкого,

бізнес-взаємодії,
інвестиційного)

Оскільки система управління розвитком підприємства є нематеріальною,
яка утворюється і функціонує завдяки управлінським діям менеджерів
підприємства, залежить від компетенції керівництва, то такі характеристики
систем як стан (зокрема, стан руху або спокою), рівновага (збереження стану
довгий час), стійкість (повернення до стану рівноваги), навчання (накопичення
знань і розвиток навичок у процесі прийняття управлінських рішень) не можуть
описувати досліджувану систему.
Отже, підкресливши основні змістовні характеристики термінів із теорії
систем, теорії управління і менеджменту, системного аналізу слід дослідити
економічну категорію «система управління», через яку зазначені теорії
безпосередньо поєднуються. Як вже відзначалося, розрізняють досить різні
системи управління (ресурсами, потенціалом та ін.), у зв’язку із чим
з’являються відповідно нові інтерпретації даного терміну із характеристикою
кожного окремого процесу. Однак навіть у загальних визначеннях цього
поняття науковці акцентують увагу на різних сутнісних аспектах.
Система управління ефективністю діяльності підприємства передбачає
реалізацію етапів, серед яких: визначення факторів, побудова системи
показників, створення системи мотивації тощо [2];
Крім цього у проаналізованих літературних джерелах зазначається, що
розвиток

сприяє

підвищенню

ефективності

і

поліпшенню

діяльності,

передбачає ефективну реалізацію функцій підприємства, є поштовхом до
отримання певних переваг, адаптації до зовнішнього середовища, протидії
негативним впливам. Вивчення розвитку перетинається із оцінкою видів
стійкості (виробничо-технологічної, організаційної, структурної та фінансової),
діагностикою

розвитку

однорідних

підприємств,

аналізом

внутрішніх

граничних можливостей [5].
Розвиток сприяє підвищенню ефективності і поліпшенню діяльності,
передбачає ефективну реалізацію функцій підприємства, є поштовхом до
отримання певних переваг, адаптації до зовнішнього середовища, протидії
негативним впливам.
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Отже, слід визнати, що з позиції управління підприємством поняття
«розвиток» містить у собі такі важливі ознаки, як спроможність до протидії
кризовим явищам, забезпечення позитивних змін у функціонуванні, досягнення
ефективності діяльності, впровадження нововведень.
Підсумовуючи результати дослідження складових загального терміну
«система управління розвитком промислового підприємства» виникає потреба
у визначенні саме тих їх характеристик, проробка яких дозволить сформувати
зміст комплексної економічної категорії у контексті реалій сьогодення і гострих
потреб

у

«новій

економіці».

Узагальнені

характеристики

складових

представлено у табл. 1.
Таким чином, з урахуванням поданих у табл. 1 характеристик основних
понять, під системою управління розвитком підприємства слід розуміти
систему, що об’єднує процеси розробки і реалізації фінансово-економічних та
виробничо-технічних управлінських рішень щодо досягнення цілей розвитку
підприємства і регулює взаємозв’язки між складовими частинами даної системи
на основі оптимізації процесів досягнення і забезпечення ефективності
функціонування у діючих умовах господарювання.
Таблиця 1 – Зміст загальних характеристик економічних понять [7]
Основні поняття
Система
Управління

Система
управління
Розвиток

Узагальненні характеристики понять
– складовими частинами системи є підсистеми, елементи;
– складові системи мають зв’язки між собою
– управління передбачає вплив суб’єкта управління на об’єкт
управління;
– управління спрямоване на досягнення цілей підприємства;
– управління реалізуються через виконання функцій
– сукупність взаємопов’язаних складових, які взаємодіють
– сукупність етапів реалізації управлінських рішень
– позитивні зміни, які підвищують ефективність діяльності
підприємства;
– зміни, що нейтралізують можливе настання кризи неплатежів,
виробництва, реалізації

У наведеному визначені на відміну від існуючих підкреслено необхідність:
− виявлення зв’язків між складовими частинами системи, урахування цих
зв’язків у процесі розробки і реалізації управлінських рішень;
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− встановлення впливу підсистем управління при їх взаємодії між собою
на ефективність функціонування підприємства;
− усунення протиріч між завданнями управління за складовими частинами
системи управління (елементами системи) на основі визначення пріоритетів та
узгодження завдань і цілей розвитку суб’єкта господарювання.
У постійному процесі розвитку підприємства, що містить щонайменше
чотири основні етапи, система управління розвитком посідає провідне місце,
оскільки відповідає за досягнення цілі розвитку, підтримку досягнутого рівня
розвитку та генерування нових цілей у складних, важко передбачуваних умовах
функціонування (рис. 1).
1. Постанов

2. Система

ка

підприємства

цілі

розвитку
підприємств

підсистема

управління

розвитком

3

ня

взаємодія

2

елемент

підсистема

елемент

цілі

розвитку
підприємств

елемент
1

3. Досягнен

1

елемент

4. Подальший розвиток підприємства
Примітка:

1 – координація управлінських дій щодо забезпечення ефективного
функціонування підприємства для досягнення цілі розвитку
– встановлення зв’язку між підсистемами з метою узгодження
2
питань щодо розвитку підприємства;
3 – узгодження цілей і завдань управління елементами підсистем;
Рисунок 1 – Графічне представлення суті поняття «система управління
розвитком підприємства»
Основою системи управління розвитком

підприємства визначено

підсистему виробництва і реалізації продукції, яка взаємодіє із такими
пов’язаними підсистемами системи управління розвитком, як підсистема
фінансового стану, підсистема ресурсного стану та підсистема зовнішнього
стану.
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Отже, для визначення пріоритетів та узгодження завдань розвитку
підприємства виникає потреба у створенні системи управління розвитком
підприємства, в якій об’єднуються процеси розробки і реалізації фінансовоекономічних та виробничо-технічних управлінських рішень та, на відміну від
існуючих підходів до сутності системи управління, що переважно розкривають
зв’язки між суб’єктом і об’єктом управління, регулюються зв’язки між
керованими елементами даної системи на основі оптимізаційних заходів.
Система управління розвитком підприємства всебічно охоплює стан основних
процесів:

фінансових,

виробничих,

інвестиційно-інноваційних,

процесів

забезпечення підприємства ресурсами, а також стан зовнішніх процесів.
Список використаних джерел:
1. Василига С. М. Особливості формування стратегій розвитку для малих
підприємств.

Ефективна

економіка.

2020.

№

1.

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/153.pdf.
2. Гура О. Л., Бобівський В. А. Стратегія розвитку підприємств в Україні.
Економіка

та

держава.

2020.

№

5.

С.

175–181.

URL:

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/34.pdf.
3. Діденко Є. О., Моторна Ю. С.

Процес інноваційного розвитку

підприємства та його особливості. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/54.pdf.
4. Князевич А. О., Крайчук О. В., Крайчук С. О., Стрільчук Р. М.
Управління інноваційним розвитком підприємств на основі теорії синергетики.
Ефективна

економіка.

2019.

№

3.

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/11.pdf.
5. Мартиненко М. О.

Теоретичні підходи до інтерпретації поняття

«розвиток підприємства». Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1.
С. 117–122.
6. Мітяєва Т. Л., Скліфос Ю. Ю. Оптимізація стратегічного розвитку
підприємства.

Ефективна

економіка.

2018.

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/98.pdf.
162

№

11.

URL:

7. Пригара О. Ю.
підприємства.

Механізм розробки інноваційної стратегії розвитку

Ефективна

економіка.

2018.

№

2.

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/53.pdf.
8. Цалко Т. Р. Овсюк В. О. Формування стратегії розвитку підприємства
в сучасних умовах економіки. Інфраструктура ринку. 2020. № Вип. 45.
С. 165–169. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/45_2020_ukr/28.pdf.
УДК 331.330.341.1
Анастасія Степанова
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ПОЛІТИКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Для досягнення успіху в бізнесі не існує готових рецептів, тим цікавіше
розглядати приклади успішної ринкової діяльності. На сучасному українському
ринку присутні тисячі підприємств, виробників і постачальників роздрібних
товарів.

Сучасний

маркетинг,

та

особливості

збутової

діяльності

розглядається фахівцями як система організації всієї діяльності підприємства
з розробки, виробництва і збуту товарів, надання послуг на основі
комплексного вивчення ринку і реальних запитів клієнтів, з метою отримання
максимального прибутку.
Ключові слова: збут, управління збутом, підприємство, збутова політика,
маркетинг, надання послуг з реалізації.
Роздрібна торгівля в Україні останнім часом розвивається дуже
інтенсивно. Розширюються вітчизняні торгові мережі, на український ринок
приходять великі іноземні компанії, які мають досвід роздрібної торгівлі по
всьому світу.
Вивченням проблем теоретичного обґрунтування збутової політики
промислового

підприємства

займалися

такі

вчені:

Л.

Балабанова,

А. Балабанець, Г. Бетс, Б. Брайндлі, С. Уільямс, В. Бурцев, О. Годін,
Г. Крилова, М. Соколова, Т. Маслова, В. Божук, Л. Ковалік, Т. Надтока,
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Жигуліна А. Ю., В. Наумов [1 – 8]. Метою даної статті є уточнення сутності
поняття збутової політики підприємства на основі визначення її особливостей
та складових елементів. На сучасному етапі розвитку економічної науки існує
велика кількість визначень такого поняття, як «збутова політика». Балабанова
Л. В. розглядає збутову політику як сукупність взаємопов’язаних елементів
збутової діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів шляхом
оптимального використання збутового потенціалу підприємства і забезпечення
на цій основі ефективності продажу [1].
У свою чергу, Маслова Т. Д. вважає, що збутова політика – це
поведінкова філософія або загальні принципи діяльності, яких фірма збирається
дотримуватись у сфері побудови каналів розподілу свого товару та
переміщення товарів у часі та просторі [4].
Вивчення поведінки споживача, його переваг, сприйняття їм різних
конкурентних пропозицій та принципи прийняття рішення про покупку
дозволяють компаніям, представленим на роздрібному ринку, приймати
правильні рішення, знижуючи рівень невизначеності і ризику. Управління
маркетингом повинне будуватися не на здогадках, а на зворотному зв'язку зі
споживачем.
Роздрібна

торгівля

сприяє

маркетингової

діяльності

підприємств,

спрямованої на пошук відповідних груп покупців, вивчення динаміки цін,
налагодження міцних зв'язків між оптовиками, а також з покупцями. Роздрібні
торговці реалізують товари кінцевим споживачам.
Для здійснення збутових заходів, необхідно враховувати велику роль тих,
від кого, по суті, і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а
саме

суб'єктів

маркетингу,

які

включають

виробників

і

організації

обслуговування, оптові та роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і
різних споживачів. Важливо відзначити, що хоча відповідальність за виконання
збутових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, ними
в більшості випадків знехтувати не можна, вони повинні обов'язково кимось
виконуватися.
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Кожна фірма, підприємство чи компанія зацікавлена в ефективному
управлінні своєю збутовою діяльністю. Зокрема, їй потрібно знати, як
аналізувати

ринкові

можливості,

розробляти

ефективний

відбирати

комплекс

підходящі

маркетингу

й

цільові

успішно

ринки,

управляти

перетворенням у життя маркетингових зусиль. Все це становить процес
управління маркетингом [3].
В умовах ринку недостатньо спиратися на інтуїцію, судження керівників і
фахівців і минулий досвід, а необхідно одержувати адекватну інформацію до і
після прийняття рішень. На характер прийнятих рішень впливає велика
кількість

чинників.

І

головне

навіть

не

в

кількості,

а

скоріше

в

непередбачуваності більшості з них. Поведінка конкурентів, наприклад, часто
виходить за рамки традиційних схем. Ситуація ускладнюється тим, що система
управління маркетингом функціонує в реальному масштабі часу.
Для зменшення ступеня невизначеності і ризику підприємство повинно
мати у своєму розпорядженні, надійної, в достатніх обсягах і своєчасною
інформацією.
Поряд з цим, будь-яка компанія, яка прагне до завоювання ринку повинна
усвідомлювати, що вона не в силах обслужити всіх без винятку клієнтів.
Споживачів занадто багато, а їх бажання і потреби часом діаметрально
протилежні. Не варто навіть намагатися завоювати відразу весь ринок,
розумніше виділити тільки ту його частину, яку саме ця компанія саме в цей
час і в цьому місці здатна ефективно обслужити. Для ідентифікації цільових
ринків і завоювання довіри споживачів, компанії звертаються до цільового
маркетингу: сегментації ринку, відбору й оцінки його сегментів і позиціювання
товарів.
Результатом процесу узгодження можливостей компанії і запитів
споживачів є надання споживачам благ, які задовольняють їхні потреби й
одержання компанією прибутку, необхідної для її існування і кращого
задоволення потреб споживачів в майбутньому. Отже, сутність маркетингу в
сфері продажу будівельних матеріалів полягає в наступному: виробляти і
продавати потрібно тільки те, що потрібно ринку, а не нав'язувати покупцю те,
що вже вироблено.
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Сьогодні на українському ринку присутні безліч відомих виробників, що
пропонують роздрібним фірмам досить широкий спектр матеріалів для
будівництва. Справедливості заради треба відзначити, що конкуренція між
продавцями дуже велика, а матеріали вельми схожі по характеристиках.
Під збутової політики підприємства, в найбільш широкому сенсі, слід
розуміти вибрані її керівництвом сукупність збутових стратегій маркетингу
(стратегії охоплення ринку, позиціонування товару і т.д.) і комплекс заходів
(рішень і дій) щодо формування асортименту продукції та ціноутворення, з
формування попиту і стимулювання збуту (реклама, обслуговування покупців,
комерційне кредитування, знижки), укладання договорів продажу (поставки)
товарів,

транспортуванні,

з

інкасації

дебіторської

заборгованості,

організаційним, матеріально-технічним та іншим аспектам збуту.
У більшості випадків виробництво і споживачі продукції не співпадають
ні в часі, ні в просторі. Тому якими б різноманітними споживацькими
властивостями не володів готовий продукт, на реальний комерційний успіх
фірма може розраховувати тільки за умови раціонально організованого його
(продукту) розподілу і обміну, тобто збуту, мета якого задоволення людських
потреб [6].
Підвищення ролі збутової діяльності торговельних підприємств на
сучасному етапі зумовлене декількома причинами: за часів товарного
насичення неможливо обійтися без спеціальних, наближених до покупця,
збутових мереж; сьогодні посилюється боротьба за споживача, що потребує
постійного вдосконалення збутової діяльності, підвищення її ефективності;
існує необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства, яка
значною мірою обумовлена організацією його збутової діяльності.
На збутову діяльність торговельних підприємств великий вплив
здійснюють керовані та некеровані фактори розподілу та, відповідно, проблеми
як зовнішнього так і внутрішнього характеру. До проблем зовнішнього
характеру належать проблеми, що пов’язані із взаємовідносинами торговельних
підприємств з іншими учасниками ринку.
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До внутрішніх проблем збутової діяльності торговельних підприємств
належать функціональні і системні проблеми збуту. До функціональних
проблем можна віднести дезорганізацію, що проявляється в роз’єднаності
зусиль служби збуту та інших відділів підприємства. До системних проблем
відносять

відсутність

стратегічного

підходу

до

збутової

діяльності

підприємства; недостатнє знання поточного й перспективного стану ринку;
непідготовленість

підприємства

до

змін

попиту;

недосконала

система

інформаційного забезпечення збутової діяльності.
Процес обміну вимагає роботи. Тому, хто хоче продавати, необхідно
шукати покупців, виявляти їх потреби, практикувати відповідні товари,
просувати їх на ринок, складати, перевозити, домовлятися про ціни і т.д.
Управління обміном та відповідно сформовано збутова політика – це
аналіз, планування, втілення в життя і контролю за проведенням заходів,
розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з
цільовими покупцями заради досягнення певної мети організації.
Сучасні вітчизняні підприємства мають альтернативи в організації
розподілу свого продукту. При цьому в її основі лежить принципова орієнтація
задоволення багатоманітних запитів кінцевого споживача (або на побудові
такої системи розподілу, яка була б ефективна як для самої фірми так і для
посередників) і спосіб її здійснення, що розглядається як сукупність дій по
максимальному наближенню товару до цільової групи споживачів (або,
навпаки, залучення споживачів до товару фірми).
Вимоги маркетингу не обмежуються лише створенням високоякісного
товару, який відповідає вимогам споживачів, та правильним встановленням
ціни на нього. Необхідно ще відповідним чином довести цей товар до кінцевих
споживачів та забезпечити його доступність цільовому сегменту ринка. Для
забезпечення ефективної реалізації вироблених товарів підприємство повинне
проводити комплекс заходів, які забезпечують фізичне розподілення товарної
ваги у ринковому просторі, доведення товарів до споживачів та організацію їх
ефективного споживання (експлуатації). Це знаходить своє відображення в
розробці маркетингової збутової стратегії.
167

Частіше під збутом розуміють транспортування, складування, зберігання,
доробку, просування до гуртових та роздрібних торгових точок, передпродажну
підготовку і власне продаж. Як бачимо збут являє собою цілу систему процесів,
а продаж завершує процес збуту товару.
Продаж - це особисте спілкування продавця і покупця, спрямоване на
отримання прибутку від збуту і яке вимагає знань, навичок і певного рівня
торгової компетенції.
Роль

збуту

в

маркетинговій

діяльності

обумовлена

наступними

обставинами:
- сфері збуту залишково визначається результат всіх зусиль, спрямованих
на розвиток виробництва і отримання прибутку.
- пристосовуючи збутову мережу до запитів споживачів, створюючи їм
максимальні зручності до, підчас та після споживання товару виробник має
значно більше шансів для перемоги в конкурентній боротьбі;
- збутова мережа ніби продовжує процес виробництва завдяки доробці
товару на його підготовки до продаж ( сортування, фасовка, упаковка);
- тільки під час збуту найбільш ефективно виявляються смаки та переваги
споживачів.
При формуванні збутової стратегії фірмі потрібно враховувати багато
факторів, основними з яких є :
- особливості кінцевих споживачів - їх кількість, скупченість, рівень
доходів.
- можливості самої фірми - її фінансовий стан, конкурентоздатність,
основні напрямки ринкової стратегії, масштаби виробництва ;
- характеристики товару - вигляд, середня ціна, сезонність виробництва,
терміни зберігання .
- ступінь конкуренції та збутова політика конкурентів - їх кількість,
концентрація, збутова стратегія та тактика .
- характеристика та особливості збуту - ємкість, звичаї та торгова
практика, щільність розподілення покупців .
- порівняльна вартість різних збутових систем.
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Розробка та реалізація збутової стратегії передбачає вирішення наступних
питань:
- вибір каналів збуту;
- вибір оптимального методу збуту;
- вибір посередників;
- організація сервісу.
Розмаїття існуючих підходів до визначення поняття збутової діяльності
підприємства вимагає його уточнення з метою поєднання у ньому складових
збутової діяльності та її визначних особливостей. Тож на основі аналізу
існуючих підходів доцільно запропонувати таке визначення даного поняття:
збутова політика – це взаємопов’язана сукупність усіх елементів збутової
діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів та забезпечення
ефективності збуту, а саме збутових та маркетингових стратегій, комплексів
заходів щодо формування асортименту, попиту та цін, а також обслуговування,
кредитування, знижок, розподілу товару та інших аспектів збуту.
Виходячи зі стратегічних цілей та аналізу ефективності управління
збутовою діяльністю підприємства, нами було визначену загальну збутову
стратегію для підприємства – поєднання двох стратегій в рамках загальної
стратегії інтенсивного росту: стратегія глибокого проникнення на ринок, що
полягає у збільшенні продажу наявних товарів на наявних ринках та стратегії
розвитку товару, що полягає у розвитку продажу нових товарів для наявних
клієнтів.
Впровадження

в

практику

збутової

діяльності

підприємства

запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності управління
збутової діяльності, а відтак і прибутковості діяльності компанії в цілому та
досягнення компанією поставлених стратегічних цілей.
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Дмитро Стрельчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто сутність та особливості управління ризиками.
Досліджено вибір стратегій та відповідних заходів мінімізації ризиків і
збитків. Проаналізовані сучасні підходи що здатні позитивно вплинути на
кількісні та якісні показники економічного зростання в кризовий період.
Сформований комплекс дій управління ризиками на підприємстві.
Ключові слова:

ризик, мінімізація ризиків, криза, стратегії управління

ризиками, цілі управління ризиками, комплексна систематика ризиків на
підприємстві.
Сучасне ринкове середовище формує умови активізації конкурентних дій,
непередбачуваності зовнішнього стану. Нестабільна політична та економічна
ситуація в країні та у світі зумовлюють зростання рівня ризику, збільшення
обсягів інформації, посилення інтеграційних процесів та підвищують його роль
у

господарській

діяльності

підприємства,

що призводить

до

високої

невизначеності прогнозів щодо можливого попиту, собівартості продукції,
рівня прибутковості. При цьому захищеність від ризиків для підприємства дає
низку переваг, зокрема можливість залучення інвестицій на розвиток
підприємства.
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Дослідження суспільних відносин доводять, що проблема ризиків набуває
все більшого загальноекономічного значення. З цієї точки зору управління
розвитком підприємства має займати ключове місце в структурі сучасного
підприємства, як найбільш перспективний механізм забезпечення стійкого
та прибуткового функціонування підприємства.
Сутність та особливості управління ризиками на підприємстві у своїх
працях досліджували І. Гайшук, Ю. С. Геврек, В.В. Дергачова, Ю. В. Рудніцька,
Ю. Є. Дуднєва, О. М. Лозовський, Н.В. Корж та інші, праці яких присвячені
аналізу різних аспектів ризику, визначенню факторів та причин їх виникнення,
та управління ризиками. Проте необхідно зазначити, що існуючі підходи до
вивчення системи управління ризиками корпоративних підприємств

є

недостатньо висвітленими у наукових працях, тому потребують подальшого
анаклізу.
Мета статті полягає у розгляді сутності та особливостей системи
управління ризиками на підприємстві, заходів по мінімізації їх впливу на
діяльність підприємства, аналізі існуючих моделей управління ризиками та
формування чітко визначеного процесу ризик-менеджменту, що дозволить
підприємству рухатись у правильному напрямку.
Будь-яка значуща діяльність завжди супроводжується ризиком, і ведення
бізнесу не є винятком. Зараз, коли пандемія COVID триває, виявлення
майбутніх ризиків та розуміння можливих наслідків цих ризиків є як ніколи
критичним. Пандемія COVID та економічний спад виявляється ключовою
моделлю навчання, коли ми дивимось у майбутнє та розробляємо нові стратегії.
Навчання ефективному управлінню цим ризиком – є першим кроком до
пом’якшення наслідків.
У період цієї кризової ситуації кожна компанія прагне зберегти своє
становище, намагаючись максимально скоротити збитки. Традиційний підхід
до управління ризиками недостатній в ризиковій ситуації, з якою стикаються
сьогодні організації. Пандемія COVID-19 – лише ще один із нових факторів
ризику, які показують, що організації використовують застарілий підхід до
управління ризиками, і особливо це стосується подій, які швидко розвиваються
[3].
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Ризик підприємства – це протиставлення результатів ділової стратегії
підприємства та її цілей. Таким чином, цей термін стосується всіх внутрішніх та
зовнішніх факторів, які можуть негативно вплинути на здатність бізнесу
досягати своїх цілей.
Управління ризиками підприємства – це набір методів, спрямованих на
запобігання

виникненню

таких

типів

неоптимальних

показників

та,

розширення, забезпечення нових можливостей для бізнесу.
Таким чином, виявлення критичних ризиків на підприємстві, встановлення
їх пріоритетів та розробка набору процедур для швидкого пом’якшення
інцидентів, що виникають в результаті таких ризиків, лежать в основі сучасного
управління ризиками на підприємстві. Ситуація невизначеності збільшує
ймовірність невдачі стратегії підприємства, ускладнює розрахунок витрат і
виявлення ризиків, пов’язаних

зі

стратегічними

напрямками

розвитку

підприємства [5]. Управління ризиком включає в себе наступні дії, рис.1:
Розробка політики в галузі управління ризиком

Аналіз ризикової ситуації

Розробка альтернативних варіантів рішень та вибір найбільш прийнятний з
них

Визначення доступних шляхів і засобів мінімізації ризику

Підготовка та планування заходів по нейтралізації, компенсації очікуваних
негативних наслідків рішень

Рисунок 1 – Комплекс дій управління ризиками на підприємстві
Метою цих дій є надання бізнесу можливісті використовувати ризики
підприємства на свою користь. Сьогодні ці практики управління ризиками в
значній мірі пояснюють, чому великі підприємства цінують дані понад усе. Це
дозволяє великим корпораціям уникнути неякісних результатів та скористатися
ризиками, які часто залякують менш підготовлених конкурентів.
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Цілі управління ризиками на підприємстві:
Ідентифікація та оцінка ризиків. Управління ризиками передбачає
виявлення як зовнішніх, так і внутрішніх ризиків, які є критично важливими
для бізнесу, та визначення їх пріоритетів на основі їх потенційного впливу на
результати діяльності. Таким чином, ідентифікація та оцінка ризиків дають
змогу зрозуміти, звідки ці ризики походять, тим самим забезпечуючи більш
активну стратегію зменшення наслідків.
Запобігання та усунення загрози. Критичні ризики часто негативно
впливають на операційну ефективність бізнесу та фінансовий процвітання. Для
запобігання цим небажаним наслідкам організаціям необхідно ретельно
планувати та ретельно виконувати процедури запобігання та усунення загрози.
Розвиваючи та чітко дотримуючись цієї політики та практики, корпорації
зможуть реагувати швидше та ефективніше на ризики чи загрози.
Ефективне використання ресурсів. Управління ризиками висвітлює, як
підприємства можуть найбільш ефективно використовувати свої ресурси.
Роблячи це, вони прагнуть досягти більшої операційної ефективності,
продуктивності та значного збільшення доходу. Наприклад, усунення будьяких надлишкових процесів та потенціалу зривів зв’язку не тільки покращує
інструменти та загальну структуру, що використовується, але також висвітлює,
як організації можуть найкраще розподіляти ресурси для управління та
звітування про ризики.
Підвищення якості внутрішнього спілкування. Управління ризиками
підприємств вимагає повної співпраці між кожним рівнем даної організації –
починаючи з польових працівників, та закінчуючи керівниками. Таким чином,
управління ризиками підприємства створює більш прозоре середовище із
повністю інтегрованою комунікацією. Це сприяє злагодженню робочого місця,
яке формує довіру між працівниками. Покращення внутрішніх комунікацій
пом’якшує ризик, пов’язаний з внутрішнім конфліктом, що порушує цілісність.
Постійне покращення. Жодна ефективна стратегія управління ризиками не
є статичною, тому важливо постійно шукати шляхи вдосконалення підходів до
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управління ризиками. Він повинен постійно пристосовуватися до припливів та
відпливів

ринкових

вимог

та

фінансових

імперативів,

щоб

постійно

вдосконалюватися. Для досягнення цієї мети підприємства повинні регулярно
проводити внутрішній аудит. Такий суворий аудит виявляє будь-які проблеми,
які можна вирішити за допомогою політики управління ризиками [4].
Викликати довіру до зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони проявляють
особистий чи фінансовий інтерес до вашої компанії, і в свою чергу,
сприймають її ризики. Відповідно, політика управління ризиками підприємства
повинна викликати довіру серед зацікавлених сторін (наприклад, працівників,
клієнтів, вищого керівництва та керівників).
З огляду на всі способи прояву ризику на підприємстві, можна надати
комплексну систематику, яка класифікує їх на:
- пецифічний для галузі сектор ризику – як можна передбачити –
унікальний для конкретного сектору компанії;
- ризик дотримання вимог можна визначити як ступінь дотримання
компаніями державних норм, а також ризики, пов’язані з недотриманням
законодавства та їх наслідками;
- ризик небезпеки часто неактивний і створює потенційну загрозу життю
та здоров’ю працівників або навколишньому середовищу на робочому місці;
- операційний ризик тягне за собою можливі зриви у повсякденній діловій
діяльності. Наприклад, найм некваліфікованих робітників на важливі посади;
- фнансовий ризик – це велика категорія, яка включає як контрольовані,
так і неконтрольовані ризики, пов’язані з ліквідністю, кредитом, поряд з
неточними фінансовими моделями, коливаннями ринку та власним капіталом;
- стратегічний ризик, як правило, виникає в результаті погано спланованих
ініціатив, відставання на кривій технологій та інновацій. По суті, ці ризики
часто тягнуть за собою наслідки погано продуманих виконавчих рішень;
- репутаційний ризик дещо пов’язаний зі стратегічним ризиком. Це часто є
наслідком одного або декількох оперативних інцидентів або стратегічних
невдач. Цей тип ризику потрапляє у свою категорію, оскільки є найбільш
шкідливим видом у всіх секторах бізнесу.
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- інсайдерська загроза – це ризики пов’язані зі зловмисною діяльністю, яку
здійснює

поточний

або

колишній

працівник,

підрядник

або

діловий

партнер.Яскравим прикладом інсайдерської загрози може бути нещодавно
звільнений працівник, доступ до конфіденційної інформації якого не був
обмежений вчасно [1].
Вибір конкретних методів і прийомів управління ризиками відображає
тактичну

цілеспрямованість

підприємства,

що

проявляється

у

виборі

оптимального методу для конкретного рішення за найбільш сприятливих умов
у певній реальній господарській ситуації, рис.2.

Рисунок 2 – Методи управління ризиками підприємства [2]
Отже, можна сказати, що управління ризиками підприємства стосуються
всього

підприємства

в

цілому,

та

характеризується

постійними

і

непередбачуваними змінами, які включає в себе комплекс різних методів і
способів які направлені на усунення перешкод при досягненні основних бізнесцілей компанії.
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Ризик породжується багатьма факторами, основними з яких є: розвиток
науково-технічного прогресу, невизначеність, непередбачуваність політичних
подій, економічна криза, індивідуальність поведінки людини. Ризик в
підприємницькій діяльності є підґрунтям виникнення кризових явищ на
підприємстві. Оцінка ризику — це визначення кількісним або якісним способом
розміру (ступеня) ризику. Профілактичні заходи хоча і знижують ймовірність
ризику, але не в змозі нейтралізувати всі пов’язані з ним негативні фінансові
наслідки.
Таким чином, використання розглянутих механізмів та інструментів
управління ризиками діяльності підприємства дозволить структурувати саму
систему управління ризиками, врахувати процедурний аспект управління
ризиками через розробку алгоритму дій і здійснити зворотний зв’язок
досліджуваного процесу, сформувавши базу даних компанії в області
управління ризиками.
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В статтi рoзкритo oснoвнi рекoмендацiйнi вимoги дo фoрмування стратегiї
рoзвитку пiдприємства. Наведено характерні ознаки стратегії діяльності
підприємства. Oбґрунтoванi гoлoвнi задачi, якi неoбхiднo вирiшувати в прoцесi
фoрмування стратегiї рoзвитку пiдприємства.
Ключoвi слoва: Стратегiя рoзвитку пiдприємства, вимoги дo фoрмування
стратегiї, цiлi пiдприємства, характер стратегiї рoзвитку.
В

сучасних

невизначенoстi

умoвах

зoвнiшньoгo

гoспoдарювання
oтoчення

зрoстання

oбумoвлює

динамiчнoстi

прoблему

та

свoєчаснoї

адаптацiї пiдприємства дo умoв, якi змiнюються, щo й передбачає успiшне
функцioнування пiдприємства на ринку. Для вирiшення данoї прoблеми
викoристoвується кoнцепцiя стратегiчнoгo управлiння, oснoвнoю ланкoю якoгo
є стратегiчне планування, а йoгo результатoм - рoзрoблена стратегiя рoзвитку.
Зважаючи на це, дана прoблема дoслiдження є дoстатньo актуальнoю, адже
рoзрoбка стратегiї рoзвитку пiдприємства залежить вiд практичних вмiнь та
навичoк прoведення стратегiчнoгo аналiзу, генерування альтернативних
стратегiй, складання стратегiчнoгo плану та фoрмування стратегiчнoї пoлiтики
пiдприємства.
Зарубiжний

i

вiтчизняний

дoсвiд

вирiшення

прoблеми

рoзвитку

пiдприємств дає змoгу видiлити набiр базoвих стратегiй. Разoм iз тим система
стратегiй кoнкретнoгo пiдприємства характеризується певними oсoбливoстями,
oскiльки вoна oб’єктивнo визначається свoєрiднiстю впливу зoвнiшньoгo
середoвища

на

дiяльнiсть

пiдприємства

та

йoгo

власним

ресурсним

пoтенцiалoм, специфiчнiстю реакцiї гoспoдарських суб’єктiв на сигнали ринку.
Наукoвo-метoдичнi

рекoмендацiї

oбґрунтування

стратегiй

рoзвитку

пiдприємств пoвиннi рoзглядатися i через призму їх галузевoї адаптацiї.
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Дoслiдженням oснoвних нaпрямiв рoзвитку i перспектив викoристaння
стрaтегiчнoгo менеджменту в умoвaх трaнсфoрмaцiйних змiн i глoбaлiзaцiї
зaймaлись тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi нaукoвцi як: Д. Aaкер, I. Aнсoфф,
Л.Є. Дoвгaнь, В.C. Кaтькaлo, Г.Б. Клейнер, Г. Мiнцберг,

М. Пoртер,

С. Прaхaлaд, Г. Хемел, A. Стрiкленд, A. Тoмпсoн, Р. Фaтхутдинoв,
З.Є. Шершньoвa тa iншi. Прoте, дaне питaння не є дoстaтньo вивченим у
нaукoвiй лiтерaтурi i пoтребує пoдaльшoгo рoзгляду.
Метoю

данoгo

дoслiдження

є

oбгрунтування

oснoвних

аспектiв

фoрмування стратегiї рoзвитку пiдприємства.
Стратегiя пiдприємства є систематичним планoм йoгo пoтен-цiйнoї
пoведiнки

в

невизначенoстi

умoвах

мiнливoгo

зoвнiшньoгo

бiзнес-середoвища

середoвища.

Включає

та

висoкoгo

рiвня

фoрмування

мiсiї

прoмислoвoгo пiдприємства, дoвгoстрoкoвих цiлей, а такoж шляхiв та правил
прийняття рiшень з метoю ефективнoгo викoристання стратегiчних ресурсiв,
визначення сильних стoрiн i мoжливoстей, усунення слабких стoрiн та захист
вiд загрoз зoвнiшньoгo середoвища задля майбутньoї прибуткoвoстi. Oтже,
стратегiя пiдприємства є планoм напряму рoзвитку пiдприємства з чiткo
визначеними цiлями, узгoдженими мoжливoстями пiдприємства, а такoж
умoвами зoвнiшньoгo бiзнес-середoвища, щo мiстить кoмплекс захoдiв, якi
забезпечать викoнання стратегiї пiдприємства. [5].
Принципи рoзрoбки стратегiї:
1. Oрiєнтацiя

на

дoвгoстрoкoвi

глoбальнi

цiлi

пiдприємства

як

гoспoдарськoї системи та екoнoмiчнi iнтереси йoгo власникiв.
2. Багатoварiантнiсть мoжливих напрямкiв рoзвитку, яка oбумoвлена
динамiчнiстю зoвнiшньoгo середoвища пiдприємства.
3. Безперервнiсть рoзрoбки стратегiї, пoстiйна адаптацiя дo змiн, щo
вiдбуваються у внутрiшньoму та зoвнiшньoму середoвищi.
4. Кoмплекснiсть рoзрoбки стратегiї, узгoдженiсть стратегiчних рiшень за
oкремими напрямками дiяльнoстi пiдприємства, видами ресурсiв, функцiями
тoщo.
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Фoрмування стратегiї рoзвитку пiдприємства – oдин з oснoвних етапiв
прoцесу

стратегiчнoгo

планування.

Стратегiя

рoзвитку

пiдприємства

визначається в результатi вивчення зoвнiшньoгo oтoчення i мoжливих
внутрiшнiх перспектив йoгo дiяльнoстi з врахуванням непередбачених
ринкoвих oбставин [2]. Вoна пoлягає у встанoвленнi дoвгoстрoкoвoї oрiєнтацiї
фiрми на будь-який вид вирoбничoї дiяльнoстi i 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 науцi iснують певнi вимoги – рекoмендацiї, щo є oбoв’язкoвими для
будь-якoї стратегiї. На сьoгoднiшнiй день мoжна визначити такi вимoгирекoмендацiї дo фoрмування стратегiй:
1. Ментальна правильнiсть oбранoї стратегiї, тoбтo знання i рoзумiння
вказаних принципiв ефективнoї стратегiї.
2. Ситуацiйнiсть. Ефективна стратегiя завжди iнтегрує характернi
oсoбливoстi 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 унiкальнoстi
oзначає цiльoвий пoшук мoжливoстей свoгo майбутньoгo бiзнесуспiху там, де
ще вiдсутнiй дoступ кoнкурентiв.
4. Майбутня невизначенiсть як стратегiчна мoжливiсть. Майбутнє є
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невизначеним в принципi i 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 сутi i дoсить гнучкoю [4].
Принципи фoрмування стратегiї рoзвитку пiдприємства:
- oрiєнтацiя на дoвгoстрoкoвi глoбальнi цiлi пiдприємства як гoспoдарськoї
системи та екoнoмiчнi iнтереси йoгo власникiв;
- багатoварiантнiсть мoжливих напрямiв рoзвитку, яка зумoвлена
динамiчнiстю зoвнiшньoгo середoвища пiдприємства;
- безперервнiсть рoзрoбки стратегiї рoзвитку, пoстiйна адаптацiя дo змiн,
щo вiдбуваються у внутрiшньoму та зoвнiшньoму середoвищi;
- кoмплекснiсть фoрмування стратегiї, узгoдженiсть стратегiчних рiшень за
oкремими напрямами дiяльнoстi пiдприємства, видами ресурсiв, функцiями
тoщo [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 науцi iснують певнi вимoги – рекoмендацiї, щo є oбoв’язкoвими для
будь-якoї стратегiї. На сьoгoднiшнiй день мoжна визначити такi вимoгирекoмендацiї дo фoрмування стратегiй:
1. Ментальна правильнiсть oбранoї стратегiї, тoбтo знання i рoзумiння
вказаних принципiв ефективнoї стратегiї.
2. Ситуацiйнiсть. Ефективна стратегiя завжди iнтегрує характернi
oсoбливoстi саме данoї кoнкретнoї ситуацiї в ключoвi фактoри майбутньoгo
стратегiчнoгo успiху данoї кoнкретнoї oрганiзацiї.
180

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 унiкальнoстi
oзначає цiльoвий пoшук мoжливoстей свoгo майбутньoгo бiзнесуспiху там, де
ще вiдсутнiй дoступ кoнкурентiв.
4. Майбутня невизначенiсть як стратегiчна мoжливiсть. Майбутнє є
невизначеним в принципi i 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 сутi i дoсить гнучкoю [3].
Дoцiльнiсть

фoрмувaння

стрaтегiї

тa

зaпрoвaдження

стрaтегiчнoгo

менеджменту у прaктику вiтчизняних пiдприємств в умoвaх трaнсфoрмaцiйних
змiн i глoбaлiзaцiї пoлягaє в нaступнoму:
– стрaтегiя,
керiвництвa

вiдoбрaжaючи

пiдприємствa,

йoгo

систему

цiннoстей,

бaчення

пoгляди

мaйбутньoгo,

вищoгo

дoпoмaгaтиме

зoрiєнтувaти персoнaл у пoтрiбнoму нaпрямку;
– рaцioнaльнa структурa екoнoмiки є тaкoю системoю вирoбництвa тa йoгo
oбслугoвувaння (iнституцiйнoгo, ресурснoгo, грoшoвo-фiнaнсoвoгo, нaукoвoтехнiчнoгo,

iнфoрмaцiйнoгo,

цiнoвoгo

(ринкoвoгo),

iнфрaструктурнoгo,

кaдрoвoгo тoщo), зa якoї фoрмується (aбo сфoрмoвaнa) нa мiсцевoму,
регioнaльнoму

i

нaцioнaльнoму

рiвнях

aгрегaцiї

неoбхiднa

кooперaцiя

вирoбництвa кiнцевoї прoдукцiї, якa мaє ринки збуту i нa яку iснує aдеквaтний
пoпит, a сaме вирoбництвo здaтне вдoскoнaлювaтися тa рoзвивaтися, тoбтo
пiдприємствa є iнтегрoвaнi (aбo iнтегруються) в мiсцеву, регioнaльну тa
нaцioнaльну гoспoдaрськi системи.
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– aнaлiз

середoвищa

пiдприємствa,

трaктуючи

вихiдну

ситуaцiю,

визнaчaтиме oбмеження, якi ним нaклaдaються i мoжливу йoгo евoлюцiю;
– сфoрмoвaнa стрaтегiя виступaтиме iнструментoм кooрдинaцiї, який буде
зaбезпечувaти узгoдження цiлей, a у випaдку виникнення прoтирiч сприятиме
дoсягненню кoмпрoмiсiв, дoпoмaгaтиме здiйснювaти дiaгнoстику дiяльнoстi
пiдприємствa, визнaчaючи причини вiдхилень мiж результaтaми тa цiлями
(причини стрaтегiчних рoзривiв);
– нaявнiсть сфoрмoвaнoї стрaтегiї пiдвищувaтиме aдaптивну гoтoвнiсть
пiдприємствa

дo

непередбaчених

змiн,

демoнструючи

зв'язoк

мiж

функцioнaльними пiдрoздiлaми пiдприємствa, сприятиме oбґрунтoвaнoму
упрaвлiнню [5].
Специфiкa зoни гoспoдaрювaння визнaчaє зaгaльну кoнцепцiю упрaвлiння.
Якщo ситуaцiя стaбiльнa, цiль визнaченa, a успiх зaлежить вiд oднoгo гoлoвнoгo
фaктoру, пoвнoвaжень, ресурси й вiдпoвiдaльнiсть дoцiльнo передaти нa мiсця.
У склaдних бaгaтoцiльoвих зoнaх вaртo зберегти стрaтегiчне упрaвлiння в
центрi. Керiвництвo фiрми пoгoдить стрaтегiю в рiзних зoнaх гoспoдaрювaння,
пiдтримуючи в спiльних iнтересaх нaступaльний пoрив oдних зa рaхунoк
резервiв, ствoрених iншими.
Таким чинoм, oднiєю з oснoвних прoблем при фoрмуваннi стратегiї
рoзвитку є вибiр спoсoбу рoзвитку пiдприємства, щo пoв’язане з вiдсутнiстю
чiтких визначень i характеристик стратегiчних альтернатив у вирiшеннi певнoї
задачi. Але для рацioнальнoгo вибoру спoсoбу пoдальшoгo рoзвитку вартo
прoвести дiагнoстику пiдприємства. Першим важливим крoкoм є вивчення
зoвнiшньoгo середoвища - це безперервний прoцес спoстереження, вивчення та
кoнтрoлю дiї зoвнiшнiх щoдo пiдприємства чинникiв iз тим, щoб свoєчаснo та
вичерпнo визначити мoжливoстi й загрoзи для пiдприємства, тoбтo пoзитивну i
негативну дiю зoвнiшнiх чинникiв - пoлiтичних, екoнoмiчних, наукoвoтехнiчних, сoцiальних, мiжнарoдних тoщo. Для рoзрoбки та здiйснення стратегiї
велике значення має аналiз ринкoвих чинникiв, якi через свoю пoстiйну
мiнливiсть мoжуть безпoсередньo вплинути на успiх абo крах пiдприємства.
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Тетяна Терлецька
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТАРТАППРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
У статті акцентовано увагу на значущості стартапів, як засобів стрімкого
розвитку економіки України. Проаналізовано стан ринку стартап-проектів та
виділено ран жований ряд країн за кількістю зареєстрованих стартап
компаній. Визначено, що сьогодні основними напрямами розробки стартапів в
Україні є ІТ-сфера, соціальна сфера, відпочинок та Fintech. Досліджено
джерела фінансування стартапів, що притаманні українським реаліям та
виявлено основні причини провалу більшості новітніх ідей.
Ключові слова: стартап, джерела фінансування, венчурні інвестиції,
краудфандінгові платформи, штучний інтелект, бізнес-ангел.
Сучасний світ не стоїть на місці, він дуже швидко змінюється. В центрі
уваги розвитку світової економіки стають нові нестандартні ідеї, інноваційні
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технології, наукові дослідження, розробки, тощо. Успішний розвиток кожної із
країн залежить від впливу сектору високотехнологічних виробництв. Поява
нових знань, лідерство у дослідженнях та розробках, створення масових
інноваційних продуктів сприяють розвитку та піднесенню національних
економічних систем.
В епоху проривних технологій, щоб зберегти своє місце на ринку та бути
конкурентоспроможними, потрібно йти в ногу із часом, використовуючи при
цьому весь арсенал сучасних технологій. Сьогодні розвиток інноваційного
потенціалу – це не тільки шлях успішного та стрімкого розвитку країни, але й її
конкурентоспроможність на світовій арені. Тому, питання розвитку стартапів в
Україні стає надзвичайно актуальним.
Дослідженню різних аспектів розвитку стартапів присвячено багато
наукових праць як вітчизняних так і закордонних науковців, серед яких слід
виділити: С. Бланка, К. Бояринова, В. Євтушенко, А. Ковальова, М. Дячук,
тощо. Але, незважаючи на значний обсяг публікацій слід зазначити, що питання
розвитку

стартапів

залишається

відкритими

та

потребує

подальшого

обґрунтування.
Увійти на ринок з інноваційною ідеєю – складний шлях. 90% стартапів не
можуть не дійти навіть до стадії запуску проекту, 70% з решти закриваються
через рік, а ще 40% з них на наступний рік. Секрет успішного стартапу – знайти
унікальну торгову пропозицію, яка б мала свою аудиторію та зацікавлених
інвесторів, завдяки яким можна було б увійти на ринок швидко [1].
Усі нові проекти проходять декілька етапів розвитку. Деякі з них можна
проводити одночасно, на інших можуть виникнути певні проблеми. Але якщо
ваша ідея варта, то вона залучить інвесторів, захопить ентузіастів і в кінцевому
підсумку задовольнить своїх клієнтів.
Найшвидшим шляхом створення інновацій є розвиток стартапів на базі
вже дійсних розробок науково-дослідних інститутів, університетів або ж за
ініціативою підприємців. За своєю сутністю стартапи націлені на покращення
та розширення масштабованого, інноваційного, технологічного продукту з
високим і швидким зростанням. Вони позитивно впливають на формування
економічного ландшафту країни.
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Сьогодні стартапи займають основну нішу у розвитку економік більшості
країн світу. Практично кожна країна має осередки, створені на базі бізнесу,
наукових

установ,

університетів,

активної

громадськості,

які

активно

просувають свої новітні ідеї та продукти на ринки товарів та послуг.
За статистичними даними до 2005 року в Україні не було стартапів. Усе
існувало на умовах аутсорсингу (компанія передає частину своїх завдань або
процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду). Основною причиною
розвитку стартапів стала криза 2008 року, після якої більша частина інвесторів
звернула свою увагу на технологічний розвиток. Саме після кризи, світ дізнався
про українські стартапи. Деякі з них отримали визнання серед населення та
розлетілись по всьому світу. Успішність українських проектів зумовлена тим,
що

засновники ідей шукають та аналізують ринкові провали, розвивають

новітні технології та працюють над створенням нових бізнес-моделей.
За даними відомого рейтингу стартап-проектів Startup Ranking, Україна
посідає 40 місце серед 150 країн (у 2020 році посіла 43 місце та було
зафіксовано 262 зареєстрованих стартап компаній) [6, с.305]. За останній
календарний рік держава обновила свою позиції, піднявшись на 3 позиції вгору
– що означає перспективність українських стартапів на світовому ринку. За
результатами аналізу в Україні на початок 2021 року зареєстровано
324 стартап-компанії. У поданій нижче таблиці подано перелік деяких країн,
ранжованих за кількістю зареєстрований стартап-компаній [2].
Таблиця 1 - Ранжований ряд країн Центральної та Східної Європи за
кількістю зареєстрованих стартап-компаній
Країна
Місце у рейтингу
Росія
19
Угорщина
41
Польща
28
Україна
40
Азербайджан
50
Румунія
48
Чеська Республіка
56
Литва
54
Естонія
49
Болгарія
55
Латвія
67
Білорусь
74
Джерело: складено автором на основі [2]
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Кількість зареєстрованих компаній
640
303
457
324
213
242
132
153
235
144
83
70

Позиція України серед інших пострадянських країн свідчить про те, що
держава

має

інвестиційну

привабливість

інноваційних

рішень

та

перспективність нових продуктів щодо завойовування зовнішніх ринків. Однак,
є країни, в яких кількість зареєстрованих стартап-компанії більша за Україну,
така ситуація пояснюється тим, що країни запроваджують різноманітні
програми з підтримки стартапів.
Не дивлячись на нестабільну економічну та політичну ситуації та ще
чимало несприятливих чинників в Україні, українці розробляють успішні
стартап-компанії. На даний час налічується близько 3000 стартап-компаній в
Україні. Зростання їх кількості відбувається за рахунок міжнародних та
локальних інвесторів. Звичайно, не можна сказати, що всі компанії є лідерами
на ринку, однак найбільша частка припадає на ІТ-сферу [3].
Говорячи

відверто,

Україна

є

однією

із

найбільш

інвестиційно

привабливих країн Центральної та Східної Європи про що говорить статистика
– за 2013-2019 рр., сумарно в українські стартап-ідеї було інвестовано 1 млрд.
доларів. Українське інтернет видання «Na chasi» разом з експертами склало
перелік найуспішніших стартапів в України за період її незалежності. В перелік
належать як новостворені стартапи, так і вже функціонуючий успішний бізнес.
Систематизація переліку представлена в таблиці 2 [4].
Таблиця 2 - Найуспішніші стартапи в Україні
Назва
стартапу

Monobank

Uklon
Petcube
Terrasoft (ІТпродукт)
Depositphotos
Grammarly

Характеристика

Перший мобільний банк в Україні
Cлужба виклику авто за вимогою
через Інтернет.
Пристрій, що дає змогу користувачам
бачити своїх домашніх улюбленців,
розмовляти та гратися з ними за
допомогою смартфону
Управління бізнес-процесами та CRM
в бізнесі.
Міжнародний фотобанк з українським
корінням.
Сервіс
текстів.

редагування

Засновники

Д. Дубілет,
О. Гороховський

Вихід на
міжнародний
ринок
Планується
вихід на ринок
банківських
послуг
Великобританії

В. Дятленко
О. Нескін,
А. Клен,
Я. Ажнюк.

США, Китай

К. Костерева, О. 100+
країн
Попов
світу.
192
країни
Д. Сергєєв
світу.
О. Шевченко, М.
англомовних
Литвин,
США, Канада
Д. Лідер

Джерело: [4, с.43]
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Вищенаведений перелік стартапів доводить про успішність українських
проектів як на ринку України, так і за кордоном. В списку наведено далеко не
всі перспективні та працюючі стартап-проекти. Такі компанії як «Uklon»,
«Monobank», «Terrasoft», «Depositphoto» вже стали відомими та впізнаваними,
брендами, товарами та послугами яких користуються як українці, так і
закордонні споживачі.
Згідно із дослідженням сервісу StartupBlink – комерційного дослідного
центру стартап-екосистем світу – Україна посідає 29 місце у світі серед
202 країн. До міст із найбільш яскравими стартап-екосистемами відносять –
Київ, Львів та Одесу. Найпопулярнішими галузями розвитку стартап-проектів в
Україні є ІТ-сфера, соціальна сфера, відпочинок та Fintech [5].
Українські стартапи мають на меті не тільки заробіток коштів, але й
вирішують життєво важливі питання нації, в напрямках освіти, медицини та
екології. Вони дійсно сприяють вирішенню важливих завдань, що стоять на
порядку денному – від побудови ефективних бізнес-процесів до створення
виробництва необхідних матеріалів зі сміття. У більшості таких проектів
використовують штучний інтелект.
Кількість українських стартапів з кожним роком зростає, але за оцінкою
експертів з усіх представлених проектів в середньому варті уваги лише 3-5%, а
результат дають тільки 1-2% [6]. Не дефіцит талановитих кадрів заважає
розвиватись стартап ринку в країні, а фінансування – ось головна проблема.
Для України існує багато можливостей в цьому напрямі (рис. 1).
Банківські кредити, конкурсні змагання для підприємців, гранти, державні
програми є досить поширеною практикою, всі інші джерела фінансування є
менш розповсюдженими, однак значно ефективнішими, як показує досвід
зарубіжних країн. Запровадження новітніх джерел фінансування стартапів за
часів кризи в Україні є актуальним. Багато дослідників вважають, що
ситуація в світі настільки складна, що може дійти до руйнівного стану, як було
це колись. Проте, криза – це потенційна можливість розвитку [6].
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Джерела фінансових коштів
Самофінансування
Краудфандінг
Бізнес-ангели
Венчурний капітал
Бізнес-інкубатори
Бізнес- акселератори
Перемоги у конкурсах стартапів
Банківські кредити
Мікрофінансування
Державні програми

Рисунок 1 – Джерела фінансування стартапів в Україні [6]
В Україні при відкритті власного бізнесу за умов невизначеності найкраще
використовувати краудфандінгові платформи, які допомагають отримати
кредит, вклад, інвестиції від більше ніж однієї людини одночасно. На таких
платформах можна розміщувати усю інформацію про проект – цілі бізнесу,
плани отримання прибутку, тощо. Ще одним перспективним джерелом
фінансування являються бізнес-ангели – звичайні люди, які зацікавлені у
вкладенням інвестицій в стартапи. В свою чергу, вони можуть запропонувати
наставництво або консультації поряд із наданням капіталу. Цікавим джерелом
коштів є венчурні фонди. Для малих українських підприємств, які знаходяться
за межами стадії запуску і вже приносять дохід, венчурне інвестування є
доцільним.
Велику увагу та допомогу стартап-проектам надає Державний Український
Фонд, але його ресурсів занадто мало, щоб в повні мірі задовольнити фінансові
потреби молодих винахідників. Заснований наприкінці 2018 року, фонд за весь
час видав 86 грантів на загальну суму більше 80 млн. грн (2,8 млн. дол.). Як
приклад, український стартап під назвою Esper Bionics – протез з технологією
інтуїтивного управління восени 2020 року отримав грант від Українського
Фонду та інвестиції від венчурного фонду SMR, але сума досі не
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розголошується. Над біонічним протезом працює команда з 11 чоловік в
Україні, хоча основний ринок збуту продукції знаходиться за океаном. У
проекту є домовленності з двома протезними клініками в США, де в кінці
квітня вже розпочнуться тести продукції [7].
Окрім дефіциту фінансування, проблемою всіх стартапів в Україні є
складнощі, пов’язані із їх запуском, при чому це стосується не тільки України,
але й амбітних підприємців за кордоном. CB Insights проаналізував
101 невдалий стартап і знайшов певні риси, які були притаманні усім їм. До
головних причин провалу стартап-проектів віднесли наступні (рис. 2) [8].

Недбало вибраний час для запуску

13%

Відсутність бізнес-моделі

17%

Витіснення конкурентами

19%

Ігнорування потреб споживачів

19%

Неправильний підбір команди

23%

Фінансова недбалість

29%

Відсутність попиту на ринку

42%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Рисунок 2 – Найпоширеніші причини провалу стартапів [8, с.307]
З поданого вище рисунку, чітко видно, що найпоширенішими причинами
закриття стартапів є відсутність потреби в продуктах (42%), фінансові
проблеми (29%), які пов’язані із нераціональним використанням коштів або їх
нестачею та відсутність збалансованої команди (23%) - саме психологічна
сумісність команди та її націленість на успіх є необхідними для успішного та
прибуткового бізнесу. Однак, причин за якими стартап

може виявитися

невдалим може бути набагато більше. Наприклад, за версією ресурсу
OlansGroup, існує 5 причин невдалості стартапів: 1) нездатність партнерів
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домовитись між собою; 2) відсутність попиту на ринку; 3) неправильно
підібрана команда; 4) недооцінка маркетингу; 5) фінансова недбалість. Тому,
при запуску проекту потрібно проаналізувати всі зовнішні та внутрішні
чинники, які можуть пагубно вплинути на розвиток бізнес-ідеї [8]
Прогрес інформаційних технологій надав великі можливості покращення
світової та української економіки зокрема. З кожним роком створення та
впровадження стартап-проектів в країні набуває значних розмірів, однак цей
процес ускладнюється специфічними проблемами, які досі держава не в змозі
вирішити: скрутне фінансове становище, низька культура підприємництва,
несприятливий інвестиційний клімат, нерозвиненість венчурного інвестування,
відсутність знань англійської мови, що стає бар’єром у спілкуванні з
потенційними іноземними інвесторами. [6].
Разом з усіма переліченими проблемами Україна має високий потенціал
розвитку ринку стартапів, так як у даній галузі немає значної конкуренції,
можна легко налагодити зв’язки з міжнародними грантовими організаціями,
фондами, що зацікавлені в розвитку інновацій та новітній видів бізнесу. Крім
того, розвиток інфраструктури для стартапів вселяє надію, що найближчим
часом ще більше українських проектів зможе стати на ноги та уникнути
зникнення, так і не заявивши про свою унікальну, важливу для суспільства ідею
[7].
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УДК 658.5.011
Лiдiя Тимoфеєва
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вiнницький тoргoвельно-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статтi наведенo аналiз прoцесу прийняття управлiнських рiшень на
пiдприємствi.

Виявленo

йoгo

oсoбливoстi.

Рoзглянутo

етапи

прoцесу

прийняття управлiнських рiшень на пiдприємствi.
Ключoвi

слoва:

рiшення,

управлiнське

рiшення,

прoцес

прийняття

управлiнськoгo рiшення, етапи прoцесу прийняття управлiнських рiшень на
пiдприємствi.
Прийняття управлiнських рiшень є oднiєю iз oснoвних функцiй менеджера
на

будь-якoму

пiдприємствi.

Саме

вiд

їх

ефективнoстi

залежить

кoнкурентoспрoмoжнiсть oрганiзацiї та мoжливiсть її пoдальшoгo iснування. На
кoжнoму пiдприємствi практика рoзрoбки та прийняття управлiнських рiшень
має свoї oсoбливoстi, щo визначаються характерoм i специфiкoю йoгo
дiяльнoстi, oрганiзацiйнoю структурoю, дiючoю системoю кoмунiкацiй,
внутрiшньoю культурoю. Прoте iснує загальний стержень, який фoрмує
технoлoгiю рoзрoбки та прийняття рiшень, щo викoристoвується у будь-якiй
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oрганiзацiї. Саме на йoгo oснoвi фoрмується уся система управлiння
пiдприємствoм, щo пoвинна швидкo та гнучкo реагувати на будь-якi змiни
зoвнiшньoгo середoвища та забезпечувати зрoстання ефективнoстi дiяльнoстi
пiдприємства.

Зважаючи

на

це,

вдoскoналення

прoцесу

прийняття

управлiнських рiшень є oдним iз прioритетних напрямiв дoслiдження у сучаснiй
науцi та практицi.
Багатo вiдoмих вчених-екoнoмiстiв рoзкривають загальнi прoблеми
прийняття управлiнських рiшень на пiдприємствi, а саме: А. М. Асаул,
М. O. Вoлoбуєв, O. С. Кoваль, М. В. Ланькo, Т. I. Лепейкo, В. С. Пoнoмаренкo,
С. К. Пoтьoмкiн, O. I. Пушкар. Прoте ними не врахoвуються oсoбливoстi
прoцесу прийняття управлiнських рiшень на українських пiдприємствах.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oсoбливoстей прийняття
упрвлiнських рiшень на сучасному підприємстві.
Прийняття рiшень - це наука i мистецтвo, яке залежить вiд тoгo хтo йoгo
приймає i на якoму етапi це вiдбувається. Кoжне рiшення нацiлене на якусь
прoблему, а правильне та вчаснo прийняте рiшення це те, щo максимальнo
вiдпoвiдає цiлi oрганiзацiї.
Вибiр управлiнськoгo рiшення неoднoзначний i багатo в чoму залежить вiд
впливу рiзних чинникiв на цей прoцес. Умoви i чинники, щo впливають на
якiсть управлiнськoгo рiшення, - рiзнoманiтнi, багатoпланoвi, знахoдяться в
дуже

складнoму

взаємoзв’язку,

взаємoзалежнi. Через

це

їх

немoжливo

oднoзначнo класифiкувати.
Управлiнськi рiшення слiд рoзглядати у трьoх аспектах:
1) вид дiяльнoстi, яка вiдбувається в керуючiй системi й пoв'язана з пiдгoтoвкoю. знахoдженням, вибoрoм та прийняттям певних варiантiв дiй (в цьoму
аспектi управлiнськi рiшення - вид рoбoти в апаратi управлiння, певний етап
прoцесу управлiння);
2) варiант впливу керуючoї системи на керoвану (в такoму рoзумiннi
управлiнське рiшення являє сoбoю oпис передбачуванoгo впливу керуючoї
системи на керoвану);
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3) oрганiзацiйнo-практична дiяльнiсть керiвника у керoванiй системi.
Управлінське рішення характеризують такі oзнаки:
- цілі. Суб'єкт управління приймає рішення, вихoдячи не з власних пoтреб,
а з метoю рoзв'язання прoблем кoнкретнoї oрганізації:
- наслідки. Рішення, щo приймаються менеджерoм висoкoгo рангу, мoжуть
суттєвo впливати на стан oб'єкта управління:
- пoділ праці. В oрганізації існує певний пoділ праці: oдні працівники
зайняті аналізoм прoблем і прийняттям рішень, інші - реалізацією прийнятих
рішень:
- прoфесіoналізм. Для прийняття рішень в oрганізації менеджер має
вoлoдіти відпoвідними знаннями, навичками, мати певний дoсвід рoбoти.
Мoжна видiлити такi oснoвнi, суб'єктивнi чинники, щo впливають на
прoцес прийняття управлiнських рiшень: oсвiта i прoфесiйний дoсвiд, який буде
ґрунтуватися на пoстiйнoму пoшуку нoвих мoжливoстей, умiннi залучати й
викoристoвувати для вирiшення пoставлених завдань ресурси iз рiзних джерел.
Для кoжнoгo рiвня працiвникiв неoбхiднo сфoрмулювати чiткi вимoги дo
їхньoгo oсвiтньoгo рiвня та квалiфiкацiї, щo визначають правo реальнoгo
ухвалення рiшень у вiдпoвiднiй сферi дiяльнoстi тoму кoнкретнi функцiї
працiвникiв пoвиннi бути викладенi у пoсадoвих iнструкцiях. Oснoвoю для
рoзрoблення пoсадoвих iнструкцiй працiвникiв, якi закрiплюють їх oбoв'язки,
права i вiдпoвiдальнiсть є Дoвiдник квалiфiкацiйних характеристик прoфесiй
працiвникiв. Цей дoвiдник є нoрмативним дoкументoм, oбoв'язкoвим з питань
управлiння персoналoм на пiдприємствах, в устанoвах i oрганiзацiях усiх фoрм
власнoстi та видiв екoнoмiчнoї дiяльнoстi [2].
Психoлoгiчнi
Е. Вiлкoкс,

oсoбливoстi.

Зарубiжнi

наукoвцi

Дж.

Вiлкoкс,

К. Кoуен вiдзначають таке:

- бiльшiсть oсiб, якi приймають управлiнськi рiшення, переoцiнюють свoї
здiбнoстi та здатнoстi в прoгнoзуваннi бажаних результатiв, i чим складнiше
ситуацiя, тим пoмiтнiше це виявляється;
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- дoсить частo oсoби, якi приймають управлiнськi рiшення, вважають
виниклi прoблеми абo такими, щo станoвлять небезпеку, абo такими, щo
ствoрюють нoвi мoжливoстi для рoзвитку, щo ґрунтується на переoцiнцi чи
недooцiнцi наявнoї iнфoрмацiї;
- кoли вибiр з низки реальних мoжливoстей уже здiйсненo, вiн стає
дoмiнуючим як перекoнання, щo призвoдить дo втрати iнших суттєвих
мoжливoстей;
- на вибiр керiвника при ухваленнi рiшення так чи iнакше впливає як
ступiнь oпрацювання прoблеми, її фoрмулювання, так i стиль викладення, тoбтo
кoмунiкацiйнi чинники, пiд впливoм яких рoбиться вибiр;
- нарештi, iндивiдуальнi психoлoгiчнi характеристики мoжуть впливати на
вiдбiр даних, неoбхiдних для ухвалення рiшення: перш за все, сприймаються
данi, якi пoтенцiйнo пoв'язанi з пoтребами; не врахoвуються тi, щo не
вiдпoвiдають цiннoстям абo вiруванням; вiдбираються на oснoвi oсoбистих
oрiєнтацiй; пoмiчаються лише тi, щo ґрунтуються на пoпередньoму дoсвiдoвi;
краще виявляються данi, якi вiдпoвiдають пoчатку абo кiнцю пoдiї тoщo [3].
Прoцес прийняття рiшень у мiжнарoднiй кoрпoрацiї складається iз
взаємoпoв’язаних етапiв:
На етапi пiдгoтoвки рiшеннявиявляються прoблеми абo мoжливoстi, щo
пoтребують прийняття рiшення; аналiз неoбхiднoї iнфoрмацiї; визначення
цiлей, щo мають бути дoсягнутi за дoпoмoгoю рiшення. Всi складoвi данoгo
етапу є взаємoпoв'язаними та взаємoзалежними.
Iмпульсoм для прийняття управлiнськoгo рiшення в

мiжнарoднiй

кoрпoрацiї є неoбхiднiсть вирiшення прoблеми (викoристання мoжливoстi) з
метoю дoсягнення (пoкращення) бажаних результатiв.
Для виявлення прoблем (мoжливoстей) збирається та аналiзується
внутрiшня i зoвнiшня iнфoрмацiя, яка має безпoсереднє вiднoшення дo данoгo
питання. З iснуючих прoблем (мoжливoстей) спoчатку вiдбирають так званi
базoвi, кардинальнi, тoбтo тi, вирiшення яких неoбхiднo здiйснити в першу
чергу; вiдiбранi прoблеми (мoжливoстi) ранжують за ступенем важливoстi;
визначають стратегiчнi напрями вирiшення з пoпередньoю ресурснoю oцiнкoю
[6].
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Пiд час аналiзу iнфoрмацiї важливе значення має якiсть iнфoрмацiї, на
oснoвi якoї визначається неoбхiднiсть прийняття рiшення. Iнфoрмацiя пoвинна
мати наступнi характеристики: бути свoєчаснoю, дoстoвiрнoю, пoвнoю та
тoчнoю. Крiм тoгo, iнфoрмацiя має бути релевантнoю, тoбтo мати безпoсереднє
вiднoшення дo прoблеми, яка рoзглядається.
На пiдставi аналiзу iнфoрмацiї фoрмують цiлi вирiшення прoблеми, при
цьoму

викoристoвується

такi

спoсoби:

прoстий

перелiк

цiлей;

метoд

структуризацiї за oбраним принципoм (пoбудoва дерева цiлей); метoд парних
пoрiвнянь (причиннo-наслiдкoве мoделювання); структуризацiя цiлей на oснoвi
лiнгвiстичнoгo аналiзу фoрмулювань, пoчинаючи з гoлoвнoї мети та кoмбiнацiї
метoдiв [7].
На етапi прийняття рiшення виявляються oбмеження, фoрмуються
альтернативи, здiйснюється їх аналiз та oцiнка, а такoж вибiр oднoгo варiанту
рiшення.
Етап реалiзацiї рiшення складається з видiлення ресурсiв, неoбхiдних для
свoєчаснoгo та пoвнoгo викoнання рiшення, дoведення прийнятoгo рiшення дo
викoнавцiв, а такoж з кoнтрoлю за викoнанням. Етап реалiзацiї рiшення є дуже
важливим, oскiльки навiть правильне рiшення, щo булo реалiзoване неналежним чинoм, має невелике практичне значення.
Умoви якoстi управлiнських рiшень:
1. Знання реальних тенденцiй рoзвитку керoванoгo oб'єкта;
2. Метoдами викoристання ствoрених тенденцiй у oрганiзацiї;
3. Oрiєнтацiя в системi рoзвитку екoнoмiки країни в цiлoму;
4. Визначення завдань щo випливають з цiєї системи для керoванoгo
oб'єкта;
5. Чiткoгo уявлення прo стан oб'єкта, зoвнiшньoгo середoвища, тенденцiї їх
рoзвитку;
6. Вoлoдiння групoю метoдiв переведення керoванoгo oб'єкта з фактичнoгo
стану в бажаний i надання йoму неoбхiдних напрямкiв рoзвитку;
7. Умiння свoєчаснo реагувати на мiнливу oбстанoвку i нoвi завдання якi
висуваються ринкoм екoнoмiчнoї пoлiтики держави;
8. Структурiзацiя прoблеми i пoбудoва дерева цiлей [2].
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Якiсть, управлiнськoгo рiшення на значнoю мiрoю визначає кiнцевий
результат i вiд низки чинникiв:
1) якoстi вихiднoї iнфoрмацiї, щo визначається її дoстoвiрнiстю,
дoстатнiстю, захищенiстю вiд перешкoд i прямих пoмилoк, фoрмoю уявлення
(вiдoмo, щo тoчнiсть результатiв рoзрахунку мoже бути вище тoчнoстi,
викoристoвуванoї дo рoзрахунку iнфoрмацiї);
2) oптимальнoгo чи рацioнальнoгo характеру прийнятoгo рiшення;
3) свoєчаснoстi прийнятих рiшень, oбумoвленoю швидкiстю їх рoзрoбки,
прийняття, передачi й oрганiзацiї викoнання;
4) вiдпoвiднoстi прийнятих рiшень дiючoму механiзму управлiння i щo
базуються у ньoму метoдiв управлiння;
5) квалiфiкацiї кадрiв, здiйснюють рoзрoбку, прийняття прийняття рiшень
та oрганiзацiю їхньoгo викoнання;
6) гoтoвнoстi керoванoї системи дo викoнання прийнятих рiшень [1]
Таким чинoм, прoцес прийняття управлiнських рiшень є oснoвoю
ефективнoї дiяльнoстi будь-якoгo пiдприємства. Саме тoму дoслiдження суттi
данoгo пoняття є невiд’ємнoю складoвoю сучаснoї наукoвoї думки. На жаль,
практика прийняття управлiнських рiшень пoказує, щo в пoвсякденнiй
управлiнськiй дiяльнoстi пiдприємств України частo нехтують пoслiдoвнiсть
прийняття управлiнських рiшень. Результатoм такoї некoмпетентнoстi мoже
стати некoректне виявлення прoблемнoї ситуацiї, фoрмування неадекватних
цiлей, i, як наслiдoк, вибiр неoптимальнoгo управлiнськoгo рiшення. Зважаючи
на це, для пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi пiдприємств пoтрiбнo oсoбливу
увагу придiляти oбґрунтoванoму пoетапнoму прoцесу пiдгoтoвки та прийняття
управлiнських рiшень.
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7. Филюк Г.М. Технoлoгiї прийняття управлiнських рiшень. Вiсник
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД
Розглянуто

сутність

та

характеристику

витрат

при

здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності. Виділені головні статті витрат на
зовнішньоекономічну

діяльність

та

встановлено

їх

місце

у

системі

менеджменту підприємства.
Ключові слова: витрати на зовнішньоекономічну діяльність; витрати,
пов’язані із експортною діяльністю; система менеджменту підприємства;
сутність витрат.
В сучасних умовах жорсткої конкуренції та переоцінених валютних курсів
через ефективне управління можна оптимізувати структуру витрат та уникнути
їх необґрунтованих складових. Особливо актуальною дана проблема є для
зовнішньоекономічної діяльності, де кожна необґрунтована одиниця витрат
спричинює зниження попиту на продукцію підприємства, що призначена на
експорт.
Прибутковість

зовнішньоекономічної

діяльності

не

свідчить

про

виправданість витрат, пов’язаних з експортом, та доцільність провадження
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таких операцій. З метою забезпечення стабільного функціонування і розвитку
будь-якого підприємства, в т. ч. експортоорієнтованого, досягнення високих
показників економічної ефективності та результативності, підвищення рівня
конкурентоспроможності як самого підприємства, так і його товарів, а також
підвищення його іміджу на внутрішньому та зовнішньому ринках, невід’ємним
елементом у системі менеджменту підприємств є витрати.
Значна

кількість

вітчизняних

і

зарубіжних

науковців

займаються

питаннями дослідження сутності витрат, їх класифікацією тощо. Серед них
доцільно виділити праці Ю.С. Цал-Цалка, О.Є. Кузьміна, А.М. Дідика,
У.І. Когут, О.Г. Мельник, Р.М. Воронко.
Основними завданнями статті є:
- розглянути сутність таких економічних категорій як «витрати»,
«експорт» та існуючих трактувань поняття «витрати на експортну діяльність»;
- удосконалити визначення поняття «витрати на експортну діяльність»;
- виокремити основні статті витрат на експортну діяльність та витрат,
пов’язаних з експортною діяльністю.
Перед

кожним

суб’єктом

господарювання,

залученим

у

операції

зовнішньої торгівлі постає питання визначення витрат на експортну діяльність
та витрат, пов’язаних з експортом і реалізацію продукції, оплатою праці
персоналу, дослідження ринку, закупівлю обладнання, проведення рекламної
кампанії, страхування, витрат на обслуговування зовнішньоекономічних
операцій тощо. Достовірне знання усіх складових витрат на експортну
діяльність та їх врахування при розробленні експортного плану свідчитиме про
доцільність (вигідність) проведення зовнішньоекономічної операції в цілому.
Для отримання таких висновків, насамперед, потрібно уточнити сутність витрат
на експортну діяльність та визначити їх роль у загальній системі менеджменту
підприємства.
В енциклопедичній та економічній літературі відсутній єдиний підхід до
визначення сутності витрат. Різноманітність трактування даного поняття у
даних літературних джерелах переважно суперечить тлумаченню, наведеному у
Податковому кодексі України та П(С)БО 16. Можна зазначити:
1)витрати – вартість спожитих для конкретних цілей факторів виробництва
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на

різних

рівнях

підприємства

з

метою

забезпечення

стабільного

функціонування та розвитку суб’єкта господарювання, а також необхідного
рівня ділової активності;
2) витрати виробництва – сукупність поточних витрат підприємства у
грошовій формі на виготовлення продукції, включаючи виробничу собівартість
та адміністративні витрати; повна собівартість продукції включає витрати
виробництва та витрати обігу (витрати суб’єкта господарської діяльності на
реалізацію продукції) [2].
У процесі ідентифікації сутності витрат на експортну діяльність першим
кроком є дослідження змісту понять «експорт» та «експортна діяльність» у
законодавчих актах, а також у економічній літературі. Сутнісна характеристика
поняття «експорт» та «експортна діяльність» у законодавчих актах та
економічній літературі наведена у таблиці 1.
Таблиця 1 - Сутнісна характеристика поняття «експорт» та «експортна
діяльність» у законодавчих актах та економічній літературі
№
з/п
1

Законодавчі акти, літературні
джерела
Закон України “Про
зовнішньоекономічну
діяльність № 808-IX від
17.07.2020

2

Облік і техніка
зовнішньоекономічної
діяльності: Навчальний
посібник. Єрмаченко В.Є.,
Лабунська С.В.

3

«Технологія
зовнішньоекономічних
операцій», « Економіка і
підприємництво» Шуляр Р.В.,
Комарницький І.М.
«Планування, організування та
мотивування
зовнішньоекономічної
діяльності» Кузьмін О.Є., Босак
А.О., Дарміць Р.З.

4

Трактування поняття «експорт», «експортна діяльність»
Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним
суб'єктам господарської діяльності (утому числі з оплатою
в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих
товарів через митний кордон України, включаючи
реекспорт товарів[1].
Експорт – продаж продукції суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності України (резидентами)
іноземним суб’єктам господарської діяльності
(нерезидентам), враховуючи оплату у не грошовій формі, з
вивезенням чи без вивезення цих товарів через митний
кордон України, включаючи реекспорт. [4]
Експортні операції передбачають продаж і вивезення
продукції за кордон для передачі їх у власність
іноземному контрагентові
Експортна операція – діяльність, що передбачає продаж та
вивезення продукції за кордон для передачі їх у власність
іноземному контрагенту
[5, с. 27]

Усі витрати, понесені суб’єктами господарської діяльності України у сфері
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реалізації продукції незалежно від типу ринку, на якому вони виникають,
обліковуються на відповідних рахунках та визнаються згідно національними
стандартами бухгалтерського обліку як витрати на збут.
Формування сутності витрат на експортну діяльність дозволяє виділити
статті витрат, характеристика яких наведена у таблиці 2. [3]
Таблиця 2 - Характеристика витрат на експортну діяльність
№

Назва витрат на

з/п

експортну

Склад витрат на експортну діяльність

діяльність
1

Витрати

на

- витрати на аналізування ринкової, споживчої, товарної структури

комплексне

ринку; вимог до товару, місткості ринку, складу конкуренції, стратегічних

дослідження

рішень, методів роботи; - витрати на дослідження поведінки та виявлення

експортного

потреб у реальних та потенційних споживачів;

ринку

- витрати на аналізування і оцінювання маркетингових, фінансових та
виробничих можливостей суб’єкта господарювання;
- витрати на проведення сегментування експортного ринку та вибір
цільових сегментів.

2

Презентаційні

- витрати на пошук, вибір та встановлення контакту із іноземним

витрати

контрагентом;
- витрати на організацію прийомів, придбання і розповсюдження
фірмових подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків продукції;
- витрати на участь у торгово-промислових ярмарках та виставках,
враховуючи оформлення вітрин виставок-продажу (включаючи оплату
відряджень працівників підприємства);
- витрат на захист прав власності суб’єкта господарювання

3

Витрати
розробку
експортного
плану

на

- витрати на аналізування та проробку конкурентних матеріалів,
оформлення конкурентного листа, розрахунок експортних цін;
- витрати на складання бюджету експортних операцій, запровадження
системи бюджетування експортної діяльності на підприємстві.

Міжнародні правила здійснення експорту включають:
- спосіб встановлення контакту із іноземним контрагентом (направлення
оферти, проформи контракту чи комерційного листа);
- базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами трактування
комерційних термінів INCOTERMS-2020;
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- валютно-фінансові умови контракту, що передбачають визначення
валюти ціни та платежу; курсу перерахунку однієї валюти в іншу; захисних
валютних застережень; умов, засобів, форм та гарантій платежу, а також
банківських організацій, що будуть виступати гарантом виконання сторонами
взаємних зобов’язань;
- врахування торгових звичаїв, принципів введення переговорів, які
склались у міжнародній практиці тощо.
Витрати є одним із важливих та необхідних для дослідження об’єктів у
всій сукупності виробничогосподарських процесів підприємства. Основною
метою будь-якого підприємства незалежно від сфери та профілю діяльності є
отримання максимального прибутку. Загалом витрати на експортну діяльність
є надзвичайно важливим об’єктом у системі управління зовнішньоекономічною
діяльністю та потребують створення окремої системи обліку з метою
одержання достовірних результатів за експортними операціями, розрахунку
основних показників та прийняття оптимальних рішень стосовно доцільності
проведення таких операцій.
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ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто зміст та цілі зовнішньоекономічної діяльності на
підприємствах в сучасних умовах. Вказано на базовий національний інтерес та
основний геополітичний пріоритет зовнішньої політики України.
Ключові слова: менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність, підприємство,
технологія, ефективність.
Зовнішньоекономічну

діяльність розуміють

як

один

з

аспектів

зовнішньоекономічних зв’язків, як сферу самостійної виробничо-комерційної
діяльності підприємств і організацій. В ході реформи економіки України
підприємства й організації одержали право виходу на зовнішній ринок. Вони
самостійні в виборі іноземного партнера і номенклатури товарів для експортноімпортної

угоди,

у

встановлені

ціни,

в

визначені

виду

і

форми

зовнішньоекономічної діяльності [1].
Зовнішньоекономічні зв'язки являють собою господарські, торговельні,
політичні відносини між країнами, що встановлюються на рівні урядів тих чи
інших держав.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської
діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й науково-технічною
кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на
зовнішній ринок.
Зовнішньоекономічна діяльність у всіх країнах спрямована на:
- сприяння вирівнювання темпів економічного розвитку;
- порівнянність витрат виробництва на національному та світовому рівнях;
- реалізацію переваг міжнародного поділу праці, що сприяє зростанню
ефективності національних економік [2].
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Практичне значення зовнішньоекономічної діяльності для країн полягає в
можливості одержувати валютну виручку від експорту, підвищувати технічний
рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш ефективної техніки та
технологій), виробляти конкурентоспроможну продукцію.
У сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність держав являє собою
систему економічних відносин, які складаються при обміні ресурсами між
країнами та їх економічними суб'єктами. Економічні відносини запроваджують
усі аспекти економічного життя держави: виробництво, торгівлю, інвестиційну
сферу та фінанси [3].
До цілей зовнішньоекономічної діяльності належить ознайомлення з
різними

аспектами

зовнішньоекономічної

діяльності

закордонними організаціями і фірмами, а також

підприємств

із

розгляд і оцінка

перспективних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Основні цілі зовнішньоекономічної діяльності:
- зміна обсягу експорту та імпорту;
- забезпечення країни необхідними ресурсами (сировиною, енергією
тощо);
- зміна співвідношення експортних та імпортних цін.
Дані цілі досягаються через вирішення наступних завдань:
1) вивчення теоретичних основ міжнародного поділу праці та міжнародної
торгівлі;
2) вивчення прийомів та методів міжнародної торгової політики;
3) вивчення методів міжнародного ціноутворення;
4) вивчення організації і техніки зовнішньоекономічних операцій.
Зовнішньоекономічна діяльність у всіх країнах виконує ряд функцій, серед
яких:
- сприяння вирівнюванню рівня економічного розвитку національного та
світового;
- виконання співставлення національних та світових витрат виробництва;
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- реалізація переваги міжнародного розподілу праці (МРП) та сприяє
підвищенню ефективності національної економіки;
- організація та обслуговування міжнародного обміну природними
ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах;
- міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного
поділу праці;
- організація міжнародного грошового обігу [4].
Ці функції характерні для зовнішньоекономічної діяльності України, із
певною специфікою, що обумовлена сучасним етапом розвитку національної
економіки, її реформуванням, ставленням ринкових відносин та початковим
етапом інтеграції України в світову економіку.
Взаємовідносини підприємств України та іноземних держав базуються на
взаємовигідних умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Надання підприємствам права самостійно виходити на світовий ринок та
встановлювати прямі

зв’язки з іноземними партнерами дає їм можливість

підвищувати ефективність свого функціонування через:
- появу нових фінансових і технічних можливостей,
- більш швидке оновлення матеріально-технічної бази,
- збільшення експортного потенціалу,
- підвищення якості і конкурентоспроможності продукції [5].
Це відкриває перед підприємством нові можливості та реалії.
Результат від зовнішньоекономічної діяльності підприємства входить до
загального підсумку його фінансово-господарської діяльності. Але фінансова
робота, що забезпечує цю діяльність вимагає знання чинного законодавства про
ЗЕД, валютного законодавства та техніки здійснення валютних операцій,
митного законодавства та ін.
Зовнішньоекономічна

діяльність

вітчизняних

підприємств

ототожнюється із здійсненням експортно-імпортних операцій, які можуть мати
різні

прояви і тенденції. Тобто, вони можуть бути прибутковими чи

збитковими для підприємства. Для того, щоб визначити міру їх ефективності
на кожному підприємстві проводять комплекс таких заходів як маркетингові
дослідження, аналіз позитивних сторін операції, недоліки і вади операції, тощо.
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Вихід підприємства на зовнішній ринок, зовнішньоекономічну сферу,
дозволяє підвищити загальну ефективність функціонування підприємства.
Здійснення підприємством ефективної зовнішньоекономічної діяльності має
значення не лише для самого підприємства, а й для країни в цілому, адже
зростає національний дохід країни, зростає продуктивність праці, знижується
собівартість

продукції,

впроваджуються

ресурсозберігаючі

технології,

збільшується питома вага експорту, зростає рівень автоматизації і механізації,
збільшуються обсяги іноземних інвестицій.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства повинна бути доцільною та
ефективною. У ЗЕД ефективність проявляється у максимізації прибутку при
мінімальних витратах, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічних
операцій.
Виходячи з даних положень, виділимо наступні вихідні положення
ефективного ведення зовнішньоекономічної діяльності:
- вона ґрунтується на високому рівні продуктивності праці;
- в окремих галузях на світовому ринку конкурують не країни, а фірми;
- національна конкурентна перевага має відносний характер;
-динамічне оновлення
діяльність галузей

орієнтованих на зовнішньоекономічну

веде до сталих конкурентних

переваг,

а

не

до

короткострокового виграшу на рівні зниження витрат [1];
- конкурентні переваги в галузях промисловості створюються протягом
десятиріч або довшого строку;
- країни домагаються цих переваг завдяки своїм розбіжностям, а не
схожості.
Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:
- розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою
максимізації прибутку;
- закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і
обладнання;
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- залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з
урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з
внутрішнім ринком;
- залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва,
зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових тов
ар-них ринках;
- участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні
виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.
Мотивами виходу бізнесу підприємства за межі своєї країни виступають
по-перше, більш низькі виробничі витрати, дешева робоча сила. По-друге,
торговельні

бар'єри через обмеження на експорт і імпорт. По-третє,

антимонопольні закони, що можуть обмежувати максимальну частку ринку.
По-четверте, одержання вигод із сприятливих можливостей здійснення бізнесу
за кордоном, наприклад, проникнення на нові ринки. Обмеженість життєвого
циклу продукту в країні товаровиробника дає можливість підвищити попит на
ринках інших країн тощо.
Отже, підприємства можуть проникнути на міжнародні ринки як за
допомогою експорту продукції, ліцензування, створення спільних підприємств,
прямих капіталовкладень, так і через створення транснаціональних корпорацій.
У будь-якому з цих випадків суб'єкти підприємництва змушені пристосовувати
практику ведення справ до унікального зовнішнього середовища, тобто до
вимог міжнародного бізнесу.
Базові національні інтереси та геополітичні пріоритети є основою для
формування стратегічних завдань і цілей зовнішньополітичного курсу України.
На сьогодні базовим національним інтересом та основним геополітичним
пріоритетом зовнішньої політики України є її розвиток як незалежної держави
разом

із

збереженням

національних

цінностей,

соціально-

культурної

ідентичності, забезпеченням економічної безпеки та політичного суверенітету.
Реалізація цього базового національного інтересу є важливою передумовою
гарантування безпеки, добробуту, соціального і культурного прогресу для всіх
громадян України.
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Стратегічними

напрямами

розвитку зовнішньоекономічної

орієнтації

підприємств України мають стати підвищення якості продукції та нарощення
експортного потенціалу за рахунок диверсифікації товарної пропозиції
товарами із високою доданою вартістю.
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Олександр Фомін
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
У статті проаналізовано управління закладом охорони здоров’я в процесі
реформування, з’ясовано фінансово-економічні питання медичної реформи та
ефективного функціонування медичних закладів. Автором запропоновано
207

логічну модель взаємоузгодження економічних засобів і напрямів роботи
медичного закладу, яка ґрунтується на долучені до збалансованого трикутника
дій «послуга – постачальник – замовник».
Ключові слова: система менеджменту організації; якісні характеристики
ефективної системи менеджменту організації; конкурентоспроможність
організації; розвиток організації.
Соціальна важливість і зростання підприємницької активності підвищують
вимоги до забезпечення високої ефективності діяльності медичних підприємств
та установ. У зв’язку з цим в Україні, особливо виникає потреба у формуванні
дієвого механізму управління ефективністю діяльності сфери охорони здоров’я
в умовах започаткованої реформи.
Система охорони здоров'я складається з комплексного набору об'єктів,
видів діяльності і процесів, що включають широке коло учасників, кожен з яких
привносить в систему особливий набір потреб, пріоритетів і критеріїв оцінки.
Як і в інших організаціях, підвищення рівня конкуренції, розширення
видів медичних послуг, розвиток спільних підприємств, підвищення якості і
акцент на неухильне поліпшення свідчать про кардинальні зміни в діяльності
медичних організацій. Одним з важливих змін в сучасній індустрії охорони
здоров'я є все більш обізнаний споживач з підвищеними вимогами до
інформації про можливості надання йому допомоги для прийняття відповідних
рішень.
Хороший менеджмент вимагає достовірної та своєчасної інформації про
факти для прийняття рішень. Незважаючи на безсумнівну істину цього
твердження, в медицині переважає тенденція покладатися на інтуїцію і думки, а
також припускати, що організація "робить правильні речі правильно" без будьякого підтвердження з боку фактів [2].
Оцінка ефективності забезпечує адміністрацію медичних підприємств та
установ твердими доказами про існуючу практику, значеннях, думках і
припущеннях, і дозволяє їй розробити системні засоби виявлення недоліків і
поліпшення ефективності роботи установи.
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В

українській

системі

охорони

здоров'я

застосовуються

Методичні

рекомендації «Оцінка ефективності організації і наданні первинної медикосанітарної допомоги», розроблені Українським інститутом стратегічних
досліджень МОЗ України та ін. В 2011 р [3]. Вони містять 47 основних
індикаторів за наступними напрямками: доступність медичної допомоги;
орієнтація на пацієнта; співпраця та координація медичної допомоги;
профілактика; рішення медичних потреб пацієнтів; повнота володіння
кваліфікаційними компетенціями; розвиток медичної допомоги.
Незважаючи на різну кількість індикаторів і різне призначення, методичні
рекомендації МОЗ України використовують метод бальних оцінок мають
виключно медико-соціальну спрямованість, що не враховує економічну
ефективність медичних підприємств та установ.
В сучасній зарубіжній економічній теорії можна виділити три основні
підходи до оцінки ефективності організації.
Перший підхід – управлінський, що передбачає, що оцінка ефективності
повинна бути інтегрована в процес планування і бюджетування організацій [4].
Другий підхід – операційний, який би розглядав процес оцінки
ефективності як «набір показників, які використовуються для кількісного
визначення ефективності та результативності дій» [4]. З операційної точки зору,
оцінка ефективності розглядається як процес, в якому є зворотний зв'язок, що
доставляє інформацію про результати дій членам організації [5].
Третій підхід – стратегічний, пов'язаний зі стратегічним менеджментом,
якому велике значення приділяється взаємозв'язку між вищим керівництвом і
операціями. Визначення цілей і пов'язані з ними вимірювання пов'язують
стратегічні ініціативи з поточної ефективністю [43]. Менеджменту також може
бути надана оцінна інформація, пов'язана з поточною стратегією.
Розглядаючи весь спектр існуючих в теорії та практиці систем
вимірювання ефективності організації, можна виділити наступні:
Збалансована матриця вимірювання ефективності (ЗМВЕ), вперше
представлена в 1989 р Е. Кіганом та ін. [4] Даний підхід включає в себе оцінку
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як фінансових, так і нефінансових показників. На думку Е. Нілі [5] ця матриця
досить проста у використанні для вимірювання ефективності. До недоліків
даної системи можна віднести наступне: відсутність в ній ключових показників
ефективності, які можна було б використовувати в аналізі, прогнозуванні та
порівняльному аналізі ефективності; дана матриця не має чітких зв'язків між
різними аспектами ефективності бізнесу, що ускладнює проблему оцінки
ефективності системи;
Система піраміди ефективності (СПЕ), спочатку розроблена в 1990 р
А. Джадсоном, а потім вдосконалена Р. Лінчем і К. Кроссом. На думку Е. Нілі
та ін.

ця система чітко пов'язує воєдино ієрархічне уявлення вимірювання

ефективності бізнесу з точки зору бізнес-процесів. Вона також корисна для
опису того, як цілі доносяться до персоналу і як показники можуть бути
визначені на різних рівнях організації. СПЕ відстежує ефективність на різних
рівнях організації. Це дозволяє чітко розмежувати показники, які становлять
інтерес для зовнішнього середовища – задоволення потреб клієнта, якість і
логістику, а також показники, які в першу чергу представляють інтерес для
самого бізнесу (внутрішні) – продукція, тривалість циклу, відходи та ін. Разом з
тим , у СПЕ є ряд недоліків, а саме: вона не враховує прямі трудові показники;
в ній не уточнюються деталі, що стосуються форми показників і процесу їх
розробки, а також не встановлені ключові показників ефективності.
Збалансована система показників (ЗСП), запропонована в 1992 р.
Капланом і Д. Нортоном. ЗСП дозволяє менеджерам поглянути на бізнес з
чотирьох

важливих

точок

зору:

фінансової

точки

зору,

внутрішньої

перспективи, перспективних клієнтів і з точки зору навчання і зростання.
Підкреслено, що перевага цієї системи полягає в способі інтеграції різних
класів ефективності роботи організації. ЗСП показує багатоаспектність
діяльності організації [5].
Вимірювання ефективності за допомогою Аналітичного ієрархічного
процесу (АІП), розробленого в 1980 р Т. Сааті [51], який забезпечує гнучкий і
легко зрозумілий спосіб аналізу складних проблем. Це багатокритерійний
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метод прийняття рішень, який враховує як суб'єктивні, так і об'єктивні
чинники, що розглядаються в процесі прийняття рішень. Разом з тим, дана
модель включає не тільки оцінку, але і ряд інших елементів процесу управління
ефективністю організації, які більш детально будуть розглянуті в наступному
підрозділі даної роботи;
Система «ресурси-процеси-продукти-результати», запропонована в 1996
р. М. Брауном, яка заснована на твердженні про те, що кожен етап цього
ланцюжка є драйвером ефективності для наступного етапу. Дана система
встановлює причинно-наслідкові зв'язки між показниками ефективності і є
концептуально привабливою і корисною, оскільки підкреслює різницю між
показниками ефективності вхідних ресурсів, процесів, проміжними і кінцевими
результатами;
Більшості

з

описаних

вище

систем

вимірювання

ефективності,

використовуваних в організаціях, не вистачає гнучкості, тобто здатності
змінюватися, так як вони зосереджені на минулому, а не на майбутньому. У
сучасному динамічному середовищі, при прискорюються інформаційних
потоках недоречно розглядати розробку і впровадження системи вимірювання
ефективності діяльності як послідовний процес. Проектування, впровадження і
застосування результатів вимірювань повинні здійснюватися паралельно як
безперервно розвивається процес, в якому постійно відбуваються зміни
стратегічного напрямку і вимог навчання організації. Це повинно забезпечувати
швидке і ефективне виконання стратегії організації.
Критичний аналіз вищеописаних систем вимірювання ефективності
організації дозволив нам сформулювати такі характеристики, якими повинна
володіти дієва система вимірювання ефективності:
вимір ефективності за кількома взаємопов'язаними перспективами;
достовірність, надійність і простота у використанні; зв'язок з цінністю і
стратегією організації;
чутливість до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі
організації, повинні містити ключові показники ефективності;
орієнтованість на порівняння, моніторинг прогресу;
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базування на ключових факторах успіху і драйвери ефективності, що
найбільш важливо, на наш погляд, так це те, що така система не повинні бути
автономною. вона повинна бути частиною системи управління ефективністю
діяльності організації;
ефективність охорони здоров'я, його служб і окремих заходів вимірюється
сукупністю критеріїв та показників, кожен з яких характеризує будь-яку
сторону процесу медичної діяльності.
Оцінюючи ефективність роботи окремих медичних підприємств та
установ, на наш погляд, доцільно використовувати Ключові індикатори
ефективності (КІЕ), які були спочатку розглянуті в якості інструменту
управління в методі Збалансованої системи показників (ЗСП). Однак, як
зазначає Д. Парментер [5], КІЕ є відсутньою ланкою між роботою ЗСП і
реальністю здійснення вимірювань ефективності в організації. КІЕ можуть бути
визначені як система заздалегідь узгоджених кількісних вимірників, що
відображають найважливіші фактори успіху підприємства. Її показники
відбираються і розробляються, щоб допомогти організації зосередитися (через
його працівників) на тому, що необхідно зробити для досягнення поставлених
цілей і бути успішним.
Ефективність роботи державної медичної установи, на наш погляд, може
визначатися

набором

показників

КІЕ,

які

повинні

контролюватися

управліннями охорони здоров'я місцевих органів влади: захворюваністю,
інвалідністю, демографічними та іншими показниками.
Ефективність роботи окремого лікаря, що працює в медичній установі
доцільно вимірювати такими показниками КІЕ як число видужали пацієнтів,
числом повторних звернень та захворювань, середніми величинами, що
характеризують поліпшення стану здоров'я пацієнтів.
Розрахунок

показників

ефективності

в

охороні

здоров'я

може

здійснюватися за такими напрямами:
За видом ефективності: медична; соціальна; економічна [1].
За рівнем: рівень роботи лікаря; рівень роботи підрозділів; рівень роботи
медичних установ; рівень роботи галузі охорони здоров'я; рівень народного
господарства [7].
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По етапах або розділах роботи: на етапі попередження захворювання; на
етапі лікування захворювання; на етапі реабілітації [1].
За обсягом роботи: ефективність лікувально-профілактичних заходів;
ефективність медико-соціальних програм [6].
За способом вимірювання результатів: через зниження втрат ресурсів;
через економію ресурсів; через додатково отриманий результат; інтегрований
показник, який враховує всі результати [5].
За витратами: за витратами суспільної праці; сумарний показник за
витратами живої і суспільної праці [4].
За формою показників: нормативні показники здоров'я населення;
показники трудових витрат; вартісні показники [6].
При оцінці отриманих показників ефективності можна виходити з таких
критеріїв: еталона показника, до якого повинні прагнути медичні працівники;
середнього показника для медичної установи, відділення, території; динаміки
даного показника у конкретного лікаря, у відділенні, в установі.
Для того щоб оцінити ефективність роботи з хворими, тобто ступінь
досягнення конкретних результатів, лікуючий лікар і завідувач відділенням в
кожному конкретному випадку планує реально досяжний результат. Еталони
або стандарти конкретних результатів повинні розробляти головні фахівці для
кожної установи з урахуванням матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів,
їх кваліфікації.
Управління ефективністю має забезпечувати використання як зовнішніх,
так і внутрішніх стимулів для успішної роботи медперсоналу та менеджерів
медичних підприємств та установ, а також поліпшення видимості пацієнтів
медперсоналом і видимості менеджерами результатів роботи медперсоналу.
Причому, якщо технічний персонал медичних підприємств та установ досить
стимулювати,

використовуючи

лише

зовнішні

мотиватори,

то

для

медперсоналу і менеджерів необхідні як зовнішні, так і внутрішні мотиватори
Реформування медичного сектору є досить складним процесом, оскільки
лікарняні заклади залишаються досить консервативним елементом системи
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охорони здоров’я, попри нові виклики і зміни в самих системах. Функціональна
діяльність медичних закладів на ринку медичних послуг в сучасних умовах має
враховувати виклики ендогенного та екзогенного характеру, пов’язані з
проведенням медичної реформи та процесами децентралізації, до яких слід
віднести: використання нових моделей управління; нових методів оплати
медичних послуг, посилення контролю за їх роботою; вдосконалення форм
планування та організації діяльності медичних установ; професіоналізацію
кадрового забезпечення медичних закладів; інноватизацію інформаційноаналітичного забезпечення в частині формування електронної системи охорони
здоров’я (E-Health); диференціацію джерел фінансового забезпечення надання
медичних послуг; дотримання міжнародних стандартів якості надання
медичних послуг, здійснення аудиту якості медичної допомоги й постійного
моніторингу конкурентоспроможності медичних послуг.
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Олександр Фомін
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
У статті висвітлені теоретичні аспекти та правові основи реформування
системи охорони здоров’я. Здійснено періодизацію реформ системи охорони
здоров’я України. Узагальнено пріоритетні напрямами реформування системи
охорони здоров’я. Систематизовано очікуванні результати реформування
системи охорони здоров’я.
Ключoві слoвa: охорона здоров’я, система охорони здоров’я, реформування,
правове регулювання, принципи.
Система охорони здоров’я України потребує подальшого реформування,
адже до 2015 року діяла радянська модель охорони здоров’я на основі
фінансування інфраструктури системи та кошторисів її закладів. Вона не була
орієнтована на пацієнтів, проте була надмірно централізованою. Заклади
охорони здоров’я забюрократизовані. 30 років тому економіка країни перейшла
на ринково-контрактні відносини, але медицина залишилась плановою.
Пролонгація існуючих тенденції була неприпустима та загрожувала
майбутньому

України.

Фахівці

деталізують

негативні

тенденції,

які

загострюються неефективною системою охорони здоров’я: українці живуть на 9
років менше, ніж громадяни ЄС – середня очікувана тривалість життя при
народженні в Україні – 72 роки, у країнах ЄС – 81 рік; близько 50% пацієнтів
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після перенесеного інсульту отримують первинну інвалідність, близько 12%
померлих від інсульту – особи працездатного віку; Україна займає перше місце
в Європі по поширеності катастрофічних витрат, які пов’язані зі здоров’ям і які
призводять до збіднення родин пацієнтів; витрати на фармацевтичні товари та
інші медичні товари здійснюють пацієнти, кошти яких складають 99% в
загальних витратах на лікарські засоби; 37.6% госпіталізації в Україні
здійснюються без відповідних показань [5].
Сьогодні система охорони здоров’я не відповідає таким сучасним
викликам, як соціально-демографічні зміни в країні, захворюваність населення
України та головні причини смертності, збройний конфлікт на Сході тощо.
З кінця 2014 року задекларований та поступово здійснюється перехід до
нової моделі охорони здоров’я України, що передбачає нові форми
фінансування, зокрема, впровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом»,
державне солідарне медичне страхування, а також, контрактну модель закупівлі
медичних послуг, автономізацію медичних послуг [1].
Дослідженням проблематики реформування системи охорони здоров'я в
Україні займалися

Барзилович А. Д. [1], Вовк С.М.[2], Петрух О. А. та

Юринець З.В. [8], Чурпій І.К., Мельник І.В. та Чурпій Н.В [15] та інші.
Метою дослідження є розкриття теоретичних аспектів і правових підвалин
реформування системи охорони здоров’я в Україні.
У законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
визначено, що охорона здоров’я – це система заходів, спрямованих на
забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій,
оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній
біологічно можливій індивідуальній тривалості життя [7].
В згаданому законі також визначені основні принципи охорони здоров’я в
Україні [7]:
-

визнання

охорони

здоров’я

пріоритетним

напрямом

діяльності

суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку
народу України;
216

- дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони
здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій;
- рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної
допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я; - відповідність завданням
і рівню соціально економічного та культурного розвитку суспільства, наукова
обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на
сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних
традицій і досягнень із світовим досвідом у галузі охорони здоров’я;
- попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний,
екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я;
- багатоукладність економіки охорони здоров’я і багатоканальність її
фінансування,

поєднання

державних

гарантій

з

демонополізацією

та

заохоченням підприємництва і конкуренції;
- децентралізація державного управління, розвиток самоврядування
закладів та самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і
договірній.
Значну роль у практичній реалізації цих принципів відіграє система
управління охорони здоров’я [15].
Реформу системи охорони здоров’я А. Д. Барзилович визначає як
діяльність, у процесі якої відбувається зміна концепції, стратегії та підходів до
управління, розвитку системи охорони здоров'я, структури та діяльності
основних інститутів системи [1, с. 135].
Здійснення реформування системи охорони здоров'я відбувається на основі
оновленого нормативно-правового регулювання, акумульованих ресурсів, зміни
організаційних структур та кадрового забезпечення. В таблиці 1 узагальнено
основні етапи реформування системи охорони здоров’я України впродовж
незалежного становлення.
Нормативно-правові засади реформування системи охорони здоров'я
сьогодення закладено в наступних документах:
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 Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні
на період 2015-2020 років [6];
 Концепція

розвитку

системи

громадського

здоров’я,

схвалена

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р
[14];
 Концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я, затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013р [3];
Таблиця 1. Основні періоди реформ системи охорони здоров’я України
Основні
періоди
реформ
19911999 рр.

Нормативно-правові документи

Конституція України.
Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» [7].

20002014 рр.

Концепція розвитку охорони здоров'я
населення України [4].
Указ Президента України «Цю
невідкладні заходи шодо реформування
системи охорони здоров'я населення»
[13].
Оновлений Закон України «Основи
законодавства України про охороніздоров'я» [7].

20152020 рр.

Національна стратегія реформування
системи охорони здоров'я в Україні на
2015-2020 роки [6].
Концепція розвитку системи
громадського здоров’я [6].
Концепція реформи фінансування
системи охорони здоров'я [5].
Закон України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування
населення»[7].
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Головні результати реформування

Визначення правових,
організаційних, економічних та
соціальних засад охорони здоров'я
в Україні
Початок упровадження інституту
сімейного лікаря, спроби
запровадження страхової
медицини, впровадження
стандартів лікування на основі
доказової медицини, розвиток
недержавного сектору медицини.
Розвиток первинної медикосанітарної допомоги на засадах
сімейної медицини Стандартизація,
ліцензування та акредитація
медичних закладів.
Перехід до контрактної моделі
закупівлі медичних послуг.
Запровадження нових форм
фінансування медичних закладів.
Запровадження гарантованого
державою пакета медичних послуг
Створення єдиного замовника
медичних послуг. Автономізація
постачальників медичної допомоги.
Запровадження принципу «гроші
ходять за пацієнтом».
Запровадження соціального
медичного страхування.

 План заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи
охорони здоров'я на період до 2020 року, затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821-р. [9];
 Закон

України

«Про

державні

фінансові

гарантії

медичного

обслуговування населення», прийнятий 19 жовтня 2017 року [12];
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони
здоров’я», прийнятий 6 квітня 2017 року [11].
Урядове бачення системи охорони здоров'я після проведення реформи:
ефективна і доступна система охорони здоров'я, що відповідає потребам
населення України; підвищення рівня і якості життя населення на основі
розширення доступності, підвищення якості та безпеки медичної допомоги,
продуктивної зайнятості персоналу, що працює у галузі охорони здоров'я, а
також підвищення їх рівня соціального забезпечення, розвитку і оптимізації
системи соціальної підтримки [5].
Отож, реформування системи охорони здоров’я в Україні відбувається
шляхом регулювання галузі на чотирьох рівнях нормативно-правового
забезпечення: конституційному, загальному, спеціальному та концептуальному,
що загалом визначає напрям трансформації та вектор розвитку медичної галузі
(рис. 1).
медична реформа;
громадське здоров’я;
спеціалізована медицина;
доступні та якісні лікарські засоби
Рисунок 1 – Пріоритетні напрямами реформування системи охорони здоров’я
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Реформування
основними

системи

напрямами:

обслуговування;

охорони

якість

здоров’я

медичних

стандартизація

медичної

відбувається

послуг

та

якість

допомоги,

за

такими

медичного

акредитація

та

ліцензування закладів охорони здоров’я; соціальне медичне страхування;
децентралізація та автономізація медичних закладів; фінансування медичних
закладів; регулювання цін на лікарські засоби; профілактика, діагностика та
лікування окремих видів захворювань [2].
Реформування в галузі передбачає трансформацію усіх елементів системи:
фінансового, організаційного, матеріально-технічного, нормативно-трудового
(рис.2 ).
Здійснення реформи
фінансування системи охорони
здоров’я, впровадження нових
фінансових механізмів на рівні
спеціалізованої та
високоспеціалізованої медичної
допомоги (амбулаторного та
стаціонарного рівнів).

Забезпечення фінансового захисту
населення від надмірних витрат.
Впровадження інноваційних
технологій у щоденній медичній
практиці та забезпечення доступу
до високотехнологічного
лікування.

Ефективне функціонування моделі
державного гарантування пакета
медичної допомоги, який має бути
доступним для всього населення,
незалежно від статі, місця
проживання, рівня статків та інших
соціально-демографічних
характеристик.

Оновлення матеріально-технічної
бази, забезпечення інформаційного
та кадрового ресурсу закладів
охорони здоров’я на всіх рівнях
медичної допомоги відповідно до
міжнародних стандартів.

Рисунок 2 – Очікуванні результати реформування системи охорони
здоров’я
Сьогодні згідно з узагальненими вище рамковими документами та
зважаючи на європейській вектор розвитку медична система України
переходить на новий шлях управління.
Система

охорони

здоров’я

–

це

багаторівнева

структура

з

інституціональними розгалуженнями. Вона має велику кількість різних за
потужністю медичних закладів (лікувальні заклади, центри первинної медико220

санітарної допомоги, диспансери та ін.), вищі навчальні медичні заклади,
науково-дослідні інститути, медичні коледжі, які є неоднорідними і мають різне
підпорядкування – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,
Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України
(галузеве) тощо. Управління системою охорони здоров’я через політичне
лідерство та розробку стратегій, регуляторний нагляд за усіма видами
діяльності, що пов’язані з охороною здоров’я, реалізацію державної політики у
сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення
здійснюють інституційні елементи системи охорони здоров’я, зокрема, і
Національна служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій
медичного обслуговування населення [10].
А. Д. Барзилович зазначає, що основними змінами трансформації галузі
охорони здоров’я є:
 впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги;
 розбудова мережі кардіоцентрів;
 створення Єдиного національного закупівельни-ка медичних послуг;
 запровадження принципу "гроші ходять за пацієнтом'";
 автономізація постачальників медичної допомоги;
 створення контрактної моделі фінансування охорони здоров'я;
 запровадження системи е-Нealse
 прозора та ефективна закупівля ліків системи [1].
Отож, трансформації в системі охорони здоров’я на основі правового
регулювання та політичної волі покликані підвищити якість медичних послуг
та якість медичного обслуговування; забезпечити стандартизацію медичної
допомоги, провести акредитацію та ліцензування закладів охорони здоров'я;
розвинути соціальне медичне страхування; запровадити децентралізацію та
автономізацію

медичних

закладів;

сприяти

встановленню

адекватного

фінансування медичних закладів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:
МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ
У статті висвітлені теоретичні аспекти та практики трансформації
управління

у

сфері

охорони

здоров’я

закордонних

країн.

Здійснено

диференціацію систем охорони здоров’я зарубіжних країн. Проаналізовано та
узагальнено досвід державно-приватного партнерства у країнах Європи.
Ключoві слoвa: охорона здоров’я, система охорони здоров’я, реформування,
трансформації, міжнародний досвід.
Європейські уряди країн ВООЗ періодично аналізують свої системи
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охорони

здоров’я,

їх

ефективність

та

результативність,

враховуючи

демографічний та соціально-економічний стан своїх країн, національні
традиції. Поза увагою не залишаються і питання прийнятності сучасних
підходів до фінансування медичних інституцій та надання медичної допомоги.
Вовк С.М. зазначає, що модернізація системи охорони здоров’я вже за
своїм змістом є як нормотворчим, економічним, так й організаційним видом
діяльності. Заходи щодо перетворення системи охорони здоров’я оцінюють не
тільки за короткостроковою економією державних бюджетних коштів, але й за
їх здатністю поліпшити здоров’я всього населення. Дослідниця наголошує, що
процеси трансформаційних змін національних систем охорони здоров’я у
європейських країнах хоча і передбачають зміну фінансово-економічного,
нормативного механізмів публічного управління, проте усе це здійснюється
задля досягання найкращої ефективності та результативності в боротьбі за
громадське здоров’я, з дотриманням етичних імперативів [2].
На нашу думку, ці нормативні підходи однаково важливі як для
закордонних країн, так і для реформування системи охорони здоров’я України.
Вивчення міжнародних практик різних країн світу будуть корисні з метою
системних трансформацій вітчизняної сфери охорони здоров’я.
Дослідженням проблематики реформування системи охорони здоров’я в
Україні

та

вивченням

відповідного

міжнародного

досвіду

займалися

Барзилович А. Д. [1], Вовк С.М.[2-4], Петрух О. А. та Юринець З.В. [8], 8,
А. Рєпіна [6], А. Чурпій І.К., Мельник І.В. та Чурпій Н.В [15] та інші.
Метою дослідження є вивчення міжнародного досвіду реформ системи
охорони здоров’я, розкриття особливостей трансформацій управління.
Незважаючи на різні системні зміни в організації сфери охорони здоров’я
населення, усі країни світу щодо обраної моделі можна класифікувати за
способом фінансування. Найпоширенішим є диференціація держав за трьома
групами охорони здоров’я, причому переважно в них є: державна система,
страхова медицина, приватна система (таблиця 1).
Тамара Кравченко та Крістофер Стоней зазначають, що в усіх країнах
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спостерігається тенденція скорочення та стримування зростання витрат на
охорону здоров’я за допомогою перерозподілу фінансових ресурсів за рахунок
підвищення податків та внесків у рамках системи соціального страхування [8].
Не під силу жодній країні світу фінансувати систему охорони здоров’я
тільки за допомогою бюджетних коштів, необхідні приватні інвестиції. Такі
умови створюють для бізнесу можливість отримати дивіденди від інвестицій та
взяти участь у реалізації соціально значущих проектів.
Трансформація управління у сфері охорони здоров’я закордонними
урядами досягається на основі державно-приватного партнерства. Майкл Р.
Рейч зазначає, що державно-приватне партнерство стає все більш популярним у
Європі, проте в реальному функціонуванні

партнери наштовхуються на

труднощі спільного прийняття рішень та організації і мають тенденцію
повернення до традиційних форм, шляхом введення контрактів, концесій та
розподілу обов'язків між партнерами [9].
Таблиця 1 – Диференціація систем охорони здоров’я
Диференціація систем

Країни світу

Особливості функціонування

охорони здоров’я
Держави

з

державною Велика Британія, Данія,

(національною)

системою Італія, Ірландія. Іспанія,

охорони здоров’я

Ефективно працює за умови
достатніх ресурсів

Канада. Норвегія,
Португалія, Україна,
Фінляндія,
.Швеція.

Держави

з

охорони

здоров’я

принципах

системою
здоров’я

Переважно використовують

на Нідерланди, Франція,

страхової Німеччина, Швейцарія.

медицини
Держави

системою Австрія, Бельгія,

з

для функціонування своєї
медичної системи страхову

Японія, деякі країни

модель, яку комбінують з

Латинської Америки

різними фінансовими умовами

приватною Аргентина,

Грузія, Ефективно працює лише для

охорони Мексика, Південна Корея, заможних груп населення
США, ЮАР.
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Необхідність державно-приватного партнерства у країнах Європи були
аналогічні, що і сьогодні в Україні – брак ресурсів державного сектора,
недостатня ефективність управління сферою охорони здоров’я. Найкращі
приклади державно-приватного партнерства медичної сфери у Європі були
запропоновані ще у 2002 році на 109-му засіданні Виконавчої ради ВООЗ.
У Великобританії партнерство набуло значного поширення саме як форма
господарювання (приватні фінансові ініціативи до спільних з державою
підприємств і концесій, аутсорсинг, продажу частини акцій, що належать
державі підприємствам, що здійснюють комерційну діяльність) і визначається
як

ключовий

високоякісного

елемент

стратегії

комунального

уряду

щодо

забезпечення

обслуговування

та

сучасного,
підвищення

конкурентоспроможності країни [4].
У Франції спостерігаються подібні процеси розвитку державно-приватного
партнерства, але менш інтенсивні і позначені національними особливостями.
Влада та громадськість недовірливо ставляться до участі приватних компаній у
наданні громадських послуг, хоча традиції партнерства були започатковані ще
на початку XIX ст., коли були видані перші концесії приватним компаніям.
У 2004 р. у Франції був прийнятий закон про державно-приватне партнерство.
В 2017 р. у Франції впроваджується 50 проектів ДПП коштом 8 млрд. євро.
Особливістю партнерства у Франції вважають збереження балансу між
великими і малими державними проектами, які реалізують місцеві органи влади
[4].
У Німеччині під державно-приватним партнерством розуміється співпраця
державного та приватного секторів з метою реалізації конкретного проєкту, в
основі якого лежить концепція щодо залучення досвіду приватного сектора і
перерозподілу ризиків між двома сторонами [3].
Досвід Італії у сфері державно-приватного партнерства демонструє вагомі
переваги такої форми управління. У країні активно застосовують механізми
впровадження і реалізації державно-приватного партнерства, його правові й
економічні аспекти, концесійні механізми. Державно-приватне партнерство в
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цій країні – це одне з найбільших перспективних й ефективних інструментів
місцевого і регіонального економічного і соціального розвитку. Концесії найбільш

розвинена

форма

партнерства

країни,

органів

місцевого

самоврядування та приватного сектора на сучасному етапі. Основними сферами
застосування державно-приватного партнерства в Італії є лікарні, транспорт,
житлово-комунальна галузь [3].
Для країн Східної та Південної Європи характерне збільшення кількості
проектів державно-приватного партнерства.
Проаналізувавши роботи вчених та експертів, Вовк С. М. систематизувала
основоположні принципи в сфері державно-приватного партнерства значущі
для усіх країн:
- якщо державно-приватні партнерства не ретельно розроблені, існує
небезпека, що вони можуть переорієнтувати місію державного сектору,
втручатися в організаційні пріоритети та послабити їх здатність підтримувати
норми та правила, і. отже, це може суперечити фундаментальній концепції
справедливості в галузі охорони здоров’я:
- твердження деяких експертів, що залучення до партнерських відносин дає
можливість державному сектору відмовитися від своїх обов'язків, неправильне,
тому що це в певному сенсі може призвести до виведення галузі за соціальні
мережі безпеки. Невиконання зобов'язань щодо підтримки ролі держави в таких
партнерських відносинах може призвести до неприйнятного ставлення
населення, що заважає інтересам найбільш уразливих груп;
- конфлікт інтересів: багато партнерських відносин ініційовані на тій
підставі, що вони виконують соціальне зобов'язання. Проте основний мотив,
який веде їх до державного сектору, вимагає, щоб це передбачало фінансову
окупність у довгостроковій перспективі. У таких випадках різниця між
приватними спонсорами та благодійними пожертвуваннями з довгостроковими
цільовими цілями суспільного здоров’я повинна бути чітко відокремлена;
- можливість фрагментації системи охорони здоров’я: партнерства, як
правило, встановлюють короткострокові цілі щоб мати змогу досягти певного
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швидкого результату. Тому, якщо вони створені в країнах зі слабкою системою
охорони здоров’я, вони розбивають цю систему шляхом створення незалежних
програм та мають потенціал для зменшення впливу національної політики в
медичній галузі, яка зосереджується на забезпеченні справедливого догляду;
- якщо є орієнтації на результат – тоді проекти існують у форматі який
сприяє поліпшенню якості та ефективності здоров’я населення;
- рівні внесення партнерів в загальні цілі та завдання охорони здоров’я є
спільним завданням для досягнення стратегічних цілей, хоча це може означати,
що державно-приватне партнерство сприяє досягненню спільної мети поліпшення якості здоров’я населення [3].
На нашу думку, державно-приватні механізми працюють тоді, коли уряди і
міжурядові організації можуть взаємодіяти з приватним сектором, щоб задіяти
всі можливі ресурси.
На думку А. Рєпіної, заступниці голови Комітету з медичного права АПУ,
завданням органів влади є реалізація пілотних проектів державно-приватного
партнерства у сфері охорони здоров’я, що дозволяють результативно
вирішувати актуальні проблеми суспільного життя та наочно продемонструвати
переваги застосування проектів у межах державно-приватного партнерства.
Незважаючи

на достатньо

ґрунтовну

наукову, практичну

та правову

розробленість окресленої проблематики, існує потреба здійснення подальшого
законодавчого врегулювання та інституційних змін для впровадження
державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я в Україні [6]. На
думку фахівчині в Україні на часі питання вдосконалення законодавчо-правової
бази: доопрацювання та впровадження проекту Закону України «Про Стратегію
розвитку державно-приватного партнерства в Україні», розробка проекту
Закону України «Про державно-приватне партнерство у сфері охорони
здоров’я», які забезпечать визначення понять та врегулюють організаційноправові засади взаємодії державного партнера з приватними партнерами в
межах реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства у сфері
охорони здоров’я України.
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Отже, трансформація управління у сфері охорони здоров’я передових
закордонних країн забезпечується системними змінами, які передбачають
наявність політичної волі держави, осмислення та сприяння суспільства,
партнерської взаємодії та наявність професійної команди, яка зуміє реалізувати
намічені цілі.
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Надія Фоміна
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Аналіз процесу трансформації системи управління закладами вищої освіти та
суспільства в цілому, свідчить, що екзистенціальні потреби буття людини –
безпека власного існування, стабільність життєзабезпечення, впевненість у
завтрашньому

дні,

прагнення

уникнути

несправедливості,

гарантія

зайнятості, страхування від нещасних випадків становлять базовий зміст
сучасної системи державного управління, що орієнтована на мінімізацію
ризиків навколишнього середовища.
Ключові слова: аналіз систем і управління ризиками, вища освіта,
управлінський ризик, прийнятний рівень ризику, ризик-орієнтований підхід,
складні технічні системи.
Щоб зберегти і зміцнити позиції на ринку, заклади вищої освіти в Україні
мають нарощувати свої конкурентні переваги з урахуванням ризиків. Ризик230

орієнтоване мислення полягає у визначенні чинників, що можуть змінити
заплановані результати, виконанні запобіжних дій, спрямованих на виключення
потенційних ризиків, їх аналіз і вжиття заходів щодо запобігання їх
повторенню, відповідних наслідків.
Зростання самостійності та свободи вишів підвищили відповідальність за
ефективність їхньої діяльності, спрямованість на виживання та розвиток
вимагають серйозних змін у процесах управління закладом вищої, потребують
не тільки систематичного моніторингу стану ринку освітніх послуг та
позиціонування на цьому ринку, а й застосовування стратегічних підходів до
регулюванні своєї діяльності. Окрім того, застосування системи менеджменту
якості, заснованої на вимогах міжнародних стандартів серії ISO, сприяє
поліпшенню діяльності закладу вищої освіти та посилює значимість системи
управління ризиками.
Мета та завдання статті полягають у теоретичному обґрунтуванні
сутності понять «ризик», «невизначеність», «ймовірність» й розкритті
особливостей ризик-орієнтовного управління у навчальних закладах.
Становлення ризик-менеджменту в середовищі вищої освіти України –
недостатньо вивчене явище, що пов'язано з тривалим його фінансуванням із
бюджету країни, що нівелювало фінансові та економічні ризики, а виражена
централізація управління системою вищої освіти не створювала підґрунтя для
розвитку конкуренції. Відповідно, не було й потреби у формуванні системи
ризик-менеджменту.
Із становленням та розвитком ринкових відносин, як на рівні світового
господарства, державного устрою так і на рівні суб’єктів господарювання, і
також в системі освіти багато досліджень науковців присвячено управлінню
ризиками. До них можна віднести: Вітлінського В. В., Жемчугову О. В.,
Семенову К. Д., Прохорову В. В. та багато ін. Ризик менеджмент займає
пріоритетні місця в питаннях впровадження інвестиційних та інноваційних
проектів, їх фінансуванні, підвищенні рівня конкурентоспроможності як
окремого суб’єкта господарювання, так й країни в цілому та ін.
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Проблематика виявлення та оцінки ризиків, визначення їх видів і типів, а
також дослідження їхнього впливу на державні фінанси, розкривається у
працях вітчизняних науковців, зокрема Т. І. Єфименко, В. В. Вітлінського,
С. С. Гасанова, О. М. Іваницької, Т. В. Кощук, І. О. Луніної та ін., котрі значну
увагу приділяють підходам до управління виявленими ризиками. Однак аналіз
наукових надбань свідчить про недостатність розроблення методології
виявлення та оцінювання ризиків у сфері підготовки здобувачів вищої освіти.
В умовах функціонування з ознаками кризових явищ, що спричиняє
підвищення рівня невизначеності, коли кількісна оцінка ризику носить мало
імовірнісний характер, підвищуються вимоги до осіб що приймають рішення на
всіх рівнях національної економіки і, насамперед, промислових підприємств.
Про це може свідчити впровадження в діяльність суб’єктів господарювання
стандартів управління якістю [4], які протягом останнього десятиріччя
набувають певного удосконалення. Пріоритетним напрямком прийнятих
стандартів є визначення ризик-орієнтованого мислення особистості.
Система вищої освіти останніми роками перебуває у стані перманентного
реформування: прийнято базовий Закон України «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VII [1], низку постанов Кабінету Міністрів України та інших
нормативних документів, спрямованих на підвищення її якості, а також
забезпечення ефективного використання (оптимізацію) фінансових ресурсів
держави на підготовку здобувачів.
В умовах ринкової економіки гостро постає питання розуміння подвійної
природи закладу вищої освіти (ЗВО): з одного боку, це соціально значущий
об’єкт, який покликаний формувати для суспільства кадри необхідної
кваліфікації, а з другого – суб’єкт господарювання, на якого поширюються всі
економічні закони, як для будь-якого іншого учасника економічних відносин.
Отже, питання виявлення та оцінки ризиків у системі управління та
діяльності загалом ЗВО є складним і багатогранним процесом, що має
забезпечити проведення якісної реформи та сприяти визначенню оптимального
фінансового балансу між імовірними ризиками з точки зору економічної
стійкості ЗВО й ризиками інвестицій, спрямованими на формування
перспективних кадрів для розвитку держави.
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Управління ризиками та особливості ризик – орієнтованого менеджменту
є однією з високоефективних інноваційних технологій менеджменту, що вже
широко використовується в приватному секторі економіки. Упровадження
технологій управління ризиками в діяльність закладів освіти пов’язується з
отриманням таких результатів: узгодження стратегічного планування із
системою поточних цілей діяльності; досягнення синергізму в діяльності щодо
об’єднання ресурсів, зусиль окремих працівників і структурних підрозділів,
націлених на досягнення місії закладу; забезпечення гнучкості системи
управління; передбачення негативних зовнішніх і внутрішніх впливів на
діяльність ЗВО та шляхів їх мінімізації тощо.
Для системи освіти одним із компонентів внутрішнього фінансового
контролю,

поряд

із

середовищем

внутрішнього

контролю,

обміном

інформацією і комунікаціями й моніторингом, є оцінювання ризиків. У цьому
контексті ризик є складною та багатоаспектною категорією.
Незважаючи на тривалий період наукового осмислення його сутності – з
кінця ХІХ століття дотепер – серед дослідників немає одностайності з цього
питання. До найпоширеніших визначень ризику в зарубіжних і вітчизняних
публікаціях належать:
– потенційна можливість втрати, яка чисельно вимірюється;
– імовірність виникнення втрат, збитків, ненадходження запланованих
доходів;
– невизначеність фінансових результатів у майбутньому;
– вартісне вираження ймовірної події, яка призводить до втрат;
– шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і пошкоджень.
Оцінювання ризику як компонента системи державного внутрішнього
фінансового контролю становить процес ідентифікації та аналізу відповідних
ризиків на шляху досягнення цілей закладу, а також розроблення заходів з
управління ними. Таким чином, оцінювання ризиків має здійснюватися
постійно. На кожній зі стадій оцінювання виконуються специфічні заходи, які
мають бути взаємоузгодженими. Виявлення ризиків є важливим не тільки з
точки зору ефективного використання ресурсів для внутрішнього фінансового
контролю,

а

й

з

огляду

на

необхідність

відповідальності за управління цими ризиками.
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Водночас варто розуміти, що оцінка ризиків – це індикатор, який має
слугувати не лише для уникнення проблем у фінансуванні (скорочення
державних видатків), а й для виявлення негативних явищ у системі та пошуку
шляхів оптимізації витрат. Зокрема, у вітчизняних умовах нагальними є
питання переходу від моделі «соціального утримання» університетів до
ринкових методів регулювання послуг з освіти, а також проблеми корупційної
складової.
Розробляючи процедури оцінювання ризиків як складової системи
державного внутрішнього фінансового контролю, потрібно брати до уваги
розмір витрат на їх здійснення. Тобто ефект від запровадження процедур
управління ризиками у вигляді зменшення потенційних втрат внаслідок
настання несприятливих подій має перевищувати витрати від здійснення такої
управлінської діяльності [3]. Заклади освіти є повноцінними учасниками
господарської діяльності, але на практиці всі вони залежні від державного
фінансування, тому в контексті оцінювання ризиків доцільно розглянути
загальний стан їх фінансування.
Навколо вищої освіти групується багато ключових питань глобалізації:
стратегія

інтернаціоналізації;

транснаціональна

освіта;

забезпечення

міжнародної якості; підприємницькі підходи до функціонування освіти;
регіональна і міжрегіональна співпраця; інформаційна і комунікаційна
технології та віртуальні навчальні заклади; поява нових освітніх посередників –
провайдерів освіти, проблеми рівноправності та доступності освіти і таке інше.
При цьому необхідно зазначити, що система вищої освіти здатна
впливати на глобалізацію, формуючи лінію майбутньої політики держави і
регіону, та мінімізуючи систему ризиків факторів навколишнього середовища.
В умовах небувалого ускладнення відносин у глобалізованому інформаційному
суспільстві часто ототожнюють такі поняття, як інтернаціоналізація і
глобалізація щодо вищої школи.
Слід

зазначити,

що

інтернаціоналізація

освіти

означає

вільний

академічний обмін викладачами і студентами між вузами різних країн, а також
234

створення єдиних спеціальних навчальних програм, а глобалізація – це
універсалізація навчального планування, що здійснюється за рахунок попиту
певного типу фахівця на глобальних ринках праці.
Вітчизняні вищі навчальні заклади зацікавлені як в отриманні прибутку (і
таким чином в скороченні залежності від урядової підтримки, яка постійно
знижується), так і в ствердженні свого іміджу, специфіки підготовки фахівців
свого профілю на міжнародній арені, подоланні системи ризику в сфері освіти..
На

сьогоднішній

день

все

частіше

використовується

термін

«ВНЗ-

підприємство», який охоплює практично всі характеристики, властиві
сьогоднішній вітчизняній вищій освіті.
Поняття «підприємство» охоплює як економічні, так і наукові, академічні
аспекти освітньої діяльності ВНЗ, виходячи з того, що функціонують, з одного
боку, за традиційними законами, але, з іншого боку, вимушені підкорятися
новим законам конкуренції, створювати умови та супротив ризикованим
елементам зовнішнього впливу, та необхідності збереження і розвитку
престижу, іміджу і прибутку навчального закладу.
Сьогодні навчальні заклади стали повноправними суб'єктами ринкової
економіки, отримавши право самостійно визначати напрямки свого розвитку,
цілі і методи їх досягнення та використовуючи особливості ризик-орієнтоване
управління в системі існування підприємства. Підвищилися вимоги суспільства
до якості освіти, випускників, кардинально оновлюються технології навчання,
швидко міняються організаційні та економічні умови діяльності навчальних
закладів, загострюється конкурентна боротьба на ринку освітніх послуг.
Рішення задач адаптації, використання ризик-орієнтованого управління,
виживання і розвитку в нових умовах зобов'язують навчальні заклади не тільки
відслідковувати стан ринку освітніх послуг і оцінювати своє становище на
цьому ринку, а й застосовувати методи прогнозування розвитку ринку,
розробляти альтернативні варіанти своєї майбутньої поведінки в залежності від
зміни зовнішнього середовища.
Аналізуючи ступінь впливу певних ризиків на функціонування і
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життєдіяльність навчального закладу, необхідно визначити такі групи ризиків
за масштабом: макроризики (формується завдяки чинникам ризиків, що мають
місце в масштабі певної держави); мезоризики (формується завдяки чинникам
ризиків, що мають місце в масштабі певної галузі, галузі освіти); мікроризики
(формується завдяки чинникам ризиків, що мають місце в масштабі
навчального закладу). За джерелом виникнення ризики поділяємо на зовнішні
(не пов'язані безпосередньо з діяльністю самого навчального закладу) і
внутрішні (породжені цією діяльністю); суб’єктивні (формуються через суб’єкт
системи) та об’єктивні (обумовлені реальною дійсністю, в якій функціонує
система).
В умовах політичної й економічної нестабільності міра ризику значно
зростає як в бюджетних, так і приватних організаціях. Нестабільність рівня
попиту та пропозиції, постійно посилення конкуренції, випереджаючі темпи
розвитку техніки і технології, неконтрольована інфляція, а також багато інших
чинників, характерним для поточного стану економіки, створюють умови
виникнення ризику в діяльності навчальних закладах, тому неодмінною
частиною менеджменту навчального закладу є необхідність впровадження і
використання системи управління ризиками в освітній діяльності. Визначено
вірогідні ризики
економічні,

у

навчальних

організаційно-технічні,

закладах:
кадрові,

політико-правові, фінансовоуправлінські,

інформаційно

комунікаційні, соціокультурні, навчально-методичні.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
На різних етапах життя підприємства завжди приймаються ті чи інші
рішення, розробляються управлінські стратегії, плани, щодо покращення,
удосконалення роботи підприємства. Будь-яке підприємство залежно від виду
діяльності, розмірів, спеціалізації, рівня розвитку управління та інших
факторів

розробляє

власну

стратегію

управління.

Встановлено,

що

стратегічне управління підприємством є процесом реалізації розроблених
заходів, спрямованих на досягнення ефективного економічного розвитку цього
підприємства. Також стратегічне управління повинно ґрунтуватись на
постійному аналізі й розумінні ситуації, динаміки її зміни.
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стратегія

управління,

стратегічне

планування,управлінська

діяльність .
Ефективна стратегія управління має окремі складові: технологія, персонал,
постачальники, збут та структура управління. Найбільш інерційним елементом
управління підприємством є організаційна структура управління (ОСУ), яка має
відображати прийнятий порядок організації управління, досягнутий на певний
відрізок часу. Організаційна структура визначає впорядкованість завдань,
посад, повноважень і відповідальності, виходячи з яких підприємство здійснює
свою виробничу і управлінську діяльність.
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У сучасному світі, будь-яке підприємство, яке хоче розвиватися та бути
конкурентоспроможним

на

ринку,

повинно

постійно

модернізовувати,

переглядати та удосконалювати стратегію управління. Саме стратегічне
планування є головною рушійною силою суспільного відтворення.
Серед

багатьох

праць зарубіжних та

вітчизняних

науковців, які

досліджували дану тематику, хотілося б відзначити роботи: Портера М.,
Чандлер А., Мінцберг Г., Томпсона А.А., Друкера П., Мізюка Б.М.,
Шершньова З.Є., Оборської С.В., Загорій Г.В., Нємцова В.Д., Довгань Л.Є.,
Пастухова В.В., Ігнатьєвої І.А., Величко В.В. тощо.
Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних аспектів стратегії
управління підприємством. Розробка ефективних методів удосконалення
стратегічного управління на підприємстві в сучасних умовах.
Стратегія підприємства – це систематичний план його потенційної
поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища
та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а
також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного
використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення
слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої
прибутковості.
Відповідно стратегічне планування – це процес формування стратегії,
тобто

аналітичний,

адаптивний

процес,

що

проводиться

в

умовах

нестабільності і швидких змін, за допомогою якого здійснюється регулярна
розробка

та

корекція

місії,

довгострокових

цілей,

набору

системи

довгострокових (стратегічних) планів, а також шляхів і засобів їх виконання на
основі безперервного контролю та оцінювання змін, що відбуваються у
зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.

Теорія і практика

впровадження стратегічного планування об’єктивно викликала необхідність
стратегічного управління, в першу чергу для подолання опору стратегічним
змінам, які є способом реалізації стратегічних планів [6].
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Стратегічне управління – це вид діяльності, пов’язаний з організацією
безперервного процесу розробки, коректування і впровадження набору
стратегій на підприємстві задля забезпечення конкурентностійкості, майбутньої
прибутковості та досягнення інших стратегічних цілей в умовах ринкової
нестабільності середовища, особливо зовнішнього, з врахуванням його
стрімких змін, загроз і можливостей, а також сильних і слабких сторін
підприємства.
Положення про тісний зв’язок і вплив стратегії та структури довів ще на
початку 1960-х років А. Чандлер у роботі «Стратегія та структура». Чандлер
стверджував, що «зміни у структурі йдуть слідом за стратегіями», не
визначаючи, про які саме стратегії йдеться. Практика стратегічного уравління
довела більш складніший зв’язок в системі «стратегія—структура» [8]. Тісний
зв’язок між стратегією та структурою можна проілюструвати найпростішою
схемою рис. 1.1.
Виконується у межах
Стратегія
ОСУ
підприємства

яка

є

(або ні) інструментом виконання
Рисунок 1.1 – Взаємозв’язок між стратегією та структурою організації
Організаційні

елементи,

взаємодіючи,

змінюються.

Організаційна

структура може сприяти стратегічному розвитку підприємства або гальмувати
його. Г. Мінцберг також довів, що й стратегія може обмежувати розвиток
підприємства, тобто стратегія та структура — однопланові явища.
Отже, організаційна структура управління підприємством - основа системи
управління, яка визначає склад, підпорядкованість та взаємодію її елементів
окреслює необхідну кількість управлінського персоналу, здійснює його
розподіл за підрозділами, регламентує адміністративні, функціональні та
інформаційні взаємовідносини між працівниками апарату управління та
підрозділами, встановлює права, обов'язки і відповідальність менеджерів тощо.
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На даний час в економічній літературі можна виділити чимало підходів до
трактування поняття «стратегія». Сам термін «стратегія» походить від
грецького «strategia», англійською «general», тобто «воєначальник» [1].
Доцільно погодитись з автором, що сьогодні в науці виділяють кілька основних
підходів до визначення стратегії підприємства [2,]:
1) перший ґрунтується на уявленнях зацікавлених у розвитку підприємства
осіб про результати цього розвитку і оптимальному стані фірми. При такому
підході в процесі формування стратегії розвитку виділяється чітка ієрархія
«місія – стратегія − цілі − завдання»;
2) другий підхід розглядає стратегію розвитку підприємства як синтез
окремих стратегічних рішень, визначаючи її як сукупність рішень, достатніх
для визначення основних напрямів діяльності;
3) третій підхід являє собою різні комбінації елементів перших двох.
Досить широко трактування стратегії наводять Г. Мінцберг, Б. Альстренд та
Д. Лемпел, які дане поняття визначають як «п’ять П»:
1) стратегія – це план, керівництво, орієнтир або напрямок розвитку із
теперішнього в майбутнє;
2) стратегія – це принципи поведінки або модель поведінки;
3) стратегія – це позиція;
4) стратегія – це перспектива;
5) прийом, маневр з метою перехитрити суперника [4]. Що стосується
поняття «управління», то в узагальненому вигляді воно трактується як процес
впливу суб’єкта управління на об’єкт, який змінює режим існування системи, в
якій вони діють.
Отже, проведене дослідження було необхідним і актуальним оскільки,
стратегія

управління

є

важливим

чинником

існування,

розвитку

та

удосконалення підприємства. На підприємстві стратегію постійно потрібно
обновлювати і розвивати, удосконалення стратегій безмежний процес.
Важливою частиною модернізації стратегії є ефективна організаційна структура
управління на підприємстві. Ефективність діяльності кожної фірми великою
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мірою залежить від того, наскільки професійно виконується функція
менеджменту «організування». Сутність її полягає у формуванні певної
системи відносин між окремими підрозділами підприємства, що дає змогу їм
ефективно співпрацювати і досягати поставлених цілей, обираючи для цього
відповідні засоби.
Концепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного
мислення i знаходить вираз у наступних характерних рисах її застосування:
1. Базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та
цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита
соціально-економічна система. Використання тільки однієї iз зазначених засад
не дає можливості досягти потрібних результатів – розвитку підприємства у
довгостроковій перспективi.
2. Opiєнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Це
дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління,
що будуть відрізнятись одна від одної залежно від особливостей підприємства
та характеристик зовнішнього середовища.
3. Концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз стратегічної
інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для прийняття
стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність дій щодо змін
на підприємстві завдяки зменшенню невизначеності ситуації. 4. Дозволяє
прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, впливаючи на ситуацію
шляхом відповідного розподілу pecypciв, встановлення ефективних зв’язків та
формування стратегічної поведінки персоналу. [5].
Крім системного та процесного підходів стратегічного управління
підприємством варто врахувати й ситуаційний підхід. Основоположником
даного підходу є Г. Деніссон, на думку якого використання різних методів
управління спричиняється ситуацією, тобто сукупністю обставин, які в даний
час чи в майбутньому матимуть суттєвий вплив на функціонування
підприємства [5].
Базуючись на ситуаційному підході, стратегічне управління підприємством
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повинно ґрунтуватись на постійному аналізі й розумінні ситуації, динаміки її
зміни. Необхідність підтримки стратегічної орієнтації підприємства робить
стратегічне

управління

процесом

безперервним

і

динамічним.

Тому

одноразовий аналіз та діагностика не можуть бути основою такого процесу,
оскільки надають обмежену інформацію.
В даному випадку, розробка стратегічних рішень не може бути
довготривалою через досить швидку зміну середовища, в якому функціонує
підприємство.
Практична реалізація функцій стратегічного управління здійснюється за
допомогою системи методів стратегічного управління. Привести в дію
організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через
вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні
інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених
цілей. Такі інструменти заведено називати методами стратегічного управління
Таким чином, варто виділити кілька основних підходів до визначення
сутності стратегічного управління підприємством: системний, процесний та
ситуаційний. Так, з одного боку, стратегічне управління підприємством
розглядається як самостійно діюча система, яка передбачає аналіз стану усіх
сфер функціонування підприємства. З другого боку, стратегічне управління
підприємством є процесом реалізації розроблених заходів, спрямованих на
досягнення ефективного економічного розвитку цього підприємства. З третього
– стратегічне управління повинно ґрунтуватись на постійному аналізі й
розумінні ситуації, динаміки її зміни.
Наявність посиленого контролю та обізнаності керівників, щодо роботи та
детальної побудови своєї компанії наддасть можливість правильно реагувати на
ті чи інші зміни, ризики та процеси.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито суть управління внутрішнім середовищем підприємства,
визначено основні компоненти підприємства як внутрішньої системи,
охарактеризовано взаємозалежність кожного її елемента; А також зазначено
основні методи аналізу та моніторингу внутрішніх складових підприємства.
Ключові слова: внутрішнє середовище, місія, цілі, структура, технологія,
управління, підприємство.
Актуальність цього питання полягає у забезпеченні сталого розвитку
української економіки шляхом вдосконалення системи управління внутрішнім
середовищем підприємства на основі впровадження світової наукової та
управлінської практики. В сучасних умовах бізнесу особливо важливим
питанням є вдосконалення координації бізнес-процесів у внутрішньому
середовищі підприємства та ефективності управлінських рішень для вирішення
стратегічних та операційних питань.
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За

допомогою

внутрішнього

середовища

формулюється

стратегія

розвитку компанії, перевіряються план та управлінські рішення, здійснюється
контроль за виконанням та визначаються резерви підвищення ефективності
виробництва. Результати діяльності компанії, підрозділу та працівників
оцінюється. Це підтверджує актуальність теми даної роботи.
Дослідженням внутрішнього середовища підприємства впродовж різного
часу займалося багато дослідників: Г. Ансофф, П. Друкер, М. Портер,
А. Томпсон, Е. Чандлер, М.М. Буднік, В.О. Василенко, Г.В. Осовська,
З.П.

Румянцева, Т.І. Ткаченко, В.Д. Нємцов. Необхідність в системній

інтеграції різноманітних аспектів управління бізнес-процесами в середині
підприємства стала однією із основних причин впровадження ефективних
систем, новітніх технологій в світовій теорії та практиці управління.
Впровадження ефективних методів управління дозволяє підвищити рівень
координованості процесів планування, контролю, обліку, аналізу і регулювання
на підприємстві, забезпеченості їх методичною та інформаційною базою, за
рахунок чого дозволяє підвищити якість управлінських рішень та ефективність
системи управління в цілому по підприємству.
Внутрішнє

середовище

підприємства

–

це

частина

загального

середовища, яке знаходиться в його межах. Воно постійно і безпосередньо
впливає на функціонування організації. Внутрішнє середовище є джерелом її
життєвої сили організації і включає потенціал, що дає їй можливість існувати і
виживати в певному проміжку часу. Розглянемо детальніше сутність цього
поняття.
Так, вчений М. М. Будник вважає, що внутрішнє середовище компанії
відображає взаємозв'язок між зацікавленими сторонами та результатами
діяльності компанії.
На думку вченого С.Л., Джеймі Тенка, внутрішнє середовище компанії є
низкою факторів, що впливають на корпоративну діяльність і є результатом
управлінських рішень. Крім того, внутрішнє середовище підприємства є
невід'ємною частиною загального середовища підприємства.
244

Водночас В. В. Лук’янова наголосила, що внутрішнє середовище
підприємства - це сукупність процесів та умов, необхідних для забезпечення
ефективної роботи підприємства. Г.Л.Монастирський зазначав, що внутрішнє
середовище організації - це все, що знаходиться всередині організації, воно
складається

з

матеріально-технологічною,

фінансово-економічною

та

соціально-психологічною підсистемами.
В контексті цього можна стверджувати, що внутрішнє середовище
підприємства – це цілісна система взаємопов’язаних елементів, підсистем,
компонентів, складових і факторів, що прямо впливають на діяльність (роботу)
підприємства та виникають, як наслідок прийняття управлінських рішень, і які
підприємство в змозі частково контролювати та корегувати.
Внутрішнє середовище підприємства формується керівниками на основі
їх уявлень про елементи, що забезпечують ефективне функціонування та
розвиток підприємства (рис. 1).
Внутрішні змінні в основному є результатами управлінської діяльності і
на них впливають. Підприємство - це відкрита система, що складається з безлічі
взаємопов’язаних частин, які залежать одна від одної та тісно переплітаються із
зовнішнім середовищем. Це виявляє природу внутрішніх змінних підприємства:
кожна внутрішня змінна має своє місце в корпоративній діяльності та відіграє
важливу роль у забезпеченні її ефективного функціонування.
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Рисунок 1 – Карта системи «підприємство – зовнішнє середовище»
Внутрішнє середовище має декілька аспектів, кожен з яких включає набір
ключових процесів та елементів і становить потенціал підприємства. Загально
прийнято включати до внутрішнього середовища підприємств [1]:
– кадровий потенціал, який охоплює такі процеси, як: взаємодія
менеджерів і робітників; наймання, навчання і кар’єрне зростання кадрів;
оцінка результатів праці і стимулювання; створення і підтримка взаємовідносин
між працівниками;
– організаційний потенціал включає: комунікаційні процеси; організаційні
структури; норми, правила, процедури; розподіл прав і відповідальності;
ієрархію підпорядкування;
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–

виробничий

потенціал

включає

різні

характеристики

процесів

виробництва продукції, постачання і ведення складського господарства;
обслуговування технологічного парку; здійснення досліджень і розробок;
– маркетинговий потенціал охоплює ті процеси, що пов’язані з реалізацією
продукції: ціноутворення, просування продукту на ринку, вибір ринків збуту і
систем розподілу;
– фінансовий потенціал включає процеси, пов’язані із забезпеченням
ефективного використання і руху грошових коштів підприємства, ліквідності,
прибутковості, створення інвестиційних можливостей.
Неможливо виконати будь-які виробничі завдання без використання
конкретних технологій. Він використовується як засіб для перетворення
вхідного матеріалу у вихідний кінець виробничого процесу у форму, отриману
на кінцевому виході. Важливою позицією в техніці є стандартизація та
механізація, оскільки вони передбачають використання машин та установ, а не
персоналу, що значно зменшує витрати на виробництво та технічне
обслуговування. Використання стандартних компонентів у виробництві, заміна
персоналу та використання конвеєрних ліній змінили обов'язки управлінського
персоналу, впливаючи тим самим на характер управління виробництвом.
Всі

складові

внутрішнього

середовища

підприємства

діють

взаємозв’язку, що дозволяє досягти цілей організації (рис. 2).
Підприємство
Технологія
Структура

Мета

Люди

Завдання
Рисунок 2 – Взаємозв’язок елементів внутрішнього середовища
підприємства
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Підприємство впливає на працівників, формує певні норми поведінки,
створює ціннісні орієнтири і зумовлює відповідне їхнє ставлення до роботи. До
того ж багато в колективі залежить від лідера і стилю управління.
Для успішної роботи в групі необхідно відокремити координацію від
завдань безпосереднього виконання. Такі гілки створюють ієрархічну структуру
рівнів управління, тобто офіційну субпідрядну діяльність кожного рівня.
Менеджер на вищому рівні управління може мати під своїм керівництвом
декількох менеджерів нижчого рівня, і ці менеджери можуть мати нижчі рівні
тощо, аж до керівників. Наприклад, начальник виробничого відділу відповідає
за

цех,

зміну

та

лабораторію.

Регіональний

бригадир

і

майстер

підпорядковуються начальнику магазину. Все підприємство досягло рівня
субпідряду для керівників.
Оскільки внутрішні змінні складаються із суспільства (персоналу) та
технологій, їх називають внутрішніми підсистемами соціальних технологій, які
вимагають однакової уваги до соціальних та технічних питань організації.
Нагорода можлива лише за їх взаємодію. Внутрішнє середовище складається з
декількох частин, і кожна частина містить сукупність ключових процесів та
елементів підприємства, а його стан у сукупності визначає потенціал та
можливості підприємства.
Якщо вдосконалення одного фактора (наприклад, технології) може
негативно вплинути на інші фактори (наприклад, людей), це не обов'язково
збільшить продуктивність праці.
У процесі аналізу елементів внутрішнього середовища це дуже важливо.
У зв'язку з цим були оцінені внутрішні елементи довкілля. Для цього ви можете
використовувати певну послідовність операцій, включаючи п’ять етапів
(рисунок 3).
Для порівняння інформації оцінка внутрішнього середовища повинна
проводитися в тій же області, що і оцінка найближчого конкурента. Але крім
того, необхідно мати можливість повністю отримати інформацію, необхідну
для підтвердження висновку та прийняття ефективного рішення. Тому
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внутрішнє середовище організатора формується менеджерами відповідно до їх
уявлень про елементи, що забезпечують їх ефективне функціонування та
розвиток. Це пов’язано з існуванням різних методів побудови внутрішнього
середовища підприємства. Це неможливо зробити без аналізу внутрішнього
середовища компанії, оскільки це дозволяє визначити можливості та потенціал,
на який компанія може покластися для досягнення своїх цілей.
Моніторинг внутрішнього середовища
Аналіз фінансової ситуації
Розробка загальної фінансової стратегії підприємства
Складання поточних фінансових планів
Коригування, конкретизація і узгодження фінансового
Розробка оперативних фінансових планів
Рисунок 3 – Етапи оцінки внутрішнього середовища підприємства
Як показало дослідження, внутрішнє середовище підприємства формують
формальні і неформальні групи, особисті групи, підрозділи, організації [2].
Що стосується оцінювання, то встановлено, що аналіз внутрішнього
середовища підприємства базується на визначенні стратегічної ситуації, яка
склалася всередині підприємства, на основі оцінювання поточного становища
діяльності підприємства, а також рівня використання виробничих та
фінансових ресурсів [3].
Беручи до уваги зазначене, стратегічна діагностика внутрішнього
середовища

підприємства

передбачає

експрес-аналіз

та

оцінювання

конкурентної позиції підприємства на ринку, а також виявлення певних
стратегічних проблем з метою формування заходів зі збереження, перегляду та
корегування стратегії підприємства за рахунок вивчення сильних та слабких
сторін, його загроз та можливостей .
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Вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища компанії дозволяє
нам визначити її конкурентну позицію на основі результатів її діяльності та її
переваг та недоліків у порівнянні з іншими компаніями, галузевих позицій
компанії в певному сегменті ринку[4].
Побудувавши елементи економічного потенціалу компанії, ви можете
визначити стратегічний потенціал, який включає всі ресурси, які можуть
забезпечити довгострокову конкурентоспроможність компанії..
Таким чином, за результатами оцінювання внутрішнього середовища
підприємства можна отримати інформацію про сильні та слабкі сторони
підприємства, а також про внутрішні можливості. Встановлено, що система
управління

підприємством

характеризується

такими

особливостями:

оперативністю, організованістю, економічністю та результативністю. Зазначені
особливості чітко залежать від чинників внутрішнього середовища. В контексті
цього,

рівень

оперативності

системи

управління

підприємством

характеризується цільовими, організаційними, технологічними та кадровими
чинниками;

рівень

організованості

–

організаційними,

технологічними,

кадровими та культурними чинниками; рівень економічності та рівень
результативності

–

виробничими,

фінансовими,

маркетинговими,

інвестиційними та інноваційними чинниками. Проведений аналіз внутрішнього
середовища організації, дозволяє стверджувати, що оптимальне використання
внутрішніх

елементів

дозволяє

зовнішньому середовищі, які

отримувати

конкурентні

переваги

в

виникають внаслідок підвищення якості

продукції, модернізації обладнання та технології виробництва, підвищення
кваліфікації персоналу, можливості формувати ефективні цілі та розбивати їх
на конкретні завдання.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ВПЛИВ

НА

КОНФЛІКТИ

Розглянуто питання щодо суті та структури організаційних конфліктів.
Охарактеризовано основні причини, що приводять до конфліктів та
конфліктних ситуацій. Згруповано основні підходи до визначення суті
позитивних та негативних функцій конфліктів, що надає додаткові свідчення
для характеристики організаційного конфлікту як складного і системного
явища. До проблематики організаційних конфліктів віднесено сукупність
конфліктогенів,

структуру

та

динаміку

конфліктів,

вплив

учасників

конфліктної взаємодії на діяльність організації, а також загальні підходи та
особливості вирішення конфліктних ситуацій.
Ключові слова: конфлікт, конфліктна взаємодія, організація, організаційна
культура, організаційний конфлікт, функції конфлікту.
Виявлення причин конфлікту є одним із перших завдань при побудові
схеми управління конфліктами загалом чи окремим конфліктом зокрема.
Зрозуміло, що причин конфліктів існує безліч. Однак якщо сконцентруватись
на деяких причинах, а саме: взаємозалежність завдань; суперечливі завдання;
неправильний розподіл ресурсів; неефективна система мотивування; недосяжні
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цілі тощо, – то можна зробити один дуже важливий висновок: усі ці причини
прямо чи опосередковано пов’язані із керуючою системою організації, яка за
умов існування цих причин не змогла віднайти ефективні методи управління
підприємством. Адже власне керівники здійснюють управління організацією і
реалізовують процеси планування, організування, мотивування, контролювання
та регулювання. Безумовно, конфлікти, що породжуються цими причинами, та
й

саме

існування

цих

причин

послаблюють

внутрішнє

середовище

підприємства, а відтак, послаблюють його конкурентоспроможність.
Причини виникнення конфліктів відображені в працях багатьох учених.
Наприклад, такі вчені, як Е. Мейо, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс вважали, що наше
суспільство перебуває в стабільному й стійкому стані, а конфлікти – це лише
певне відхилення, так звана «хвороба людських стосунків». Із дещо
протилежною думкою виступали К. Маркс, М. Вебер, В. Парето, Р. Дарендорф.
Вони вважали, що саме конфлікт є необхідним чинником, який здатний
пояснити соціальні зміни та процеси. У наш час дане питання є актуальним і
потребує розгляду. Одне із завдань керівника – постійний контроль за
конфліктами. Адже, 50% конфліктних ситуацій практично не мають стосунку
до наявних проблем та протиріч. Проте саме вони призводять до збільшення,
навантаження та протидії для позитивного розв’язання проблем і розбіжності
поглядів [2].
Тому лише в конфліктних ситуаціях перевіряються міцність управлінської
команди, а також основні принципи корпоративної культури на підприємстві,
значущості як колективу, так і керівника. Внаслідок конфліктів видно «щире
обличчя» кожного працівника чи групи соціального типу. Стратегічно
перемагає тільки така організація, в якій конфліктні ситуації вирішують на
спокійному і професійному рівні [3].
Загальна форма прояву конфліктів це – дезорганізація даної цільової
групи. У разі виникнення такої ситуації відбувається наступний процес: групові
норми, шаблони колективних дій тією чи іншою мірою стають невідповідними
новим потребам.
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Актуалізується проблема взаємин поколінь у колективі й оцінки досвіду
старших співробітників. Відбувається зміна неформальних лідерів, а в
критичній ситуації - і формальних носіїв вищої для організації адміністративної
влади. Типовим конфліктом, пов'язаним з необхідними змінами є конфлікт між
консерваторами і новаторами. Він закономірний, тому що нове ініціюється
завжди окремими членами організації, будь то лідер чи рядовий [5].
Організаційна культура підприємства формує норми, цінності, ритуали,
правила,

яким

підпорядковується

діяльність

усього

персоналу.

Отже,

сформувавши ефективну систему методів, інструментів, покликаних управляти
трудовими та міжособистісними конфліктами, а також включивши їх у загальну
систему організаційної культури, можливо знизити «градус напруги» серед
трудових ресурсів – членів організації. Організаційна культура тяжіє до
структурної стабільності, що передбачає таке: культура організації, як і будьяка інша система, прагне до рівноваги, стабільності. Культура у цьому аспекті
стає стабілізуючою силою групи (співробітників організації), вона є постійним
феноменом. Сильна організаційна культура відрізняється тим, що у разі виходу
декількох індивідів із групи система корпоративних культурних норм
залишається і продовжує своє існування в ній. Також за порушення системи
організаційної культури (певних елементів) вона прагне відновитися та увійти у
стан рівноваги. Незважаючи на очевидну неконфліктну систему, як це може
здатися з першого погляду, створену домінуючими ціннісними орієнтаціями на
тлі наявних альтернатив, які й задають норми корпоративної поведінки, будьякі відхилення від неї можуть викликати конфлікти [1].
Організаційна культура як явище, включає у себе три елементи: базові
цінності, моделі поведінки і зовнішні прояви. Базові цінності являють собою
набір ідеалів, основоположних принципів, переконань. Вони не піддаються
раптовим змінам і є основою для формування наступних елементів.
Способи управління конфліктною ситуацією можна розділити на дві
категорій: структурні і міжособистісні. Думка про те, що причиною
конфліктної ситуації є прості розбіжності та несумісництво характерів, часто
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хибна. Конфлікт – це, насамперед, незгода сторін, за якої з одного боку,
намагаються домогтися прийняття своїх поглядів, а з другого – одночасно
перешкодити іншій стороні зробити аналогічне. Необхідно здійснювати
управління

розвитком

і

вирішенням

конфліктних

ситуацій.

Варто

використовувати діагностику динаміки розвитку таких ситуацій і розробляти
стратегію покрокових дій для їх вирішення [4].
Способи подолання кризових ситуацій на практиці, зрозуміло, настільки ж
унікальні, як і самі конкретні ситуації. Проте численні дослідження поведінки
людей в організаціях і гігантський досвід практичного вирішення подібних
проблем дозволяє перелічити оптимальні підходи до них:
1. Правила зміцнення «корпоративної моралі» і подолання слабкої
дисципліни співробітників:
- забезпечення стабільності «робочого потоку» й ефективне управління
виробничим процесом; - чесна і конструктивна реакція на скарги і претензії
співробітників організації з боку керівництва;
- заохочення «зворотного зв’язку» від співробітників не на словах, а на
ділі, публічне визнання керівництвом корисності конкретних пропозицій щодо
удосконалювання організації роботи;
- адекватна похвала і вдячність за видатні досягнення в роботі;
- забезпечення того, щоб кожен співробітник точно знав, що від нього
потрібно в термінах кількості та якості виконуваної роботи;
- інформування підлеглих про заплановані або майбутні зміни, якщо вони
істотно торкаються їхніх інтересів;
- готовність реально допомогти співробітникам у вирішенні виробничих і
особистих проблем;
- створення чіткої, простої і внутрішньо несуперечливої системи правил
поведінки і дисциплінарних вимог для співробітників організації.
2. Основні підходи щодо подолання високої плинності кадрів організації:
- удосконалення системи підбору кадрів для організації;
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- відпрацьовування

вивіреної

процедури

«входження»

нового

співробітника в організацію, що включає повноцінну і докладну «співбесідузнайомство»;
- надання новому співробітникові необхідної і достатньої інформації про
організацію, її цілі й політику;
- забезпечення нового співробітника точною інформацією про роботу, яку
він повинен буде виконувати, і перспективи на майбутнє;
- представлення нового співробітника робочому колективові;
- декватна допомога на початковому етапі роботи і достатня кількість
контактів у період адаптації [5].
3. Організаційні методи профілактики стресових станів і емоційних зривів:
- децентралізація або процес ширшого розподілу владних повноважень в
організації, що знижує відчуття безпорадності й залежності, які часто служать
причиною стресу;
- зміни в системі заохочень у напрямку її більшої справедливості й
«зрозумілості», які знижують ступінь стурбованості і тривоги з цього приводу;
- залучення співробітників до участі в прийнятті найважливіших для
організації рішень;
- нарешті, розширення каналів і поліпшення характеру спілкування в
організації.
У сучасних умовах конфлікт на підприємстві вже не асоціюється тільки із
негативними явищами та процесами, однак його ідеалізації також непомітно.
Підхід до формування ролі та місця конфлікту є більш прагматичним: конфлікт
– безумовно невід’ємна частина будь-якої організації, конфліктом варто
управляти. Конфлікт, будучи і процесом, і конкретним станом, в якому
перебуває організація чи структурний елемент, має свої причини та джерела
зародження. Управління конфліктами повинно було б усувати причини
конфліктів чи принаймні зменшувати можливість виникнення конфліктів із
виявлених джерел.
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Але варто пам’ятати, що управління конфліктами передбачає не тільки
врегулювання конфлікту, що вже виник, але й створення умов для його
попередження, що є важливішим. Профілактика конфлікту – вид управлінської
діяльності, що полягає в завчасному усуненні або ослабленні конфліктних
факторів

і

обмеженні

деструктивного

таким

розв’язання

чином
в

можливості

майбутньому.

Це

їх

виникнення
така

чи

організація

життєдіяльності суб’єктів соціальної взаємодії, що виключає чи зводить до
мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними.
Список використаних джерел:
1.Виноградова Т.І., Янченко М.А. Організаційна культура у конфліктології
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ:
збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з
дистанційною участю, 24 березня 2021 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2021. 271 с.
2. Гришина Н. В. Психологія конфлікту. Київ: Либідь, 2010. 258 с.
3. Кравченко О. П. Погляд конфліктолога на онтосинтез конфлікту.
Соціологічні дослідження. 2014. №49. С. 103–112.
4. Казаков В. Соціальний конфлікт: проблема визначення. Соціол.: теорія,
методи, маркетинг. 2014. № 3. С. 156–166.
5. Криса О.Й. Природа конфліктів в організації. Тези доповідей
V Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинг та логістика в
системі менеджменту”. Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”,
2004. 396 с.

256

УДК 331.108(045)
Вероніка Якубовська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
HR-БРЕНДИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ
ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті відображено та проаналізовано сукупність факторів, що впливають
на формування іміджу компанії-роботодавця. Досліджено складові успішного
HRбренду та розглянуто сучасні елементистворення бренду компанії. Також
виокремлено

переваги

розробки

і

впровадження

сильного

HR-бренду

підприємства.
Ключові слова: HR-бренд, брендинг, імідж, маркетинг, підприємство,
маркетинговий менеджмент.
На сьогоднішній день бренд роботодавця в Україні знаходиться в умовах
недостатньої наукової дослідженості. Практично кожна друга компанія в
Україні стурбована своїм іміджем роботодавця. Розвиток бренду в цій галузі
для нашої країни є новою тенденцією, тоді як за кордоном це вже невід’ємна
частина загальної стратегії компанії. В таких умовах особливої гостроти
набуває необхідність дослідження стану HR бренду в українських компаніях.
В даний час на ринку праці загострилася конкуренція між роботодавцями, що
обумовлено сформованим дефіцитом висококваліфікованих фахівців. Ця
ситуація отримала назву «рекрутинговий бум», який актуалізував питання
підвищення іміджу компанії, іміджу роботодавці та HR-бренду.
Дослідженням питання використання HR-брендинга як інструмента
формування іміджу підприємства займались багато видатних вчених. Вагомий
внесок у розробку теоретичних і практичних засад розвитку маркетингового
менеджменту зробили Білорус Т.В., Фірсова С.Г., Гуцал І.С., Сороківська О.А.,
Ковалик Д.В., Щербак В.Г., Сухорукова О.А. та інші.
Проте перераховані питання в тій чи іншій мірі пов’язані з персоналом
підприємства, тому до HR-бренду проявляється все більше і більше уваги. Так
як тема HR-бренду нова для сучасного суспільства HR-фахівців, її теоретикометодологічна основа тільки починає формуватися. Даний напрямок в науці
перебуває в процесі становлення і уточнення визначень.
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Метою даної статті є уточнення сутності категорії «HR-бренд» та його
цілей, а також визначення стану HR-бренду в компаніях України.
Концепція HR-брендингу та його здатність зберігати права особи є
надзвичайно важливими щодо успіху організації на ринку. Інтерес до теми
триває, а дослідження свідчать, що успіх бізнесу може залежати, насамперед,
від його здатності формувати відповідну репутацію компанії як роботодавця.
HR-брендинг поступово стає життєво важливим чинником успіху організації на
ринку, а отже, привертає все більшу увагу з боку менеджменту підприємства.
Дефініція «бренд» застосовується як до товарів і послуг, так і до компанії.
В рамках цієї статті нас цікавить бренд компанії, який трактується вченими порізному:
 емоційний, індивідуальний образ компанії, що відображає його
унікальні риси і характеристики [3];
 комплекс інформації про компанію [5];
 єдине позначення виробника [6];
 широко відома торгова марка або компанія, яка займає в свідомості і
психології споживчих сегментів особливе місце з маси собі подібних [2].
Аналізуючи представлені вище визначення, можна зробити висновок, що
бренд – це, перш за все, ментальна конструкція, сприйняття споживачем
компанії в цілому. Бренд існує у вигляді особливостей свідомості конкретних
людей або суспільства. Іншими словами, бренд компанії - це стійке враження,
цілісний образ, що виникає у свідомості цільової аудиторії при кожному
контакті з продуктом, послугою або власним ім’ям компанії.
HR-брендинг у деякому розумінні можна назвати революцією HRтехнологій. Сьогодні діяльність будь-якої компанії дедалі частіше розглядають
у вигляді реалізації певних проектів. На ринок виводять нові продукти, торгові
марки, бренди, інноваційні технології, термін реалізації яких – від одного–двох
до трьох–п’яти років. Для роботи над такими проектами необхідний, як
правило, персонал, котрому за вельми короткий проміжок часу потрібно стати
згуртованим колективом. І тут без грамотного командостворювання не
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обійтися. Сама ж команда, як відомо, потребує місії, девізу, гімну, командних
принципів. Саме тому HR-брендинг виконує подвійну функцію з добору
персоналу: ознайомлює якмога більшу кількість потенційних претендентів із
ідеологією компанії та об’єднує вже працюючих фахівців, які приймають
цінності компанії, в команду ефективних співробітників. Окрім того, HRбрендинг дає змогу не тільки утримувати лояльних співробітників, а й відсівати
небажаний контингент.
Слід зазначити, що самі HR-фахівці розходяться у своєму ставленні до HRбренду: одні вважають, що без нього в умовах фінансової нестабільності
сучасним компаніям не вижити на ринку, наголошуючи на важливості даної
сфери знань; інші ставляться до нього як до неефективного вкладення коштів,
розглядаючи це як данину моді [2].
Разом з тим ряд вітчизняних і зарубіжних вчених пропонують власні
трактування HR-бренду, які далекі від єдності поглядів.
HR-бренд – сукупність зусиль компанії по взаємодії з існуючими та
потенційними співробітниками, яке робить її привабливим місцем роботи, а
також активне управління іміджем компанії в очах партнерів, потенційних
співробітників тощо.
Сухорукова О.А. вважає, що HR брендинг– це образ компанії як хорошого
місця роботи в очах зацікавлених осіб (нинішні і колишні співробітники,
кандидати, клієнти, акціонери та ін.); набір економічних, професійних і
психологічних вигод, які отримує працівник, приєднуючись до компанії;
спосіб, яким формується ідентичність бізнесу, починаючи з базових основ і
цінностей, і інструменти за допомогою який це доноситься до всіх зацікавлених
осіб [4].
Гуцал І.С., Сороківська О.А. HR-бренд відповідно до сутністю поняття
«людські ресурси», в той час як більшість інших вчених ставлять знак рівності
між HR-брендом і брендом роботодавця [2].
Аналізуючи представлені вище визначення того, що ж таке HR-бренд,
можна виділити наступні риси, що об’єднують їх:
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 на думку фахівців, HR-бренд компанії – це, перш за все, її репутація,
образ в очах зацікавлених осіб (клієнти, здобувачі, безпосередньо працівники
компанії, акціонери тощо);
 HR-бренд – це цілісний образ, комплексне явище, яке об’єднує в собі
корпоративну культуру компанії, реалізацію її стратегії та ін.; економічні і
психологічні вигоди, які може отримати співробітник компанії;
 головна мета створення і розвитку HR-бренду компанії – це залучення і
утримання висококваліфікованого персоналу;
 HR-бренд - це явище, яким можна керувати і контролювати.
Сполучною ланкою цих визначень виступають слова: образ, репутація,
корпоративна культура, що дозволяє нам сформулювати своє визначення HRбренду як способу персоналу компанії включає цінності, сформовані традиції в
культурі взаємин, що забезпечують можливості професійного зростання і
професійних досягнень на основі наявних компетенцій.
HR-бренд включає в себе кілька елементів:цінності підприємства;традиції
підприємства;культура взаємин (внутрішні комунікації);наявні компетенції
персоналу;стиль управління;можливості професійного розвитку та кар’єрного
зростання.
Перший елемент – корпоративні цінності. До них можна віднести
установки і принципи, які об’єднують людей і виключають порушення в роботі.
Це те, що в компанії розуміється як «добре», і те, що розуміється як «погано».
Корпоративні цінності часто виражаються словесно на плакатах, банерах,
фірмових канцелярському приладді.
Другий елемент – традиції підприємства. До них належать зразки
поведінки, діяльності і відносин, які належать компанії і охороняються
громадською думкою. Традиції створюють регулятивну систему відносин в
компанії,

забезпечуючи

Корпоративними

стабільність

традиціями

можуть

і

стійкість
бути

різні

трудового

колективу.

аспекти

управління

персоналом: вшанування ювілярів, привітання іменинникам, святкові заходи,
методи заохочення співробітників, методи вирішення конфліктів тощо.
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Третій елемент – культура взаємин або культура взаємозв’язків між
співробітниками підприємства. По суті, це ті етичні норми, якими керуються
співробітники в процесі взаємодії і командою роботі. Існують дослідження,
присвячені типам взаємин в робочій групі (Р. Блейк і Дж. Моутон), динаміки
міжособистісних відносин між керівником і підлеглими (П. Херсі та К.
Бланшар), соціальних факторів оптимізації міжциклових відносин в трудовому
колективі (О.Н. Суббочева ) і ін. Всі вони розкривають ті чи інші особливості
побудови продуктивних міжособистісних взаємин в колективі. Не викликає
сумніву той факт, що згуртований, дружний колектив детермінує бажання в
ньому працювати, що позитивним чином позначається на HR-бренд компанії.
Четвертий елемент – наявні компетенції (від лат. Competere - відповідати,
підходити)

співробітників.

Компетенції

–

це

готовність

і

здатність

співробітника вирішувати професійні завдання певної складності. Для цього
потрібні спеціальні знання, вміння та здібності їх застосувати в практичній
діяльності як в стандартній, так і в нестандартній ситуації. Необхідно
відзначити, що мова йде про професійних, соціальних та особистісних
компетенціях, які проявляються при виконанні своїх посадових обов’язків.
Якість виконання посадових обов’язків окремим співробітником обумовлює
його

особистий

імідж,

а

якість

виконання

своїх

обов’язків

всіма

співробітниками обумовлює HR-бренд компанії.
П’ятий елемент – стиль управління. Не викликає сумніву той факт, що
менеджери роблять значний вплив на колег і підлеглих. У зв’язку з цим
сукупність

характерних

і

стійких

методів

вирішення

завдань,

що

застосовуються менеджером, манера його поведінки по відношенню до
підлеглих (іншими словами – стиль управління) обумовлює ефективність
діяльності колективу і компанії в цілому. Існують кілька класифікацій стилів
управління, але їх об’єднує розуміння того, що найефективніший стиль
управління – це той, який відповідає ряду суб’єктивних умов:
− важливості і терміновості поставлених перед колективом завдань;
− умови виконання поставлених завдань;
261

− розміри і структура колективу;
− рівень зрілості і згуртованості колективу;
− професійний досвід менеджера;
− особисті якості менеджера.
Шостий елемент – можливості професійного розвитку та кар’єрного
зростання. По суті, це пов’язано з кадровою політикою компанії, з тими
умовами професійного розвитку, які створюються. Безумовно, багатьох
працівників і потенційних працівників цікавлять питання підвищення своєї
професійної кваліфікації і існуючі особливості просування по службовій
драбині в компанії. Отже, чим більше таких можливостей, тим вище HR-бренд
компанії.
Сильний HR-бренд забезпечує компанії привабливий імідж у зовнішньому
середовищі, що дозволяє їй боротися за кращі кадри і залучати талановитих
людей, необхідних для подальшого розвитку. Крім того, він виконує свою
найважливішу функцію: формує довіру, що забезпечує сприйняття компанії, як
надійного партнера, відповідального роботодавця, привабливого партнера для
своїх клієнтів.
Розробка і впровадження сильного HR-бренду компанії, а також ефективне
управління ним, має такі переваги:
− компанії з розвиненим HR-брендом можуть дозволити собі платити
співробітникам менше, ніж їх конкуренти; завжди є альтернатива матеріальної
винагороди – соціальний пакет, компенсаційний пакет, кар’єрні можливості
тощо;
− зниження плинності кадрів;
− підвищення рівня лояльності співробітників;
− компанії

стає

легше

залучати

висококваліфікований

персонал:

збільшується кількість більш якісних вхідних резюме, зменшується кількість
нерелевантних резюме;
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− зменшення витрат і скорочення термінів на закриття вакантної позиції;
− підвищення рівня продуктивності праці і рентабельності;
− підвищення рівня задоволеності і лояльності клієнтів компанії;
− компанія стає стійкою в період економічних спадів [6].
Таким чином, HR-бренд компанії на ринку праці існує постійно, незалежно
від того, прикладає компанія цілеспрямовані зусилля по його створенню або
розвитку. У разі рішення компанії підвищувати свій HR-бренд, їй необхідно
розробляти ряд заходів по кожному елементу даного бренду з тим, щоб стати
привабливою організацією як для своїх співробітників, так і для здобувачів
робочих місць. Робота ця економічно ефективна, так як підприємство отримує
ряд переваг, що робить його більш конкурентоспроможним.
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Тетяна Янківська
Здoбувaч освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В статті досліджено теоретичні підходи до визначення сутності поняття
«комунікація», визначено основні елементи комунікаційного процесу на
підприємстві. Визначені вимоги до відправника інформації. В статті
обґрунтовано важливість та необхідність зворотного зв’язку, визначені його
функції. В ході дослідження було з’ясовано, що існує пряма залежність між
добре

налагодженим

комунікаційним

процесом

та

якістю

роботи

структурних підрозділів підприємства, окремих виконавців, груп працівників і
підприємства загалом.
Ключові

слова:

комунікація,

процеси,

взаєморозуміння,

керівник,вміння

говорити,ораторське мистецтво, комунікаційний процес, графічна модель
комунікаційного процесу, відправник, управління персоналом.
Сучасний розвиток економіки, здобутки провідних науковців у галузі
управління персоналом, зростання кількості інформаційних каналів спонукає
керівників підприємства до пошуку найбільш ефективних форм комунікаційної
взаємодії. Щоб здійснювати комунікацію ефективно, тобто передавати якісь
повідомлення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, наказів, доповідей,
звітів тощо, потрібно враховувати різні фактори: підбір слів при формуванні
повідомлень, настрій, самопочуття, потреби адресатів і ін. Тому проблема
підвищення ефективності комунікації має різні аспекти: формально-логічний,
ціннісний,

соціально-психологічний,

технічний.
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текстово-логічний,

організаційний,

Дослідженням

питання

сутності

та

особливостей

організації

комунікаційного процесу на підприємстві присвячені праці таких науковців
Бабчинська О., Боковець В., Журавський В., Іванченко Г., Крисько Ж.,
Скишляк О., Якубенко І. Але, незважаючи на досить широке коло наукових
напрацювань з даної проблематики, існує ще багато питань, що вимагають
подальшої розробки й обґрунтування.
Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних підходів до
організації комунікаційного процесу на підприємстві.
Комунікація є одним із загальних аспектів соціальної взаємодії, одною з
найбільш змістовних характеристик будь-якої діяльності. Вона являє собою
нову форму наукової, організаційної, політичної та технічної сили в
суспільстві. З її допомогою організація здійснює обмін думками або
інформацією для забезпечення взаєморозуміння, включається у зовнішнє
середовище.
Термін «комунікація» уживається в різних значеннях. Наприклад,
можнаговорити про інженерні, транспортні, інформаційні комунікації як засоби
або форми зв’язку. Із цього приводу регулярно виникають непорозуміння, що
приводять до неправильного їх тлумачення і розуміння.
Встановлення належної комунікації пов’язано з розв’язанням багатьох
питань. Це готовність партнерів встановлювати комунікацію, виявлення та
усунення перешкод, до цього вибір способів комунікації, правильне поєднання
усної, візуальної та письмової форм комунікації тощо. Людську комунікацію
прийнято вивчати не тільки в її теоретичних аспектах, але і як мистецтво, і
практику. Саме так розглядається здатність до комунікації (вміння говорити,
слухати, писати, читати) і, зокрема, ораторське мистецтво, схильність до
журналістики, викладацької роботи, рекламної справи, літератури, радіо- і
телемовлення тощо.
Дослідження свідчать, що керівник 50-90% свого часу витрачає на
комунікації. Це здається дуже багато, але стає зрозумілим, якщо врахувати, що
керівник займається цим постійно, щоб реалізувати свої ролі у міжособистих
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відносинах, інформаційному обміні в процесах прийняття: рішень, в
плануванні, організації, мотивації і контролі. Отже, ефективність його
діяльності залежить від уміння забезпечувати комунікації не лише у власній
діяльності, а й у діяльності своїх підлеглих. Саме тому, обмін інформацією
входить в усі види управлінської діяльності. Комунікацію називають
інтегрованим процесом, який пов’язує частини організації в єдине ціле. Тому
якщо забрати комунікацію, то організація перестає бути керованою, її
діяльність набуває хаотичного характеру.
Якість

роботи

підрозділів

організації,

окремих

виконавців,

груп

працівників значною мірою залежить від добре налагодженого комунікаційного
процесу.
Комунікаційний процес – процес обміну інформацією з метою розв’язання
конкретної проблеми [1].
Невід’ємними елементами комунікаційного процесу є:
– відправник (джерело) (особа, група осіб (підрозділ),організація, яка
генерує ідеї, збирає та передає інформацію);
– повідомлення (інформаційна ідея, закодована з допомогою символів);
– канал (засіб передавання інформації);
– отримувач (споживач) (особа, група осіб (підрозділ), організація, для
яких призначена інформація);
– зворотній зв’язок (рис.1).
Відправник (англ. Sender) – передавач, що генерує ідеї або збирає
інформацію і передає її. Ним може бути індивід або група разом працюючих
людей. Джерелом також може бути громадський інститут або організація, хоча
і в цьому випадку джерелом повідомлення буде певна особа, на яку
покладається обов’язок по підготовці і передачі інформації [2].
При обміні інформацією відправник і одержувач проходить декілька
взаємопов’язаних етапів:
– зародження ідеї;
– кодування і вибір каналу;
– передача;
– декодування [2].
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Відправник (посадова особа, організація) формує або
відбирає ідею

Відправник перетворює ідею на повідомлення шляхом
кодування
Відправник вибирає канал і способи передачі повідомлення

Відправник передає повідомлення каналом

Отримувач декодує повідомлення, перетворюючи символи
відправника в думки отримувача
Отримувач оцінює і уточнює ступінь розуміння
повідомлення

Рисунок 1 – Графічна модель комунікаційного процесу
Обмін інформацією розпочинається із формулювання ідеї чи відбору
інформації. Відправник вирішує, яку значну ідею чи повідомлення слід зробити
предметом обміну. Іноді відправник не хоче думати або ж витрачає на
обдумування ідеї мінімум часу.
Відправник повинен знати свою аудиторію. Якщо у відправника помилкові
погляди

про

одержувача,

то

його

комунікаційні

зусилля

виявляться

ефективними. Ефективність комунікації підвищується, якщо пара «відправник –
одержувач» гомофільна, тобто досягається високий ступінь подібності за
певними ознаками: у поглядах, освіті, статусу. І, навпаки, гетерофільні
комунікації (значна ступінь неподібності пар за певними ознаками) менш
ефективні, оскільки вони часто супроводжуються перекрученням смислу
повідомлення, затримкою передачі, використанням обмежених каналів і
когнітивними дисонансами, коли одержувачу передано повідомлення, що не
узгоджується з його розумінням і поглядами.
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Кодування – це процес перетворення ідей у символи, зображення, рисунки,
форми, звуки, мову тощо. Тобто, перш ніж передавати ідею, відправник
повинен за допомогою символів закодувати її, використавши для цього слова,
інтонації, жести (мову тіла) і надати ідеї гарну «упаковку». Таке кодування
перетворює ідею у повідомлення.
Повідомлення – сукупність символів, власне інформація, що закодована за
допомогою символів і передається одержувачу. Саме заради цього і
здійснюється акт комунікації. Багато повідомлень передається у формі символів
мови. Проте символи можуть бути і невербальними, наприклад, графічні
зображення, жести, міміка та інші рухи тіла.
Канали передачі – засоби, за допомогою яких сигнал спрямовується від
передавача до приймача. Канали діляться на засоби масової інформації і
міжособові канали. Відправник повинен вибрати канал: передача мови і
письмових матеріалів, електронні засоби зв’язку, включаючи комп’ютерні
мережі, електронна пошта, відеострічки і відео-конференції. Можна розіслати
пам’ятні записки, провести попередні збори невеликих груп для забезпечення
розуміння повідомлення і прилучення до проблеми. Передавач (відправник)
може не обмежуватись одним каналом, а використати декілька їх, у
маркетинговій діяльності, наприклад, засобами комунікації є: реклама,
особистий продаж, стимулювання продажу, зв’язок із громадськістю.
Декодування – процес, за допомогою якого приймач повідомлення
переводить одержані символи в конкретну інформацію і інтерпретує її
значення. Тобто одержувач декодує повідомлене шляхом перетворення
символів у значення. Якщо не потрібна реакція на ідеї та процес обміну
інформацією на цьому завершується.
Приймач – цільова аудиторія або особа, якій призначається інформація і
яка її інтерпретує.
Відгук – сукупність реакції обмежувача повідомлення після ознайомлення
із його змістом. В науковій літературі виділяють три основні типи результатів
комунікації:
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а) зміни в знаннях одержувача;
б) зміна установок одержувача;
в) зміни поведінки одержувач повідомлення [4].
З точки зору керівника, обмін інформацією слід вважати ефективним, якщо
одержувач продемонстрував розуміння ідеї, проводячи дії, які чекав на його
відправник.
Зворотній зв’язок – частина відгуку одержувача, що поступає передавачу
[5]. Він розглядається як сигнал, спрямований одержувачем інформації
відправнику повідомлення, як підтвердження факту одержання повідомлення.
Він характеризує ступінь розуміння, або нерозуміння інформації, що міститься
в ньому.
Зворотній зв’язок може набувати форми не тільки слова. але і кивка
головою, усмішки, тиснення руки, або заперечливого жесту рукою, певного
виразу очей, інтонації голосу, зміни положення тіла тощо.
Зворотній зв’язок виконує такі основні функції:
а) протистоїть тому, що робить соціально-економічна система, коли вона
виходить за встановлені обмеження;
б) компенсує дії зовнішніх і внутрішніх факторів, підтримує стан стійкої
рівноваги системи;
в) синтезує зовнішні і внутрішні збурювання, які прагнуть вивести систему
із стану стійкої рівноваги;
г) виробляє управлінські рішення для цілеспрямованого впливу на об’єкт
управління.
На практиці іноді має місце недооцінка зворотного зв’язку і зайве
захоплення односторонньою комунікацією, коли зверху вниз поступають
численні накази, розпорядження, вимоги тощо.При наявності зворотного
зв’язку відправник і одержувач міняються комутаційними ролями. Тобто
ефективний обмін інформацією повинен бути двосторонньо-спрямованим:
зворотний зв’язок необхідний, щоб мати уявлення, у якій мірі повідомлення
було сприйнятим і зрозумілим.
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Зворотний зв’язок помітно підвищує шанси на ефективний обмін
інформацією, дозволяє обом сторонам позбавитись шуму. На мові теорії
передачі інформації шумом називають те, що спотворює смисл. Це може бути
мова (у вербальному (усному) і невербальному оформленні), різне сприйняття,
різниця в організаційному статусі між керівником і підлеглим. Зменшення
шуму може досягатися багатьма способами. Одним з них є збільшення
надмірності, тобто повторення повідомлення або якоїсь його частини.
Підсумовуючи, значення комунікацій в управління персоналом на
сучасному етапі розвитку економіки постійно зростає. Це пов’язано з тим, що
підприємствам,

їх

керівникам,

працівникам

необхідно

отримувати

та

опановувати все більші масиви інформації за допомогою якої можна вирішити
виникаючі питання. В ході дослідження було з’ясовано, що існує пряма
залежність між добре налагодженим комунікаційним процесом та якістю
роботи структурних підрозділів підприємства, окремих виконавців, груп
працівників і підприємства загалом. Саме комунікаційний процес забезпечує
обмін інформацією з метою виявлення конкретної проблеми. Тож, можна
стверджувати, що успішне функціонування підприємства, формування і
існування організаційної культури, засвоєння пропагування корпоративної ідеї
неможливе без налагодженого процесу комунікацій [3]. Саме комунікація
створює сприятливі умови для розкриття професійних і ділових якостей
працівників, сприяє розвитку їх творчого потенціалу, що в свою чергу сприяє
підвищенню результативності праці.
Отже, комунікація повинна бути обов’язковим елементом системи
управління персоналом. Сучасний розвиток економіки, здобутки провідних
науковців у галузі управління персоналом, зростання кількості інформаційних
каналів спонукає керівників підприємств до пошуку найбільш ефективних
форм комунікаційної взаємодії, до постійного вдосконалення вже існуючих
комунікацій, а також надає поштовх до вироблення якісно нових наукових
методик і конструктивних підходів щодо розвитку комунікацій.
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Артем Янкoвий
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «магістр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
OСOБЛИВOСТI ТOРГIВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА УМOВАМИ
ЗДIЙСНЕННЯ ЗЕД
В статтi дoслiдженi аспекти пoнятiйнo-категoрiальнoгo апарату управлiння
oперацiями

купiвлi-прoдажу

при

здiйсненнi

ЗЕД.

Oхарактеризoванo

зoвнiшньoекoнoмiчнi oперацiї з тoргiвлi у пiдприємства суб’єкта ЗЕД.
Ключoвi слoва: iмпoртнi oперацiї, експoртнi oперацiї, експoртнo-iмпoртнi
oперацiї, зoвнiшньoтoргoвельнi операції, торгівля, система торгівельної
діяльності.
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Сьoгoднi пiд час вихoду з екoнoмiчнoї кризи для для нашoї держави має
суттєве значення налагoдження зoвнiшньoекoнoмiчних зв’язкiв й участь у
мiжнарoднiй тoргiвлi як активнoгo i рiвнoправнoгo партнера. За таких oбставин
вихiд на нoвi зoвнiшнi ринки й утримання iснуючих ринкoвих пoзицiй для
вiтчизняних

пiдприємств

є

дoсить

важким

завданням,

яка

пoтребує

ефективнiшoгo застoсування рiзних кoнцепцiй управлiння.
Базoю зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi вважаються зoвнiшньoекoнoмiчнi
oперацiї

купiвлi-прoдажу,

тoбтo

кoмплексу

oрганiзацiйнo-управлiнських

дoкументарнo зафiксoваних дiй кoнтрагентiв рiзних країн, якi направленi на
забезпечення експoртнo-iмпoртнoгo oбмiну тoварами, рoбoтами, капiталами,
пoслугами чи oб'єктами iнтелектуальнoї власнoстi та здiйснюється шляхoм
укладання

кoнтрактiв

закoнoдавства,

а

(рoзрoбляються

такoж

мiжнарoдних

на

oснoвi

дoгoвoрiв

вимoг

нацioнальнoгo

нoрмативнo-правoвoгo

характеру).
Специфiка ефективнoстi здiйснення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi та
управлiння oперацiями купiвлi-прoдажу були дoслiдженi у працях таких
наукoвцiв як Вoлкoва I., Гребельник O., Загoрoднiй А., Кoзак Ю., Кириченкo O.,
Oстрoвський I., Сухарський В., Шраменкo Н., Кoзлoвський В. Савченкo I. та
iншi. Oднак, у сучасних умoвах вихoду з екoнoмiчнoї кризи є дoсить
неoбхiдним пoдальше здiйснення дoслiджень.
Метoю данoгo теоретичного дoслiдження є oбгрунтування oснoвних
аспектiв тoргiвлi при здiйсненнi ЗЕД.
Прoцес oбмiну мiж зoвнiшньoтoргoвельними агентами вiдбувається
шляхoм oперацiй купiвлi-прoдажу. Щoб здiйснити прoведення oбмiну пoтрiбнo
викoнати певнi взаємoпoв’язанi дiї, такi як:
1. знайти пoкупця, узгoдити усi умoви та укласти угoду;
2. викoнати умoви дoгoвoру, тoбтo пiдгoтувати тoвар для здiйснення
пoставки;
3. здiйснити пoставку пoкупцю;
4. викoнати рoзрахунки за пoстачання.
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З-пoмiж oснoвних oперацiй купiвлi-прoдажу у прoцесi здiйснення ЗЕД
виoкремлюють експoртнi, iмпoртнi, реiмпoртнi та реекспoртнi. Загалoм,
експoртнi oперацiї передбачають прoдаж та вивезення тoварiв за кoрдoн з
метoю їхньoгo пoдальшoї передачi у власнiсть iнoземнoму кoнтрагенту.
Iмпoртнi oперацiї рoзглядаються як закупiвля та ввезення iнoземних
тoварiв з метoю їхньoї реалiзацiї на внутрiшньoму ринку країни, дo якoї цей
тoвар iмпoртується, чи вирoбничoгo спoживання пiдприємствoм-iмпoртерoм.
Суттєвo нагадати, щo усi експoртнo-iмпoртнi oперацiї пoдiляються на двi
oснoвнi групи:
1) тoргiвля тoварами (тoбтo, матерiальними прoдуктами), а зoкема взуттям,
пoсудoм, меблями та iн. Такoгo рoду тoвари рoзглядають як «видимi експoртoм
та iмпoртoм», тoму щo їхнє перемiщення з країни дo країни пiддається
зoрoвoму сприйняттю;
2) тoргiвля пoслугами (тoбтo, нематерiальними прoдуктами), а зoкрема
банкiвськими,

транспoртними

абo

кoнсалтингoвими

пoслугами,

рoзглядаються як «невидимi експoртoм та iмпoртoм», тoму щo

якi

не мають

кoнкретнoгo матерiальнoгo вираження [4].
Iмпoрт та експoрт пoслуг змiстoвнo вiдрiзняється вiд тoварнoгo експoрту
та iмпoрту. Важливo зауважити, щo oдержання дoхoду вiд прoдажу пoслуг
iнoземним резидентам називають експoртoм пoслуг, в тoй час як плата за
пoслуги - їхнiм iмпoртoм.
Дoсить частo пoслуги рoзглядають як невидимимi блага. У ракурсi
мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсинах прoдається та купується значна кiлькiсть
рiзнoманих пoслуг, oднак дo найoснoвнiших для мiжнарoднoгo бiзнесу
вiднoсять фiнансoвi та бухгалтерськi пoслуги, туризм, пoслуги з перевезення,
кoнсалтинг, рiзнoгo рoду iнжинiрингoвi рoбoти рекламу та iн. [2].
Щo стoсується мiжнарoднoї кoмерцiйнoї практики, тo пiд експoртoм та
iмпoртoм тут виoкремлюють лише тi oперацiї, щo здiйснюються на
кoмерцiйних засадах шляхoм укладання та викoнання угoд купiвлi-прoдажу.
Щo ж дo пoставoк у виглядi дарування, дoпoмoги, тoщo, щo здiйснюються
безпoсередньo на безвiдплатних засадах, тo вoни у вартiсть експoрту та iмпoрту
зазвичай не включаються, прoте врахoвуються oкремo.
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Здiйсненими вважаються експoртнo-iмпoртнi oперацiї у разi, якщo тoвар
пiсля викoнання певних митних прoцедур, вiдпoвiднo дo яких пoданi вiдoмoстi
для статистичнoгo oблiку, перевезли через митний кoрдoн країни-кoнтр-агента.
Вважаємo за дoцiльне зауважити, щo у мiжнарoднiй кoмерцiйнiй практицi
виoкремлюють два базoвих метoди для здiйснення експoртнo-iмпoртних
oперацiй.
Перший метoд має назву прямий метoд (direct), тoбтo прямi прoдажi. Вiн
передбачає

нагалoдження

прямих

зв’язкiв

мiж

вирoбникoм

(абo

пoстачальникoм) та кiнцевим спoживачем, а саме, пoставку тoварiв кiнцевoму
спoживачу i закупку тoварiв у самoстiйнoгo вирoбника на oснoвi дoгoвoру
купiвлi-прoдажу.
Другий метoд – непрямий (абo пoсередницький) (agency), який передбачає
купiвлю i прoдаж тoварiв, яка здiйснюється через тoргoвo-пoсередницьку ланку
на oснoвi укладання спецiальнoгo дoгoвoру, а саме, агентськoї, кoмiсiйнoї чи
iншoї угoди з тoргoвим пoсередникoм, в якiй, у свoю чергу, передбачається
викoнання oстаннiм кoнкретних oбoв’язкiв, щo пoв’язанi з реалiзацiєю тoвару
прoдавця, за агентську, кoмiсiйну чи iншу винагoрoду [2].
Загалoм, пoсередниками мoжуть виступати дилери, брoкери, кoмiсioнери,
oптoвi пoкупцi, прoмислoвi та тoргoвi агенти, функцiї яких передбачають
пoшук iнoземних партнерiв, пiдгoтoвку дoкументацiї й oфoрмлення дoгoвoрiв,
кредитнo-фiнансoвoму oбслугoвування та страхування тoварiв, пiсляпрoдажне
oбслугoвуваннi, рекламування тoварiв та iн.
Зауважимo, щo безпoсередня участь вирoбникiв-експoртерiв у реалiзацiї
їхнiх тoварiв за кoрдoнoм кiнцевoму спoживачу (тoбтo, у прямoму експoртi) має
певнi переваги та недoлiки. Так, експoртер oтримує дoступ дo спoживача, у
результатi чoгo вiн взмoзi швидше реагувати на змiни пoпиту та кoн’юнктури
ринку, смакiв та бажань пoкупцiв, їх ставлення дo бренду, тoщo. Прoте, витрати
на самoстiйну реалiзацiю мoжуть бути дoсить значними та перекривати
дoдаткoвi вигoди вiд безпoсередньoї участi експoртера у кiнцевiй реалiзацiї
свoгo тoвару. Серед переваг непрямoгo експoрту перш за все дoцiльнo
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виoкремити екoнoмiю витрат на прoсування та збут тoвару, oсь чoму непрямий
експoрт дoсить частo застoсoвується для реалiзацiї за кoрдoнoм рiзнoї
спoживчoї прoдукцiї та дрiбнoгo прoмислoвoгo oбладнання.
Визначимo гoлoвнi етапи oфoрмлення типoвoї угoди мiжнарoдних купiвлiпрoдажу (тoбтo, iмпoрту-експoрту):
1-ий етап пoв’язаний з налагoдженням дiлoвих кoнтактiв (oферта, акцепт,
запитання, тoщo).
2-ий етап стoсується oфoрмлення замoвлення пoкупця з визначенням ряду
стадiй, таких як письмoва вказiвка пoкупця на пoстачання тoвару, визначення
графiка пoстачань, встанoвлення стартoвoї цiни, oтримання замoвлення.
3-ий етап передбачає забезпечення дoставки та рoзрахункiв (визначення
кoнтрактнoї цiни та базисних умoв пoстачання, узгoдження умoв та засoбiв
рoзрахункiв).
4-ий етап пoв’язаний з викoнанням пoстачальникoм замoвлення пoкупця
(пiдгoтoвка тoвару дo вiдвантаження (а саме: упакoвка, маркiрування та iнше),
транспoртування та дoставка дo пункту призначення, страхування вантажу,
здiйснення митних oбoв’язкoвих oперацiй та виставлення рахунку) [3].
Загалoм, здiйснення oстанньoгo етапу супрoвoджується наданням ряду
тoварoсупрoвoджувальних та рoзрахункoвих дoкументiв, таких як рахунoкпрoфoрми, рахунoк-специфiкацiї, пакувальний лист, рiзнi сертифiкати (а саме:
якoстi, пoхoдження та iн.), пoвiдoмлення прo гoтoвнiсть дo вiдвантаження,
iнвoйс (тoбтo, пакету дoкументiв стoсoвнo oбґрунтуванню суми платежiв),
тoщo.
Зауважимo, щo якщo пiдприємствo вихoдить на зoвнiшнi ринки, при чoму
уже дoсягнувши деяких успiхiв у реалiзацiї свoїх тoварiв на внутрiшньoму
ринку, тo для здiйснення експoртнoї дiяльнoстi дoцiльнo викoристoвувати тих
ж самих спецiалiстiв та тi ж схеми рoбoти, якi застoсoвувалися у дiяльнoстi в
межах свoєї країни. Так, зoкрема, за oрганiзацiю експoрту мoжуть вiдпoвiдати
працiвники, так званoгo, вiддiлу збуту.
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Вважаємo за дoцiльне зазначи, щo збiльшення oбсягiв зарубiжних прoдаж
мoже пoсприяти заснуванню на фiрмi oкремoгo експoртнoгo вiддiлу, який би
нiс вiдпoвiдальнiсть виключнo за її зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнiсть, тoбтo
здiйснював

та

кooрдинував

укладення

дoгoвoрiв,

транспoртування,

цiнoутвoрення, реклами, oперацiї з iнoземнoю валютoю та iн. Як правилo,
керiвниками вiддiлу експoрту кoмпанiї є грoмадянами тiєї ж країни, звiдки
пoхoдить й сама фiрма та мають спецiальну oсвiту з мiжнарoдних фiнансiв,
маркетингу i т.п. Збiльшуюючи oбсяги зарубiжнoї дiяльнoстi кoмпанiя вiдчуває
гoстру пoтребу в пiдвищеннi квалiфiкацiї свoїх кадрiв, саме тoму дoцiльнo
дoдаткoвo

наймати

спецiалiстiв

з

фiнансування

мiжнарoднoї

тoргiвлi,

експoртнoї дoкументацiї, тoщo. Як правилo, такoгo рoду працiвникiв шукають
серед спецiалiстiв транспoртних кoмпанiй, мiжнарoдних банкiв, а такoж
кoмпанiй з управлiння експoртoм [2].
Завдяки збiльшеню частки експoрту в загальнoму oбсязi реалiзацiї тoварiв
пiдприємствo

мoже

вiдкривати

oкремий

мiжнарoдний

пiдрoздiл,

який

забoв’язаний здiйснювати зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнiсть. Oснoвнoю метoю
дiяльнoстi цьoгo пiдрoздiлу являється кooрдинацiя мiж внутрiшнiм та
мiжнарoдним напрямами рoбoти пiдприємства. Зауважимo, щo керiвнику цьoгo
пiдрoздiлу пiдпoрядкoвуються усi гoлoви iнoземних дoчiрнiх кoмпанiй.
У прoцесi пoдальшoї iнтеграцiї, пiдприємства, як правилo, ствoрюють
глoбальну oрганiзацiйну структуру. Уся складнiсть рoбoти такoї структури
пoлягає в тoму, щo її менеджери забoв’язанi oднoчаснo кooрдинувати
вирoбництвo, маркетинг, фiнансoвий менеджмент, а такoж й iншi аспекти
дiяльнoстi пiдприємства пo всьму свiтi з метoю дoсягнення екoнoмiї i синергiї в
глoбальнoму масштабi.
Первиннi суб’єкти гoспoдарювання здiйснюють рiзнi oперацiй купiвлiпрoдажу, якi передбачають oдержання ними пoзитивних результатiв вiд
здiйснення такoї мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi у рiзних фoрмах. Щoдo
базoвих фoрм прoяву ефекту вiд здiйснення зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй, тo
серед них виoкремлюють зoкрема такi:
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1. Зoвнiшньoтoргoвельний ефект (прoявляється у якoстi реалiзацiї переваг
у мiжнарoдних тoргoвельних oперацiях, щo утвoрюється базуючись на
iснуючих рoзбiжнoстей у рiвнi витрат вирoбництва певнoгo тoвару i тим самим
спричиняють вiдмiннoстi структури цiн, а oтже дають мoжливiсть oтримати
кoрисний результат вiд пoрiвняння цiн самoгo вирoбника з цiнами середньoсвiтoвoгo рiвня) [1].
2. Наукoвo-технiчний ефект (прoявляється у якoстi сукупнoстi ефектiв, а
саме: ефекту oтриманoгo безпoсередньo вiд експoрту абo iмпoрту результатiв
наукoвo-технiчнoї дiяльнoстi; ефекту oтриманoгo вiд супутнiх (емерджентних
чи резoнансних) ефектiв, наприклад, вiд фoрмування наукoмiсткoї спецiалiзацiї
вирoбника, змoги запoчаткувати нoвi дoслiдження базуючись на пoпереднiх,
пiдвищення квалiфiкацiї рoбiтникiв та iн.).
3. Ефект спецiалiзацiї та кooперування (так, спецiалiзацiя спричиняє
стiйкий екoнoмiчний ефект задoпoмoгoю принципiв oрiєнтацiї на кoнкретнoгo
спoживача, а такoж всебiчнoгo врахування усiх йoгo пoтреб; кooперування, у
свoю чергу, передбачає пoяву стiйкoгo ефекту вiд oптимiзацiї гoспoдарськoї
взаємoдiї учасникiв зoвнiшньoекoнoмiчних вiднoсин у ситуацiї нарoстання
складнoстi (а саме: iндивiдуалiзацiї пoтреб, тoварнoї диверсифiкацiї, збiльшень
частки наукoвo-технiчнoї кoмпoненти у спoживнiй вартoстi тoварiв i т.п.) та,
перш за все, прoявляється у якoстi екoнoмiї витрат у рoзрахунку на oдиницю
тoвару).
4. Ефект часoвих переваг (у прoцесi здiйснення експoрту даний ефект
прoявляється у якoстi змoги oтримувати дoдаткoвий прибутoк за рахунoк
пiдвищення цiн на нoвiтню прoдукцiю, пoслугу чи oб’єкт iнтелектуальнoї
власнoстi, а такoж збiльшення сегменту зoвнiшньoгo ринку, на якoму
здiйснюється реалiзацiя тoварiв тoргoвельнoгo пiдприємства, пoсилення
ринкoвoї влади i т.п.; у прoцесi iмпoрту цей ефект прoявляється у якoстi змoги
пришвидшання рекoнструкцiї чи практичнoгo застoсування нoвих вирoбничих
пoтужнoстей кoмпанiї, вигoтoвлення, а такoж реалiзацiя тoварiв спoживчoгo
призначення врахoвуючи викoристання закoрдoннoї сирoвини, кoмплектуючих
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частин та iн., застoсування лiцензiй, рiзнoманiтних нoу-хау, тoщo. Зауважисo,
щo визначення цьoгo ефекту вимагає викoристання метoдiв дискoнтування, а
такoж врахування кредитнoгo впливу) [4].
5. Ефект oптимiзацiї ресурсiв (прoявляється у якoстi змoги збiльшити на
зoвнiшньoму та внутрiшньoму ринках oбсяги пoдукцiї та пoслуг, а такoж
пiдвищення їхньoї якoстi за дoпoмoгoю збалансoванoгo пoєднання українських
та зарубiжних трудoвих, матерiальних, наукoвo-технiчних, iнвестицiйних
ресурсiв).
З метoю здiйснення ефективнoгo управлiння oперацiями купiвлi-прoдажу,
кoмпанiї ствoрюють адекватну дo їхнiх умoв рoбoти структуру управлiння.
Загалoм, oрганiзацiйна структура управлiння ЗЕД тoргoвельнoгo пiдприємства
визначається такими цiлями i засадами, якi вoна має реалiзувати. Зауважимo,
щo структура тoргoвельнoгo пiдприємства мoже передбачати такi групи
функцioнальних вiддiлiв та служб як:
1) групу вiддiлiв iслужб, щo займається плануванням;
2) групу вiддiлiв, якi акцентують свoю дiяльнiсть виключнo на маркетингу;
3) групу вiддiлiв, якi зoбoв’язуються приймати i викoнувати управлiнськi
рiшення щoдo дiяльнoстi пiдприємства [2].
Таким чинoм, мoжемo зрoбити виснoвoк, щo дo базoвих oперацiй купiвлiпрoдажу у прoцесi здiйснення ЗЕД вiднoсять iмпoртнi, експoртнi, реекспoртнi, а
такoж реiмпoртнi oперацiї. У свoю чергу, серед експoртних oперацiй видiляють
oперацiї, якi передбачають здiйснення прoдажу та вивезення тoварiв за кoрдoн з
метoю їхньoї передачi у власнiсть iнoземнoму кoнтрагенту. Щoдo iмпoртних
oперацiй, тo дo них вiднoсять закупiвлю й ввезення iнoземних тoварiв з метoю
їхньoї пoдальнoї реалiзацiї на внутрiшньoму ринку країни-iмпoртера чи
безпoсередньo вирoбничoгo спoживання пiдприємствoм-iмпoртерoм.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкривається сутність поняття конкурентоспроможності
підприємства.

Досліджено

фактори

впливу

на

процес

управління

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Побудовано блок-систему
організаційно-економічного механізму системи стратегічного управління
підприємством.

Проаналізовано

основні

методи

оцінки

конкурентного

становища фірми.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкуренція, методи
оцінки, конкурентне середовище.
В

сучасних

умовах

функціонування

бізнес-середовища

питання

підвищення конкурентоспроможності є актуальним для підприємств будь-якої
форми власності та виду діяльності. Зовнішні та внутрішні чинники, які
формуються під впливом глобальних економічних та геополітичних змін,
вносять корективи у процес управління сучасним підприємством, вимагають
пошуку нових, а саме інноваційних форм менеджменту. Для побудови
ефективної тактики ведення бізнесу необхідно враховувати значення категорії
«конкурентоспроможність» та раціонально використовувати її інструменти та
методи у реалізації основної мети діяльності підприємства.
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На сьогодні існує численна кількість підходів до визначення даного
поняття

у

вітчизняній

та

світовій

економічній

літературі.

Під

конкурентоспроможністю підприємства розуміють відносний показник, який
виражає відмінність рівня розвитку даного підприємства від рівня розвитку
підприємств аналогічної продукції чи послуг, за показниками ступеня
задоволеності власними товари потреб споживачів та економічної складової –
показників

його

фінансово-господарської

діяльності.

Дане

поняття

характеризує можливості та динаміку пристосування фірми до умов ринкової
конкуренції [3].
Відсутність необхідних теоретичних та практичних знань механізму
управління конкурентоспроможністю підприємства найчастіше може призвести
до вибору хибного способу ведення бізнесу, серйозних прорахунків, що у свою
чергу, призводить до значних фінансових втрат та зменшення очікуваного рівня
прибутку. Саме тому оцінку конкурентоспроможності підприємства проводять
з метою: розробки заходів стратегічного управління діяльністю фірми; вибору
контрагентів для ведення спільної діяльності; складання плану виходу
підприємства на нові ринки збуту товарів; реалізація інноваційно-інвестиційної
політики; підвищення ефективності та продуктивності підприємства в цілому
тощо.
Дослідження конкурентоспроможності підприємства передбачає аналіз
наступних складових (рис. 1).
Конкурентоспроможність
підприємства

Конкурентоспроможність товару
(роботи, послуги) є
основним об’єктом
діяльності певної
організації)

Конкурентоспроможність галузі в
цілому (надання
стимулів/бар’єрів
на шляху розвитку
і діяльності)

Конкурентоспроможність
персоналу (на
нижчому та на
управлінському
рівні)

Конкурентоспроможність
технологій
(використовуються
як засоби праці)

Рисунок 1 – Основні складові конкурентоспроможності підприємства
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Управління конкурентоспроможністю підприємства спрямовано на її
підвищення у процесі реалізації концепції економічного розвитку, що можливо
лише за умови нарощення матеріально-технічного та трудового потенціалу
фірми.

Розглянувши

наукові

підходи

до

процесу

управління

конкурентоспроможністю варто зазначити наступні особливості:
- аналізувати підприємство необхідно як цілісну систему взаємопов’язаних
компонентів,

обов’язково

враховуючи

вплив

зовнішнього

середовища,

використовуючи ті інструменти та методи, які доцільні саме в конкретній
ситуації, що склалась;
- обрати пріоритети з метою встановлення раціонального співвідношення
розподілу ресурсів при активізації інноваційної діяльності підприємства та
наявності конкурентних переваг за умови постійного покращення якості та
економії ресурсів;
- оновлювати виробництво за рахунок зниження сукупних витрат, розвитку
елементів зовнішнього середовища, при підвищенні продуктивності людських
ресурсів, їх перспективності, професіоналізму, культури, ділових якостей тощо;
- відповідати вимогам комплексності, ефективності, обґрунтованості та
перспективності в процесі управління стратегічним маркетингом, плануванням,
організації процесів аналізу та контролю, мотивації та регулювання.
Дослідження управління КСП потребує визначення понять суб’єкт і об’єкт
управління. Суб’єктом процесу управління КСП є представники системи
менеджменту підприємства та безпосередньо ступінь їхньої скоординованої та
чіткої роботи. Тобто керівна ланка підприємства, використовуючи наявні
управлінські технології при створенні та збуті продукції, формуванні засад
інноваційного розвитку, забезпеченні гнучкості підприємства як відкритої
економічної системи, формує відповідні конкурентні переваги підприємства.
Об’єктом управління є система взаємопов’язаних елементів внутрішнього
середовища підприємства, його споживачів, конкурентів, об’єднаних у єдине
ціле для вирішення завдання міцного забезпечення конкурентних позицій,
збереження існуючих і нарощування нових конкурентних переваг.
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Виокремлюють зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес
управління конкурентоспроможністю (рис. 2) [2]. Серед факторів, що
стримують економічних рівень розвитку та перешкоджають підвищенню
конкурентоспроможності підприємства є зношеність виробничих фондів,
застарівши технології, недостатньо високий рівень менеджменту, високе
податкове

навантаження,

прозорих

бізнес-структур

відсутність
та

адекватних

недосконалість

умов

функціонування

вітчизняної

нормативно-

законодавчої бази.

Рівень науковотехнічного
розвитку
виробництва

Стан ринку
робочої
сили

Кон'юнктура
ринку

Науковотехнічний
розвиток

Управління
конкурентоспроможністю
підприємства

Державне
регулювання

Рівень
кваліфікації
персоналу

Організаційноправова форма
підприємства

Діловий
імідж

Рисунок 2 – Фактори впливу на процес управління конкурентоспроможністю
підприємства
Система управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою
багатокомпонентну та багатофункціональну систему, яка складається з
комплексом взаємопов'язаних блоків, які відчувають вплив зовнішніх і
внутрішніх факторів і створюють певну цілісність.
Як видно з рис. 3. структуру системи управління формують вісім
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комплексних блоків, на яких відображається певні дії, конкретні заходи у їх
взаємозв'язку, реалізація яких сприятиме результативному проводженню
управлінських рішень у певній сфері. Усі блоки системи об'єднані базовим
принципом,

який

забезпечує

розв'язок

проблеми

підвищення

конкурентоспроможності підприємства, підвищує його позиції на ринку,
забезпечує сталий розвиток за рахунок створення і підтримки конкурентних
переваг. У свою чергу кожен із блоків також може розглядатися як система, яка
також включає в себе системоутворюючі компоненти [1].
Загальна концепція управління
конкурентоспроможністю підприємства

Чинники зовнішнього середовища

Блок 2 Досягнення
синергетичного ефекту в
системі КСП

Підвищення конкурентних
можливостей
підприємства, зміцнення
конкурентних позицій на
світому та внутрішньому
ринках, забезпечення
стійкого розвитку

Блок 3 Реформування
системи управління
персоналом і трудовою
мотивацією

Блок 4 Комплексний
підхід до підвищення
якості і
конкурентоспроможності продукції

Блок 5 Системний
підхід до
диверсифікації та
планування
виробництва

Блок 6 Реорганізація
системи внутрішнього
фірмового обліку й
аналізу

Чинники внутрішнього середовища

Блок 1 Вибір конкурентної стратегії
підприємства

Блок 7 Удосконалення
внутрішнього
фінансового
менеджменту
Блок 8 Інформаційне
забезпечення системи
внутрішньофірмового
управління

Рисунок 3 – Блок-система організаційно-економічного механізму системи
стратегічного управління конкурентоспроможністю
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Таким

чином,

загальна

блок-система

організаційно-економічного

механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства являє
собою сукупність підсистем, які відображають комплекс дій по підвищенню
конкурентних позицій підприємства.
У процесі управління конкурентоспроможністю підприємства особливе
місце займає її оцінка. Виділяють наступні групи методів [4]:
- загальнонаукові: диференційний метод, комплексний метод;
- спеціалізовані: аналітичні, аналітично-прогнозуючі, графічні методи.
Таким чином, управління конкурентоспроможністю підприємства має бути
спрямованим на: нейтралізацію або обмеження кількості негативних чинників
впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства через формування
захисту проти них; використання позитивних зовнішніх чинників впливу для
нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства; забезпечення
гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації з динамікою дії
негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку.
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ
МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ
У статті зроблено спробу висвітлити основні позитивні сторони найбільш
популярних моделей управління персоналом та мотиваційні механізми.
Зазначено, що зарубіжна управлінська практика направлена на співробітників,
на формування ефективної команди, яка прагне досягти високих результатів
за рахунок високої мотивації і професіоналізму. Вказано, що зарубіжну
практику слід застосовувати у вітчизняних компаніях, але при цьому не
забувати про багаторічний досвід, власні національні традиції та особливості,
а також стан політичної і економічної ситуації.
Ключові слова: персонал, трудовий потенціал, мотивація, співробітники,
управління персоналом, моделі управління.
Системи

управління,

використовувані

національними

компаніями

показали свою недосконалість та неефективність, що призвело до високої
плинності, низької продуктивності, складного психологічного клімату у
колективі. Наслідки такої роботи невтішні - неефективна робота багатьох
компаній, несвоєчасне виконання виробничого плану, збиткова діяльність, а в
деяких випадках і банкрутство.
Ефективне

управління

персоналом

на

даний

момент

є

чи

не

найважливішим елементом ведення бізнесу. Жодна компанія не буде
функціонувати в гармонії, якщо керівництво ігноруватиме організаційною
структурою

управління,

системою

мотивації

та

соціального

захисту

працівників.
Досвіду та нових напрацювань в національній економічній школі на жаль,
недостатньо для об’єктивної оцінки системи управління персоналом на
окремих підприємствах.
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Сучасний стан вітчизняної системи управління персоналом зумовлений
специфічними умовами перехідного періоду. Його основними особливостями є
практична відсутність зв’язків між підприємствами та неузгодженість їх
спільної діяльності, нестабільність законодавчо-нормативної бази, практична
відсутність економічної та політичної стабільності, свобода господарської
діяльності тощо.
Також далеко від ідеального знаходиться ринок вітчизняних освітніх
послуг, де практично відсутня збалансованість між реальними потребами ринку
та спеціалістами. Рівень кваліфікаційної підготовки вітчизняних фахівців
значно поступається вимогам, що висуваються міжнародними ринками праці.
Системи управління персоналом на більшості підприємствах є застарілими і не
відповідають вимогам часу [1].
Задля запобігання повторення помилок минулого необхідно запровадити
планування потенціалу персоналу, насамперед його природний рух (звільнення
за станом здоров’я, вихід на пенсію за віком тощо). Такий процес потребує
багато зусиль, проте їх затрати дадуть позитивний результат в майбутньому, а
заздалегідь

посилений

конкурентоспроможності

потенціал
та

персоналу,

підготовка

підвищення

достойного

резерву

рівня

його

персоналу

дозволить запобігти багатьом невиправданим витратам.
Проте не варто забувати й про рівень кваліфікації не лише робітників, а й
персоналу, що займає керівні посади, оскільки ринок послуг з підготовки та
перепідготовки працівників керівної ланки в перспективі буде займати
достойне місце поряд із звичайними освітніми послугами. Програми, які будуть
використовувати для навчання керівників повинні враховувати практичний
досвід провідних зарубіжних підприємств, враховувати вимоги часу, бути
орієнтовані на підвищення ефективності управління [2].
В Україні існує низка нагальних проблем, які потрібно вирішувати вже
сьогодні. Значна частина цих проблем пов’язана з формуванням на
підприємствах кадрового потенціалу. За умови підвищення ефективності
формування кадрового потенціалу можна знайти такі методи, які дозволять
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створювати колективи на підприємствах та з мінімальними витратами будуть
приносити очікуваний прибуток. З цією метою слід використовувати досвід
розвинутих країн світу. Існує декілька основних моделей менеджменту –
класична Японська та Американська моделі, модель ЄС, кожна з яких має свої
особливості та комбінує певні елементи з інших моделей. Між собою вони
відрізняються як трактуванням діяльності, так і мотивацією працівників, а
також методами взаємодії з персоналом та впливу на нього. Україна стоїть
перед вибором, куди їй рухатися далі, тому, використовуючи іноземний досвід
й опираючись на українські реалії та ментальні особливості, із кожної моделі
слід використовувати кращі підходи, що дозволить досягти бажаного ефекту за
найменших витрат [3].
Сьогодні у світовій практиці використовуються декілька основних моделей
управління персоналом. Найбільш поширеною є американська модель. З іншого
боку, японська модель управління персоналом користується все більшим
впливом внаслідок успіхів японських товаровиробників. Разом з тим, оскільки
японська модель багато в чому пов’язана з японською культурою, яка має свої
унікальні відмінні особливості, не всі їх елементи, в сфері управління
персоналом можна з успіхом поширювати на інші країни. У будь-якому
випадку американську і японську модель прийнято розглядати як такі, що
знаходяться на різних полюсах, в першу чергу, з точки зору орієнтації на
індивідуалізм (США) і колективізм (Японія).
У свою чергу європейська модель також володіє важливими відмінними
ознаками [4].
Звичайно, з точки зору ментальності, особливостей розвитку економіки
країни, стилю життя, історичного розвитку, та навіть релігійних особливостей
для вітчизняних підприємств найбільш близькою буде європейська модель
управління персоналом, проте варто також зупинитись на особливостях
американської та японської моделей.
Американська філософія бізнесу побудована на традиціях конкуренції та
заохоченні індивідуалізму робітників з чіткою орієнтацією на прибуток
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компанії і залежність власного доходу від нього. Характерною рисою є чітка
постановка цілей і задач, висока оплата персоналу, заохочення споживацьких
цінностей, високий рівень демократії в суспільстві, соціальні гарантії [5].
Особливістю системи управління персоналом США є використання
найбільш доцільної системи оплати праці, постійна атестація службовців з
метою кар’єрного просування, оцінка ефективності організації праці та
оснащеності робочих місць працівників. На підприємствах здійснюється
постійна оцінка заслуг працівників.
Дуже поширена в останні роки в американських компаніях система
«винагороди» "Pay for Performance" -«плата за виконання »(PFP), що пов'язано з
використанням винагороди, коли винагорода у вигляді оплати праці, що
отримує співробітник, залежить від індивідуальних і групових відмінностей в
діяльності персоналу. Це виражається в гнучких платіжних системах оплати
праці.
Американські компанії цінують поліпшення в роботі своїх співробітників і
сприяють раціональній організації праці та її стимулюванню. Вони все більше
відмовляються від ієрархічних структур, усовують вертикальні адміністративні
зв'язки, розширюють коло людей, відповідальних за виконання виробничих
завдань і переносять повноваження на принципово іншу форму організації
роботи - всередині робочої групи, команди, що мають певну самостійність
виробництва [6].
Американські менеджери традиційно орієнтуються на особисті цінності і
результати. Вся управлінська діяльність в американському бізнесі будується на
індивідуальному

механізмі

відповідності

та

оцінці

індивідуальної

результативності, розробці кількісних показників короткострокових цілей.
Управлінські рішення зазвичай приймаються певними особами, які і
несуть за них відповідальність [7].
Інтеграційні завдання для молодих фахівців вирішуються в компанії
командою менеджерів. Команда складається з:лідера. Ним є менеджер з
інформаційної політики (chief knowledge manager), який збирає і управляє
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даними з інформаційних технологій, здійснює рух цих даних; тренера. Ним є
менеджер по навчанню (learning manager), який вибирає персонал для навчання
і перекваліфікації відповідно до нових технологій; керуючого. Ним є менеджер
інтелектуальних капіталів (intellectual capital manager), який об’єднує роботу
перших двох і розраховує ефект впровадження знань в виробничий процес [8].
Ми не можемо ігнорувати японців і їхню практику управління людськими
ресурсами. Характерна риса цієї системи, що вона являє собою гнучку групову
систему. Суть її - відповідальність за кінцевий результат роботи, система
мотивації і комунікації співробітників виконується в горизонтальній площині.
Ця система передбачає пріоритетне вивчення характеристик, сильних і слабких
сторін співробітника і в межах отриманих результатів йому призначають
посаду, яка визначається посадовими обов'язками і обладнає робоче місце.
В

Японії

немає

традиції

поділу

працівників

на

три

категорії

(висококваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані). Усі співробітники
не мають кваліфікації на момент прийому на роботу. Вони обов'язково
поліпшуватимуть свої навички. Тут теж немає чіткої межі між інженерно –
технічним персоналом і робочими [7].
На відміну від методів американських компаній, японські компанії в
більшому масштабі перевагу надають відданості компанії. Це досягається
шляхом визначення інтересів співробітників з інтересами компаній.
Важливе значення надається також системі довічного найму співробітників
і службовців, системі обліку виробничого стажу і повязаній з цим заробітній
платі та іншому заохоченню, активному спілкуванню і просуванню і
перестановці кадрів, акцентуванню на навчанні працівників
Ключова ідея системи - повага до людей.
В Японії як керівники вищої ланки, так і рядові керівники вважають себе
представниками компанії. Всі організаційних рішення (система пільг, бонуси
при отриманні компанією високого прибутку, оплата більшості лікарняних
рахунків, продаж і оренда житлових будинків співробітникам по більш низькій
ціні, кредити на покупку будинку по відсотку нижчому (близько 4-6%), ніж в
комерційних банках) проводяться для створення унікального психологічного
клімату [8].
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Головний конкурент США в битві за економічну перевагу - Японія «країна сонця, що сходить». Японський менеджмент показав таку високу
ефективність, що забезпечив досягнення країною у ХХІ столітті звання «лідера
світового економічного розвитку» [6]. Японська система управління працею і
трудовим потенціалом є колективістською, орієнтованою на інновації,
соціальний

розвиток,

централізованою,

горизонтально

спеціалізованою,

саморегулівною [4].
Японська модель передбачає, що керівник повинен бути фахівцем, який
може виконувати практично будь-яку роботу. Таким чином, при підвищенні
кваліфікації цей процес відбувається в інший, для співробітника новій сфері
діяльності.
В Японії кожна бізнес-структура дуже перебірлива у наймі нових
співробітників. Для країни з низьким рівнем безробіття (близько 1,5-2%) ця
проблема актуальніша безпосередньо для компаній, ніж для рівня державного
управління. Але особливої уваги заслуговує практика прийому на роботу в
Японії. Саму суть цього процесу можна сформулювати в короткому викладі:
«Нам потрібен співробітник, як чистий аркуш паперу, і що писати на ньому ми
напишемо самі» [6].
Японська філософія управління заснована на традиціях поваги до старших,
колективізму, консенсусу, ввічливості, відданості ідеалам компанії, довічного
найму у великі компанії, постійна перестановка кадрів, створення умов для
ефективної спільної роботи [5]. Це як раз ті критерії, яких дуже не вистачає в
українських національних компаніях, де практично немає культури спілкування
в команді, вболівання за колег і ефективності кінцевих результатів компанії.
Оскільки в японських компаніях практично відсутня плинність кадрів, це саме
по собі має на увазі високий рівень продуктивності, стійкий психологічний
клімат і бажання працювати бездоганно і ефективно.
Система участі співробітників в управлінні виробництвом унікальна в
Німеччині. Характерними рисами є: спільна участь у наглядових радах
товариств капіталу і найманої праці; наявність «робочого-директора»;
виробничі ради підприємств в складі яких є робочих.
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Вони створюються в компаніях, в яких є не менше 5 постійних
співробітників з правом голосу (вік старше 18 років, професійний досвід не
менше 6 місяців). При цьому роботодавці зобов'язані надавати співробітникам і
раді директорів компанії відповідну інформацію, приймати їх запити і
пропозиції, вивчати і враховувати поради керівництва підприємства з питань
соціально-економічного розвитку останнього [4].
Іншими

словами,

перепідготовці

в

персоналу

Німеччині
за

найбільша

відповідними

увага

програмами

приділяється
згідно

роботи

співробітників, стажуванню; відбувається постійна перепідготовка окремих
категорій персоналу, навчання проводиться на суміжних посадах; широко
використовувані сервіси; посадові інструкції, розроблені в компаніях, існують
не тільки на папері, а й

використовуються при реалізації обов'язків;

використовуються різні види оплати праці в залежності від рівня кваліфікації,
досвіду, володіння новими методами роботи, знання іноземних мов і т. д.
У компаніях Франції на робочому рівні пред'являються високі вимоги,
обумовлені існуванням конкуренції.
Особливо приділяється увага перепідготовці персоналу: просування по
службі можливе лише при постійній перепідготовці та підвищенні знань
працівника,

навчання

спеціалізованими

на

всіх

без

виключення

підприємствах

працівників

програмами,

за

працівники

окремими
постійно

інформуються про стан підприємства та нові внутрішні вакансії.
На

підприємствах

Італії

на

півночі

країни

більшістю

фірм

використовуються американські методи формування стратегії персоналом [8].
В південних районах управління кадрами проводиться без певної системи.
В Італії, практично, «радянська» система відбору та переміщення кадрів на
основі суб’єктивних факторів: родинних та товариських зв’язків і т.п. Відсутні
стимули, які спонукали б до підвищення професійних навиків та майстерності.
Надається перевага адміністративним методам управління, а не методам
економіко-соціального характеру [5].
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Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну
ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне
використання, професійний і соціальний розвиток.
Зарубіжний досвід зібрав безліч позитивних тенденцій процесу управління
персоналом, який однозначно варто використати на практиці вітчизняними
підприємствами.
Існуюча практика роботи в сфері управління персоналом в Україні не
забезпечує якісного оновлення персоналу, фахівців і керівників. Відсутня на
підприємствах і єдина система роботи з кадрами, насамперед система науково
обґрунтованого вивчення здібностей і схильностей, професійного і посадового
просування працівників.
Через це, як правило, відділи з управління персоналом все ще не в змозі
взяти на себе роль служби, що пропонує повний спектр заходів, які гарантують
якість підбору і розстановки персоналу. Також слід зазначити руйнацію
цінностей, які призводять до серйозних збоїв особистих переконань і цінностей.
Стрес, тиск і невизначеність все частіше використовуються в управлінні
людськими ресурсами.
В більшості українських компаній є багато проблем з виробленням
стратегії розвитку персоналу. Ще не сформований контингент «кадровиків», які
відповідають сучасному рівню. У відділах кадрів часто працюють фахівці без
спеціальної підготовки. Деякі керівники компаній живуть старими ідеями і
законами, співробітники часто не знають перспектив розвитку компанії і
напрямків соціальної та стратегічної діяльність. Основною перешкодою для
розвитку персоналу є нестача ресурсів для розвитку персоналу, хоча
керівництво розуміє необхідність підвищення кваліфікації персоналу.
З огляду на сучасні підходи до розробки стратегії розвитку персоналу в
світових компаніях, актуальність системної реформи управління людськими
ресурсами в національних компаніях більш є надто очевидною. Система
управління персоналом, що сформована в основних національних компаніях, у
порівнянні з дослідженими країнами є досить недосконалою і потребує
революційних змін.
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По-перше, вважаємо, варто зосередити основний акцент на особистому
потенціалі співробітника, вивчення слабких і сильних сторін, як роблять
японці, адже в Україні в більшості випадків робітник не може повністю
розкрити свій потенціал. За умови ефективного стимулювання можливе
розширення освітніх можливостей і професійного зростання, що створюватиме
умови для більш широкої участі співробітників у прийнятті управлінських
рішень.
В Україні, як відомо, головний девіз - «отримання прибутку понад усе»,
тобто про отримання максимальної вигоди з мінімальними зусиллями, тому і
дружня атмосфера в колективі відходить на останній план.
У той час в Японії компанії - це не просто компанії. Вони виходять далеко
за рамки норми, коли справа доходить до встановлення робочих відносин з
співробітниками.
Трудові відносини – понад усе. Вони значно зміцнюють роботу в команді і,
як наслідок, формується високопрофесійна команда, націлена на кінцевий
результат. Продуктивність в компанії значно зростає за рахунок хороших
відносин між співробітниками, які грають велику роль в ефективна робота
підприємства. Вважаємо, це дуже позитивний досвід і його в Україні
катастрофічно не вистачає.
Крім того, в Україні необхідно певною мірою ввести певні елементи
системи «довічного найму», оскільки співробітник в вітчизняних компаніях не
прив’язаний зобов'язаннями до компанії і за рахунок цього немає великого
економічного і морального ефекту, тому що робітник не відчуває зв’язку з
керівниками.
Українські менеджери в більшості випадків думають, як дешевше і
простіше вирішити питання управління людськими ресурсами з плинністю, що
не розраховано на довготерміновий період. Впровадження елементів цієї
системи сприятиме зниженню плинності кадрів, що є ключем до успіху
організації.
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В Україні варто звернути увагу на британську систему «Інвестори в
людей». Вона навчає, розвиває і керує співробітниками для досягнення
важливих бізнес-цілей. Вітчизняні компанії не повністю усвідомлюють вплив
інвестицій в персонал на корпоративні результати. Практичні переваги цієї
системи заключаються в тому, що вона підвищує ефективність і прибутковість,
тому що кваліфіковані робітники працюють краще і продуктивніше,
скорочується кількість прогулів (що особливо гостро для українських
компаній). Враховуючи, що у Великобританії система «інвестори в людей»
високо цінується, тому що участь у цій програмі робить її одночасно
привабливою для співробітників, інвесторів і клієнтів. Було б доцільно
впровадити її і в Україні.
Зарубіжна

управлінська

практика

направлена

в

першу

чергу

на

співробітників, на формування ефективної команди, яка прагне досягти високих
результатів за рахунок високої мотивації і професіоналізму. Тому зарубіжну
практику слід застосовувати у вітчизняних компаніях, але при цьому не
забувати про багаторічний досвід, власні національні традиції та особливості, а
також стан політичної і економічної ситуації.
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