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СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
УДК 332.122.64
Аверченкова Є.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАПИСАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ТОМАШПІЛЬСЬКІЙ ОТГ В УМОВАХ
СЬОГОДЕННЯ
У статті було досліджено механізм вивчення думкимешканців об’єднаної
територіальної громади на прикладі Томашпільської ОТГ, визначено кількість
осіб, яких потрібно опитати в ОТГ для забезпечення репрезентативності
опитувань, результати опитувань приведені у графічній формі.
Ключові

слова:

програми

соціально-економічного

розвитку,

інновації,

дослідження, опитування, громадська думка, ОТГ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичну сторону написання
цільових програм у своїх публікаціях досліджували Абрамова В., Горячук В.,
Долішній М., Сімків Л. Дедалі частіше сучасні дослідники місцевого
самоврядування та публічного управління Бондарчук Л., Калета А., Махначова
Н., Процак О., Руснак Б. та ін. наголошують на необхідності залучати
громадськість до здійснення місцевого самоврядування.
Мета такого дослідження полягає в одержанні емпіричних відомостей, які
б давали відносно цілісне уявлення про досліджуваний об'єкт, його структурні
елементи і за допомогою яких можна було б перевірити описову гіпотезу, а в
разі її підтвердження зробити повний кількісний і якісний опис об'єкта.
Виклад

основного

матеріалу.

У

процесі

формування

Програми

соціально-економічного розвитку об’єднаної громади робоча група або особи,
відповідальні за розробку проекту ПСЕР, повинні пройти етап дослідження.
Цей етап передбачає вивчення цілей, пріоритетів, завдань, запланованих
заходів, проєктів та термінів діючої регіональної стратегії та, за наявності,
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стратегії розвитку громади, а також врахування пропозицій робочої комісії,
мешканців громади, службовців органів місцевого самоврядування

та

державних органів влади, громадських організацій, бізнесу та інших
організацій

усіх

форм

власності.

В

умовах

децентралізації,

коли

відповідальність за розвиток своєї громади лягає на плечі не лише місцевих
управлінців, а й кожного її мешканця, все більше сучасних дослідників
місцевого розвитку рекомендують залучати громадськість до прийняття
важливих для життя громади рішень.
Для опитування

місцевих

жителів можна проводити

соціологічні

дослідження. Залежно від масштабності та складності досліджуваної проблеми
виділяються три типи соціологічних досліджень: розвідувальні (пошукові),
описові та аналітично-експериментальні[3, с. 17].
Таблиця 1 – Зв'язок типу дослідження, його цілей та способів збирання
інформації [3].
Тип
дослідження

Цілі дослідження

Способи збирання та аналізу інформації

Розвідувальне
(пошукове)

Формування проблеми, мети,
завдань, описових гіпотез

Бланк-інтерв’ю, масова або експертна
анкета, вивчення матеріалів інших
досліджень, звітів, статистичних даних
тощо

Описове

Перевірка описових гіпотез,
повне кількісно-якісне описання
об'єкта

Інтерв’ю, анкетне опитування, контентаналіз звернень, включене
спостереження

Аналітичне

Виявлення причинно-наслідкових
залежностей в об'єкті

Експеримент

Розвідувальні (пошукові, пілотні) дослідження проводяться як попередній
етап глибоких і масштабних досліджень, коли немає чіткого уявлення про
проблему та об'єкт дослідження. Це пробне дослідження, мета якого –
уточнення і корекція гіпотез і задач, меж досліджуваної множини в
поглибленому, широкомасштабному описовому або аналітичному дослідженні.
Тобто,

таке

дослідження

є

постачальником

оперативної

соціологічної

інформації. В такому випадку можна говорити про такий його різновид, як
експрес-опитування, метою якого є визначення відношення людей до
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актуальних подій і фактів, а також ефективності різних заходів. В
розвідувальному дослідженні зазвичай використовується один із найбільш
доступних методів збору первинної соціологічної інформації (наприклад,
інтерв’ю або анкетування), який дозволяє провести його в стислі терміни.
Описові дослідження складніші. Їх проводять тоді, коли проблему
сформульовано, об'єкт відомий, а дослідник має описову гіпотезу щодо
структурно-функціональних

зв'язків

та

соціальних

характеристик

досліджуваного об'єкта. Зазвичай описове дослідження застосовується коли
об’єктом аналізу є відносно велика спільнота людей: колектив великого
підприємства, населення міста, регіону, країни.
Аналітичне дослідження суспільної думки має комплексний характер та
використовується зрідка. Таке дослідження потрібне, коли разом із описом
цілісної картини стану суспільної думки потрібно визначити сукупність
факторів, які зумовлюють якісно-кількісні параметри такого стану. ПІдготовка
аналітичного

дослідження,

в

т.ч.

ретельна

розробка

програми

та

інструментарію, займає багато часу. Нерідко необхідні попередні відомості про
окремі

сторони

досліджуваного

об’єкта

збирають

за

допомогою

розвідувального та описового досліджень [3].
У сучасних умовах виникла необхідність застосування принципу
відкритості та залучення максимальної кількості зацікавлених сторін при
формуванні Цільових програм. При такій методиці пропонується разом із
традиційними методами використовувати сучасні комунікаційні технології для
збору ідей для ПСЕР. Для цього відповідальній особі потрібно розробити
уніфікований формуляр опису програмної ідеї та визначити кінцевий термін
прийому таких ідей. Важливо розмістити оголошення про збір програмних ідей
на офіційному сайті громади. Кожен мешканець громади (звичайні мешканці,
представники бізнесу або службовці) може сам заповнити таку форму і надати
її відповідальній особі, або надіслати її за допомогою електронної пошти, що є
актуальним в сучасних пандемічних умовах [5]. Такий метод колективної
генерації ідей можна вважати «гібридом» методу, який в американській
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термінології має назву метод «мозкової атаки» й спрямовується на отримання
великої кількості ідей, у тому числі і від осіб, які зазвичай не висловлюють
свою думку, маючи досить високий ступінь ерудиції [4]. Враховуючи, що такий
метод стратегічного розвитку громади є новим, а місцеві мешканці досі не
усвідомлюють свою причетність до розвитку своєї громади і не впевнені у
дієвості громадської участі, пропонуємо поступово і наполегливо долучати
жителів до активної

участі у житті

громади, проводити відповідну

інформаційно-просвітницьку діяльність. Ймовірно, що таким чином буде
зібрана невелика кількість пропозицій, або вони в своїй більшості будуть
дублюватись. Усі отримані програмні ідеї варто згрупувати за відповідністю
операційним цілям.
Після закінчення терміну збору програмних ідей варто провести засідання
робочої

групи, яка

оцінюватиме отримані пропозиції

за наступними

критеріями: відповідність Стратегії розвитку ОТГ та її операційним цілям,
реалістичність ідеї (організаційна спроможність та наявність ресурсів для її
реалізації) [5]. Ті програмні ідеї, які повністю задовольняють критерії відбору
можуть бути включені до Цільової програми, тобто згодом сформують
Програму

соціально-економічного

розвитку

об’єднаної

громади.

Варто

враховувати пропозиції учасників робочої групи, які, розуміючи як проблеми
громади, так і особливості діяльності місцевої влади «з середини», можуть
запропонувати оптимальні заходи і проекти подальшого розвитку своєї ОТГ.
Наступним кроком пропонуємо відповідальній особі, довести до відома
мешканців сформовані програмні заходи шляхом опублікування у місцевих
ЗМІ та на сайті громади.
Враховуючи, що кожен член громади має свій індивідуальний досвід
життя в громаді, розуміємо, що він є носієм цінної інформації, аналіз якої
дозволить зацікавленим особам визначити найбільш актуальні потреби
місцевого соціуму й шляхи їхнього вирішення. В подальшому при розробці
Програми соціально-економічного розвитку на наступні роки рекомендуємо
проводити опитування місцевого населення стосовно поточного і очікуваного
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розвитку території. Існує ризик, що потреби та бачення майбутнього розвитку
як свого населеного пункту, так і об’єднаної громади загалом, у мешканців
різних населених пунктів тієї ж ОТГ можуть кардинально різнитись. Тому
відповідальним особам варто моніторити стан справ у кожному населеному
пункті своєї об’єднаної громади.
До того ж, в сучасних умовах, коли світ зіштовхнувся із небезпечним
вірусом, коли існують рекомендації обмежити соціальні зв’язки, більша
частина населення віддає перевагу спілкуванню через мережу Інтернет та
соціальні мережі. В такому випадку, вважаємо доцільним в період карантинних
заходів, та по їх скасуванню, у процесі збору думок місцевих жителів та
роботодавців вдаватись до сучасних інструментів, наприклад, створення
онлайн-анкет в Google-форми або на сайті SurveyMonkey.com та поширювати
посилання на них у місцевих ЗМІ та на соціальних сторінках. Спосіб збору
громадської думки через Google-форми зручний, адже має легкий і зрозумілий
інтерфейс при розробці анкет, досліднику в процесі опитування пропонується
візуалізація отриманих/поточних/кінцевих результатів. До того ж онлайнанкетування дозволяє опитати велику кількість людей із меншими затратами
часу, а анонімність проведеного опитування підвищує об’єктивність отриманих
результатів проведеного дослідження.
При організації опитування місцевого населення та підприємців, варто
намагатись досягти репрезентативності даного емпіричного дослідження. В
такому випадку необхідно визначитись із рівнем похибки та підрахувати
необхідний обсяг вибірки (респондентів).
Максимальні допустимі похибки в опитуванні громадської думки часто
становлять понад 2%, але менші ніж 5%. Однак це аж ніяк не є догмою. Можна
провести опитування з максимальною похибкою і 7%, і 10%, якщо така
точність результату прийнятна [1].
Так, при населенні Томашпільської ОТГ 16764 осіб можна розрахувати
необхідну кількість респондентів, яких варто опитати (табл. 2).
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Таблиця 2 – Кількість респондентів, яких необхідно опитати при складанні
програми соціально-економічного розвитку в Томашпільській ОТГ
Обсяг вибірки, при максимально допустимій похибці:
Населення, осіб

1,5%

2%

5%

7%

16764 (ОТГ)

3513

2176

391

202

7522 (Томашпіль)

2794

1876

380

199

Як бачимо, щоб досягти незначної похибки, в Томашпільській об’єднаній
громаді потрібно опитати щонайменше 3,5 тис. осіб і такі результати можна
буде вважати репрезентативними. Відповідно, у випадку опитування значно
меншої кількості мешканців отримаємо значну похибку у результатах.
Оскільки в Томашпільській ОТГ раніше не проводились місцеве соціальне
опитування, нами було здійснено опитування жителів Томашпільської
селищної об’єднаної громади за допомогою анкетування на платформі Googleформи, яке мало на меті з’ясувати відношення місцевих жителів до сучасних
проблем, які є актуальними для цілої країни. В опитуванні прийняли участь 63
жителі, тому його не можна вважати репрезентативним, однак ми не ставили за
мету мінімізувати похибку так як це опитування швидше є розвідувальним.
Респондентам пропонувалось дати відповідь на кілька запитань, що
стосуються життя і розвитку Томашпільської об’єднаної громади. У основній
частині

анкети

було

розміщено

5

запитань.

Перше

запитання

було

напівзакритим: «Яка, на Вашу думку, проблема потребує найпершого
вирішення в громаді?» і мало на меті визначити відношення населення до
існуючих проблемних питань. До запитання пропонувалось сім відповідей і
одне текстове поле, в якому можна було запропонувати свій варіант. При
цьому, було прохання до респондентів обрати не більше трьох запитань. Також
обрати кілька відповідей було запропоновано у третьому запитанні: «У яких із
запропонованих заходах Ви погодились би приймати участь?». В такому разі
сумарна кількість відсотків у таких відповідях перевищує 100.
Друге і четверте запитання передбачали можливість обрати лише одну
правильну відповідь і звучали наступним чином: «Чи готові Ви приймати
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активну участь у вирішенні обраної Вами проблеми?», «За яких умов Ви
візьмете участь у обраних Вами заходах?»
Як видно з результатів опитування (рис. 1 та рис. 2), майже половина
опитаних вважають, що в Томашпільській громаді варто здійснювати більше
заходів, направлених на облаштування місць відпочинку та вирішити проблеми
із утилізацією сміття. Примітно, що 30% респондентів готові взяти участь у
заходах із прибирання зелених зон та прибирання на майданчиках для дітей, а
вдома сортувати сміття готові 43% осіб.

Рисунок 1 – Рейтинг актуальних питань, які потребують вирішення
Не менш чутливим є питання стосовно сприяння розвитку підприємництва
та виробництва. 40% опитуваних розуміють необхідність розвитку даного
напрямку, хоча готові приймати участь у навчальних семінарах і тренінгах 13%
респондентів. Ймовірно, люди очікують від третіх осіб утворення нових
підприємств, а отже і робочих місць, і додаткових надходжень у місцевий
бюджет.

Рисунок 2 – Рівень готовності респондентів приймати участь у пропонованих
заходах
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Важливими для опитаних томашпільчан є заходи у сфері охорони здоров’я
(38%) та розширення мережі дошкільних закладів (25%). Менша популярність
була у запитань про облаштування місць для паркування (16%), соціальна
допомога вразливим верствам населення (14%).
Варто зазначити, що опитування показало відповідальність місцевого
населення. Так, лише 10% респондентів переклали б турботи місцевого
розвитку на «плечі місцевої ради», а 90% опитуваних розуміють свою
відповідальність і важливість їхньої участі у житті своєї громади. І ніхто не
очікує, що все влаштується з часом.
У опитуванні досліджувались умови, за яких респонденти готові прийняти
участь у заходах, визначених у попередніх запитаннях. Отримані результати
зображені на рис. 3.

Рисунок 3 – Умови, за яких мешканці приймуть активну участь у
запропонованих заходах
Як бачимо, приймати участь у всіх запропонованих в опитуванні заходах
погоджуються 57% респондентів (рис. 2), при цьому 63% зазначають, що
прийматимуть участь за будь-яких умов, 32% - у разі, якщо на активні заходи
прийдуть інші учасники.
Співставляючи думку мешканців та заходи, передбачені у Програмі
соціально-економічного розвитку Томашпільської ОТГ на 2020 рік, ми бачимо,
що місцева влада сприяє розвитку у сфері охорони здоров’я, усіма можливими
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силами підтримує стан місцевих доріг і має плани на їх покращення, у межах
своїх повноважень та фінансових можливостей надає соціальну допомогу своїм
мешканцям та запроваджує роботу нових соціальних закладів, результати
роботи яких мешканці поки ще не відчувають, у розвиток місцевого дитячого
садку щороку вкладаються чималі кошти та вирішується питання збільшення
кількості місць у ДНЗ.
Окрім опитування, часто зрозуміти настрої у громаді можна за допомогою
контент-аналізу звернень жителів та старост відповідних населених пунктів.
Також не менш важливим є включене спостереження, наприклад, коли стоїть
завдання оцінити та покращити роботу муніципальних закладів (освіти,
охорони здоров’я, комунальних закладів та ін.) – важливо дослідити реакцію
населення на діяльність такого закладу.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, посадовцям,
орієнтованим на ефективний розвиток своєї громади, варто розуміти потреби
місцевого населення. Стан розвитку інформаційних технологій дозволяє
сучасним управлінцям швидко налагодити взаємозв’язок із місцевими
жителями, а існуючі програмні засоби сприяють не лише якісному збору
програмних ідей, а й у зручній графічній формі інтерпретують отримані
результати різноманітних опитувань. Головними завданнями для робочої групи,
що займається розробкою ПСЕР є: розробка повних анкет-опитувальників,
налагоджене

інформування

населення,

проведення

глибокого

аналізу

отриманих результатів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто конкурентоспроможність як пріоритетний економічний
чинник функціонування підприємств. Проаналізовано фактори зовнішнього та
внутрішнього

середовища,

що

впливають

на

зниження

конкурентоспроможності. Зроблено акцент на необхідності розроблення
довгострокової стратегії підвищення конкурентоспроможності відповідно до
обраної стратегії розвитку підприємства. Запропоновано основні шляхи
підвищення конкурентоспроможності.
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Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, стратегії розвитку,
зовнішні фактори впливу, внутрішні фактори впливу, інновації.
Постановка проблеми. Однією з найважливіших категорій ринкової
економіки

є

конкурентоспроможність.

Вона

характеризує

ефективність

адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Відображає
економічні, науково-технічні, виробничі, організаційні, маркетингові та інші
можливості підприємства. Конкурентоспроможність – основна умова розвитку
та ефективного функціонування кожного підприємства. Однак, постійні зміни в
зовнішньому

середовищі,

зростання

рівня

невизначеності

та

ризику

ускладнюють діяльність підприємств. Це підштовхує керівників до пошуку
альтернативних шляхів економічного зростання та постійно вдосконалення
роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку конкуренції
та підвищення конкурентоспроможності підприємства набула глибокого та
всебічного вивчення в працях таких вчених, як І. Ансофф, О.В. Виноградова,
А.В. Войчак, О.Є. Гудзь, І.А. Коломоєць, Ф. Котлер, О.М. Савицька, А.
Томпсон, Й. Шумпетер. У своїх роботах вчені досліджували процеси
управління
методологічні

конкурентоспроможністю
підходи

оцінювання

підприємств,
рівня

їх

удосконалювали

конкурентоспроможності,

сформували своє бачення та пропозиції щодо окремих аспектів стратегічного
управління. Їх наукові напрацювання сприяли осягненню суті проблем оцінки
рівня та підвищенню конкурентоспроможності підприємств.
Але незважаючи на значний науковий доробок дана проблематика
залишається актуальною досі. Оскільки загострення конкурентної боротьби на
сучасному етапі розвитку національної економіки знижує конкурентні переваги
вітчизняних підприємств та перешкоджає досягненню їх стійких ринкових
позицій - зростає необхідність розробки довгострокових стратегій розвитку, які
б окреслювали чіткі орієнтири на майбутню перспективу.
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Мета статті. Метою статті є дослідження актуальних шляхів та факторів
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах
реалізації стратегій їх розвитку.
Виклад основного матеріалу. На етапі розвитку національної економіки
все більше загострюється боротьба за лідерство між підприємствами. В першу
чергу, це пов’язано з інтеграцією України у міжнародний економічний простір,
а також з проникненням на вітчизняний ринок потужних транснаціональних
корпорацій, які знижують конкурентну першість державних підприємств. Тому,
на думку О. Савицької проблема підвищення конкурентоспроможності
підприємств має пріоритетний характер і є першочерговою для української
економіки [1, с. 99].
Поняття «конкурентоспроможності підприємства» є дуже складним і не
має жодного узагальненого визначення. На основі досліджень вчених, котрі
вивчали

дану

проблематику,

можна

сформулювати

поняття

конкурентоспроможності підприємства так, конкурентоспроможність – це
здатність підприємства випускати та реалізовувати продукцію, яка має
конкурентні переваги порівняно з товарами-аналогами конкурентів, а також
підвищувати показники прибутковості та вартості власного капіталу [2].
Основні

фактори,

які

впливають

на

конкурентоспроможність

підприємства, умовно можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх
факторів, що сприяють зниженню конкурентоспроможності можна віднести
наступні:

несприятливі

зміни

в

законодавстві,

збільшення

соціальних

стандартів, погіршення рівня життя, підвищення цін на продукцію, поява нових
конкурентів, погіршення інфраструктури та інші.
Зовнішні

фактори,

що

сприяють

підвищенню

конкурентоздатності

підприємства: зростання кредитування виробництва, сприятливі зміни в
законодавстві, поліпшення інфраструктури ринку, прихильність покупців,
поліпшення рівня життя, відхід конкурента з ринку, виникнення бар’єрів входу
в галузь, посилення контролю за виконанням антимонопольного законодавства.
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До внутрішніх факторів зниження конкурентоспроможності підприємства
можуть бути віднесені наступні: негнучка цінова політика, звуження
асортименту
привабливості,

товарів,

старіння

недосконала

устаткування,

система

втрата

мотивації,

інвестиційної

неефективна

система

управління, відсутність соціальної відповідальності та інші.
Внутрішні

фактори

підвищення

конкурентоздатності

підприємства:

поліпшення цінової політики, поліпшення асортименту товарів, підвищення
ефективності

системи

стимулювання

збуту

та

після

продажного

обслуговування і реклами, стабільна інноваційна діяльність, можливість
швидкого переналагодження устаткування і технологічного переозброєння,
стабілізація фінансової стійкості, збільшення платоспроможності, поліпшення
ділової

активності,

ефективна

система

мотивації

праці,

створення

і

використовування норм організаційної поведінки, кваліфікований склад кадрів,
ефективна система управління на підприємстві, виконання вимог обов’язкової
соціальної відповідальності [3].
Підвищення конкурентоспроможності становить процес змін, здійснення
якого вимагає стратегічного підходу, оскільки зміни торкаються всіх основних
організаційних

складових,

включаючи

структуру

кадрів,

кваліфікацію,

технологію, устаткування, продукцію, ринки збуту. Це викликає необхідність
розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності.
Підвищення конкурентоспроможності здійснюється відповідно до обраної
стратегії розвитку підприємства. Їх можна класифікувати за такими ознаками
табл. 1:
Таблиця 1 - Класифікація стратегій розвитку підприємства
Ознаки
За напрямом розвитку
(стадіями життєвого циклу)

Види стратегій
підприємства

-

За рівнем управління (ієрархією)

За напрямами діяльності
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Стратегія зростання
Стратегія обмеженого зростання
Стратегія скорочення
Корпоративна (портфельна) стратегія
Ділова (бізнес) стратегія
Функціональна стратегія
Операційна стратегія
Товарна (визначає перспективний
асортимент, обсяг виробництва і

За способом досягнення

-

За конкурентною позицією в галузі,
сегменті ринку

-

За рівнем глобалізації бізнесу

-

За функціональним критерієм

Залежно від ринкового попиту

-

При

формуванні

реалізації, розроблення нових товарів
і технологій) стратегія
Ринкова
(обумовлює
ринкову
поведінку) стратегія
Стратегія фокусування
Стратегія диверсифікації
Стратегія мінімальних витрат
Стратегія диференціації
Стратегія
лідера
(розширення
місткості ринку, захист позиції,
розширення ринкової частки)
Стратегія послідовника (компіляція,
адаптація, інтеграція)
Стратегія претендента на лідерство
(фронтальний наступ, фланговий
наступ, обхідний наступ)
Стратегія
новачка
(підтримання
позиції,
лідерство
в
ніші,
диференціація, вихід за межі ніші)
Стратегія вузької спеціалізації
Стратегія диверсифікації
Маркетингова стратегія
Виробнича стратегія
Фінансова стратегія
Організаційна стратегія
Соціальна стратегія
Стратегія маркетингу розвитку
Стратегія
стимуляційного
маркетингу
Стратегія конверсійного маркетингу
Стратегія маркетингу підтримування
Стратегія
ремаркетингу
й
демаркетингу

довгострокової

стратегії

підвищення

конкурентоспроможності слід приділити увагу впровадженню інновацій та
удосконалення технології виробництва, використання новітніх винаходів та
впровадження сучасних засобів автоматизації виробництва. Впровадження
інновацій сприяє досягненню ринкових конкурентних переваг завдяки
випередженню конкурентів у часі. Вирішальний фактор, що визначає
стабільність конкурентоспроможності підприємства, — це не просто його
здатність виробляти високоякісні товари, а й можливість забезпечити ними
комерційний успіх. Конкурентоспроможність підприємства — це не тільки
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результат діяльності фірми, а й стан вітчизняної економіки, низький рівень якої
є ускладнюючим чинником при прогнозуванні результатів діяльності [4].
Підприємство може оптимізувати конкурентоспроможність за допомогою
таких заходів:
- випуск нової продукції на ринок, яка б відрізнялася від продукції
конкурентів;
- зниження цін на продукцію або послуги для швидкого приваблення
споживачів;
- упровадження тактичного та стратегічного маркетингу;
- впровадження нових інформаційних, облікових та ресурсозберігаючих
технологій;
- підвищення організаційно-технічного рівня виробництва;
- удосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем.
Проблема конкурентоспроможності має в сучасному світі універсальний
характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить рівень
економічного розвитку в будь-якого підприємства. Розглядаючи підвищення
конкурентоспроможності як довгостроковий процес, який здійснюється
відповідно до обраної стратегії розвитку підприємства, можна виділити низку
заходів,

що

забезпечують

промисловим

підприємствам

досягнення

конкурентних переваг, а саме: зниження собівартості продукції; підвищення її
пріоритетності; зміна якості та технічних параметрів продукції; виявлення
недоліків товарів конкурента; впровадження інновацій; виявлення переваг
власних товарів порівняно із замінниками; використання цінових факторів
підвищення конкуренції; вплив на споживача шляхом проведення реклами,
надання кредиту; пошук нових сфер використання продукції тощо.
Висновки

і

перспективи

конкурентоспроможність

виражає

подальших
результат

досліджень.

взаємодії

всіх

Оскільки
внутрішніх

елементів системи (виробничих, економічних, науково-технічних) і зовнішніх
відносин між промисловими підприємствами, тому для кардинального
покращення

результатів

діяльності

слід
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виходити

за

рамки

бізнесу,

використовуючи принципово нові управлінські рішення та стратегічні
альтернативи.
Подальші дослідження мають відбуватися в напрямі обґрунтування
довгострокових стратегій, які б допомагали вітчизняним промисловим
підприємствам виживати в конкурентній боротьбі та забезпечувати підвищення
рівня конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Віницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Актуальність теми дослідження полягає в

тому, що в умовах сьогодення

діяльність із надання послуг, реалізації продукції неможливо уявити без
використання торгових марок, які надають змогу відокремити продукцію
одних суб’єктів господарювання від інших. Торговельна марка є одним із
найпоширеніших

об’єктів

права

інтелектуальної

власності,

які

використовуються у сфері господарської діяльності, відносно використання
якої вчиняється найбільше порушень.
Ключові слова: торговельна марка, знак для товарів та послуг, суб’єкт
господарювання, правова охорона, свідоцтво на знак для товарів та послуг.
Постановка проблеми. Стрімке зростання промисловості, розширення
торгівельних відносин і економічного співробітництва між державами СОТ є
характерною рисою розвитку суспільства у XXI сторіччі. Зазначені процеси
неможливі без введення одного із найважливішого інструментів господарської
діяльності — торговельних марок. У світі сьогодні зареєстровано більш як 30
мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожного року приблизно
на 1 мільйон. Ми живемо у світі торговельних марок, які надають можливість
виокремити товари та послуги серед споріднених, слугують показником їх
якості, заохочують споживачів придбати такі товари або скористатись
послугами. Вдало вибрана торговельна марка стає гарантом успіху тієї чи іншої
компанії, стає гарантом успіху нової продукції того ж виробника, дозволяє
споживачам відрізняти товари один від одного, вибирати між конкурентними
товарами, заохочує виробника до підтримання високої якості продукції.
Правова охорона торговельної марки захищає споживача від введення в
оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість
використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли
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споживач користується продукцією тих, хто створив торговельну марку, а не
тих, хто не має до неї ніякого відношення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць,
присвячених проблемам охорони й захисту торгових марок, слід відзначити
роботи Г.А. Андрощука, Р.В. Гуменного, І.Ю. Кожарської, П.Ф. Немеш, Л.Д.
Романадзе та інших.
Метою дослідження є аналіз актуальних і нагальних питань існуючого
механізму захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Виклад основного матеріалу. Поняття торговельної марки визначено в ст.
492 Цивільно кодексу України, тобто це може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг),
що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що
виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть
бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації
кольорів.
Термін «торговельна марка» - запозичено з англійської мови (англ. терміна
«trademark»), тобто знак для товарів і послуг, у такому разі торг овельна марка і
торговельний знак можуть вживатися як синоніми. На законодавчому рівні знак
для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів та учасників
господарювання, і є об’єктом права інтелектуальної власності. На сьогоднішній
день, поняття торговельної марки виходить за межі правової сфери, адже за
своєю природою має й економічний характер та активно використовується в
соціології, психології, філософії як один з елементів сучасного світу та
суспільних відносин [1].
Відповідно

до

Цивільного

кодексу

України

суб’єктами

права

інтелектуальної власності є фізичні та юридичні особи. Встановлено, що право
на торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та/або
юридичним

особам.

Набуття

права

засвідчується свідоцтвом [2].
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власності

на

торговельну

марку

На сьогодні видано вже велика кількість свідоцтв на знаки для товарів та
послуг, таким чином це ускладнює процес вибору споживачем необхідних йому
товарів та послуг. У зв’язку з цим суб’єкти господарювання намагаються
створити оригінальні торгові знаки, які би виділялися серед продукції
конкурентів. На жаль, зараз дуже розвинута недобросовісна конкуренція, адже
споживач несвідомо купує підробку, вважаючи, що це або зміна дизайну
відомого йому бренду, або інший товар тієї самої компанії.
Отже, прояви недобросовісної конкуренції негативно впливають на
репутацію виробника оригінального товару, а незадоволені споживачі
втрачають інтерес та довіру до продуктів із справжнім товарним знаком відомої
компанії.
Порушенням прав власника зареєстрованої торговельної марки є будь-яке
посягання на його права, у тому числі здійснення без згоди власника дій, що
вимагають його згоди, а також підготовка до вчинення таких дій[3].
Кожна особа має право на захист своїх прав інтелектуальної власності у
разі їх порушення, невизнання або оспорювання. Здійснення права на захист
можливе у досудовому та судовому порядку.
Неюрисдикційна – передбачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту
своїх виключних прав на торговельну марку, які здійснюються ними
самостійно, без звернення до державних або інших компетентних органів. При
цьому маються на увазі тільки законні способи захисту, такі, як, наприклад,
повідомлення порушника про існування виключних прав і пропозиція вирішити
суперечку шляхом переговорів.
Юрисдикційна – передбачає діяльність уповноважених державою органів
щодо захисту порушених прав або прав, що оспорюються. Суть такої форми
захисту полягає в тому, що особа, права якої порушені неправомірними діями,
може звернутися за захистом своїх прав у спеціально уповноважені державні
органи - суд, Антимонопольний комітет і ін.
Цивільно-правова – найбільш поширена процедура вирішення спорів щодо
виключних прав на торговельні марки. Головна мета - не покарання порушника,
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а відновлення прав і компенсування збитків. У зв'язку із цим законодавство
України встановило досить широкий спектр способів захисту:


визнання виключного права;



визнання недійсним договору відносно прав на торговельну марку;



припинення дій, що порушують право, у тому числі усунення з товару,

його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним
настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака
або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати;


відновлення положення, що існувало до порушення права;



компенсування збитків і інші способи компенсування матеріального

збитку;


компенсування морального (нематеріального) збитку;



визнання незаконним рішення державного органу.

Підставою

для

притягнення

порушника

до

цивільно-правової

відповідальності є звернення власника виключних прав з позовом у суд.
Кримінально-правова процедура вирішення спорів передбачає притягнення
порушника до кримінальної відповідальності. Однак, щоб кваліфікувати
правопорушення на торговельну марку як кримінальний злочин, необхідно,
щоб йому були властиві такі ознаки злочинного діяння, як неодноразовість або
нанесення матеріальних збитків у великих або особливо великих розмірах. При
цьому суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом із прямою
формою вини.
Кримінально-правова відповідальність передбачає такі види покарання, як
штраф, виправні роботи, позбавлення волі, конфіскація майна.
Адміністративно-правова процедура зводиться, переважно, до звернення
особи, права якої порушені, із заявою в Антимонопольний комітет України.
Таке звернення можливо у випадку кваліфікації порушення прав на
торговельну марку як акту недобросовісної конкуренції. У зв'язку із цим
Антимонопольний комітет уповноважений виносити наступні рішення:


визнання факту недобросовісної конкуренції;
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припинення недобросовісної конкуренції;



накладення штрафів;



конфіскація товарів з неправомірно використаним позначенням і копій

виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця) [4].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, зміст
прав власника торговельної марки суттєво залежить від підстав їх набуття.
Найбільш широкий захист та чимало переваг отримують особи, чиї торговельні
марки визнані добре відомими, адже строк охорони таких марок необмежений,
а захист надається від неправомірного використання позначень щодо товарів,
не лише споріднених із товарами чи послугами, для яких така марка
використовується, а й для неспоріднених, якщо є загроза введення споживачів в
оману. Попри переваги, для доведення доброї репутації торговельної марки
необхідно навести чимало доказів. Крім того, потребують урегулювання
питання щодо використання торговельної марки протягом трьох років після
закінчення строку її дії, а також можливості виникнення права попереднього
користувача у випадку визнання торговельної марки добре відомою.
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УДК 664.144(045)
Банах О.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті представлено чотири стратегічно важливі сфери в системі
управління закладом охорони здоров'я, стан яких визначає ефективність і
можливість забезпечити його подальший розвиток. У роботі представлені
напрямки розвитку медичного закладу. Пріоритетними з них для медичної
організації є: підвищення економічної ефективності; збільшення охоплення
населення профілактичними послугами; впровадження системи мотивації, яка
орієнтована на результат і підвищення кваліфікації персоналу; поліпшення
якості послуг, що надаються; зростання продуктивності праці працівників.
Ефективність такого плану заходів виражена в можливості надання
інноваційних профілактичних, діагностичних і медичних послуг. Можливості
успішної реалізації зазначених напрямків розвитку залежать від впровадження
та дотримання закладом принципів менеджменту якості.
Ключові слова: охорона здоров'я, заклад охорони здоров’я, кваліфікація
персоналу, технологічна оснащеність, принципи менеджменту, ефективність,
стратегічний план
Постановка проблеми. Численні проблеми галузі в цілому, так і окремих
закладів охорони здоров’я зокрема визначають важливість деталізації окремих
положень стратегії їх розвитку та розробку конкретних напрямків і заходів, що
визначають основні економічні та соціальні результати функціонування. В
даний

час

реалізація

відповідних

стратегічних

заходів

безпосередньо

обумовлена цілями і завданнями, які стоять перед установами галузі в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема імплементації
принципів та інструментів стратегічного менеджменту в практиці управління
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закладами охорони здоров’я є дуже актуальною як для вітчизняних, так і
світових науковців.
Серед українських науковців особливу уваги слід приділити публікаціям
Ю.В. Вороненка [1], Л.С. Стефанишина [6], В.Д. Чопчика та Н.М. Орлової [7]
тощо.
Проте незважаючи на значну кількість наукових доробок, перед сучасним
керівництвом закладу охорони здоров’я, особливо державного сектору, постає
проблема практичного використання принципів менеджменту в управлінні цим
закладом з метою підвищення його ефективності.
Мета статті. Розробка напрямків стратегічного розвитку закладу охорони
здоров’я.
Виклад основного матеріалу. Ключова мета функціонування всіх
медичних закладів визначається тією роллю, яку ці організації відіграють у
суспільстві. Вона полягає в забезпеченні населення якісною і своєчасною
медичною допомогою. Таким чином, з урахуванням вищевикладеного
необхідно визначити такі стратегічно важливі напрямки в сфері управління
закладами охорони здоров'я. По-перше, це структурна реорганізація, яка
передбачає

розширення

потужностей,

що

дозволяють

надавати

високотехнологічну медичну допомогу високих стандартів якості. По-друге,
реалізація трудового потенціалу в рамках кадрової політики, побудованої на
сучасних принципах менеджменту.
Ці елементи доцільно координувати для необхідності формування
фінансової політики. Заходи фінансової політики повинні бути спрямовані, в
першу чергу, на забезпечення доступності надання якісної медичної допомоги,
що визначається високою соціальною роллю охорони здоров’я та значною
часткою в галузі саме держави (як в структурі спожитих медичних послуг, так і
в прямих інвестиціях). Зростання обсягів надання платних медичних послуг для
закладів системи охорони здоров'я, безумовно, є важливою стратегічною
метою, проте за рядом соціально-економічних чинників другорядною в рамках
фінансової політики більшості установ.
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Ці аспекти є підґрунтям реалізації стратегічного плану розвитку будьякого закладу охорони здоров’я.
Однією з умов раціоналізації і економного використання ресурсів, у тому
числі фінансових, всередині закладу, є організація оплати діяльності його
підрозділів з урахуванням обсягу та якості реально виконаної роботи. Такий
підхід призведе до оптимізації структури закладу охорони здоров’я та
підвищить ефективність його функціонування.
В

рамках

медичної

організації,

враховуючи

її

профілактичну

спрямованість, важливо раціонально і справедливо здійснювати розподіл
зароблених

коштів

в

середині

закладу.

Це

сприятиме

підвищенню

зацікавленості структурних підрозділів і окремих співробітників не тільки до
власного фінансового благополуччя, а й до успішної діяльності медичного
закладу в цілому.
Основною умовою для цього є визначення принципів і порядку розподілу
коштів між структурними підрозділами. Другий спосіб, це кооперація
діяльності профілактичного закладу з лікувальними процесами інших
лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). У цьому ланцюжку сформульовані
економічні суб'єкти можуть отримати ефект від кооперативної взаємодії: ЛПЗ
можуть

економити

кошти,

будучи

«фондоутримувачами»

(лікувальні

відділення в стаціонарах і дільнична служба в поліклініках), в той час як
профілактична організація зможе «заробляти».
При цьому утворюється і соціальний ефект - споживач медичної послуги
може отримати більш якісну і швидку діагностичну інформацію, здатну
забезпечити точний діагноз і якісне лікування.
Формування додаткового джерела доходу дозволяє розробити напрями
фінансової політики установ. З отриманих коштів, а також економії, яка
виникає в результаті оптимізації структури, скорочення необґрунтованих
витрат і відрахувань від доходу, можна формувати кілька фондів «загального
користування»: резервний, розвитку закладу, життєзабезпечення та інші [3].
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Наявність
функціонуванню

резервів
закладу

фінансових
охорони

коштів

здоров’я,

сприяє

забезпечуючи

стабільному
можливості

фінансування ряду напрямків: навчання медичного персоналу; його фінансове
стимулювання за рахунок заохочень; формування напрямків соціальної
допомоги.
Відрахування на утримання служб життєзабезпечення мають бути прямо
пропорційні доходам (узгоджена частка) ЛПЗ. Такий підхід зацікавлює всіх
співробітників в успішній діяльності закладу. Встановлена частка залежить не
тільки від доходу медичного закладу, але і від якості роботи служби, тобто вона
диференційована. При сумлінному виконанні в повному обсязі своїх
зобов'язань договірна сума виплачується повністю і передбачає преміювання.
При виявленні недоліків у роботі, адміністрація має право на застосування
штрафних санкцій, тобто зменшити суму.
Фонд розвитку формується для зміцнення матеріально-технічної бази
закладу охорони здоров’я (поновлення обладнання, ремонту та реконструкції
будівель і приміщень), створення служб структурних підрозділів відповідно до
нових

завдань,

для

впровадження

в

практичну

діяльність

установи

інноваційних технологій тощо.
Структурна реорганізація медичних закладів включає в себе, перш за все,
заходи в сфері підвищення ефективності використання основних фондів. На
даному етапі в багатьох закладах їх майно є власністю держави і закріплюється
за ним на праві оперативного управління. В рамках цього організація може
використовувати майно відповідно до статутної діяльності; забезпечувати
збереження і використання майна виключно за цільовим призначенням;
забезпечувати проведення ремонту майна; здійснювати амортизацію та
відновлення частини майна, що передане в оперативне управління.
Задля розвитку і активізації своєї діяльності в рамках структурної
реорганізації закладів охорони здоров’я ряд науковців вважають за необхідне
реалізувати наступні заходи:
 проведення маркетингових досліджень ринку медичного обладнання;
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 формування планів-завдань на закупівлю медичного обладнання;
 ремонт, реконструкція будівель і споруд;
 формування плану заміни зношеного медичного обладнання та його
ремонту;
 організація контролю за капітальними ремонтами будівель і споруд;
 моніторинг інформації про рух основних фондів;
 розробка та реалізація програми модернізації основних фондів;
 розробка і реалізація програми метрологічного контролю і технічного
обслуговування медичної техніки;
- розробка і реалізація програми з енергозбереження;
- оптимізація роботи систем теплової і електроенергії.
Ще одним важливим фактором модернізації та підвищення ефективності
закладів охорони здоров’я у сфері реалізації стратегії їх управління - кадрове
забезпечення,
забезпечення,

яке

є

невід'ємною

пов'язаного

зі

частиною

організаційно-економічного

специфікою

медичної

діяльності,

професіоналізмом персоналу, особливостями взаємодії лікарів, медичних
сестер і молодшого медичного персоналу при наданні медичної допомоги,
вдосконалення соціально-трудових відносин (регулювання ринку праці,
вдосконалення принципів оплати праці медичного персоналу, оновлення
принципів і механізмів соціального партнерства [1,4].
В останні роки система охорони здоров’я України значно просунулась у
напрямку розширення високотехнологічної медичної допомоги, що включає
дороговартісні діагностику та лікування. Однак в цих умовах на лікаря
покладена відповідальність не тільки за рівень надання медичної допомоги, але
й за витрачання коштів, виділених на дані цілі.
Сьогодні у лікаря немає стимулів для проведення аналізу ефективності
лікування пацієнта за принципом «витрати - кінцевий результат».
Сукупність заходів і дії менеджменту медичної організації, які спрямовані
на її розвиток, систематизована в таблиці 1.
Таблиця 1 - Напрямки розвитку закладу охорони здоров’я
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вивчення
ринку
- розміщення інформації на
профілактичних послуг і аналіз їх офіційному сайті закладу про перелік
конкурентоспроможності;
доступних
і
актуальних
- проведення соціологічного профілактичних
заходів
та
дослідження,
вивчення
думки оздоровчих послуг;
населення, прогнозування купівельної
- зниження витрат за рахунок
активності
споживачів скорочення невиробничих затрат і
профілактичних послуг;
оптимізації організаційної структури
проведення
аналізу медичного центру;
виконуваних профілактичних послуг і
- збільшення рентабельності за
оцінка потенціалу ресурсів медичного рахунок підвищення норм прибутку;
центру;
- інтенсифікація процесу надання
- затвердження комплексних профілактичних і оздоровчих послуг.
програм профілактики й оздоровчих
процедур.
Розширення клієнтської бази та
Оптимізація процесів
вивчення ринку послуг
ресурсоспоживання
Стратегічні напрямки розвитку закладу охорони здоров’я
Підвищення якості надання
Вдосконалення системи
послуг та продуктивності праці
мотивації та забезпечення
підвищення рівня кваліфікації
персоналу
отримання
ліцензії
на
реалізація
системи
реабілітацію, навчання фахівців;
стимулювання
оплати
праці
- внесення змін до чинного медичних працівників, відповідно до
переліку
результатів надання платних послуг
платних
профілактичних, населенню;
оздоровчих
- своєчасне й інформативне
і
лікувально-діагностичних розміщення на офіційному сайті
послуг;
інформації про вільні вакансії, вимоги
- розрахунок вартості детальних і та оплату праці;
комплексних
профілактичних,
- стимулювання підвищення
оздоровчих
і
лікувально- кваліфікації медичних працівників,
діагностичних послуг;
перепідготовки
та
своєчасної
- встановлення цін на платні атестації;
медичні послуги, що надаються понад
- співпраця із закладами освіти
встановлені завдання;
медичного
спрямування,
участь
- оптимізація бізнес-процесів за директора ЗОЗ у ярмарках вакансій
рахунок
використання серед випускників медичних вишів.
автоматизованих
інформаційноаналітичних систем.
Сьогодні

заклади

охорони

здоров’я

профілактичної

спрямованості

володіють невисоким технологічним потенціалом, який не є фактором, що
39

сприяє зростанню конкурентоспроможності. Через те, ми вважаємо, що
поточний стан основних засобів вимагає розробки заходів у рамках реалізації
генеральної стратегії розвитку, за рахунок активізації інвестиційних процесів.
Це

сприятиме

укомплектуванню

закладів

високотехнологічним

обладнанням, наявність якого визначає можливість переходу до надання
високотехнологічної

якісної

медичної

допомоги

і

підвищення

рівня

конкурентоспроможності, в тому числі на ринку платних медичних послуг.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Ефективність реалізації
представлених у дослідженні стратегічних напрямків розвитку залежить від
впровадження

і

дотримання

закладом

охорони

здоров’я

принципів

менеджменту якості, що дозволить вивести, в першу чергу, надання нових,
інноваційних профілактичних і оздоровчих послуг на новий рівень.
У той же час діючі норми і правила в організаційно-економічному
забезпеченні системи охорони здоров'я, на нашу думку, обмежують її
модернізацію, а відповідно і звужують можливості підвищення ефективності
системи управління закладами в цілому. Саме тому система управління
закладами охорони здоров'я повинна спиратися на відповідну нормативноправову базу.
Цивільно-правовий статус закладів системи охорони здоров'я визначається
наявними професійними законами, інструкціями, правилами, стандартами
щодо оснащення медичних закладів і технологіями лікувально-діагностичного
процесу, результатами лікування.
Основним стратегічним пріоритетом розвитку медичної організації, на
нашу думку, як і раніше, залишається необхідність переходу на інноваційну
модель розвитку, що сприятиме підвищенню якості та доступності медичної
допомоги для широких верств населення. Однак, загальний кризовий стан
медичної науки в Україні, слабке кадрове забезпечення, розмитість пріоритетів,
низький інвестиційний потенціал, поганий зв'язок з державними замовниками,
слабка система впровадження наукових результатів в практичну діяльність
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охорони здоров'я істотно стримують процеси інноваційної модернізації
закладів охорони здоров'я.
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Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
У даній статті розглянуті проблеми сучасного менеджменту підприємства,
особливості його реалізації в інноваційних умовах розвитку. Виділені основні
бар'єри ефективного управління на підприємстві, проведено аналіз існуючих
проблем та запропоновано механізм стійкого розвитку менеджменту на
сучасному етапі.
Ключові слова:

менеджмент, підприємство, сучасне управління, проблеми

менеджменту

підприємства,

управління

діяльністю

підприємства,

інноваційний розвиток підприємства.
Менеджмент – невід’ємна складова існування будь-якого підприємства,
вид діяльності, який спрямований на вплив на працівників з метою досягнення
ними найкращих результатів. Він супроводжує підприємство на всіх етапах
розвитку та життєвого циклу. Саме тому постає необхідність правильного
ведення менеджменту, щоб він був якомога ефективнішим. На жаль, у процесі
менеджменту виникає низка проблем і помилок. Саме їх наявність актуалізує це
дослідження.
Менеджмент – це бізнес-процес, що включає послідовні конкретні
(завершені) етапи:
1 етап – реалізація конкретних функцій менеджменту (управління
постачанням, виробництвом, збутом, фінансами, підрозділами тощо);
2 етап – формування, формалізація та використання методів менеджменту
залежно від цілей;
3 етап – забезпечення ефективного та результативного управлінського
впливу на засадах керівництва, кожен з яких має свою структуру (внутрішню
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будову) і набір функцій з підфункціями, які в сукупності забезпечують
здійснення управлінського впливу керуючої системи (керівників підприємства,
апарату управління) на систему керовану (підлеглих працівників основного і
допоміжного виробництва) з метою досягнення цілей (стратегічних, тактичних,
оперативних) підприємства [1].
Значну увагу проблемам та недолікам менеджменту сучасних українських
підприємств приділяли Б.П. Будзан, Г.В. Щокін, Ф.І. Хміль та ін.
Сучасна теорія і практика ведення бізнесу доводить, що для забезпечення
результативного розвитку будь-якого підприємства повинні виконуватись такі
дві ключові вимоги:
1)

сформована якісна система менеджменту;

2)

забезпечена

висока

конкурентоспроможність

та

інвестиційна

привабливість підприємства [2].
Не менш важливо не застосовувати «наосліп» іноземний досвід і
напрацювання, а створити правильний синтез і вибірку найбільш вдалих і
перспективних навичок з урахуванням специфіки сфери діяльності конкретного
підприємства (рисунок 1).
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Управління

Управління діяльністю
Підтримка компетентності
Управління зовнішнім
середовищем
Керівництво діяльністю

Управління персоналом
Кадрова політика
Робота керівника
Керівництво

Управління своєю роботою і
використання часу
Управління діяльністю груп
Управління діяльністю на
підприємстві

Управління собою
Управління групою
Управління підприємством

Діяльність, застосування на практиці:
- індивідуальна;
- групова;
- співпраця в рамках підприємства
Відносини між відділами, групами на підприємстві

Результати і цілі діяльності
підприємства

Результати продуктивності
системи підприємства

Результати діяльності людей і
їх цілей в житті

Результати підприємства як
людської системи

Рисунок 1 – Управління діяльністю підприємства
Виділимо основні проблеми менеджменту підприємства на сучасному
етапі розвитку ринкових відносин:
- існування значних розбіжностей у цілях між адміністрацією і
підлеглими,

які

значно

гальмують

робочий

процес;

- слабка організація кадрової системи - керівники компаній не хочуть
витрачати свій прибуток на розвиток своїх робітників:
- проведення тренінгів, семінарів і конференцій. Некваліфіковані
працівники не можуть досягти поставлених цілей підприємства;
- слабка система мотивації підлеглих;
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- менеджери працюють за принципом «ніхто не зробить краще, ніж
зроблю

це

я».

Це

призводить

до

неправильного

делегування

своїх

обов'язків,внаслідок поставлені цілі не досягаються;
- недосконало продумані посадові інструкції. Кожен працівник повинен
виконувати роботу за спеціалізацією, але в деяких організаціях працюють
фахівці в декількох напрямках. Це призводить до неякісного виконання
обов'язків, а іноді зовсім гальмує процес;
- недосконале проведення процесу контролю, який дозволяє виявити
проблеми і скорегувати відповідно діяльність організації до того, як ці
проблеми переростуть у кризу;
- невміння діагностувати і структурувати проблеми організації;
- невміння системно мислити раціонально розподіляти час, а також
застосовувати на практиці отримані знання, теоретичні принципи і моделі
менеджменту.
- відсутність достатньої уваги корпоративній культурі;
- ігнорування закону соціалізації особистості. Кожна особистість може
привнести щось нове, а деякі організації ігнорують ідеї та думки працівників;
- невміння розробляти стратегії конкуренції й незнання чинників
конкурентоспроможності;
- проблеми з гнучкістю і мобільністю менеджерів – невміння приймати
спонтанні рішення і прогнозувати наслідки їх прийняття, а також проблеми з
комунікабельністю й роботою в команді;
- недостатня увага до соціальної відповідальності менеджменту;
- відсутність вміння формувати команду, підбирати кадри [3].
Перерахований перелік ключових проблем сучасного світу менеджменту є
неповним, але якщо розглядати їх більш загально, то можна виділити 4 основні
групи, на які ці проблеми поділяються:
- загальні проблеми, які притаманні для всього підприємства або галузі;
- загальні проблеми, які стосуються окремого підприємства, але не знайомі
для галузі;
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- унікальні проблеми, з якими підприємство або галузь стикаються вперше;
- проблеми з уявною унікальністю, тобто здаються винятковими, але на
практиці мають первинні ознакаки загальної проблеми.
Сучасний

менеджер

(управлінець)

повинен

володіти

не

тільки

фундаментальними основами менеджменту, а й вміти адаптуватися і
раціонально реалізовувати управління підприємством в сучасній економіці,
швидко пристосовуючись до інноваційних змін. Так, наприклад, застосування
нової моделі

менеджменту в діяльності підприємства відкриває нові

можливості для діяльності не тільки самих менеджерів, але і для роботи
персоналу в цілому (Таблиця 1).
Таблиця 1 – Перехід до нової моделі менеджменту в умовах інноваційного
розвитку
Класична модель

Нова модель

Управління активами

Управління можливостями

Фокус на цифри

Фокус на створення цінностей

Ієрархічна, лінійна

Горизонтальна, мережева, системна

Незалежні функції

Взаємопов’язані функції

Стала

Адаптивна

Командуй і контролюй

Делегування повноважень

Раціоналізм і аналіз

Інтуїція і системний аналіз

Уникнення ризику, звинувачення за невдачі

Прийняття ризику, заохочення революційних і
креативних ідей

Ефективний менеджмент персоналу на підприємстві на сьогоднішній день
не

можна

уявити

без

застосування

чітко

побудованого

механізму

компетентності керівника. При правильному підході до управління персоналом
з урахуванням психології менеджменту, безсумнівно, результатом виступить
ефективне функціонування підприємства у всій потужності кадрового
потенціалу.
Ще одним з методів підвищення ефективності сучасного управління є
впровадження і застосування на підприємстві креативного менеджменту. Так,
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креативне управління ставить перед собою ряд певних цілей для підвищення
ефективності функціонування підприємства у вигляді:
- наділення людини певними знаннями, забезпечення його актуальною
своєчасною, а також правдивою інформацією;
- мотивація людини до творчого мислення, креативності в роботі;
- забезпечення прав та інтересів підприємства як економічної системи,
надання співробітникам необхідних ресурсів для здійснення креативного
управління.
Отже, відмова від старих принципів ієрархічних відносин та підкорення, а
замість того побудова партнерських стосунків з персоналом; креаціонізм, тобто
креативний підхід до вирішення проблем менеджменту; інноваційний,
самостійний характер діяльності; досконала система мотивації персоналу;
високий рівень корпоративної культури підприємства дозволять якісне
розв’язання існуючих проблем менеджменту підприємства.
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ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ:
ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ
Досліджено теоретичні аспекти, пов’язані з емоційним «вигоранням»
персоналу організації. Виокремлено причини та фактори, що сприяють
виникненню такого явища у співробітників організації.
Ключові

слова:

емоційне

«вигорання»,

профілактика,

діагностика,

рекомендації, симптоми, методики, персонал.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах
соціально-економічної нестабільності, конкуренції на ринку праці, соціальних
стресів, зростають вимоги, що пред’являються до професіоналізму особистості.
Однак далеко не кожен може адаптуватися, ефективно здійснювати свою
професійну діяльність і соціальну роль, а тому зростає ймовірність розвитку
несприятливих психічних станів. Наразі актуальність вивчення «емоційного
вигорання» фахівців соціальної сфери зростає оскільки діяльність таких
працівників відноситься до категорії професій з високою моральною
відповідальністю за життя і здоров’я людей, окремих верств населення і
соціуму загалом.
Аналіз останніх досліджень. У літературі, присвяченій синдрому
вигоряння, вказується на значне розширення сфер діяльності, схильних до такої
небезпеки. До них відносяться: вчителі, психологи, педагоги, вихователі, лікарі,
соціальні працівники, співробітники правоохоронних органів і представники
інших професій. Все це працівники «комунікативних» професій, специфіка
яких полягає у великій кількості емоційно насичених і когнітивно складних
міжособистісних контактів, що вимагає від фахівця значного особистого внеску
в щоденні професійні справи. Чубук Р. зазначає, що «діяльність цих
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професіоналів дуже різна, але всіх їх об’єднує близький контакт з людьми,
який, з емоційної точки зору, часто важко підтримувати тривалий час» [6].
Крім того, в професіях, орієнтованих на роботу з людьми, велике значення
має отримання від них зворотного зв’язку (наприклад, подяку, визнання, прояв
поваги, інформація про зміни самопочуття або про нові плани, що стосуються
подальшого ділового взаємодії та ін.), Присутній також висока відповідальність
за результат спілкування; певна залежність від партнерів спілкування;
необхідність

розуміння

їх

індивідуальних

особливостей,

домагань

і

експектацій, приватні домагання на неформальні відносини при вирішенні їх
проблем;

конфліктні

або

напружені

ситуації

спілкування,

обумовлені

недовірою, незгодою і проявляються в різних формах відмови від подальшої
взаємодії (спілкування) [4].
Балакірева К. зазначає, що в основу досліджень психологічного феномена синдрому професійного вигорання - може бути покладена метафора: «Ніщо не є
для людини такий сильним навантаженням і таким сильним випробуванням, як
інша людина» [1].
Мета статті. Виявити та дослідити причини та фактори, що впливають на
виникнення професійного вигорання працівників організації.
Виклад основного матеріалу. Професійне вигорання – це синдром, що
розвивається на тлі хронічного стресу і веде до виснаження емоційноенергійно і особистісних ресурсів працюючої людини. Професійне вигорання
виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без
відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. Небезпека вигорання полягає
в тому, що це не короткочасний тимчасовий епізод, а довготривалий процес
«згоряння

дотла».

Вигоряючий

людина

починає

відчувати

почуття

невпевненості в собі і незадоволеність особистим життям. Не знаходячи
достатніх підстав для самоповаги і зміцнення позитивної самооцінки, розвитку
позитивного ставлення до власного майбутнього і втрачаючи, таким чином,
сенс життя, він намагається знайти його через самореалізацію у професійній
сфері. Щоденна робота, іноді без перерв і вихідних, з постійною фізичної,
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психологічної

навантаженням,

ускладнена

напруженими

емоційними

контактами веде до життя в стані постійного стресу, накопичення його
наслідків, виснаження запасу життєвої енергії людини і, як результат, до
серйозних фізичних захворювань. Тому трудоголіки, готові викладатися по 24
години на добу, віддаватися роботі на всі сто, без перерв, вхідних і відпусток, –
перші кандидати на повне психологічне вигоряння, що приводить в результаті
до ранньої смертності.
До професійних факторів ризику вигоряння відносяться: когнітивноскладні комунікації; емоційно-насичене ділове спілкування; високі вимоги до
постійного саморозвитку і підвищенню професійної компетентності; висока
відповідальність за справу і за інших людей; висока динамічність і велика
кількість службових контактів; необхідність швидкої адаптації до нових людей
і швидко мінливих професійних ситуацій; високі вимоги до самоконтролю і
персональної чутливості.
Поряд з цими потенційними факторами ризику вигоряння можуть бути
екзистенційні чинники: нереалізовані життєві і професійні очікування;
незадоволеність

самоактуализацией;

незадоволеність

досягнутими

результатами; розчарування в інших людях або в обраній справі; знецінення або
втрата сенсу своїх зусиль; переживання самотності; відчуття безглуздості
активної діяльності і життя [2].
Серед чинників синдрому вигоряння виділяються: статусно-рольові,
корпоративні

(професійно-організаційні),

індивідуальні,

організаційні,

особистісні.
Статусно-рольові фактори ризику вигоряння включають в себе: рольовий
конфлікт, рольову невизначеність, незадоволеність професійним і особистісним
зростанням

(самоактуализацией),

низький

соціальний

статус,

рольові

поведінкові стереотипи, що обмежують творчу активність; відторгнутість
значною (референтної) групи; негативні статево-рольові (гендерні) установки,
що ущемляють права і свободу особистості.
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До

корпоративних

(професійно-організаційним)

факторів

ризику

вигоряння відносять ті змінні, які ведуть до високого рівня організаційного
стресу. Величина організаційного стресу пов’язана з організаційною культурою
і її привабливістю для працівників, з труднощами і відповідальністю виконання
професійних обов’язків у конкретній організаційній структурі. В якості
основної причини вигоряння дослідники називають тривалість та інтенсивність
робочого навантаження в ситуаціях напруженого ділового спілкування.
Характеризуючи індивідуальні фактори, що викликають вигорання,
В. Орел в окрему групу виділяє соціально-демографічні. Так, зокрема, він
вказує на те, що з усіх соціально-демографічних характеристик найбільш тісний
зв’язок з вигоранням має вік. У роботах К. Маслач показано, наприклад, що
середній медичний персонал психіатричних клінік «вигорає» через 1,5 року
після початку роботи, а соціальні працівники починають відчувати даний
симптом через 2 - 4 роки. [3]
Схильність молодших за віком до вигорання пояснюється емоційним
шоком, який вони відчувають при зіткненні з реальною дійсністю, часто не
відповідає очікуванням.
Що стосується взаємин між підлогою і вигоранням, то тут існують
протилежні точки зору на те, хто більше схильний до процесу вигоряння чоловіки чи жінки. Встановлено, що у чоловіків більш високі бали по
деперсоналізації, а жінки більшою мірою схильні до емоційного виснаження,
що пов’язано з тим, що у чоловіків переважають інструментальні цінності,
жінки ж більш емоційно чуйні і у них менше почуття відчуження від своїх
клієнтів. Є дослідження, які свідчать про наявність зв’язку між сімейним
станом і вигоранням. У них відзначається більш висока ступінь схильності до
вигоряння осіб (особливо чоловічої статі), які не перебувають у шлюбі.
Причому холостяки більшою мірою схильні до вигоряння навіть у порівнянні з
розведеними чоловіками.
Серед організаційних чинників основний упор у вивченні був зроблений
переважно на тимчасові параметри діяльності та обсягу роботи. Практично всі
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дослідження дають подібну картину, яка свідчить про те, що підвищення
навантаження в діяльності, понаднормова робота стимулюють розвиток
вигоряння.
Зміст праці включає в себе кількісні та якісні аспекти роботи з клієнтами:
кількість клієнтів, частоту їх обслуговування, ступінь глибини контакту з ними.
Так, безпосередній контакт з клієнтами, гострота їх проблем зазвичай сприяють
виникненню вигоряння. Найбільш виразно показано вплив цих факторів в тих
видах професійної діяльності, де гострота проблем клієнтів поєднується з
мінімізацією успіху в ефективності їх вирішення. Це робота з хронічно хворими
або людьми, страждаючими невиліковними захворюваннями (СНІД, рак і деякі
інші). При цьому наголошується, що будь-яка критична ситуація з клієнтом,
незалежно від її специфіки є важким тягарем для працівника, негативно
впливаючи на нього і приводячи, в кінцевому підсумку, до вигоряння.
У працях ряду авторів вказується також на крос-культурні чинники
вигоряння,

підкреслюючи

міжнаціональні

відмінності

синдрому,

що

пояснюється відмінностями в утворенні, умови роботи, зарплатню, соціальну
підтримку тощо. При цьому авторами відзначається, що, незважаючи на такі
відмінності, основні кореляти вигорання (невизначеність, дисбаланс між
внеском і результатом та ін.) залишаються ідентичними [5].
До особистісних факторів ризику вигоряння відносяться: схильність до
інтроверсії

(низька

соціальна

активність

і

адаптованість,

соціальна

несміливість, спрямованість інтересів на внутрішній світ та ін.); реактивність
(динамічна характеристика темпераменту, що виявляється в силі і швидкості
емоційного реагування); низька або надмірно висока емпатія (здатність осягати
емоційний стан інших людей, розуміти світ їх душевних переживань,
співчувати тощо); жорсткість і авторитарність по відношенню до інших;
низький рівень самоповаги і самооцінки.
Особистісних факторів професійного вигорання в психології приділяється
значна увага, тому що ряд вчених вважає, що особистісні особливості набагато
більше впливають на розвиток вигоряння не тільки в порівнянні з соціальними
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характеристиками, але і з факторами робочого середовища. Так, зокрема,
виділяються такі особистісні показники схильності до стрес-реакцій, як
співвідношення екстернальністю і інтернальності, що мають на увазі ступінь
відповідальності людини за своє життя, бажані людиною стратегії подолання
кризових ситуацій, поведінка типу А, для якого характерно зовнішній прояв
внутрішнього сум’яття і незадоволених прагнень , на відміну від людей типу Б,
які спокійні, врівноважені, терплячі, не схильні до непродуманих рішень і
необачним судженням, прекрасно ладнають з оточуючими [3].
Серед чинників професійного вигорання важливе місце відводиться і
емпатії. Емпатія як здатність індивіда проникати в стані іншої людини з
допомогою уяви і інтуїції сприяє збалансованості міжособистісних відносин,
виступає в якості деякого буфера, що перешкоджає вигоряння. Зокрема,
Н. Водоп’янова наводить дані дослідження лікарів-хірургів і медичних сестер
хірургічного відділення, які показали негативні кореляції між рівнем
емпатійних здібностей та показниками вигоряння. Найбільш сильний зв’язок
була виявлена між емпатією і редукцією персональних досягнень: чим вище
перший показник, тим менше схильність занижувати значимість результатів
своєї діяльності, більше впевненість в самоефективності. Факт меншою
схильності до вигоряння осіб з високою емпатічним пояснюється, очевидно,
тим, що тонке розуміння переживань інших людей суперечить дегуманізації
міжособистісних відносин, а емоційне співпереживання - це певна емоційна
«підживлення» або деякої додатковий ресурс для «горіння без загасання» [7].
Наявні емпіричні дані також свідчать про зв’язок вигоряння з
акцентуаціями характеру. Більш схильні до редукування особистих досягнень
особистості педантичного і застряє типів. Деперсоналізація і емоційне
виснаження частіше спостерігаються в осіб збудливого типу. Гіпертімний тип в
меншій мірі схильний до вигоряння, ніж інші. Можливо, це пов’язано з тим, що
його представники відрізняються веселим, життєрадісним настроєм, високим
рівнем спонукань. Такі люди характеризуються яскраво вираженою потребою в
різноманітності вражень і активності, схильні до різних змін. Характерний
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спосіб реагування гіпертімних людей на стрес – витіснення джерел тривоги,
ігнорування перешкод. У такої людини, як правило, велика кількість планів,
широке коло інтересів, він легко і швидко пристосовується до нових умов,
легко вступає в контакти, здатний не помічати труднощів і «опускати руки» при
невдачах.
Важливе увага приділяється взаємозв’язку вигоряння і мотивації. Так,
дослідниками

відзначається

властиве

«вигорілим»

зниження

трудової

мотивації, яке проявляється в прагненні звести роботу до мінімуму, прояви
апатії і хронічного негативізму по відношенню до функціональних обов’язків,
хоча при цьому підкреслюється відміну вигоряння від незадовільне професією.
З синдромом професійного вигорання тісно пов’язана особистісна
витривалість - якість, яке може впливати на схильність людини до стресів.
Зарубіжними психологами вона визначається як здатність особистості бути
високоактивної кожен день, здійснювати контроль за життєвими ситуаціями і
гнучко реагувати на різного роду зміни. Люди з високим ступенем даної
характеристики

мають

низькі

значення

емоційного

виснаження

і

деперсоналізації і високі значення за шкалою професійних досягнень.
Іншим популярним напрямком досліджень є виявлення зв’язку між
вигоранням і індивідуальними стратегіями опору вигоряння. Дослідження
показують, що високий рівень вигорання тісно пов’язаний з пасивними
тактиками опору стресу; і навпаки, люди, активно протидіють стресу, мають
низький рівень вигорання [3].
Серед особистісних якостей увага приділяється також самоефективності,
якої позначається впевненість людини в тому, що він вирішує поставлене перед
ним завдання, тобто то, наскільки адекватним, ефективним і компетентним
людина відчуває себе перед обличчям тих вимог, які пред’являє йому життя.
Людей, впевнених у своїй ефективності, стреси хвилюють менше, ніж тих, хто
не впевнений у собі.
Відзначається взаємозв’язок між вигоранням і такими особливостями
особистості, як тривожність, емоційна чутливість і деякі інші особливості
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особистості. Зокрема, показано наявність позитивного зв’язку між вигоранням і
агресивністю, тривожністю і негативною - з почуттям групової згуртованості.
Психологи розрізняють 3 стадії синдрому вигоряння. Перша стадія – на
рівні виконання функцій, довільної поведінки: забування якихось моментів,
говорячи побутовою мовою, провали в пам’яті (наприклад, внесена потрібна
запис чи ні в документацію, чи не встановлено планований питання, який
отримано відповідь), збої у виконанні будь або рухових дій тощо. Зазвичай на
ці початкові симптоми мало хто звертає увагу, називаючи це в жарт «дівочої
пам’яттю» або «склерозом». Залежно від характеру діяльності, величини
нервово-психічних навантажень і особистісних особливостей фахівця перша
стадія може формуватися протягом трьох-п’яти років.
На другій стадії спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в
спілкуванні (в тому числі і вдома, з друзями): «не хочеться бачити» тих, з ким
фахівець спілкується по роду діяльності (школярів, хворих, клієнтів), «в четвер
відчуття, що вже п’ятниця», «тиждень триває нескінченно», наростання апатії
до кінця тижня, поява стійких соматичних симптомів (немає сил, енергії,
особливо до кінця тижня, головні болі вечорами; «мертвий сон, без сновидінь»,
збільшення числа простудних захворювань); підвищена дратівливість, людина
«заводиться», як кажуть, з півоберта, хоча раніше подібного він за собою не
помічав. Час формування даної стадії в середньому від п’яти до п’ятнадцяти
років.
Третя стадія - власне особистісне вигоряння. Характерна повна втрата
інтересу до роботи і життя взагалі, емоційне байдужість, отупіння, відчуття
постійної відсутності сил. Людина прагне до самоти. На цій стадії йому
набагато приємніше спілкуватися з тваринами і природою, ніж з людьми.
Стадія може формуватися від десяти до двадцяти років [1].
На думку Н. Водопьянової, симптоми, складові синдром професійного
вигорання, умовно можна розділити на три групи: психофізичні, соціальнопсихологічні та поведінкові.
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До психофізичних симптомів професійного вигорання відносяться такі, як:
відчуття постійної, невиліковним втоми не тільки вечорами, але і вранці,
відразу після сну (симптом хронічної втоми); відчуття емоційного і фізичного
виснаження; зниження сприйнятливості і реактивності на зміни зовнішнього
середовища (відсутність реакції цікавості на чинник новизни або реакції страху
на небезпечну ситуацію); загальна астенізація (слабкість, зниження активності і
енергії,

погіршення

біохімії

крові

і

гормональних

показників);

часті

безпричинні головні болі; постійні розлади шлунково-кишкового тракту; різка
втрата або різке збільшення ваги; повна або часткова безсоння (швидке
засинання і відсутність сну рано вранці, починаючи з 4 год. ранку або, навпаки,
нездатність заснути ввечері до 2-3 год. ночі і «важке» пробудження вранці,
коли потрібно вставати на роботу); постійне загальмований, навпаки,
сонливість і бажання спати протягом усього дня; задишка або порушення
дихання при фізичному або емоційному навантаженні; помітне зниження
зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, нюху і
дотику, втрата внутрішніх, тілесних відчуттів; можливо, професійне вигорання
є однією з причин зниження тривалості життя в Україні, особливо у чоловіків.
До

соціально-психологічним

симптомів

професійного

вигорання

відносяться такі неприємні відчуття і реакції, як: байдужість, нудьга, пасивність
і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості); підвищена
дратівливість на незначні, дрібні події; часті нервові «зриви» (спалаху
невмотивованого гніву або відмови від спілкування, «відхід в себе»); постійне
переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній ситуації причин немає
(почуття

провини,

образи,

підозрілості,

сорому,

скутості);

почуття

неусвідомленого занепокоєння і підвищеної тривожності (відчуття, що «щось
не так, як треба»); почуття гіпервідповідальності і постійне відчуття страху, що
«не вийде» або людина «не впорається»; загальна негативна установка на
життєві і професійні перспективи.
До поведінкових симптомів професійного вигорання відносяться такі
вчинки і форми поведінки працівника: відчуття, що робота стає все важче і
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важче, а виконувати її - все важче і важче; співробітник помітно змінює свій
робочий режим дня (рано приходить на роботу і пізно йде або, навпаки, пізно
приходить на роботу і рано йде); незалежно від об’єктивної необхідності
працівник постійно бере роботу додому, але вдома її не чинить; керівник
відмовляється від прийняття рішень, формулюючи різні причини для пояснень
собі та іншим; почуття марності, невіра в поліпшення, зниження ентузіазму по
відношенню до роботи, байдужість до результатів; невиконання важливих,
пріоритетних завдань і «зациклення» на дрібних деталях, яка не відповідає
службовим вимогам витрата більшої частини робочого часу на мало
усвідомлюване або не усвідомлювала виконання автоматичних і елементарних
дій; дистанція від співробітників і клієнтів, підвищення неадекватної
критичності; зловживання алкоголем, різке зростання викурених за день
сигарет, застосування наркотичних засобів [6].
Зазначимо, що симптоми професійного вигорання організацій: неадекватно
підвищена плинність кадрів (від 100% і більше на рік, тобто протягом року
звільняються практично всі співробітники, а деякі працюють менше року);
знижена мотивація до праці, занадто часті «перекури» і «чайні» перерви
(більше 30% від загального обсягу робочого часу); професійна залежність
персоналу від керівників, яка проявляється або в підвищеному і неадекватному
критичному ставленні до управління, або в почутті безпорадності без активної
допомоги з боку керівництва; антагоністичний груповий процес і наявність
угруповань; недолік співробітництва серед персоналу.
Як для окремого працівника, так і для організації стан професійного
вигорання може бути неусвідомленим або неправильно зрозумілим і оціненим.
Власне неблагополучний стан як людині, так і організації важко, практично
неможливо побачити з боку. У цьому полягає головна трудність в своєчасному
розпізнаванні процесу вигорання і прийняття необхідних заходів щодо її
подолання.
Висновки. Синдром професійного вигорання відноситься до числа
феноменів

особистісної

деформації
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і

являє

собою

багатовимірний

конструктивний, набір негативних психологічних переживань, пов’язаних з
тривалими і інтенсивними міжособистісними взаємодіями, що відрізняються
високою емоційною насиченістю або когнітивної складністю; синдром
професійного

вигорання

є

відповідна

реакція

на

тривалі

стреси

міжособистісних комунікацій.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
У статті проаналізовано зміст і виокремлено чинники впливу на
компетентність і професійне зростання працівників апарату управління
підприємств,

що

дозволило

розробити

послідовність

оцінювання

компетентностей управлінців.
Ключові слова: апарат управління, компетентності управлінців, емоційна
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зростання.
Постановка проблеми. Сучасна економіка України перебуває на етапі
перманентної кризи. За таких умов досягти бажаного рівня ефективності
діяльності, отримувати максимальний прибуток стає дедалі важче. Задля
досягнення цілей підприємства важливими є не лише ресурси часу, зусиль,
коштів, але й, насамперед, – людський капітал, як одна з основних цінностей
суспільства. За рахунок знань, інновацій, інформації, якими володіє працівник,
управлінець, будь-яке підприємство набуває конкурентних переваг. Ефективне
функціонування підприємства визначає результативність роботи працівників
апарату управління, що залежить від наявних компетентностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем
оцінювання і формування систем управління на підприємствах знайшло своє
відображення у працях багатьох іноземних та вітчизняних фахівців, зокрема М.
Альберта, П. Друкера, М. Мескона, Ф. Парамонова, Ф. Тейлора, А. Файоля, Ф.
Хедоурі та ін.. Питанням компетентності присвячені праці Л. Батченко, Д.
Гоулмена, С. Давимуки, Г. Захарчин, Е. Зеєра, І. Зімньої, Дж. Равена, П.
Сперроу, Дж. Ходкінсона, А. Хуторського, З. Юринець та інших.
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Метою дослідження є розроблення теоретичних положень і методикоприкладних рекомендацій щодо оцінювання та розвитку компетентностей
працівників апарату управління підприємств.
Виклад основного матеріалу. Тлумачення терміну «компетентність»
подається у словниках, розглядається та досліджується зарубіжними і
вітчизняними науковцями, визначено у низці законодавчо-нормативних
документів тощо.
Активне застосування та розвиток поняття компетентності бере свій
початок з другої половини минулого століття. Термінологічно поняття
«компетенція» та «компетентність» у науково-педагогічній літературі з’явилися
порівняно недавно: наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років у зарубіжній,
наприкінці 1980-х років – у вітчизняній літературі, і на сьогоднішній день є
достатньо дослідженими[1]. Трактування, зміст, сутнісне наповнення терміну
подано у літературних джерелах економічного, педагогічного, науковопопулярного характеру; термін використовується в освітній, законотворчій,
управлінській сферах.
Попри загальну схожість у підходах, питання компетентності доволі
неоднозначно трактується дослідниками у різноманітних працях і словниках
віддавна, іноді цей термін ототожнюють чи використовують синонімічно з
компетенцією.
Відмінності

між

термінами

«компетентність»

та

«компетенція»

досліджували багато вітчизняних та іноземних науковців, беручи до уваги
етимологію слова, словниково-енциклопедичні трактування, двозначність щодо
сфер застосування, еволюцію термінології, наукової думки тощо. Результати
огляду позицій науковців приведені у табл. 1.
Отже, компетентність слід вважати якісною характеристикою засвоєння,
що проявляється у процесі практичної діяльності, тоді як компетенція є певним,
заздалегідь визначеним, «полем діяльності», набором знань, умінь, навичок,
інформацією про рівень яких повинні володіти відповідні кадрові підрозділи.
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Таблиця 1 - Порівняння термінів «компетентність» та «компетенція»
Автори
В.М.Гриньова

Компетентність

Компетенція

Деяка особистісна характеристика

Сукупність
конкретних
професійних
або
[2]
функціональних
характеристик
С.Г. Козловська Поняття, яке характеризує і визначає рівень Мета професійної підготовки
професіоналізму особистості; її досягнення фахівця.
[3]
відбувається через здобуття необхідних
компетенцій
М.С. Головань[1] Володіння компетенцією в ефективній Деяка відчужена, наперед
діяльності; містить особисте ставлення до задана вимога до підготовки
предмету і продукту діяльності; інтегративне особи (властивості або якості,
утворення особистості, поєднує знання, потенційні здатності особи)
уміння, навички, досвід і особистісні щодо знань та досвіду
властивості, які обумовлюють прагнення, діяльності у певній сфері
здатність і готовність розв’язувати проблеми
і завдання у реальних життєвих ситуаціях,
усвідомлюючи при цьому значущість
предмету і результату діяльності
і
навики,
З.В. Юринець[4] Здатність застосовувати знання, досвід, Знання
уміння і навики згідно із ситуаціями, які характеристики особи, що
виникають у професійному житті.
дають змогу їй досягати
результатів у професійній
діяльності, здатність людини
діяти
відповідно
до
стандартів, вимог.

На основі такої інформації керівництво підприємством зможе приймати
обґрунтовані управлінські рішення щодо людських ресурсів, управління
продуктивністю тощо.
Можна стверджувати, що компетентність працівника залежить від його
компетенцій. Із такої точки зору компетентність можна розглядати як явище у
середовищі професійної діяльності, що є мірилом розвитку компетенцій.
Дотичною є позиція, стосовно якої компетентність є сукупністю компетенцій
різних рівнів та володіння ними, також визначає сферу застосування знань,
умінь і навичок людини (компетентність у вузькому розумінні). Щодо ширшого
розуміння, то компетентність можна тлумачити, як майстерність, фаховість,
професійність. З точки зору етимології слова «компетентний» також
розглядається, як достатньо кваліфікований. Тому потрібно брати до уваги
різницю між цим та суміжними поняттями.
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Поняття компетентності слід відмежовувати від термінів кваліфікація,
кваліфікованість, майстерність, фаховість, професіоналізм, профпридатність,
які втім часто вживають як філологічно рівносильні.
Огляд і дослідження тлумачень терміну «компетентність» у літературних,
нормативно-правових джерелах вітчизняних та зарубіжних науковців вказує на
використання

для

його

означення

таких

синонімічних

понять,

як

«поінформованість», «обізнаність», «авторитетність».
Існує багато підходів науковців щодо класифікації компетентностей. Так,
Е. Зеєр та Е. Симанюк [4] виділяють зокрема універсальні та базові
компетентності. Універсальні компетентності широкого спектру (радіусу)
використання, які ще називають ключовими, охоплюють основи сучасного
наукового знання, принципи і закономірності безлічі основних конкретних
виробництв, тому більш правильно називати їх базовими компетентностями,
власне, підкреслюючи їх первинність у відношенні до наступних освітніх
конструктів: компетенцій і ключових кваліфікацій. Базові компетентності
багатофункціональні, над предметні і міждисциплінарні; є багатовимірними, бо
поєднують

пізнавальні,

операційно-технологічні,

емоційно-вольові

та

мотиваційні компоненти. До них віднесено: загальнонаукові, соціальноекономічні, цивільно-правові, інфокомунікаційні, політехнічні; спеціальні.
Фахівці у своїх дослідженнях неодноразово наголошують на особливостях,
характерних

для

діяльності

управлінських

працівників.

Зокрема,

С.Г. Козловська виділяє такі: керівна роль в організації, висока моральна та
адміністративна відповідальність; інтелектуальний, творчий характер праці;
широкий діапазон складності та динамізм змісту праці; самостійність вибору
методів рішення та визначення мети роботи; необхідність постійного контакту з
іншими людьми; підвищена емоційна і психологічна напруга; ненормований
робочий

день;

потреба

у

постійному

самовдосконаленні,

підвищенні

професійного і культурного рівня, розширенні світогляду. Також на специфіку і
зміст праці менеджера вагомий вплив чинить його належність до певного рівня
управління[2].
62

М.С. Головань розглядає особливості управлінської праці крізь призму
мети, об’єкту, предмету, засобів, характеристик і продукту. Автори до функцій
менеджера відносять експертно- консультативну, яка реалізується, зокрема,
через професійну компетентність[1].
З огляду на розглянуту специфіку управлінської діяльності важливо
особливо чітко і системно виконувати покладені на управлінця посадові
обов’язки

(посадова

компетентність),

розробляти

і

приймати

фахові

управлінські рішення (професійна компетентність), ретельно формувати
комунікаційні

зв’язки

(проявляється

в

оволодінні

комунікативною

компетентністю), адекватно і симетрично моніторити емоційну сферу колег і
підлеглих (т.з. емоційна компетентність), грамотно планувати робочий час з
огляду на ситуацію на підприємстві, на ринку (часова і ситуативна
компетентність) тощо.
Для успішної діяльності на управлінській посаді працівнику важливо
насамперед

бути

фахівцем,

професіоналом,

що

уособлює

професійна

компетентність; термін, який доволі широко використовується.
Доцільність

запровадження

поняття

«професійна

компетентність»

обумовлена широтою його змісту, інтегративною характеристикою, яка
об’єднує

такі

широко

використовувані

поняття:

«професіоналізм»,

«кваліфікація», «професійні здібності» та ін. Реалії часу та вимоги ринку
зумовлюють необхідність постійного розвитку професійної компетентності.
Професійний

розвиток

персоналу є важливим аспектом успішної

діяльності будь-якого підприємства, що повноцінно свідчить про розвиток
компетентностей, насамперед працівників апарату управління. Особливо
значущим це є на сучасному етапі, коли суттєво змінюються вимоги до
працівників, їх знань, умінь та навиків. Працівники апарату управління повинні
виявляти високий рівень професійності у виконанні поставлених завдань,
постійно підвищувати рівень власної компетентності, бути високоосвіченими
та наполегливими.
Підсумовуючи точки зору дослідників, можна стверджувати, що для
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працівника апарату управління важливим для виконання управлінської
діяльності є насамперед професійна компетентність, однак характер та
специфіка роботи, яка передбачає постійні контакти з колегами і підлеглими,
зумовлює необхідність емоційної компетентності (в першу чергу, для керівних
кадрів). Вказані міркування дозволяють розглядати компетентність працівника
апарату управління крізь призму посадової компетентності, у якій поєднуються
професійна та емоційна компетентності.
В результаті досліджень та узагальнень змісту понять, складових і підходів
до класифікації компетентностей працівників апарату управління, сформовано
відповідне визначення.
Діяльність на посаді апарату управління вимагає від працівника
насамперед

професійного

виконання

усіх

функціональних

(посадових)

обов’язків, що потребує відповідних знань, умінь, навичок, а також
ефективного комунікаційного процесу. Вище вказане узагальнюється у
формуванні посадової компетентності. Відповідно, посадова компетентність
працівника апарату управління – це:
– у статиці – сукупність відповідних конструктів: теоретичного (знання) і
практичного

(уміння,

навички,

досвід),

необхідних

для

провадження

управлінської діяльності на посаді, прийняття та реалізації управлінських
рішень;
– у динаміці – готовність і здатність виконувати функціональні обов’язки в
межах компетенцій (передбачених посадовою інструкцією); здійснювати
управлінський вплив на керовану підсистему підприємства; забезпечувати
успішне вирішення завдань і проблем в напрямку досягнення цілей (підрозділу
апарату управління) та реалізації місії підприємства.
Висновки.

Узагальнення

напрацювань

науковців

у

сфері

компетентнісного підходу дозволяє розглядати компетентність на перетині
таких галузей знань, як педагогіка, психологія, соціологія, управління. З
урахуванням термінологічної специфіки понять, діяльність працівників апарату
управління, слід вказати особливості формування і розвитку компетентностей
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працівників:

динаміка

та

поетапність

розвитку

компетентностей;

багатоаспектність розвитку компетентностей; складність вимірювання і
прогнозування

розвитку

компетентностей;

автономність

та

водночас

взаємозалежність розвитку різних складових чи/і компетентностей; цільова
спрямованість та часова доцільність розвитку компетентностей; взаємозв’язок
розвитку компетентностей працівників апарату управління з особистісним
розвитком, залежність від оточення тощо.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Висока актуальність питань антикризового управління персоналом вимагає
формування відповідного науково-методичного інструментарію. У звʾязку з
цим на основі аналізу практик управління персоналом організацій в умовах
кризи пропонується типологія кадрових стратегій і політик, що забезпечують
життєздатність і посткризове відновлення організації, що включає стратегії
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диверсифікації

персоналу,

формування

кадрового

ядра,

підвищення

ефективності праці та консолідації персоналу.
Ключові слова: криза, антикризове управління персоналом, кадрова стратегія,
кадрова політика, підприємство.
Постановка проблеми. В умовах, коли частота і складність соціальноекономічних криз тільки наростає, традиційні підходи і методи управління
персоналом нерідко виявляються несумісними з реальністю безперервних
організаційних змін, спровокованих кризами. Головна проблема полягає у
відсутності превентивних антикризових практик, наслідком чого стає набір
заходів екстреного реагування на ситуацію кризи – скорочення штату, урізання
зарплат, згортання програм навчання і розвитку співробітників, що руйнують
саму основу організації – людський капітал, без якого посткризове відновлення
бізнесу стає важкою задачею.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні
аспекти антикризового управління персоналом розглядаються у багатьох
дослідженнях науковців, зокрема цій проблематиці присвячено розробки М.
Армстронга, В.Василенка, В. Герасимчука, В. Гриньової, О. Дороніної, Л.
Ситник, В.Пономаренка, О. Мітіна, А. Чернявського та інших.
Мета статті – дослідити аспекти кадрової політики, як інструмента
антикризового управління підприємства.
Виклад

основного

матеріалу.

В

умовах

кризи

привабливість

підприємства знижується, і багато працездатних кадрів шукають більш вигідні
пропозиції і успішно функціонують на ринку підприємства. Але існують і такі,
які перекваліфікується з розряду «хороший працівник» в статус «шкідника».
Тут особливого значення набуває такий аспект, як кадрова безпека. Оскільки
саме в цей період зростають розкрадання майна підприємства, використання
ресурсів підприємства в корисливих цілях, навмисне псування і знищення
майна підприємства, шантаж компетентністю, дисциплінарні порушення,
створення в колективі важкого морально-психологічного клімату. В такому

66

випадку до «шкідників» потрібно застосовувати санкції і карати порушників аж
до звільнення.
Незалежно від джерела (зовнішнього або внутрішнього), криза завжди
супроводжується вкрай негативними явищами як для організації, так і
працівників: падіння виробництва і продажів, фінансова неспроможність, явне
погіршення

матеріального

становища

працівників,

відсутність

гарантій

зайнятості, невизначеність майбутнього, «параліч» ініціативи і т.п. [2, с. 19].
Основні наслідки кризи для організації в області управління персоналом
полягають в наступному:
- зниження продуктивності і мотивації співробітників до ефективної праці
внаслідок порушення нормального ходу робочих процесів, підвищення
інтенсивності праці, економії на оплаті праці та скорочення витрат на навчання;
- втрата ключових співробітників і знань: втрата людського капіталу та
накопичення «антікапітала» – безініціативні, неефективні співробітники з
відсутністю мотивації, наслідком чого може стати втрата конкурентної
переваги компанії;
- нівелювання корпоративних цінностей – зниження прихильності, цинізм і
недовіру співробітників до закликів і дій керівництва, поступова втрата
ідентичності компанії в очах споживачів;
-

збиток

репутації

і

бренду

компанії-роботодавця

–

зниження

привабливості роботи для зовнішніх претендентів, явна і «прихована»
плинність, невіра в перспективи і можливості поліпшення ситуації;
- правові проблеми та дорогі судові процеси, повʾязані з порушенням
трудових прав персоналу, відповідальністю компанії за наслідки дій
працівників, шкода здоровʾю і т.п .;
- напружена атмосфера, стреси, нездорова конкуренція, розбіжності і
конфлікти в колективі та ін.
Ці та інші явища повинні бути усвідомлені набагато раніше настання
критичних подій, оскільки «імунітету» від кризи немає ні в однієї організації, а
його наслідки можуть нести в собі довгострокові «законсервовані» проблеми,
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які можуть завдати нищівного удару по її конкурентоспроможності в будь-який
момент. Однак, на жаль, одна з критичних помилок управління полягає в тому,
що при зосередженні зусиль під час кризи на системах, операціях,
інфраструктурі і звʾязках з громадськістю, питання, повʾязані з персоналом,
залишаються останніми в списку невідкладних завдань, хоча загальновідомо,
що бізнес не може відновитися без ефективних і мотивованих співробітників [3,
с. 109-110].
Найважливішим завданням антикризового управління є недопущення
кризи, викликаної недалекоглядністю і помилками менеджменту, а в умовах
обʾєктивно виникаючих криз – забезпечення їх найбільш безболісного
проходження за допомогою керованих процесів прогнозування і попередження
криз, підготовки і забезпечення функціонування систем в періоди криз,
помʾякшення негативних наслідків і використання факторів криз для розвитку
[4, с. 13].
Керівництву слід памʾятати про інноваційні складові кадрової стратегії.
Інноваційні

методи

управління

персоналом

реалізуються

завдяки

впровадженню нових підходів у розвиток персоналу, в використанні нових
методик в оцінці персоналу.
Реалії сучасної дійсності переконують, що криза стала звичайним станом,
а, отже, до неї необхідно не просто адаптуватися, а виробити ефективну
послідовність дій і «імунітет», кадрова політика відіграє в цьому процесі
ключову роль.
Не можна залишити без уваги і той факт, що цілі підприємства і кожного
працівника часто не збігаються. Якщо звести воєдино індивідуальні цілі
працівників і організаційні цілі підприємства в цілому, то можна вивести
головний принцип кадрової політики. Суть його в необхідності досягнення та
організаційних цілей, і індивідуальних. А це призводить до того, що в будьякому конфлікті буде можливість знайти чесний компроміс, не віддаючи
перевагу цілям підприємства.
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Є тенденція до створення системи управління персоналом, яка в своїй
основі являє собою соціальні гарантії та економічні стимули, злиття цілей і
завдань персоналу з інтересами підприємства. Можна сказати, що на
сьогоднішній день робота з персоналом вийшла на новий рівень, на якому увага
до особистості кожного працівника значно вища і триває пошук все нових
стимулів. На підприємстві з ефективною кадровою політикою всі структурні
підрозділи рівні і мають однаковий ступінь пріоритету. Тобто, ні в якому разі
не можна виділяти один підрозділ і робити його «особливим» в порівнянні з
іншими.
На підприємстві з однаковим пріоритетом усіх підрозділів немає
надмірності кадрів і немає приводу для соціальної напруги в колективі. А там,
де є пріоритет якоїсь однієї структури над іншою, завжди буде надмірність
кадрів саме в «особливому» підрозділі, і в трудовому колективі буде наростати
напруженість у відносинах.
Є ряд заходів, що застосовуються для поліпшення кадрової політики.
До них можна віднести наступні: посилення в системності в підборі кадрів,
довгострокове планування кадрової політики, прогнозування потреби в кадрах
необхідної кількості і, якості та інші [5, с. 365].
Посилення системності в підборі кадрів орієнтоване на поліпшення
процедури просування, яка включає в себе інформування про вакансії і
кандидатів, підвищення відповідальності дають рекомендації, здійснення
контролю за процедурою висунення кандидата, за процесом обговорення
кандидатури і введення в посаду. Все це в сукупності дозволяють вивести
роботу з кадрами на новий рівень.
З метою стабілізації та розвитку роботи підприємства важливим фактором
є довгострокове планування кадрової політики підприємства. Планування
чисельності працівників необхідно проводити з урахуванням факторів
зовнішнього середовища, це дозволяє бути в курсі пропонованих професій і
можливості комплектування особового складу тими фахівцями, яких потребує
підприємство.
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Будь-яке підприємство, що займається аналізом і прогнозуванням попиту і
пропозиції, здатне визначити число фахівців, в яких є необхідність. Таким
чином, кадрова політика, яка має на меті забезпечення потреби підприємства в
певній кількості персоналу в певних періодах часу, повинна включати систему
набору кваліфікованих кадрів, підготовку і перепідготовку персоналу, систему
оплати праці. І дуже важливим фактором є відносини між керівництвом і
колективом.
Кадрова

політика

повинна

сприяти

збільшенню

можливостей

підприємства, функціонально реагувати на будь-які зовнішні зміни.
Кадрова політика – це одна з основних частин керівної діяльності і
виробничої стратегії підприємства. Вона сприяє створенню згуртованого
трудового колективу, що складається з однодумців і соратників, що володіє
відповідальністю за здійснення цілей підприємства в цілому.
Таким чином, керівництву в процесі управління людськими ресурсами,
визначаючи кадрову політику, необхідно орієнтуватися на:
1. Цілі, які необхідно досягти: стратегічні, розвиток, стабільність та інше.
2. Ставлення до співробітників організації: кадри, ресурси, капітал.
3. Якість відносин: довгострокові, короткострокові.
4. Готовність вкладати в основне джерело розвитку підприємства,
формуючи «колектив однодумців» [6, с. 91-92].
Відповідність даним принципам дозволить визначити ту філософію
управління людськими ресурсами, яка буде оптимальна для розвитку бізнесу в
конкретний період розвитку організації.
Кадрова політика є невідʾємною складовою частиною стратегічно
орієнтованої політики будь-якої організації. Вона визначає сутність і зміст
функцій управління персоналом, а саме: залучення відбір, адаптація, навчання,
мотивація, оцінка людських ресурсів.
Забезпечення

ефективного

кадрового

процесу

на

вітчизняних

підприємствах в сучасних умовах буде сприяти сталому розвитку економіки,
політичного життя і соціальної сфери будь-якої організації.
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Висновки. Антикризова кадрова стратегія допоможе вивести бізнес з
глухого кута в тому випадку, якщо вона співвідноситься із загальною
економічною ситуацією в країні і потенціалом організації, забезпечуючи основу
ефективної антикризової діяльності компанії в цілому.
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У статті визначено та узагальнено наукові погляди щодо сутності
корпоративної культури як стратегічної конкурентної переваги підприємства.
Обґрунтована система заходів щодо розвитку корпоративної культури,
реалізація якої забезпечить стійку конкурентну перевагу підприємства.
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Постановка проблеми. Створення конкурентоспроможної організації, що
має індивідуальність і загальні цінності, можливе лише в результаті
послідовного формування й впровадження цільної системи поглядів, складовою
якої є особиста внутрішня культура персоналу підприємства. Корпоративна
культура підприємства – це складне соціо-психологічно-економічне явище, що
виявляється в його конкурентоспроможності й ефективності. Процес розвитку
передбачає аналіз тих чинників, які здійснюють на неї суттєвий влив. Найкращі
зусилля, які пов’язані зі змінами, удосконаленням культури можуть бути
нівельовані за рахунок негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх
процесів. Перевага підприємства на ринку – його конкурентоспроможність,
передбачає досягнення конкурентних переваг в управлінні.
З кінця ХХ століття все більш важливу роль в забезпеченні стійких
конкурентних переваг стали грати невловимі активи, інтелектуальний капітал
організації. Серед найбільш значущих факторів конкурентоспроможності, які
впливають на ефективність корпоративного управління, часто розглядають
стратегію, необхідну для її реалізації організаційну структуру, якість продукції
та послуг, фінансову стабільність, імідж, репутацію, кваліфікацію персоналу.
До найменш важливих, дотепер, відносять організаційну корпоративну
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культуру, інформаційні технології, екологічну культуру. Разом з тим практики
вважають, що в структурі інтелектуальних ресурсів все більше уваги
приділяється організаційній культурі. В останні роки значущість корпоративної
культури неухильно зростає. В той час як за кордоном в теорії та практиці
корпоративного управління вже є розуміння, що «в культурі криється велика
конкурентна сила», в Україні усвідомлення ролі, яку грає корпоративна
культура як стратегічна конкурентна перевага організації приходить поступово
і тільки в останні роки»
Сьогодні культура організації є одним із факторів, який значно впливає на
її діяльність, визначає можливість витримувати конкуренцію та адаптованість
до змін зовнішнього середовища, а також визначає внутрішню єдність
організації та можливість забезпечувати ефективну діяльність. Вона є джерелом
формування ділової репутації підприємства, координує всю його діяльність з
моменту зародження. Не підлягає сумніву, що корпоративна культура чинить
величезний вплив на всю діяльність організації, її розвиток та досягнення
економічних

і

соціальних

цілей.

Здійснення

постійного

контролю

і

спостереження за основними напрямами розвитку корпоративної культури
передбачає процес управління нею. Також в деяких випадках необхідно
проводити комплексне оцінювання ефективності стратегічного управління
корпоративною культурою. Обрана тема дуже цікава та актуальна, тому що
знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує
ефективність діяльності підприємств.
Аналіз

досліджень.

Теоретичні

засади

формування

та

розвитку

корпоративної культури активно досліджуються у світовій і вітчизняній
науковій літературі. Чимало досліджень з цієї тематики з’явилося в останні
роки у вітчизняній науці, з-серед яких можна відзначити праці О. Амоші, І.
Булєєва, А. Воронкової, О. Грішнової, М. Дороніної, В. Дубяга, Г.Захарчиної,
С. Ілляшенка, О. Кам’янської, О. Мартякової, Л. Мельника, Г. Назарова, О.
Прокопенко, Ю. Шипуліної та ін. У працях цих науковців розкрито сутність
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корпоративної культури, розглянуто різні типології та підходи до оцінювання й
управління її розвитком.
Мета статті. Метою статті є дослідити особливості корпоративної
культури, виявити вплив обґрунтування та реалізації стратегії корпоративної
культури на ефективну діяльність підприємства, а також сформулювати
пропозиції щодо оптимізації корпоративної культури задля підвищення
ефективної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Специфічним елементом управління
підприємством є корпоративна культура. В умовах розвитку цивілізованого
ринку, нарощування глобалізованих процесів, боротьби за світове технічне
лідерство, відбувається суттєва переоцінка ролі та значення людського фактора
в системі управління підприємницькою структурою. Більшість науковців
погоджуються з тим, що управління сучасним підприємством «призводить до
розуміння, що лінійні (адміністративні) моделі управління підприємством себе
вичерпали, а ефективність може бути досягнута лише шляхом відмови від
лінійної логіки на користь більш складних та гнучких моделей.
Корпоративна культура є чинником підвищення конкурентоспроможності
організації,

ефективності

виробництва

товарів

або

надання

послуг.

Корпоративна культура встановлює напрямки розвитку організації, визначає
умови прийняття рішень на кожному її ієрархічному рівні, можливості
використання

корпоративних

ресурсів,

відповідальність.

Життєздатність

корпоративної культури, її прояви залежать від розвиненості формальних
інститутів управління організації в цілому. У свою чергу, ці інститути тільки
тоді будуть задовольняти цивілізованим нормам управління організаціями,
коли будуть функціонувати у відповідності з ціннісними її орієнтаціями[2].
Корпоративна культура – це система взаємодіючих матеріальних і
духовних цінностей, вірувань, очікувань, норм і правил, традицій, способу
мислення, корпоративної символіки, притаманних даній організації, які
відображають її індивідуальність, якісну визначеність, що виявляється у
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поведінці її персоналу, взаємодії з клієнтами, сприйнятті себе й оточення
(рис.1).
Формування корпоративної культури
підприємства
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Рисунок 1 - Формування культури управління підприємства
Процес формування корпоративної культури повинен відбуватися з огляду
на специфіку і спрямованість діяльності організації, беручи до уваги
ефективніше використанні людських ресурсів. Згідно з поділом праці в
управлінні саме служба персоналу уповноважена у процесі використання
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елементів

корпоративної

культури

постійно

оцінювати

їхню

дієвість,

корисність, модернізовувати, оновлювати.
В основі формування стратегії культури організації лежать такі основні
принципи [1]:
1) системності – зумовлює розгляд культури, що формується, як системи
взаємозалежних елементів, за якої удосконалювання культури можливе тільки
за рахунок зміни кожного елемента;
2) комплексності – полягає в розгляді культури з урахуванням впливу
психологічних, соціальних, організаційних, економічних, правових та інших
чинників;
3) регіональності – передбачає у процесі формування культури урахування
національних

особливостей,

менталітету,

звичаїв

регіону,

країни,

де

знаходиться і діє організація;
4) історичності – зумовлює необхідність відповідності системи цінностей
організації та практики міжособистісних відносин основним сучасним
людським цінностям, а також урахування їх динаміки у часі;
5)

науковості

–

припускає

необхідність

використання

науково

обґрунтованих методів під час формування корпоративної культури;
6) ціннісної орієнтації, тобто базової орієнтувальної ролі системи
цінностей для всієї системи, що зумовлює корпоративну культуру;
7) сценарності – передбачає представлення всіх рекомендацій, актів, що
визначають і регулюють відносини та дії персоналу організації, у вигляді
сценарію, що описує зміст діяльності усіх її працівників, пропонує їм певний
характер і стиль поведінки;
8) ефективності – припускає необхідність цілеспрямованого впливу на
елементи корпоративної культури і на її атрибути з метою досягнення
найкращих соціально-психологічних умов діяльності персоналу організації та
підвищення ефективності його діяльності.
Вибір стратегії організації багато в чому визначається специфікою її
корпоративної культури. Обрана стратегія повинна спиратися на єдність
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інтересів усіх зацікавлених сторін, спільність цінностей і моральних настанов.
За їх суперечливості виникає ризик несприйняття стратегічних цілей і
неефективної участі персоналу в їх досягненні. У зв’язку з цим стійкість
корпоративної культури може свідчити про її відповідність стратегії, а зміни –
про наявність певної суперечності між ними [3].
За допомогою корпоративної культури менеджер (керівник) може
привести організацію до успіху, процвітання і стабільності, але при невмілому
або недоречному використанні можливі прямо протилежні результати.
Культура організації має бути побудована на цінностях та принципах, які
забезпечуватимуть у працівників відчуття належності до організації, відчуття
своєї значущості для неї, причетності до результатів її діяльності і досягнень.
Адже управління соціально-трудовими відносинами має базуватися на
принципах

загальної

корпоративної

культури

підприємства.

Тому

корпоративну культуру необхідно вивчати, стежити за її формуванням,
удосконалювати і регулювати її зміни. Вона повинна стати органічною
частиною

всієї

продиктованими

організації,
економічним

бути
і

адекватною

технологічним

сучасним

розвитком,

вимогам,
специфікою

українського законодавства і менталітету, а також специфікою конкретної
організації і сприяти досягненню поставлених цілей, а, отже, і підвищенню
ефективності діяльності організації.
Висновки

та

перспективи

подальшого

дослідження.

Ефективна

корпоративна культура може бути цінним стратегічним ресурсом підприємства,
що пов’язаний з конкурентною перевагою, тільки якщо вона відповідає умовам
зовнішнього оточення та спроможна адаптуватися до його змін. Таким чином,
корпоративна культура відбиває унікальність, неповторність і в кінцевому
рахунку конкурентні переваги кожного підприємства – це система прийнятих в
організації цінностей, принципів, норм поведінки, які розділяють усі
співробітники. Унікальна корпоративна культура як результат сумісної
діяльності співробітників, які пов’язані місією, загальними цінностями,
правилами, досвідом, корпоративними знаннями, це передусім, джерело нових
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ідей, конкурентоспроможних товарів (послуг), що дозволяє підприємству
довгий час зберігати конкурентні переваги.
Отже, корпоративна культура – один з найбільш значущих стратегічних
ресурсів, тому саме вона забезпечує підприємству стійку конкурентну перевагу.
У подальшому слід визначити доцільність періодичного моніторингу щодо
визначення установок співробітників стосовно праці та підтримки ефективної
корпоративної культури. На підставі отриманого переліку конкретизованих
установок повинні розроблятися заходи щодо проведення соціалізації,
мотиваційної політики, особливостей побудови кар'єрного росту, навчання
персоналу.
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Глінчук К.O.
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістp»
Вінницький тopгoвeльнo-eкoнoмічний інститут КНТEУ
ПІДВИЩEННЯ EФEКТИВНOСТІ ПPOЦEДУP БAНКPУТСТВA В
УКPAЇНІ
У стaтті здійснюється oгляд чиннoгo зaкoнoдaвствa Укpaїни у сфepі
бaнкpутствa, пpoвoдиться aнaліз існуючих пpoцeдуp бaнкpутствa, oкpeслeнo
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oснoвні пpoблeми у вкaзaній сфepі тa шляхи їх виpішeння. Aвтop aнaлізує
пpoцeдуpи бaнкpутствa, їх пepeвaги тa нeдoліки в сучaсних умoвaх тa
oбґpунтoвує нeoбхідність їх удoскoнaлeння.
Ключoві слoвa: бaнкpутствo, Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa,
нeплaтoспpoмoжність,

пpoцeдуpи

бaнкpутствa,

віднoвлeння

плaтoспpoмoжнoсті, бaнкpутствo фізичних oсіб.
Пoстaнoвкa пpoблeми. Нeвід’ємним eлeмeнтoм poзвитку pинкoвих
віднoсин є чіткo вpeгульoвaнa зaкoнoдaвствoм пpoцeдуpa бaнкpутствa, нopми
якoї склaдaють сaмoстійну

підгaлузь гoспoдapськoгo пpaвa Укpaїни.

Зaкoнoдaвствo пpo бaнкpутствo є вaжливим пoкaзникoм pинкoвих пepeтвopeнь,
a тaкoж виступaє пeвним індикaтopoм успішнoсті здійснeння peфopм у сфepі
eкoнoміки і пpaвa. Oднією з нaйвaжливіших цілeй peгулювaння віднoсин
бaнкpутствa є зaбeзпeчeння pівнoгo зaхисту пpaв тa зaкoнних інтepeсів як
кpeдитopів, тaк і бopжників. Eкoнoмікa Укpaїни мaє дoсить вeликі пepспeктиви
із зaлучeння інoзeмних інвeстopів, збільшeння яких – цe, в пepшу чepгу,
poзвитoк виpoбництвa, підвищeння pівня життя нaсeлeння, збільшeння
кількoсті poбoчих місць, oбмін дoсвідoм, пepeдaчa пepeдoвих тeхнoлoгій,
підвищeння кoнкуpeнтoспpoмoжнoсті вітчизнянoї пpoдукції нa світoвoму pинку
тoщo. Aлe для цьoгo нeoбхіднo пoкpaщити інвeстиційний клімaт. [3]
Удoскoнaлeння мeхaнізмів тa пpoцeдуp бaнкpутствa – цe oдин із
стpуктуpних мaяків для міжнapoдних пapтнepів, які пильнo слідкують зa
ситуaцією в нaшій кpaїні.
Aнaліз oстaнніх дoсліджeнь і публікaцій. Дoсліджeнням питaнь
бaнкpутствa зaймaлися як вітчизняні, тaк і зapубіжні вчeні. Сepeд вітчизняних
нaукoвців, щo висвітлювaли в oстaнні poки дaну пpoблeмaтику, мoжнa виділити
тaких, як: O. Б. Aндpушкo, М. П. Вoйнapeнкo, O. В. Кoвaлeнкo, Н. І. Кoлoмієць,
В. В. Лук’янoвa, В. O. Пoдoльськa, O. O. Тepeщeнкo тa бaгaтo інших. Відoмими
зapубіжними вчeними в цій сфepі є: E. Aльтмaн, P. Лис, A. Тaффлep, Г.
Спpингeйт, O. П. Зaйцeвa, P. С. Сaйфулін.
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Oднaк, вpaхoвуючи тe, щo нa сьoгoднішній дeнь oснoвним зaкoнoдaвчим
aктoм у сфepі бaнкpутствa є Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa, йoгo
нopмaм тa пoлoжeнням, oсoбливoстям пpoцeдуp бaнкpутствa, нoвoввeдeнням у
сфepі бaнкpутствa юpидичних тa фізичних oсіб пpиділeнo щe нeдoстaтньo
увaги.
Мeтoю дaнoї стaтті є здійснeння aнaлізу існуючoгo зaкoнoдaвствa у сфepі
бaнкpутствa, зoкpeмa oсoбливoстeй пpoцeдуp бaнкpутствa. Дoсліджeння
eфeктивнoсті ввeдeнoгo в дію Кoдeксу Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa, oгляд
йoгo пepeвaг тa нeдoліків, a тaкoж oбґpунтувaння нeoбхіднoсті удoскoнaлeння
тa підвищeння eфeктивнoсті діючoгo зaкoнoдaвствa в дaній сфepі.
Виклaд oснoвнoгo мaтepіaлу дoсліджeння. Фінaнсoвa ситуaція, щo
склaлaсь сьoгoдні в Укpaїні, нe дaє мoжливoсті бaгaтьoм підпpиємствaм
успішнo вeсти свoю гoспoдapську діяльність. Бaгaтo підпpиємств, які
нeщoдaвнo успішнo тa eфeктивнo пpaцювaли, зaнeпaдaють. Для вихoду з
ситуaції, щo склaлaсь бopжники викopистoвують мeхaнізми бaнкpутствa, щo
пpoпoнуються чинним зaкoнoдaвствoм. [4]
В зв’язку з нeдoскoнaлістю зaкoнoдaвствa Укpaїни, oслaблeною увaгою з
бoку дepжaви дo пpoцeсів віднoвлeння плaтoспpoмoжнoсті бopжникa щopoку
ліквідoвується

вeликa

кількість

підпpиємств,

чимaлa

чaсткa

яких

є

підпpиємствaми дepжaвнoї влaснoсті, стpaтeгічнo вaжливими, сoціaльнo
знaчимими чepeз вeлику кількість poбoчих місць. Зaгaлoм бaнкpутствo в
Укpaїні є пoшиpeним явищeм. Тaк, зa дaними Opendatabot (плaтфopмa для
poбoти з дepжaвними відкpитими дaними), стaнoм нa 2019 poці у пpoцeдуpі
бaнкpутствa пepeбувaлo пoнaд 2 тис. підпpиємств. [5]
Сaмe

тoму

peфopмa

систeми

бaнкpутствa

в

Укpaїні

визнaчeнa

зaкoнoдaвцями сepeд пpіopитeтних, зoкpeмa Стpaтeгією стaлoгo poзвитку
«Укpaїнa-2020», Пpoгpaмoю діяльнoсті Кaбінeту Міністpів Укpaїни тa Плaнoм
зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння peфopм в Укpaїні. Відпoвіднo дo пoлoжeнь плaну
пepeдбaчaється вдoскoнaлити пpoцeдуpу бaнкpутствa, змeншити стpoки
пpoвaджeння у спpaвaх пpo бaнкpутствo; зaбeзпeчити істoтнe пoліпшeння умoв
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вeдeння бізнeсу в Укpaїні зa тими нaпpямaми, щo вpaхoвуються Світoвим
бaнкoм.
Згіднo з дoсліджeнням Світoвoгo бaнку Doing Business 2020 (peйтинг
пpoстoти вeдeння підпpиємницькoї діяльнoсті) зa пoкaзникoм «вpeгулювaння
нeплaтoспpoмoжнoсті» Укpaїнa зaлишaється нa вкpaй низькoму – 146 місці
сepeд 190 кpaїн світу, хoчa у «зaгaльнoму зaліку» зaймaє 64 місцe (у 2019 poці –
145 тa 71 відпoвіднo). [9]. Гoлoвними пpичинaми, чepeз які Укpaїнa пoсідaє
низькe місцe, є:
1) зaнaдтo тpивaлa пpoцeдуpa бaнкpутствa – 2,9 poки (Східнa Євpoпa тa
Цeнтpaльнa Aзія – 2,3; poзвинуті кpaїни – 1,7). Нaйкpaщa кpaїнa – 0,4 poку
(Іpлaндія);
2) висoкa вapтість пpoцeдуp – 40,5 % від вapтoсті мaйнa бopжникa (Східнa
Євpoпa тa Цeнтpaльнa Aзія – 13,1 %; poзвинуті кpaїни – 9,1 %). Нaйкpaщa
кpaїнa – Нopвeгія (1 %);
3) низькa eфeктивність пpoцeдуp бaнкpутствa (індeкс стягнeння/цeнтів нa
дoлap) – 9,6 (Східнa Євpoпa тa Цeнтpaльнa Aзія – 38; poзвинуті кpaїни – 71,2).
Нaйкpaщa кpaїнa – Нopвeгія (93,1).
Кpім тoгo, в сучaсних умoвaх звepнeння дo суду з мeтoю вpeгулювaння
нeплaтoспpoмoжнoсті в Укpaїні є нepaціoнaльним тa нeвигідним, тoді як в
poзвинутих кpaїнaх тaкий спoсіб шиpoкo викopистoвується для peaнімaції
бізнeсу.
Тaким чинoм, бeз підвищeння eфeктивнoсті пpoцeдуp бaнкpутствa
дoсягнeння

більш

суттєвих

peзультaтів

у

пoкpaщeнні

інвeстиційнoї

пpивaбливoсті вітчизнянoгo pинку тa зaбeзпeчeнні лeгкoсті вeдeння бізнeсу в
Укpaїні є нeмoжливі.
Тoму цілкoм зaкoнoміpним стaлo пpийняття нoвoгo зaкoну, який втілив в
сoбі сучaсні мeтoди тa мeхaнізми віднoвлeння плaтoспpoмoжнoсті бopжників.
У жoвтні 2018 poку Вepхoвнa Paдa Укpaїни ухвaлилa Кoдeкс Укpaїни з
пpoцeдуp бaнкpутствa, нaд poзpoбкoю якoгo eкспepтнe сepeдoвищe пpaцювaлo
пpoтягoм oстaнніх чoтиpьoх poків. [1].
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Нoвий кoдeкс, пoлoжeння якoгo

пepeкликaються зі світoвими стaндapтaми, тaкoж oтpимaв підтpимку з бoку
eкспepтів Міжнapoднoгo вaлютнoгo фoнду тa Світoвoгo бaнку.
Кoдeкс був увeдeний у дію 21 жoвтня 2019 poку. Вoднoчaс пpoдoвжується
poбoтa пo poзpoбці підзaкoнних тa інших нopмaтивнo-пpaвoвих aктів, видaння
яких після ввeдeння кoдeксу в дію нe пepeшкoджaє мoжливoсті здійснeння
пpoцeдуp бaнкpутствa зa нoвими пpaвилaми. Oдним із oснoвних тa вaжливих
нoвoввeдeнь є впpoвaджeння інституту бaнкpутствa фізичних oсіб. [1].
Слід відмітити, щo eфeктивнa діяльність apбітpaжнoгo кepуючoгo тaкoж
мaє

нaдзвичaйнo

вaжливe

знaчeння

в

пpoцeдуpі

віднoвлeння

плaтoспpoмoжнoсті бopжникa aбo визнaння йoгo бaнкpутoм, oскільки сaмe
чepeз

apбітpaжнoгo

кepуючoгo

здійснюється

peaлізaція

віднoсин

між

бopжникoм, кpeдитopaми тa гoспoдapським судoм. Діяльність apбітpaжнoгo
кepуючoгo є бaгaтoфункціoнaльнoю. Йoму дoвoдиться виpішувaти цілий спeктp
pізнoмaнітних зaдaч: від кoмплeкснoгo діaгнoстувaння пpoблeм підпpиємствa
нa pізних стaдіях бaнкpутствa дo пoшуку нaйбільш пpийнятних тa мaксимaльнo
eфeктивних шляхів. Нe дивлячись нa дoсить пoвнe визнaчeння сфepи діяльнoсті
apбітpaжнoгo кepуючoгo, нa сьoгoдні існують суттєві пpoтилeжнoсті між
pізними нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми, щoдo пpaвoвoгo стaтусу дaнoгo
учaсникa пpoцeдуpи бaнкpутствa. Всe цe пpизвoдить дo нeнaлeжнoгo зaхисту
пopушeних пpaв, зaтягувaння пpoцeдуp бaнкpутствa тa пopушeння пopядку
peaлізaції мaйнa бopжникa, щo впливaє нa пpaвa кpeдитopів. [6].
Oтжe, Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa – цe пepший зa чaси
нeзaлeжнoсті Укpaїни кoмплeксний дoкумeнт, щo вpeгульoвує всі пpoцeдуpні
питaння бaнкpутствa. Пpивeдeння чиннoгo зaкoнoдaвствa дo сучaсних peaлій тa
світoвих

тeндeнцій

мaє

пoзитивнo

відoбpaзитись

нa

eкoнoміці

тa

інвeстиційнoму клімaті в дepжaві.
Oднaк вaжливo зaзнaчити, щo eфeктивність пpийнятoгo кoдeксу будe
зaлeжaти від пpaвильнoсті йoгo зaстoсувaння.
Хoчa у фaхoвoму сepeдoвищі схoдяться нa думці, щo нoвa зaкoнoдaвчa
бaзa пpoцeдуpи бaнкpутствa пoтpібнa, і щo кoдeкс містить бaгaтo пpoгpeсивних
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нopм, у пepeвaжнoї більшoсті учaсників pинку є бaгaтo кpитики дo пoлoжeнь
нoвoгo кoдeксу, aджe будь-який зaкoнoдaвчий aкт нe ідeaльний, oсoбливo, якщo
він містить нopми, які paнішe нe зaстoсoвувaлися.
Тaким чинoм, Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa мaє знaчну кількість
пpaвoвих інститутів, які мoжуть викopистoвувaтися як бopжникoм, тaк і
кpeдитopaми для дoсягнeння відпoвіднoї мeти у пpoцeдуpaх бaнкpутствa.
Poзуміння мoжливoстeй пpoцeдуp бaнкpутствa є нaгaльнoю нeoбхідністю для
сучaсних умoв бізнeсу. [5].
Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa, бeзпepeчнo, є пpoгpeсивним
кpoкoм у poзвитку вітчизнянoї пpaвoвoї систeми, який пoкликaний вpeгулювaти
нaявні зaкoнoдaвчі пpoгaлини щoдo віднoвлeння плaтoспpoмoжнoсті бopжникa
aбo визнaння йoгo бaнкpутoм. Йoгo пpийняття спpиятимe підвищeнню
eфeктивнoсті пpoцeдуpи бaнкpутствa в Укpaїні тa нaблизить її дo світoвих
стaндapтів.
Виснoвки і пepспeктиви пoдaльших дoсліджeнь. Тaким чинoм, нe
дивлячись нa вжe пpийняті зaхoди, існує щe pяд питaнь, які пoтpeбують
пpaвoвoгo

вдoскoнaлeння.

Тaк,

нeoбхідним

є

oпpилюднeння

звeдeнoї

стaтистичнoї інфopмaції щoдo бaнкpутствa підпpиємств. Дaні відoмoсті
спpиятимуть aнaлізу сучaснoгo стaну poзвитку гoспoдapськoї діяльнoсті в
кpaїні. В сучaсних кpизoвих умoвaх poзвитку вітчизнянoї eкoнoміки вaжливим
виступaє aнтикpизoвe упpaвління, якe спpиятимe швидкoму віднoвлeнню
плaтoспpoмoжнoсті тa фінaнсoвoї стaбільнoсті підпpиємств для зaпoбігaння
йoгo бaнкpутству.
Вaжливим є пpoвeдeння мoнітopингу динaміки бaнкpутствa укpaїнських
підпpиємств тa oпpилюднeння йoгo peзультaтів з мeтoю здійснeння кoнтpoлю
зa eкoнoмічнoю ситуaції в кpaїні.
Пpoaнaлізувaвши

сучaсний

стaн

пpaвoвoгo

вивчeння

пpoцeдуpи

бaнкpутствa, слід відмітити, щo нe дивлячись peфopмувaння зaкoнoдaвствa,
дeякі aспeкти бaнкpутствa зaлишaються дискусійними. Мoвa йдe пpo чіткe
визнaчeння пpaвoвoгo стaтусу apбітpaжнoгo кepуючoгo, в тoму числі щoдo
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пpoцeдуpи aвтoмaтизoвaнoгo відбopу кaндидaтів, фopмувaння єдинoї судoвoї
пpaктики у спpaвaх пpo бaнкpутствo, дoцільність тa eфeктивність викopистaння
зapубіжнoї пpaктики уклaдaння миpoвoї угoди у спpaвaх пpo бaнкpутствo.
Пpoблeми

бaнкpутствa

oкpeмих

кaтeгopій

підпpиємств-бopжників

oбумoвлюються нaявністю знaчнoї кількoсті пpoгaлин як тeopeтичнoгo, тaк і
пpaктичнoгo хapaктepу. З мeтoю виpішeння oкpeслeних пpoблeм нeoбхіднo
піддaвaти більш дeтaльнoму aнaлізу пoлoжeння міжнapoднoї пpaктики у
спpaвaх пpo бaнкpутствo, тa пpи їх викopистaнні вpaхoвувaти пoлoжeння
вітчизнянoї пpaвoвoї систeми. Нeoбхіднoю є тaкoж уніфікaція існуючих
нopмaтивнo пpaвoвих aктів, щo peгулюють пpoцeдуpу бaнкpутствa, мeтoю якoї
є усунeння пpoгaлин тa кoлізій. Oсoбливo гoстpo цe питaння пoстaє чepeз
пoсилeння євpoінтeгpaційних пpoцeсів, щo мaють місцe нa сучaснoму eтaпі
poзвитку нaціoнaльнoгo зaкoнoдaвствa. Пoдaльшe вивчeння дaнoї тeми
спpиятимe підвищeнню eфeктивнoсті мeхaнізмів бaнкpутствa, як вaжливoгo
eлeмeнту нaціoнaльнoї eкoнoміки.
Списoк викopистaних джepeл:
1. Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa від 18 жoвтня 2018 poку. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2597-19.
2. Пpo віднoвлeння плaтoспpoмoжнoсті бopжникa aбo визнaння йoгo
бaнкpутoм:

Зaкoн

Укpaїни

від

14

тpaвня

1992

poку.

URL:

https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
3. Бeззуб І. Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa:пepeвaги, нeдoліки тa
пepспeктиви. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/17.pdf.
4. Жукoв С. Пpoцeдуpи бaнкpутствa: мoжливoсті для бopжників тa
кpeдитopів.

URL:

https://yur-gazeta.com/publications/practice/bankivske-ta-

finansove-pravo/proceduri-bankrutstva-mozhlivosti-dlya-borzhnikiv-takreditoriv.html.
5. Тищeнкo Н. Кoдeкс Укpaїни з пpoцeдуp бaнкpутствa: нoві мoжливoсті
для кpeдитopів і бopжників. URL:
https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012742
84

6. Гeгa П.Т. Дeякі oсoбливoсті бaнкpутствa в Укpaїні тa нeдoліки пpaвoвoгo
peгулювaння. URL: http://bankrotam.net/ua/prints/article1/.
7. Єпіфaнoвa І. М. Бaнкpутствo підпpиємств: спeктp нeвиpішeних пpoблeм.
Eкoнoмікa: peaлії чaсу. 2017. № 1 (29). С. 55-63.
8. Пoяснювaльнa зaпискa дo пpoeкту Кoдeксу Укpaїни з пpoцeдуp
бaнкpутствa від 26 лютoгo 2018 poку. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/
webproc34?id=&pf3511=63518& pf35401=447838.
9. Peйтинг

«Doing

Business

2020»

/

Світoвий

бaнк.

URL:

http://russian.doingbusiness.org/ru/ rankings.
УДК 65.015.3:330.526.5
Дідик В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ
ФОП МАРТИНОВСЬКИЙ С.Б. «РЕСТОРАННО-РОЗВАЖАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ «RIVER CITY»
В умовах жорсткої конкуренції в ресторанному бізнесі будь-якого закладу
важливо добре розбиратися в ситуації на ринку, знати свої сильні і слабкі
сторони і вміти розробити свою маркетингову стратегію. Тільки це, дасть
можливість ресторану бути не тільки конкурентоспроможним на ринку,
отримувати достатній прибуток, але і домогтися розширення цільової
аудиторії і залучення потенційних клієнтів, функціонуючи при цьому тривалий
період часу.
Ключові

слова:

стратегія,

маркетингова

стратегія,

конкурентоспроможність, управління, маркетинговий план.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Ресторанний бізнес в корені відрізняється від всіх
інших видів бізнесу в сучасному світі. Він включає в себе традиції і мистецтво,
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досвід і методики управління, філософію обслуговування та методи залучення і
збереження постійних клієнтів. Система менеджменту ресторанів постійно
розвивається. З'являються нові цікаві тематичні ресторани, які ведуть постійну
боротьбу за потенційних клієнтів. Конкуренція на світовому ринку дає поштовх
для розвитку і створення нових стратегій, стилів роботи ресторану,
розроблення нових унікальних пропозицій, що робить ресторан привабливим.
«Успіх у розвитку ресторанного бізнесу на ринку безпосередньо залежить від
грамотно створеної концепції діяльності, правильно і послідовно впровадженої
в управління»[7].
Формування

цілей

статті.

Ціллю

статті

є

дослідження

стану

стратегічного управління та формування маркетингового плану розвитку ФОП
Мартиновський С.Б. «Ресторанно-розважального комплексу «River City»».
Сучасні дослідження та публікації. В даний час, як наголошується
багатьма

дослідниками

(М.

Портера,

В.

Василенко,

І.

Ігнатьєвої,

З. Шершньової, В. Мартиненка, А. Мазаракі, Л. Мельника, В. Пономаренка,
І. Поліщук, В.Бондаренко) все більш актуальною стає проблема дослідженні та
формуванні маркетингової стратегії розвитку для підприємства сфери послуг. В
даний час ресторанний бізнес в Україні та по всьому світу розвивається
бурхливими темпами. З ростом добробуту людей, рівня їх життя, збільшується
число потенційних клієнтів, а це веде до зростання потреби в задоволенні
запитів людей, які відвідують ресторани та інші місця громадського
харчування. З'являється потреба в належному оформленні страв, в високому і
швидкому рівні обслуговування, в соціальному визнанні ресторану. Таким
чином, бізнес в ресторані буде успішним тільки в тому випадку, якщо він
націлений не тільки на задоволення бажань і потреб гостей продукцією та
послугами, а й на створення умов для збільшення відвідуваності. Задоволення
потреб відвідувачів, завоювання їх довіри- першорядні завдання ресторану.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресторанно-розважальний
комплекс «River City» знаходиться в місті Вінниця за адресою вул. Кармелюка,
буд. 2. Ресторан орієнтований на цільову аудиторію відвідувачів з достатком
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середнього і високого рівнів. Влітку також можна відвідати ресторан в форматі
тераси. Концепція ресторанного комплексу ділиться на три зони: перший
поверх «River Pub» в якому панує атмосфера драйву та багатовікової історії
музики різних стилів та кальян бар на другому поверсі розташовується
«Karaoke Sinatra», де для любителів караоке відкрили якісно новий світ вокалу,
на третьому поверсі знаходиться “Studio123” тут можна насолодитися смачною
кухнею, і звичайно, відмінною музикою.
У ресторані передбачена система бронювання столів. кількість столів, які
можуть бути заброньовані, не обмежена. також площа приміщення являє
можливість організації банкетів і святкових заходів. Іменинникам надається
знижка в розмірі 15% від рахунку, також представлена система дисконтних
карт.
У «River City» також діє служба доставки по місту, якою можна
скористатися за допомогою додатків «Mister.AM» та «Raketa».
Для детального аналізу цільової аудиторії було проведено опитування
клієнтів ресторану.
Мета дослідження - скласти портрет гостей ресторану.
Основні завдання дослідження:
- визначити споживачів в процентному співвідношенні;
- виявити основні групи споживачів;
- встановити основні цілі приходу гостей в ресторан.
Для

того

щоб

скласти

портрет

відвідувачів,

було

проведено

спостереження, а також безпосереднє спілкування з гостями ресторану.
Спостереження відбувалося протягом п'яти днів. Протягом цього періоду
дослідження споживачів і складання його портрета, профілю, було проведено
спостереження і безпосереднє спілкування з гостями ресторану. за цей період
ресторан відвідало близько 500 чоловік. Це сім'ї, закохані пари і компанії
друзів. З них 65% - компанії друзів, 35% - сім’ї.
Для усного опитування був складений наступний список питань:
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- Вперше ви відвідуєте наш ресторанно-розважальний комплекс «River
City»?
- Як часто ви є нашим гостем?
- Що вас приваблює в нашому ресторані?
- Чи залишилися ви задоволені обслуговуванням?
- Чим саме подобається (або не подобається)?
- Якими на ваш погляд якостями повинен володіти офіціант (Знання меню,
швидкість обслуговування, ввічливість, уважність, ненав'язливість)?
- Чи є у вас пропозиції, зауваження чи побажання?
Результати дослідження:
За шість днів дослідження було опитано близько 100 відвідувачів
ресторану (в середньому по 16 осіб в день) різного віку і різної статі.
Відвідувачі дали, такі відповіді, на поставлені запитання: 16 людина з опитаних
відвідують ресторан майже з самого відкриття, 30 осіб - на протягом року, 40
осіб відвідують мережу ресторанів близько півроку і 14 чоловік відвідали
ресторан вперше. На питання про те, що найбільше приваблює гостей в
ресторані, гості відповіли наступним чином: 30 чоловік привертає гарна якість
страв, 26 осіб - оцінили якісне обслуговування, 44 людини відзначили приємну
атмосферу закладу. Багато гостей відзначають уважність, ненав'язливість і
доброзичливість офіціантів, подобається загальна атмосфера ресторану професійність кухарів, приємна музика, гарний інтер'єр, смачні блюда,
приготовані з індивідуальним підходом.
Гості виділили 6 якостей офіціантів, які вони вважають найбільш
важливими: знання меню (відзначили 8 осіб), швидка реакція на прохання (11
людина), ненав'язливість (16 осіб), швидкість обслуговування (30 осіб),
офіціант в зоні видимості (21 осіб), допомога у виборі страв і напоїв (14 осіб).
На основі отриманих даних зробимо діаграму, яка відображає портрет
цільової аудиторії.
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Рисунок 1 – Портрет цільової аудиторії ресторанного
комплексу «River City».
Найбільше клієнтів відвідують ресторан в денний і вечірній час в будні
дні. У вихідні дні завантаженість ресторану розподілена рівномірно протягом
дня. Вранці та вдень можна зустріти сімей з дітьми, а ближче до вечора пари
або компанії друзів.
Ресторанно-розважальний комплекс «River City» має ієрархічну структуру
підпорядкування при цьому можна виділити горизонтальний і вертикальний
розподіл.
Вертикальна диференціація пов'язана з поділом на рівні зв'язку,
побудованим в ієрархічному порядку (керівник верхнього рівня управляє
діяльністю нижчих рівнів). Горизонтальна диференціація відображає поділ
сфер управління за напрямками, які потребують спеціалізованих знань і умінь
[6, с.77].

Рисунок 2 – Організаційна структура управління рестораннорозважального комплексу «River Citу»
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Таким чином, ключовими причинами негативної динаміки ресторану
можуть бути:
1. вузьке коло цільової аудиторії;
2. відсутність чіткої концепції розвитку. Без чіткої концепції розвитку
бізнесу та місії вижити в даній галузі складно, тим більше вийти на лідируючі
позиції.
В поле негайного реагування потрапляють загрози високої конкуренції,
насиченості споживчого ринку і зниження доходів населення.
Загрозу приходу в галузь нових конкурентів компанія може зменшити
шляхом збільшення своєї частки ринку і розвитку бренду, що вимагає більшої
уваги до розвитку маркетингу і достатньому його фінансуванню. Загроза
насиченості споживчого ринку, може бути частково знижена шляхом
проведення активної рекламної політики, а також впровадження грамотної
збутової стратегії [4, с.182].
Після проведення аналізу діяльності ресторану, можна зробити висновок
про те, що статус ресторану знаходиться на досить високому рівні, але
тенденція зниження відвідуваності ресторану змушує задуматися про зміни в
системі управління та маркетингової стратегії ресторану. На основі переваг
ресторану я б хотів представити заходи, які поліпшать діяльність ресторану і
зроблять її більш ефективної, допоможуть залучити нових клієнтів і тим самим
підвищити відвідуваність і збільшити прибуток від діяльності закладу.
На наш погляд, майбутніми напрямами роботи ФОП Мартиновський С.Б.
«Ресторанно-розважального комплексу «River City»» є:
- визначення чіткої маркетингової стратегії розвитку;
- реструктуризація сайту і сторінок в соціальних мережах з урахуванням
запропонованої місії і маркетингової стратегії;
- розширення функціоналу управління рестораном, а саме
впровадження постійної посади SMM менеджер;
- організація власних заходів
- впровадження нової послуги - кейтеринг.
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Маркетингова стратегія важлива для будь-якого виду бізнесу, але в
ресторані вона має першорядну роль, так як спочатку у заклади повинна бути
чітко продумана концепція і його просування повинно відбуватися у
відповідність з нею [2].
Сформулюємо найбільш ефективний з точки зору впливу на імідж і
популярність ресторану план заходів щодо вдосконалення системи управління
маркетингової стратегії:
1. Інтернет реклама. В першу чергу цей вид реклами має на увазі
розкрутку сайту ресторану, офіційних сторінок ресторану в соціальних мережах
(Instagram / Facebook), забезпечення їх інформативності та постійного
оновлення. Дуже ефективна контекстна реклама в популярних пошукових
системах. Також Інтернет реклама у вигляді банерів на тематичних сайтах може
бути ефективно використана при проведенні акцій зі стимулювання попиту.
2. Введення нової посади SMM менеджера. Не можна недооцінювати
роль співробітника запропонованої посади в системі управління рестораном. На
етапі розвитку і просування закладу дуже важливо щодня оновлювати контент
в соціальних мережах. В обов'язки SMM - менеджера входить розробка
стратегії присутності компанії в соціальних мережах. Спеціаліст формує чітке
завдання просування: підвищує потік клієнтів, інформує відвідувачів про акції,
створює контент план на кілька тижнів вперед. На малюнку 2 показана
оновлена система управління рестораном. SMM - менеджер знаходиться в
підпорядкування комерційного директора, щоб уникнути перевантаження
генерального директора ресторану.
3. Організація власних заходів. Наприклад, проведення гастрономічних
вечорів, з урахуванням фіксованої ціни за відвідування даного заходу,
орієнтоване як на постійних відвідувачів, так і на людей, які вирішили
ознайомитися з кухнею ресторану вперше. Тут ви швидко заходах люди
зможуть спробувати десятки страв, фірмові соуси і напої, дізнатися з перших
рук, як приготовлені дані страви, спробувати новинки, задати питання шефкухарю і відкрити для себе ті страви, заради яких вони захочуть повертатися в
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ресторан знову і знову. як показує практика, саме такі заходи найбільш
високоефективні і повністю окупають витрати на них. Непоганим доповненням
для даного ресторану буде включення в свій список послуг - кейтеринг.
Кейтеринг - це вид діяльності, при якому банкет, фуршет, корпоративні вечірки
організовуються в будь-якому зручному для вас місці. то різновид доставки їжі,
але в більших кількостях. Замовлення даної послуги обговорюється заздалегідь,
враховуються всі побажання замовника, а також здійснюється вона при повної
передоплати. Таким чином, всі страви готуються за фактом замовлення, до
певного часу. то дуже прибуткова послуга, так як часто обсяг замовлення
досить великий, ресторан при цьому не несе будь-яких втрат (так як
передоплата 100%). Серед постійних клієнтів і любителів фірмових салатів і
закусок, знайдуться ті, хто хотів би бачити страви ресторану на столі в
зручному для них місці. Наприклад, таку послугу можна замовити на
корпоратив, день народження на природі, просто діловий обід, банкет або
весілля адже меню ресторану досить різноманітне і дозволить підібрати
відповідні страви на будь-який смак і до будь-якого заходу.
Висновок. У довгостроковій перспективі виживати будь-якої організації в
конкурентній боротьбі дозволяє постійне вдосконалення системи управління.
Всі ресторани в умовах жорсткої конкурентної боротьби і мінливої ситуації
повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ усередині
свого ресторану, але і виробляти довгострокову стратегію, яка дозволила б їм
встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні. то, наприклад, поява нових
запитів і

зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси,

інтернаціоналізація та глобалізація бізнесу, а також поява нових несподіваних
можливостей для бізнесу, розвиток інформаційних мереж, що роблять
можливим

блискавичне

отримання

і

поширення

інформації,

широка

доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, і багато
іншого. Таким чином ФОП Мартиновський С.Б. «ресторанно-розважальний
комплекс «River City»» повинен прагнути реалізувати описані в роботі
пропозиції, щоб посилити свої конкурентні переваги, підвищити рівень своїх
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продажів за рахунок нової послуги, пропонованої рестораном, власних заходів,
поліпшення якості обслуговування і введення нової системи виклику
персоналу.

то

дозволить

забезпечити

обслуговування

гостей

на

неперевершеному рівні.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
В статті розглянуто сутність управління маркетинговою діяльністю та її
значення за сучасних умов. Окреслено риси

та визначено етапи розвитку

маркетингу на підприємстві. Досліджено напрями управління маркетинговою
діяльністю на підприємстві.
Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, принципи маркетингу,
глобалізація, управління маркетинговою діяльністю підприємства, підходи до
управління маркетинговою діяльністю, цілі маркетингової діяльності.
Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімкого розвитку науки,
техніки і технологій, посилення конкуренції, маркетинг розглядається як
інтегративна функція менеджменту, що є важливою складовою управління
підприємством в умовах ринку.
Підприємство може досягти успіху

тільки за умови відповідного

реагування на зміни в зовнішньому середовищі, вимоги та запити споживачів,
прийняття

управлінських

рішень

на

підставі

поєднання

результатів

маркетингових досліджень і внутрішніх можливостей організації. Це зумовлює
актуальність

професійних

знань

маркетингу,

умілого

практичного

їх

використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем
управління маркетинговою діяльністю підприємства знайшло відображення у
працях таких науковців: А.В. Войчак, М.В. Волкова, Т.Д. Гірченко, І.М.
Комарницький, І.Г. Клімова, І.В. Мосійчук, А.В. Ткаченко, І.О. Щебликіна та
ін.

Питання

оцінки

ефективності

маркетингової

діяльності

знайшли

відображення у роботах низки вітчизняних вчених економістів, серед яких слід
відзначити праці Л.В. Балабанової, В.А. Шаповалова, Н.В. Бутенка, Н.К.
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Моісеєва, А.Ф. Павленко, Є.Б. Анфіногенова, В.А. Пархименко, Т.Є.
Дерев'янченко, А. Резніченко та ін. Значна кількість публікацій вказує на
актуальність теми і, відповідно, окреслює певне коло суперечливих питань, що
потребують вирішення.
Мета статті. Метою статті є дослідження сутності та особливостей
управління маркетинговою діяльністю підприємства, визначення проблем та
обґрунтування напрямів удосконалення. Аналіз основних

складових

та

особливості формування маркетингової діяльності на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Здійснення маркетингової діяльності є
об’єктивно необхідним процесом науково-технічної, виробничої та збутової
діяльності підприємства, з обов’язковим урахуванням ринкового попиту,
потреб і вимог споживачів. [2]
Управління маркетингом – це аналіз, планування, втілення у життя і
контроль над проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і
підтримку вигідних обмінів із цільовими покупцями заради досягнення певних
завдань організації, таких як, зокрема, отримання прибутку, зростання обсягу
збуту, збільшення частки ринку. [3]
Основне завдання маркетингової діяльності підприємства спрямоване на
досягнення довгострокових (стратегічних) цілей, шляхів їх втілення та реальні
джерела ресурсів господарської діяльності, враховуючи попит ринку.
Ціль управління маркетингом полягає у тому, щоб синхронізувати процес
управління елементами комплексу маркетингу так, щоб кожен із них,
виконуючи своє функціональне призначення, одночасно сприяв підвищенню
ефективності решти елементів і тим самим підвищував синергічний ефект. [4]
Комплексне уявлення про управління маркетингом, яке поєднує в собі
переваги різних сучасних наукових концепцій і відповідної практики, виходить
із того, що управління діяльністю суб’єкта на ринку будується на наступних
принципах:
1) стратегічне планування;
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2) управління інвестиційним портфелем, в якому кожний напрям
діяльності суб’єкта або його бізнес-одиниця, має свій потенціал одержання
прибутку, прийнятим за основу розподілу ресурсів суб’єкта;
3) принцип властивого маркетингу, що дає змогу оцінити перспективи
реалізації рішень, прийнятих на основі перших двох принципів, і безпосередньо
планувати, організовувати та контролювати їх виконання, використовуючи
системний маркетинговий інструментарій.
Головний процес в управлінні маркетингом включає:
1) аналіз маркетингових можливостей;
2) розроблення маркетингових стратегій;
3)

планування

маркетингових

програм

(розроблення

системних

інструментів);
4) організацію виконання;
5) контроль маркетингової роботи, найтіснішим образом взаємозалежний
зі стратегічним корпоративним плануванням. [1]
Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві здійснюється у
трьох

напрямах:

формування

маркетинг-міксу,

управління

службою

маркетингу, внутрішній маркетинг. Отже, модель управління маркетинговою
діяльністю підприємства – це сукупність визначених суб’єктів, об’єктів,
інструментів та методів управління, що у процесі взаємодії між собою
спрямовані на ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства.
[5]
Здійснення маркетингової діяльності та формування маркетингового
потенціалу базується на виконанні наступних етапів процесу:
– оцінка динаміки змін, одержана в результаті структурного аналізу
господарської діяльності поточного періоду;
– окреслення основних ринкових позицій, стратегічних напрямків руху;
– формування системи інформаційного супроводу процесу формування
маркетингового потенціалу підприємства на основі збору, аналізу та обробки
інформаційних потоків;
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– формування основних елементів маркетингового потенціалу та
стратегії його реалізації.
В наукових працях можна зустріти різноманітні підходи до управління
маркетинговою діяльністю. Це зумовлено потребою в удосконаленні існуючих
та розроблення нових підходів до управління маркетинговою діяльністю, що
базуються на узгодженні завдань управління маркетинговою діяльністю із
запитами споживачів. Найбільш

використовувані

підходи згруповані і

представлені у таблиці 1. [5]
Таблиця

1

–

Підходи

до

управління

маркетинговою

діяльністю

підприємства
Підхід

Сутність підходу

Системний

Процесний

Комплексний

Організаційний

Реалізація системного підходу передбачає створення абстрактноконцептуальної
моделі
управління маркетинговою діяльністю на
підприємстві, що є певною структурно-логічною конструкцією, мета якої
полягає у тому, щоб слугувати інструментом для розуміння, опису та
оптимізації управління маркетинговою діяльністю, зв’язків і співвідношення її
елементів.
Управління маркетингом орієнтовано на оптимізацію внутрішніх
інформаційних потоків, що пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням та
використанням маркетингової інформації, що здійснюється за допомогою
інформаційних технологій.
Діяльність з виявлення цільових ринків, вивчення потреб споживачів на
цих ринках, розроблення товарів, встановлення ціни на них, вибору способів
просування і розподілу продукції з метою здійснення обміну зацікавлених
груп.
Система управління маркетинговою діяльністю підприємств, яка
заснована на принципах соціально-етичного маркетингу і спрямована на
своєчасну адаптацію до умов мінливого маркетингового середовища, на
задоволення потреб споживачів і забезпечення на цій основі довгострокового
комерційного успіху.

Виділяють різноманітні шляхи вдосконалення та підвищення ефективності
маркетингу. Беззаперечним є той факт, що всі напрями вдосконалення
маркетингу повинні реалізовуватися системно та комплексно. Найбільш
важливими є наступні:
1) Створення такої

системи маркетингу, яка була б цілісною,

діалектичною, гнучкою. Система має бути яка адаптивною і сприйнятливою до
попиту споживачів, ринкових змін (кон’юнктура і т. п.), маркетингових
інновацій,

інтелектуального

сервісу,
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міжнародного

бізнесу.

Необхідно

передбачити

єдність і високий науково-технічний рівень функціональних

підсистем, що утворюють її цілісність.
2) Забезпечення чіткого розподілу посадових функцій між працівниками
управління і виробництва. Закріплення функцій за службою маркетингу і за
іншими працівниками сфер управління і виробництва створює можливості для
програмного маркетингу. У практичній роботі необхідно поліпшувати
координацію і регулювання процесу виконання маркетингових функцій.
3) Раціоналізація структури управління, що передбачає поліпшення
регламентування, нормування та контролювання процесу маркетингу.
4)

Удосконалення

кадрової

політики,

підготовка

та

підвищення

кваліфікації маркетологів, загальногосподарських фахівців і керівників.
5)

Механізація,

комп’ютеризація

та

автоматизація

маркетингової

діяльності, що передбачає широке застосування технічних засобів у роботі
маркетингових інформаційних систем, систем управління маркетингом,
товарного забезпечення, організаційно-технічного оснащення.
6) Впровадження науково обґрунтованих технологій маркетингу.
7)

Удосконалення

управління

маркетингом

–

створення

системи

управління маркетингом, наукове обґрунтування її підсистем (функціональних і
тих, що забезпечують) та організація раціонального їх функціонування.
Надзвичайно важливим є удосконалення діяльності маркетингового
відділу за допомогою таких факторів впливу: обґрунтування стратегії
маркетингу та її впливу на діяльність підрозділів підприємства, відповідно до
оперативних змін; оцінка місткості ринків збуту та оперативність реагування на
її зміни, відповідно до потреб споживачів; систематичне та безперервне
дослідження рівня конкурентоспроможності продукції; регулювання цінової
політики; оперативна оцінка структури каналів збуту та своєчасне реагування
на

зміну

системи

розповсюдження

товарів;

постійний

розвиток

та

удосконалення рекламної діяльності тощо.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Завдяки впровадженню
на

підприємстві

управління

маркетинговою
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діяльністю

суб’єкт

господарювання має змогу вийти на новий рівень функціонування у ринковому
середовищі. Підвищення ефективності маркетингової діяльності значною
мірою впливає на організацію технологічного процесу від проекту товару до
його споживання.
Підвищення якості управління маркетинговою діяльністю забезпечить ряд
переваг, а саме: призведе до чіткої координації спрямувань підприємства,
стимулює до постійного перспективного мислення, чітко окреслює стратегію
підприємства та завдання її дотримання. Удосконалення підходів до управління
маркетинговою

діяльністю

підвищить

рівень

конкурентоспроможності

підприємства, рівень його інвестиційної привабливості, що буде сприяти,
відповідно, підвищенню конкурентоспроможності продукції та закріпить
позиції підприємства на ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧА НА ТОВ «ЗЕРНОСВІТ»
В статті проведений аналіз поняття лояльності споживача до бренду та
продукції компанії, було розглянуто наукові підходи щодо виділення рівнів
лояльності та типів клієнтів. Були розглянуті способи, за допомогою яких
досягається підвищення лояльності до бренду. На основі аналізу ТОВ
«Зерносвіт» були сформовані напрямки удосконалення процесу формування
лояльності споживача.
Ключові слова: лояльність, споживач, бренд, ринок, сегментування.
Постановка

проблеми.

Встановлення

довгострокових

відносин

із

клієнтами, що збільшує прибуток компанії, є одним із найпоширеніших
способів збільшення ринкової вартості підприємства. Тому різні аспекти
проблеми побудови програм лояльності, які дозволяють їм ефективно
працювати з клієнтами, утримувати старих та залучати нових, є актуальними та
вимагають подальших поглиблених досліджень, зокрема, на основі конкретного
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес формування лояльності
споживача до певного бренду та його етапи досліджували такі вчені, як Д.
Аакер,

Ю.

Князик,

Ю.

Пономарьова,

В.

Федько,

Ю.

Турджан,

Ю. Огородникова. Проте, невирішеною залишається проблема підвищення
ефективності процесу формування лояльності на конкретному підприємстві
(ТОВ «Зерносвіт»).
Мета статті: надання рекомендацій щодо підвищення ефективності
процесу формування лояльності на ТОВ «Зерносвіт».
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Виклад основного матеріалу. Д. Аакер виділяє кілька рівнів лояльності
споживачів до бренду, а споживачі, які належать до різних рівнів лояльності,
відрізняються своєю поведінкою на ринку та своїм ставленням до бренду.
На нульовому рівні знаходиться байдужий споживач, який вважає, що
будь-яка марка може задовольнити його однаково. У цьому випадку торгова
марка не має значення для споживача, важливі лише розумна ціна та
доступність товару.
У консерваторів немає вагомих причин змінити бренд. Це дуже «тонка»
лояльність, яка базується на звичці до мінімальних зусиль. Такі споживачі
вразливі до конкурентоспроможних товарів, якщо бачать стабільні вигоди від
зміни торгової марки.
Розважливі, котрі перебувають на третьому рівні піраміди, розраховують,
що краще залишатися вірними бренду, інакше вони ризикують втратити гроші,
час і, можливо, якусь особисту вигоду.
Ті, хто прив’язався, люблять бренд за його імідж, історію, символи,
особистий

досвід «спілкування» з брендом. Прихильність споживачів

четвертого рівня є стійкою, оскільки часто такий споживач лояльний до бренду
завдяки своїм довготривалим «відносинам».
На п’ятому рівні – споживачі, які активно беруть участь у «житті» бренду.
Вони

з гордістю володіють речами

цього бренду, користуються

та

демонструють його. Бренд настільки важливий для них або з точки зору
соціального статусу, або через здатність створити сприятливий імідж для цих
споживачів. Вони настільки вірять у це, що активно рекомендують це своєму
оточенню, тому ця група споживачів є привабливою для продавців. Вони
відіграють ключову роль як лідери громадської думки. Бренди, що мають таких
споживачів, називаються харизматичними [9, с. 84].
Формування взаємовідносин між виробником та споживачем є важливим
результатом, який характеризується в теорії та на практиці створенням торгової
марки. Прихильність споживачів до певного бренду є основою для формування
та підтримання стабільних ринкових позицій, що визнається конкурентною
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перевагою. Коли йдеться про розробку стратегії торгової марки для її
перетворення в бренд або розробку стратегічних рішень для існуючих брендів
на ринку, головним критерієм сегментації ринку має бути прихильність
споживачів до певної марки. Для брендової продукції емоційне спілкування з
покупцем є більш важливим фактором, ніж для товарів, які є традиційними [4,
с. 87].
Для кожного сегменту споживачів, залежно від початкового рівня
лояльності, повинна бути розроблена система стимулів для підвищення
лояльності, тобто програма лояльності. Основною метою програм лояльності є
підтвердження та винагорода за «хорошу поведінку» клієнтів, тобто бажану
поведінку організації [7].
Часто виділяють такі типи програм лояльності споживачів:
програми, що забезпечують матеріальні та психологічні винагороди;
програми з фіксованими знижками;
програми, орієнтовані на конкретну аудиторію;
програми на основі пластикових карток.
Розвиток відносин зі споживачами в рамках концепції маркетингу взаємин
пов’язаний із застосуванням різних «міксів», які представляють варіативні
поєднання елементів та інструментів маркетингового комплексу: «4Р», «4А»,
«4L», «4Е», «4I», «7С». При формуванні сприятливого середовища для
підвищення лояльності можна досягти ефекту синергії за рахунок використання
комплексу «4А». За цією схемою купівлі товару передують обізнаність
(awareness), прийнятність (acceptability), доступність (affordability) і легкість
придбання (accessibility) [8, с. 21]. Як вважає Р. Ф. Лотерборн, в боротьбі за
лояльність найбільш привабливою є концепція «4C», яка перетворює «4P» в
«4C»: нужди та потреби покупця (Customer needs and wants); витрати покупця
(Cost to the customer); інформаційний обмін (Communication) і зручність
(Convenience) [8, с. 22]. Підбір варіантів і поєднань міксу залежить від умов,
ситуації і чинників зовнішнього і внутрішнього впливу.
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Маркетингові комунікації та якість продукції викликають споживчу
задоволеність, яка є базою для економічної поведінки, для лояльності
споживачів. Дж. Ройс відзначав, що «поняття лояльності має до бізнесу таке ж
відношення, як до будь-якої сфері суспільного життя. Лояльність може мати
позитивний або негативний наслідок залежно від того, по відношенню до чого
чи до кого вона з’являється» [5].
Таблиця 1 – Види і фактори формування лояльності [5]
Види лояльності

Фактори формування лояльності

Лояльність до окремих людей

Задоволеність споживача

Середній рівень

Структурування маркетингових
інформаційна
взаємодія,
переконання, сервіс, PR

Лояльність до груп людей

Якість послуги, насиченість ринку, ціна на
послугу, ціна на супутні послуги, дохід покупців
і його зміни, споживчі переваги

Вищий рівень

1. Доходи покупців;

комунікацій,
підтримка,

2. Число покупців;
3. Ціни на взаємопов'язані товари;
4. Типи і групи покупців;
5. Споживчі очікування.
Лояльність до певних моральних Мотивація, інтереси, світогляд, зміна способу
цінностей і принципів
життя, рід занять та соціальний статус

Маркетинг лояльності виступає як рушійна сила процесу взаємодії,
концептуально

спирається

на

соціально-етичний

маркетинг,

маркетинг

відносин, будучи їх інтегрованою формою, перетворюється в нову філософію
ведення бізнесу і ціннісного управління зв’язками на ринку. Підвищення рівня і
якості відносин при формуванні лояльних і довгострокових зв’язків з
персоналом, з клієнтами і бізнес-партнерами створює основи для капіталізації,
розвитку нематеріальних ресурсів та забезпечення конкурентоспроможності
підприємства.

Поєднання

цифрових

технологій,

нативної

реклами,

інноваційних комунікацій, прийомів і методів маркетингу підвищує тісноту
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контактів, інтерес, враження, колаборації, партнерство і задоволеність клієнтів
[2, с. 256].
ТОВ «Зерносвіт» – сучасне високотехнологічне сільськогосподарське
підприємство з вирощування й зберігання зерна та виробництва й продажу
борошна [6].
ТОВ «Зерносвіт» було створене у лютому 2002 року на базі Вінницького
міжколективного харчового підприємства. Компанія розпочала переробку
пшениці та активно нарощувала виробничі потужності, а після придбання
найсучаснішого обладнання у 2006 році тут також почали вирощувати
сільськогосподарські культури. За десять років чисельність команди зросла
вдесятеро. Сьогодні більше сотні кваліфікованих та сумлінних робітників
розвивають основні напрямки діяльності компанії – виробництво та продаж
борошна, вирощування, сушіння, зберігання та переробку зерна.
Роздрібна мережа, а також дистрибуція підприємства, яка сьогодні
охоплює Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, Львівську області, активно
працює та розвивається. Борошно можна придбати на заводі за оптовими
цінами і доставити в будь-який регіон [6].
Наявність власного виробництва, новітнього обладнання та впровадження
передових технологій дозволяють пропонувати споживачам економічно вигідні
ціни.
ТОВ «Зерносвіт» стрімко зростає, розширює штат своїх співробітників,
працює в новітньому напрямку, дбає про стійку якість продукції та впевнено
завойовує український продовольчий ринок.
Компанія співпрацює з понад 5000 власників земельних ділянок,
забезпечуючи їм справедливу та своєчасну оплату орендної плати у відповідній
формі (готівкою чи в натуральній формі), сплату податків та зборів, а також
надання ряду додаткових послуг, таких як безкоштовна оранка присадибних
ділянок, видача соломи. З огляду на це, у споживачів та у осіб, які надають
землю в оренду формується лояльність до компанії.
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На підприємстві немає окремого відділу маркетингу, проте існують відділ
торгівлі, а також відділ з питань праці з громадськістю та пресою. Відповідно,
немає чіткого розуміння про довгострокові маркетингові цілі компанії: обсяг
ринку в майбутньому, можливість диверсифікації діяльності, націленість на
групи споживачів тощо. Принаймні, ТОВ «Зерносвіт» не афішує про свої цілі та
не ставить довгострокових маркетингових цілей, надаючи перевагу роботі на
коротку та середню перспективу.
Компанія «Зерносвіт» не використовує конкретних знижок для клієнтів,
що виражаються у відсотках або гривнях. Такі методи використовують
конкуренти ТОВ «Зерносвіт», зокрема, «Укрпромінвест-Агро» а ТОВ «Рідний
Продукт» використовує індивідуальні знижки для оптових клієнтів, надаючи
кожному клієнту знижку залежно від частоти та суми придбаних товарів.
Підвищення ефективності роботи підприємства та лояльності клієнтів
можливе тільки при використанні результатів маркетингових досліджень. За
нинішніх умов інформаційних технологій зросли вимоги до швидкості
отримання і обробки даних маркетингових досліджень, і вони диктують
необхідність активного

використання

Інтернет-ресурсів. Проведення за

допомогою Інтернет-ресурсів маркетингові дослідження ринку (опитування
споживачів за допомогою online-опитувань і online-фокус груп і т. д.)
дозволяють отримувати цінну інформацію з мінімальними витратами.
Здійснивши аналіз основних аспектів формування лояльності споживачів
на

підприємстві

ТОВ

«Зерносвіт»,

можна

виділити

такі

напрямки

вдосконалення процесу формування лояльності споживачів:
Розробка програми лояльності для утримання постійних клієнтів за
допомогою надання додаткових послуг, встановлення системи знижок та
відстрочок платежів (для оптових покупців);
Розробка торгових купонів для розрахунків в межах організації. Мета –
збільшити частоту та обсяг покупок;
Розробка стандартів обслуговування клієнтів за допомогою телефонних
та особистих продажів;
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Використання засобів управління взаємовідносинами з клієнтами шляхом
розробки та використання форм обліку клієнтів, на основі яких можна
розподілити клієнтів з метою кращого задоволення їх потреб;
Активне залучення споживачів, які активно беруть участь у просуванні
продукції та ідей компанії шляхом надання знижок за залучення клієнтів, які
купують крупні оптові партії товару компанії;
Створення нового веб-сайту компанії або переформатування існуючого,
оскільки відсутнє регулярне ведення сайту, що унеможливлює процес
дізнавання про компанію споживачами.
На основі даних про оптові ціни компанії, можемо розрахувати орієнтовну
суму вигоди від впровадження знижок для постійних клієнтів для ТОВ
«Зерносвіт» (табл. 2).
Таблиця 2 – Приблизні вигоди від впровадження знижок для оптових
покупців ТОВ «Зерносвіт»
Показник
Значення
Середня ціна однієї оптової закупівлі товарів, грн
35000
Середня кількість оптових закупівель за місяць
63
Знижка покупцям за оптову купівлю
10%
Орієнтовний приріст кількості покупців після
оголошення знижки
10
Вигоди від впровадження знижки оптовим покупцям
94500

Як було розраховано, вигоди від впровадження 10%-ї знижки оптовим
покупцям складуть приблизно 94500 грн на місяць. Тобто, на рік виручка
компанії від реалізації продуктів переробки борошна може збільшитися на
1,134 млн грн. Разом з цим, суттєво зросте лояльність споживачів та оптових
партнерів, оскільки це дозволятиме здешевити вартість кінцевого продукту для
споживача, який купує товар в роздрібних мережах.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Механізм формування
споживчої лояльності включає в себе: по-перше, застосування ціннісного
управління в діяльності компанії, а значить і в стосунках зі споживачами; подруге, дослідження і аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на
формування споживчої лояльності; по-третє, розробку маркетингової стратегії
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формування споживчої лояльності з використанням таких маркетингових
інструментів, як створення клієнтської бази та програми лояльності споживачів.
Компанія «Зерносвіт» не використовує конкретних знижок для клієнтів, що
виражаються у відсотках або гривнях. Такі методи використовують конкуренти
даної компанії. ТОВ «Зерносвіт» слід застосовувати знижки для оптових
клієнтів, надаючи кожному клієнту знижку залежно від частоти та суми
придбаних товарів. Від впровадження 10%-ї знижки оптовим покупцям вигоди
складуть приблизно 94500 грн на місяць. Тобто, на рік виручка компанії від
реалізації продуктів переробки борошна може збільшитися на 1,134 млн грн.
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РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено сутність маркетингового потенціалу підприємства,
проаналізовано основні його етапи розвитку, а також визначено рушійні сили
маркетингового потенціалу підприємства для отримання максимально
можливого економічного та фінансового ефекту.
Ключові слова: маркетинговий потенціал, активатори маркетингового
потенціалу, маркетинг, ефективність маркетингу, економічний ефект.
Постановка проблеми. Цілком очевидним є той факт, що розвиток будь
якого підприємства залежить саме від розвитку маркетингового потенціалу,
адже ці процеси є взаємодоповнюючи, оскільки маркетингові складові
потенціалу утворюють базис розвитку сучасного підприємства, а сам розвиток
підприємства є основою

для нарощування маркетингових складових

потенціалу. Вивчаючи значимість маркетингових складових потенціалу у
забезпеченні розвитку підприємств, варто зазначити, що питання оцінки їх
впливу на результативність і розвиток підприємства є одним з найбільш
актуальних на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи точки зору
науковців стосовно маркетингового потенціалу, можна зазначити, що вони
мають доволі широкий діапазон охоплення, включаючи як комплексний аналіз
потенціалу загалом та основних їх складових, так і маркетингового потенціалу
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зокрема, з рушійними активаторами їх впровадження. Питанням розвитку
маркетингового

потенціалу

займалось

багато

науковців,

серед

яких:

Р. Мажинський [1], Н. Рожко [6], О. Бурлицька [6], І.І. Поліщук [5],
О. Олексюк [4], В.П. Яхкін [7], Л.А. Мороз, А.А. Пилипенко та інші.
Мета статті. Основною метою дослідження є визначення сутності
маркетингового потенціалу та його основних складових для формування
комплексного механізму управління підприємством та досягнення ним
найвищого рівня прибутковості.
Виклад основного матеріалу. Розпочнемо дослідження з визначення
сутності маркетингового потенціалу, який є невід’ємною частиною загального
потенціалу

підприємства,

який

відповідає

за

забезпечення

конкурентоспроможності підприємства на фінансовому ринку. Від рівня
маркетингового потенціалу залежить ефективність використання не тільки
фінансового потенціалу, але й

виробничого, інформаційного та інших

потенціалів підприємства.
На рисунку1 представлено складові загального потенціалу підприємства.
Потенціал
підприємства
Виробничий

овий

Маркетинг

Техніко-технологічний

Інформаційний

Організаційний

Соціальний

Фінансовий

Рисунок 1 - Складові загального потенціалу підприємства [2]
Отже, маркетинговий потенціал підприємства - це здатність маркетингової
системи забезпечувати постійну конкурентоспроможність, економічну й
соціальну кон'юнктуру товару на ринку. Даний процес виконується завдяки
проведенню ефективних маркетингових заходів у сфері дослідження попиту та
пропозиції, організації стратегічного планування й контролю за якістю товару,
а також товарної, цінової та збутової політики, дослідженням конкурентів і
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споживачів на ринку. Це визначення можна вважати комплексним, проте є ряд
думок вчених, які відрізняються від даного тлумачення, і трактують
маркетинговий потенціал по іншому.
Так наприклад, Р. Мажинський стверджує, що маркетинговий потенціал це
сукупний

потенціал

маркетингових

маркетингових

ресурсів

і

сукупний

потенціал

зусиль підприємства, ефективне використання якого в

майбутньому забезпечить досягнення корпоративних цілей [1, с. 197].
На думку О. Бурлицької та Н. Рожко маркетинговий потенціал поділяється
на складові частини згідно з часовим проміжком, а саме стратегічний,
тактичний та оперативний маркетинговий потенціали [6, с. 62].
І. Поліщук маркетинговий потенціал подає у вигляді сукупності засобів та
можливостей підприємства в реалізації маркетингової діяльності [5, с.115].
В той же час, як Олексюк О. вказує що маркетинговий потенціал є
сукупністю внутрішніх можливостей та зовнішніх шансів задовольняти
потреби споживачів та отримувати на цій основі максимальні економічні
вигоди [4, с.42].
Підходи до оцінки маркетингового
потенціалу
Результативний
Діагностичний
Комплексний

Рисунок 2 - Підходи до оцінки маркетингового потенціалу
Перший підхід до трактування маркетингового потенціалу,

це

результативний, який відображає рівень можливостей маркетингової системи,
який оцінений кількісними методами. Проте, використання тільки кількісних
показників для оцінки маркетингового потенціалу є недостатнім.
Наступним підходом є діагностичний, головну роль у ньому відіграє метод
експертних оцінок, але при цьому відсутні точні рекомендації щодо його
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застосування, що ускладнює процес використання даного методу на практиці.
І заключним є комплексний підхід, який ґрунтується на внутрішній і
зовнішній оцінці маркетингового потенціалу, тобто розглядає і об’єктивну і
суб’єктивну складові. Відповідно, він включає в себе переваги перших двох
підходів, але через високу трудомісткість і великий обсяг інформації
застосувати цей метод на практиці досить складно.
Дослідивши теоретичний фундамент визначення та сутності категорії
«маркетинговий потенціал», можна виявити відсутність упорядкованості та
комплексності у тлумаченні даного поняття.
Важливо також зазначити основні фактори впливу на маркетинговий
потенціал підприємства, тут одним з основних факторів є частка ринку яку
займає дане підприємство, а також рівень обслуговування, асортимент
продукції. Не менш важливим є імідж підприємства на ринку, на скільки
підприємство має відому марку. Ну і звісно співвідношення ціна та якість, що є
фундаментом для працюючого механізму на підприємстві.
Маркетинговий потенціал відіграє важливу роль у забезпеченні постійної
конкурентоспроможності підприємства на ринку, тому важливо постійно
поліпшувати

всі

складові,

які

його

формують.

Так,

для

зростання

маркетингового потенціалу з метою підвищення прибутковості підприємства
можемо запропонувати певні рекомендації, які дозволять підприємству
отримати

бажаний

економічний

ефект.

Отже,

важливим

залишається

удосконалення інформаційної складової, що можна вирішити шляхом
покращання сайту підприємства, задля полегшення процесу вибору його
продукції покупцем. В напрямку удосконалення товарної інноваційної політики
можна запропонувати

забезпечення сприйняттям споживачем інноваційної

продукції підприємства [2, с.130]. Досить часто, використання Internet зв’язку у
маркетинговій діяльності дозволяє підвищити ефективність комунікаційного
процесу та скоротити витрати часу на контакт між продавцем та покупцем, та
набагато швидше визначити уподобання покупця стосовно певного виду
продукції. Одночасно з цим інформацію про продукцію необхідно доносити
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покупцеві через усі можливі види джерел зв’язку, а саме: публікації в пресі,
поліграфічні

матеріали,

які

повинні

використовуватися

роздрібними

продавцями при спілкуванні з покупцем, спеціальні ярлики на кожній одиниці
товару тощо. При формуванні маркетингової стратегії, вирішення проблеми
підвищення швидкості оновлення продукції досить сильно зростає роль
дизайнера, який обов’язково повинен бути присутній на підприємстві.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Підсумовуючи

вищезазначене, та враховуючи специфіку українського ринку необхідно
постійно впроваджувати нові технології та методи маркетингового потенціалу
задля підтримки підприємства на конкурентоспроможних позиціях на ринку.
Існування працюючого маркетингово-інформаційного механізму допоможе
підприємству уникнути деяких стратегічних несподіванок а також одержати
повну та достовірну інформацію про стан підприємства в цілому, та сприяти
успішному просуванню продукції на ринок і збільшенню продажу зокрема.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто механізм та основні етапи формування організаційної
культури підприємства. Визначено склад кожного з етапів та мету
формування організаційної культури на підприємстві. Структуровані фактори
впливу на організаційну культуру підприємства. Визначено основні складові
культурної парадигми організації, обґрунтовано діалектичний взаємозв'язок
організаційної культури та організаційного менеджменту.
Ключові слова. організаційна культура, мета організаційної культури на
підприємстві, стратегія розвитку, управління, цінності, цілі, норми поведінки.
В сучасних ринкових умовах для власників бізнесу гостро постає питання
конкуренції та конкурентоспроможності їх компанії. В цій боротьбі кожен
підприємець вдається до найрізноманітніших методів. Організаційна культура –
один з тих методів, що позитивно впливають на становище фірми на ринку та
ефективність її діяльності. Недосконалість організаційної культури як складової
частини функціонування компанії призводить до недостатнього врахування
інтересів

широкого кола осіб зацікавлених їх продуктом, в тому числі
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керівництва підприємства, його власників, трудового колективу, клієнтів тощо.
У свою чергу це негативно відображається на фінансових результатах та іміджі
компанії серед населення.
Суперечливість світових економічних процесів в умовах глобалізації та
розвитку інформаційного суспільства проявляється у якісних масштабних
перетвореннях, які унеможливлюють використання усталених факторів
економічного розвитку, сприяють широкому використанню інноваційних
стратегій та унікальних технологій, зокрема, в системі управління. Зазнає змін
вектор наукових досліджень в структурі менеджменту, за результатами чого
основна увага науковців зосередилась на дослідженні людського фактору, його
ролі у забезпеченні сталого та ефективного розвитку підприємств. Організація
внутрішнього середовища підприємств все частіше починає асоціюватись із
формуванням організаційної культури як найоптимальнішого підходу до
забезпечення ефективної кооперації праці персоналу і адаптації підприємства
до умов зовнішнього оточення.
Організаційну культуру як економічний показник ефективності діяльності
підприємства у своїх працях досліджували О. І. Бабчинська, В.В. Боковець,
Т.О. Беляк, Т. І. Змерзла, О.М. Лозовський, А.С. Федорова, Н. Ю. Фіщук, В.Л.
Гевко та ін. В Україні дана практика ще не набула масовості і вимагає
досліджень її запровадження та використання на підприємствах в законодавчих
та економічних умовах нашої країни.
Теорія організаційної культури дає можливість обґрунтовано пояснити
відмінності у рівні ефективності господарської діяльності підприємств, які
діють в межах одного сегменту ринку: в умовах одного і того ж зовнішнього
середовища, використовуючи однакові фактори виробництва очевидні переваги
має те підприємство, характеристики організаційної культури якого є більш
досконалими.
Перед усім розглянемо структуру організаційної культури відтвореної на
рисунку 1.
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Рисунок 1 – Структура організаційної культури підприємства
Важливими

елементами

організаційної

культури

є:

безпосередньо

особливості організації та умов праці на підприємстві, вже існуюча культура
внутрішніх комунікацій, сформовані місія та цінності компанії, загальна
соціально психологічна культура та особливості інформаційного дизайну.
Організаційна культура підприємства має тісний зв'язок з управлінням
кадрами. Кожна функція управління (підбір, мотивація і оцінка роботи кадрів,
формування груп) пов’язана із завданням корпоративної культури – надавати
працівнику важливу саме для нього, актуальну, повну та прозору інформацію,
яка стосується чинних та запланованих починань (заходів) підприємства, його
місії та стратегій.
Успішне формування організаційної культури відбувається на етапі
професійного навчання майбутніх менеджерів і в процесі їх практичної
адаптації, яка має здійснюватися завдяки сучасним технологіям оцінювання та
мотивації.

Метою

створення

організаційної

культури

є

забезпечення

конкурентних переваг для діяльності торговельних підприємств та необхідність
їх створення у процесі їх функціонування.
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Основною проблемою організаційної культури є процес зовнішньої
адаптації та внутрішньої інтеграції [1]:
− процес зовнішньої адаптації і виживання об’єкта господарювання
пов'язаний з пошуком і знаходженням підприємством своєї ніші (відповідного
сектору) та його пристосуванням до постійних змін з боку зовнішнього
оточення. Це процес досягнення цілей і взаємодії із зовнішнім середовищем;
− процес внутрішньої інтеграції пов'язаний зі встановленням і підтримкою
ефективних відносин у роботі між членами підприємства.
Це свого роду процес стратегічного пошуку способів для спільного
виконання трудової функції (роботи) і співіснування на підприємстві. Процес
внутрішньої інтеграції часто починається з постановки специфіки у визначенні
самого себе стосовно окремих груп (колективів, субкультур), так і до всього
персоналу підприємства в цілому.
У рамках нової інтелектуальної культури емоційна сумісність фахівців
виявляється навіть важливіше їх професійної сумісності. Узагальнюючи досвід
створення інтелектуальної організації, слід визначити три основні елементи
формування інтелектуальної культури [2]:
− формування навколишнього середовища, що забезпечує розвиток
індивіда;
− інтелектуальний розвиток команди;
− формування колективного духу, прагнення до перемоги. Спільними
цінностями інтелектуальної організації є ясне розуміння сенсу її існування,
прагнення до самореалізації та безперервному розвитку творчих здібностей,
свободі дискусій і терпимості до протилежної думки (толерантності).
Система підготовки працівників у компанії складається, по-перше, з
професійного навчання, по-друге, із засвоєння фірмового кодексу поведінки.
Засвоюючи фірмовий кодекс поведінки, нові кадри відвідують спеціальні
заняття, де їх переконують: «Якщо ти допустив випадкову помилку, фірма
вибачить тобі. Якщо ж ти відступив від кодексу фірми, вибачення тобі немає».
Основними засадами кодексу прийнято вважати наступні:
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І. принципи: розуміння власної відповідальності в справі прогресу і
примноження благоустрою суспільства, служіння розвитку світової цивілізації;
ІІ. духовні цінності:
- служіння нації шляхом удосконалення виробництва;
- чесність;
- гармонія і співробітництво;
- гідність;
- ідентифікація з фірмою, вірність фірмі [3]
Вищезазначений кодекс дуже короткий, проте надзвичайно змістовний.
Менеджери усіх рівнів повинні не тільки добре розумітись на змісті означених
принципів і цінностей, але й укорінювати їх у свідомості підлеглих. Працівник
фірми, який щиро сприйняв ці ідеї, здатний на максимальну продуктивність та
прояв власної ініціативи без вказівок зверху, адже він не «просто закручує
гайки на конвеєрі», а робить внесок у розвиток світової цивілізації і примножує
благоустрій свого суспільства. Тому і міра відповідальності вже інша – не
тільки перед майстром, начальником відділу, але й перед нацією, людством.
Можна виділити принаймні п’ять груп чинників, які впливають на
сучасний стан та тенденції подальшої еволюції української підприємницькоменеджерської культури:
1) глибинні, з огляду на відносну стабільність на протязі усієї відомої
історії українського етносу, специфічні риси національного характеру;
2)

традиції

та

звички,

поведінкові

стереотипи,

успадковані

від

багатовікового патріархально-традиціоналістського господарювання;
3) специфічний культурний спадок соціалістичної господарської системи;
4)

орієнтація

на

копіювання

і

практичну

реалізацію

західної

(євроатлантичної) моделі підприємницько-менеджерської діяльності;
5) ситуаційний вплив поточних економічних завдань та труднощів,
пов’язаних з їх реалізацією в умовах перехідної і дуже молодої національної
економічної системи.
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Провідну роль у формуванні організаційної культури компаній відіграє її
вищий менеджмент і, зокрема, найбільш впливовий представник контролюючої
групи (президент, генеральний директор). Адже «керівник не тільки створює
такі раціональні і помітні аспекти організації, як структура і технологія, але він
також творець символів, ідеології, мови, вірувань, ритуалів і міфів» [3]. Для
цього йому не обов’язково бути харизматичною особистістю, хоча присутність
певною мірою такої риси, природно допомагає менеджеру в його культурнотворчій діяльності. Головним є щира послідовна прихильність лідерів до тих
цінностей, які вони прагнуть упроваджувати в поєднанні з надзвичайною
наполегливістю
підприємницьких

в їхньому зміцненні.
організацій,

Тому керівники

усвідомлюючи

велику

пострадянських
орієнтаційну,

стимулюючу, консолідуючу та регулятивну роль ідейно-моральних цінностей,
повинні докладати постійних, багатопланових і кропітких зусиль з метою
сприяння

відновленню

та

зміцненню

здорового

ціннісно-морального

фундаменту підприємницьких організацій. По-перше, необхідно консолідувати
більшість працівників навколо традиційних для них, проте нетлінних і
незалежних від політичної кон’юнктури таких моральних цінностей трудових
організацій, як: добросовісність, товариський взаємозв’язок і взаємодопомога,
гордість за трудові досягнення колективу, його історію, традиції. По-друге,
необхідно наполегливо і терпляче культивувати такі менш традиційні, але дуже
важливі для ефективного розвитку підприємницьких організацій цінності, як:
новаторство, ініціатива, підприємливість, повага до індивідуальності, таланту.
Практика показує, що сучасний топ-менеджмент для утворення певних
організаційних

культурних

цінностей

використовує

широкий

спектр

інструментів, зокрема:
- визначення та своєчасне оновлення основних перспективних завдань
організації, реалізація яких здатна мобілізувати працівників і слугувати
розвитку та максимальному використанню їхніх потенційних можливостей,
підтримувати напружений тонус трудової та творчої активності;
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- визначення

відносно

невеликого

числа

ключових

принципів

та

безумовних вимог, які організація зобов’язується неухильно відстоювати;
- особистий приклад вищого менеджменту в дотриманні та реалізації цих
принципів та вимог;
- невідворотні санкції до управлінців, які не дотримуються цих принципів
та вимог незалежно від їх статусу та заслуг;
- широка пропаганда по різним каналам з використанням внутріфірмових
засобів інформації, колективних зібрань, зустрічей керівників з працівниками
тощо;
- комплекс заходів, спрямованих на культивацію, підтримку та підвищення
педагогічно-організаційної ефективності багатопланових фірмових традицій,
ритуалів, церемоній тощо;
- ефективне використання заходів так званого «морального стимулювання»
бажаної організаційної поведінки, органічно узгоджених з об’єктивними і
справедливими (з урахуванням домінуючих в організації ціннісних орієнтацій)
оцінками та грошовими винагородами ефективності різних видів організаційної
діяльності.
Доцільно поновити, визволивши від формалізму і показовості, немало
традиційних для вітчизняних підприємств заходів: регулярних вечорів трудової
слави, ювілеїв підприємств, цехів, відділів, урочистої «посвяти» в трудову
організацію; висвітлення систематичної різнопланової і багатоканальної
(фірмова газета, радіо і телемережа, наочна художня пропаганда і т.п.)
інформації щодо життєдіяльності підприємства, його соціальних цілей та
перспектив розвитку. Можуть бути корисними як спеціальні пам’ятки, які
вміщують основні цінності і норми організації («соціальні норми компанії»,
«кодекси трудової честі фірми», «етичні норми ділової поведінки компанії» та
ін.), так і більші за обсягом книги, нариси з історії підприємства, спогади
людей, які посідали провідні посади на різних стадіях його історичного
розвитку. Все назване, вважаємо, сприятиме формуванню і подальшому
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зміцненню основних організаційних цінностей на сучасних українських
підприємствах.
Управлінська діяльність значною мірою підпорядкована певній усталеній
організаційній культурі, яка відображає як характерні риси національної
підприємницько-менеджерської

культури,

так

і

специфічні

особливості

розвитку певної організації. З іншого боку, менеджери намагаються свідомо
впливати на організаційну культуру з огляду на потреби успішної реалізації
цілей та завдань фірми.
Серед основних засобів такого впливу є: визначення, обґрунтування та
пропагування основних принципів, цілей та завдань підприємства/організації,
особистий

приклад

менеджменту,

стимулювання

бажаних

зразків

організаційної поведінки, культивація певних традицій, ритуалів, церемоній.
Керівники
усвідомлюючи

сучасних
велику

українських
орієнтаційну,

підприємницьких
стимулюючу,

організацій,

консолідуючу

та

регулятивну роль ідейно-моральних цінностей, повинні прикладати постійні
багатопланові і кропіткі зусилля для того, щоб сприяти відновленню та
зміцненню здорового ціннісно-морального фундаменту у трудових колективах,
що сприятиме удосконаленню вітчизняної організаційної культури, яка
враховує загальнолюдські та національні цінності та норми.
Таким чином, слід вважати, що усвідомлення організаційної культури
дозволяє:
- діяти ефективніше та результативніше, враховуючи тенденції, загрози та
можливості;
- протидіяти стереотипам, які обмежують можливості людини;
- усвідомити причетність особистості до колективної діяльності, свою
невід’ємність;
- побудувати позитивний імідж організації; - визначити правильну систему
мотивації працівників;
- встановити місію та цілі організації, побудувати організаційні цінності та
ідеали;
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- зрозуміти індивідуальну та колективну поведінку, усвідомити стиль
керівництва та питання лідерства.
Отже, всі організації незалежно від форми власності й цілей діяльності
утворюються і живуть у певному середовищі, що має назву культура. Вона
багато в чому визначає зміст їхнього існування, діє як ззовні, так і всередині
організації. Результати аналізу підводять до висновку, що в організаційній
культурі українських підприємств з’явилися паростки позитивних змін під
впливом ринкових перетворень, процесів демократизації суспільства та
посилення конкуренції.
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ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто фактори, які потрібно враховати при формуванні
системи підтримки прийняття рішень та взаємодію її з різними рівнями
організації. Визначено типи сховищ даних, які можуть бути застосовані для
зберігання даних підприємства.
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Постановка проблеми. Для підприємства важливо постійно покращувати
навички працівників та підвищувати їхню особисту ефективність. У колективі
підприємства завжди є досвідчені працівники і нові яким бракує досвіду.
Система підтримки прийняття рішень здатна надати необхідну інформацію для
прийняття рішень та пришвидшити процес навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичних та практичним
аспектам формування й використання інформаційних систем та баз даних
приділяли увагу наступні науковці: Е. Ф. Кодд, Г. Асєєв, А. Федоров, А. А.
Сахаров, М.А. Демиденко, В. В. Козлов, Т. В. Томашевська, В. М. Буркова, С.
Д. Бушуєва та ін.
Виклад основного матеріалу. При створенні системи підтримки
прийняття рішень (СППР) для вирішення певного завдання потрібно
визначитись:
- для вирішення яких типів завдань формується система;
- як учасники процесу прийняття рішень будуть взаємодіяти між собою;
- як відбуватиметься процес обробки отриманих знань;
- як оброблені дані зберігатимуться та до них можна

буде отримати

доступ;
- у якому вигляді кінцеві користувачі отримуватимуть знання

для

прийняття рішень.
Прийняття рішень – це вибір з певної кількості альтернатив, доступних у
різних ситуаціях. Самі ж рішення можуть бути:
- регулярними, з визначеним порядком дій та на перед відомим наслідками
вибору з різних альтернатив;
- низькою кількістю повторень, необхідністю отримання додаткових знань,
невизначеністю результатів та використанням різних способів знаходження
альтернатив.
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Кількість альтернатив може бути значною, тому ручна обробка всіх
варіантів може не принести бажаний результат. СППР у цьому випадку звузить
до лише найвідповідніших. Сам же процес прийняття рішень системою
складається з наступних фаз:
Дослідження. Відбувається збір, дослідження наявної інформації та знань
отриманих з різних каналів.
Проектування. З оброблених даних формуються варіанти дій та наслідки
після їх виконання. Під час цієї діяльності виробляються додаткові знання, які в
подальшому можуть бути використані іншими виконавцями у схожих
ситуаціях.
Визначення правильного варіанту дій. Виконавець враховує всі можливі
наслідки, що досліджувались на попередніх фазах [1].
Виконати рішення можуть відразу або через деякий проміжок часу
необхідний для підтвердження правильності вибраного варіанту. Головна мета
застосування системи – покращення здібностей менеджера та прийняття
обґрунтованих рішень.
Для вирішення складних завдань потрібна взаємодія між різними рівнями
організації. Де нижчі рівні обробивши дані передають їх далі по ієрархічних
сходинках. Така структура пов’язана з необхідністю проведення консультацій
для прийняття правильного рішення. На рис. 1 показано, що взаємодія можлива
у різних варіантах:
- відразу з системою;
- узгодження з фахівцями різних рівнів з подальшим внесенням інформації
у систему про специфічні, неструктуровані рішення.
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Рисунок 1 – Взаємодія спеціалістів різних рівнів та СППР
Формування бази знань СППР потребує проходження даними алгоритму
(Рис. 2), після цього отримати рішення, яке буде відповідати ситуації.
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Рисунок 2 – Алгоритм отримання знань [1]
На першому етапі надходять дані, відбувається їх обробка з отриманням
нової інформації. Далі відбувається структурування інформації та її оцінка. В
кінці приймається рішення з використанням інформації попередніх етапів.
Для того щоб дані були придатні для обробки СППР, потрібно забезпечити
їх правильне внесення та класифікацію з допомогою атрибутів. Правильна
структура забезпечить високу швидкість доступу до даних, компактність
зберігання, автоматична підтримка цілісності структури даних, контроль
достовірності даних. В процесі класифікації даних вирішуються наступні
завдання: вибір джерел даних, оцінку якості даних, зберігання, очищення,
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перенесення в сховище даних. З часом можливості атрибутів можуть змінитись
в залежності від потреб. Ті, які раніше були важливими можуть втратити свою
актуальність.
Дані в підприємство надходять з різних джерел. Для переведення їх у один
тип та спільне використання усіх даних потрібно провести консолідацію даних.
Консолідація – це комплекс методів і процедур призначених для отримання
даних з різних джерел, забезпечення необхідного рівня їх інформативності та
якості, перетворення до єдиного формату, в якому вони можуть бути
завантажені в сховище даних або аналітичну систему[2].
Для представлення різних типів інформації наявні різні варіанти сховищ
даних. Дослідження даних про бізнес-процеси потребує значної кількістю
показників, властивостей про самі процеси. При дослідженні потрібно мати
можливість розглянути дані з різних ракурсів. Для цього найкраще використати
багатовимірні сховища даних (Рис. 3). Багатовимірне представлення даних
складається з двох груп - вимірів і фактів[3]. Виміри - це атрибути,
найменування і властивості об’єктів, яких беруть участь в бізнес-процесі.
Вимірами можуть бути як текстові так і числові значення. Факти - це дані, що
кількісно характеризують виміри та здатні набувати безмежну кількість
значень.
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имі
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Ф
акти
Вим
іри

Рисунок 3 - Багатовимірні сховища даних
Використання багатовимірного підходу дозволяє візуалізувати інформацію
та полегшити аналіз даних. Розширені можливості створення звітів.
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Не завжди для підготовки рішення потрібна вся інформація, що
знаходиться у сховищі. Зазвичай структурним одиницям підприємства потрібна
лише профільна інформація з напряму для їх діяльності. У такому випадку
інформацію можна вивести на вітрину даних.

Вітрина даних

- це

спеціалізоване, локальне, тематичне сховище, підключене до централізованого
сховище даних для обслуговування окремого підрозділу організації або певного
напряму

його

діяльності[4].

Вітрини

даних

застосовуються

разом

з

багатовимірною моделлю для забезпечення високої швидкості обробки.
Наступним видом сховищ даних є реляційна база даних (Рис. 4). Реляційна
база даних (relational data base) – складається з відношень, структура яких
визначається за допомогою особливих методів, інформація зберігається у
вигляді двовимірних таблиць, зв’язаних за допомогою ключових полів[5]. При
роботі з великими масивами даних у реляційної моделі є значні переваги над
багатовимірними як при додаванні нових даних так і швидкості отримання
даних зі сховища. Існують дві схеми організації - «зірка» та «сніжинка».

Рисунок 4 - Реляційна база даних
Схема «зірка» звичайно містить одну велику таблицю, яка називається
таблицею фактів (fact table), поміщену в центр, і оточуючі її менші таблиці,
названі таблицями розмірності (dimensional table), з’єднані з таблицею фактів у
вигляді зірки радіальними зв’язками.
Схема «сніжинка» - розширена схема «зірка», яка має таблиці фактів із
різним рівнем деталізації. Приклад, фактичні дані на рівні дня, а планові — на
рівні місяця [6].
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OLAP — абревіатура від англійського On-Line Analytical Processing, що є
назвою не конкретного продукту, а цілої технології. OLAP-системи є частиною
загального поняття Business Intelligence, що містить, крім традиційного OLAPсервісу, також засоби організації спільного використання документів, які
виникають у процесі роботи користувачів сховища. Технологія Business
Intelligence

забезпечує

електронний

обмін

звітними

документами,

розмежування прав користувачів, доступ до аналітичної інформації з
Інтернету[7].
Поєднанням переваг ROLAP (реляційна OLAP) та MOLAP (багатовимірна
OLAP) стають гібридні сховища даних (HOLAP). Багатовимірні сховища (Рис.
5) забезпечують високу швидкість надання відповіді, при роботі з великими
масивами даних краще себе показують реляційні. Головний принцип гібридних
сховищ – деталізовані дані заносяться до реляційної структури, що дозволяє
обробляти

значні

об’єми

інформації.

Агреговані

дані

зберігають

у

багатовимірну. Це дозволить збільшити швидкість відповіді на аналітичні
запити, так як всі дані будуть обчислені завчасно.
Користувач

Система обробки

ROLAP

MOLAP

Рисунок 5 - Гібридне сховище даних
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже вигляд СППР
залежить від завдань, які вона повинна виконувати та взаємодії з нею людей,
які приймають рішення. Також відповідно до даних, що будуть оброблятись
буде змінюватись архітектура сховищ даних для збільшення швидкості обробки
даних та надання відповіді.
У подальшому роль інформаційних систем буде продовжувати зростати.
Компанії, які зможуть швидко вирішувати поставлені завдання зможуть
випередити конкурентів. А ті які передбачать розвиток ринку та підготуються
до змін завчасно, зможуть відірватись навіть від лідерів галузі. Дослідження у
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сфері СППР дозволять створювати ефективні підприємства навіть в умовах
економічних криз та обмежених ресурсів.
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Розглянуто вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність
підприємств.

Проаналізовано

місце
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України

в

рейтингу

конкурентоспроможності країн світу, шляхи її підвищення щодо вітчизняної
продукції. Акцентовано увагу на необхідності активізації інноваційної
діяльності підприємств як чинника такого підвищення. Запропоновано
розширення ринків збуту інноваційної продукції як фактор підвищення
конкурентоспроможності підприємства.
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підприємств є запорукою створення та реалізації їх переваг. Передусім, це
покращення якості продукції, скорочення витрат на її виробництво, оптимізація
методів формування товарного асортименту, організація виробництва й
управління на підприємстві, а також розширення ринків збуту інноваційної
діяльності.
Впливу інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств
присвячено праці В.В. Боковець, Г.Л. Вербицької, Л.А. Гайдука, М. Гапоненка,
В. Голікова, М. Е. Портера, Л. В. Балабанової, Р. А. Фатхудинова та ін. Їх
наукові розробки становлять базу для подальших досліджень зазначеної
тематики та є наразі дуже актуальними.
Метою

статті

є

дослідження

фактору

розширення

ринків

збуту

інноваційної продукції як методу підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
У світовій економіці саме від категорії «конкурентоспроможність» залежать
місце і роль країни у сучасному світі. М. Портер, аналізуючи статистичні
матеріали галузей промисловості економічно розвинутих країн, запропонував
концепцію конкурентоспроможності, основу якої становить ідея так званого
національного ромба, що розкриває чотири детермінанти країни. Вказані
властивості формують середовище, в якому діють підприємства цієї країни
(рис. 1). Таким чином, було виявлено найвагоміші причини їх успіхів і невдач у
конкурентній боротьбі. Ми погоджуємося з його думкою про те, що
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«національний

ромб»

конкурентоспроможності,
створюють

ефект

характеризує
компоненти

емерджентності

якої,

систему

детермінант

перебуваючи

(цілісності),

тобто

у

взаємодії,

підсилюють

або

послаблюють потенційний рівень конкурентоспроможності підприємств певної
країни [1].
Стратегія підприємств, їх
структура, характер конкуренції між
ними

Параметри чинників
виробництва

Параметри попиту на
продукцію

Споріднені і підтримуючі
підприємства галузі

Рисунок 1 – «Національний ромб» М. Портера
Конкурентоспроможність – це властивість продукції, що відображає її
здатність бути реалізованою споживачам на конкретному ринку в певний
період. Рівень конкурентоспроможності визначає відмінність аналізованої
продукції від продукції конкурентів, котрі перебувають на цьому ринку, а
також тих із них, які прагнуть потрапити на нього, за ступенем задоволення
конкретної потреби і за витратами на її задоволення.
Для визначення цього показника необхідно мати інформацію про сумарний
корисний ефект від розроблення, експлуатації, збуту та обслуговування
порівнюваних видів продукції, про повні витрати на всіх етапах їх життєвого
циклу, включаючи витрати, пов’язані з впливом на соціальну сферу і
навколишнє середовище [1].
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Конкурентоспроможність країни визначається як її здатність в умовах
вільної конкуренції створювати товари і послуги, котрі відповідають вимогам
світового ринку, а їх реалізація підвищує рівень добробуту держави і громадян.
Розглянемо вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств та місце нашої країни у світових рейтингах. Так,
Україна

в

2019

році

втратила

дві

позиції

в

Індексі

глобальної

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) Всесвітнього
економічного форуму (ВЕФ) й опустилася на 85-те місце з 141 країни [2].
Згідно зі щорічним звітом ВЕФ, основний регрес зафіксовано у сфері
фінансових систем, в якій рейтинг України опустився на 19 позицій – до 136-го
місця, й у сфері охорони здоров'я – на 9 позицій, до 101-го місця. Також дещо
погіршилися показники впровадження ІКТ – із 77-го на 78-ме місце,
макроекономічної стабільності – зі 131-го на 133-тє місце та інноваційних
можливостей – із 58-го на 60-те місце [2].
Водночас другий рік поспіль значно покращуються позиції країни за
критеріями «ринок товарів» – з 73-го на 57-ме місце, «ринок праці» – з 66-го на
69-те місце та «інституціональний розвиток» – зі 110-го на 104-те місце.
Крім того, Україні вдалося трохи піднятися за такими показниками, як
освіта – з 46-го на 44-те місце та рівень розвитку бізнесу – з 86-го на 85-те
місце.
За обсягом внутрішнього ринку Україна зберегла колишню позицію – 47ме місце, а за інфраструктурою 57-ме місце.
Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за десять років
перестав бути від’ємним і покращився з -2,1% до 0,1%, водночас приріст
прямих іноземних інвестицій за п’ять років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП.
У

новому

звіті

експерти

проаналізували

частку

використання

відновлюваних джерел енергії у відсотках до обсягу споживання, яка в Україні
сягнула 4,1%. Водночас цей показник у країнах-лідерах списку дуже
варіативний: у Сінгапурі – 0,7%, у США – 8,7%, в Гонконзі – 0,9%, в
Нідерландах – 5,9% і в Швейцарії – 25,3% [2].
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Вітчизняні підприємства повинні звертати увагу на все, що відбувається на
міжнародному ринку, вишукувати незадоволені потреби

споживачів і

розробляти та впроваджувати інноваційні ідеї в життя. Успішною стратегією
такого пошуку є стратегія голубого океану, яка полягає в пошуку
характеристик товару, важливих для споживача, проте відсутніх у конкурентів
[3].
В наукових колах подібне просування має назву «маркетинг інновацій».
Маркетинг інновацій повинен бути орієнтований одночасно на продукт і
покупця. Тому, приймаючи інноваційне рішення, підприємство повинне
визначити можливість виходу на певний сегмент міжнародного ринку, на якому
планується збувати інноваційну продукцію, його місткість та прибутковість,
захищеність від основних конкурентів. Завдання маркетингу інновацій
підприємств змінюються залежно від етапу впровадження інновації:
 на етапі пошуку інноваційних ідей завданням маркетингу інновацій є
збирання інформації про вільні ніші на міжнародному ринку;
 на етапі розроблення інноваційної продукції завданням маркетингу
інновацій є апробація промислових зразків на міжнародному ринку, з метою
виявлення недоліків та побажань споживачів;
 на етапі виходу з інноваційною продукцією на міжнародний ринок
завданням маркетингу інновацій є формування попиту завдяки проведенню
ефективної рекламної кампанії, цінової політики, оптимізації каналів розподілу;
 на етапі зростання завданням маркетингу інновацій є максимально
можливе розширення сегменту міжнародного ринку інноваційної продукції;
 на етапі зрілості завданням маркетингу інновацій є розроблення та
реалізація заходів, з метою утримання зайнятої ніші міжнародного ринку;
 на етапі спаду завданням маркетингу інновацій є пошук нових
інноваційних ідей [3].
Таким чином, залежно від цілей та горизонту планування всі завдання
маркетингу інновацій можна поділити на такі групи: стратегічні, які спрямовані
на формування маркетингової інноваційної стратегії розвитку підприємства;
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тактичні, які спрямовані на складання портфеля інновацій та графіка їх
введення на ринок чи виведення з нього; оперативні, які орієнтовані на
вироблення комплексу маркетингових заходів щодо просування інноваційної
продукції на міжнародний ринок [3].
Для України питання підвищення конкурентоспроможності інноваційних
підприємств на світовому ринку повинно стати основним, отже інноваційна
політика держави на сучасному етапі має базуватися на таких найважливіших
принципах:
– визначення моделі інноваційного розвитку економіки як пріоритетної;
– створення економіко-правових умов і економічних механізмів, що
забезпечують перетворення інновацій на істотний чинник економічного
зростання;
– найширше застосування ринкових механізмів активізації інноваційної
діяльності й підприємництва, створення однакових стимулів для всіх суб’єктів
господарювання незалежно від форм власності;
– ефективний розвиток і використання власного науково-технічного
потенціалу і його реформування відповідно до цілей економічної політики;
– оптимальне поєднання інтересів розробників, виробників продукції та
інвесторів, визнання об’єктів інтелектуальної власності джерелом доходів.
Отже, реалізація цих принципів потребує вдосконалення законодавства з
позиції найефективнішого стимулювання інноваційної діяльності, з метою
підвищення

конкурентоспроможності

вітчизняної

продукції,

розвитку

інноваційних процесів в основних сферах промисловості. Для активізації
інноваційної діяльності як чинника підвищення конкурентоспроможності
необхідні державна підтримка та впровадження ефективних механізмів
державно-приватного

партнерства,

спрямованого

на

забезпечення

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК МЕТОДІВ КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ НА
СУЧАСНОМУ РИНКУ ЯК ЧАСТИНКА МАРКЕТИНГУ
У даній статті розглядається комунікація в маркетингу, її роль в розвитку
підприємств, організацій та фірм різного рівня. Переваги різних категорій
стратегій відносно методів комунікативних систем на сучасному ринку. Зміст
та практика діяльності маркетингового спілкування. Ключові значення та дії
підприємств під час маркетингової комунікації.
Ключові слова: комунікативна система, маркетинг, методи, спілкування,
стратегія, реклама, організаційні методи.
Комунікативна система- частина функціональної маркетингової стратегії
компанії, перспективне планування дій з метою встановлення необхідного
рівня комунікації. Загалом, комунікаційна стратегія є перспективним планом
будь-якого

соціального

взаємодії

з

метою

результатів в комунікаційному середовищі.
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отримання

маркетингових

Маркетингова комунікація передбачає обмін змістом, інформацією та
поняттями джерелом та одержувачем про товари та послуги, а також про фірму,
що продає за допомогою засобів просування, реклами, реклами, продажу та
стимулювання збуту.
У маркетингу джерелом є маркетолог, який бажає просувати товар.
Маркетолог передає повідомлення одержувачу, який є цільовим сегментом
ринку. Повідомлення отримують та інтегрують споживачі, і якщо їх схильність
стає сприятливою, вони вирішують придбати. Зворотній зв"язок - це зворотний
потік зв"язку з маркетологом.
Маркетингова

комунікація

може

спотворюватися,

особливо

коли

повідомлення проходить по ряду каналів. Шум є основною шкодою. Шум може
виникати через несправну передачу, неправильний прийом. Конкурентне
спілкування становить найсерйозніший шум.[1]
Значення

маркетингового

спілкування.

Маркетингові

комунікації

відносяться до стратегії, яка використовується компанією або приватною
особою для досягнення цільового ринку за допомогою різних видів
комунікацій. Маркетингові комунікації включають рекламу, прямий маркетинг,
брендинг, упаковку, презентації продажів, виставки на виставках тощо.
Концепція маркетингової комунікації. Суміш маркетингових комунікацій це „Просування” маркетингових програм і охоплює всі способи та засоби
спілкування з цільовою аудиторією. Багато в чому поєднання маркетингових
комунікацій

є

серцем

вашої

маркетингової

стратегії,

навколо

якого

визначається все інше у сферах продажів та маркетингу.
Якщо бізнес складається із створення вартості та створення клієнтів.
Маркетингова комунікація охоплює саме те, як ви збираєтеся створити клієнта,
виводячи на ринок свою цінність.
Цілі маркетингового спілкування. Цілі маркетингового спілкування - це
довгострокові цілі, де маркетингові кампанії мають на меті підвищити цінність
вашого бренду з часом. На відміну від стимулювання збуту, яке є
короткочасним стимулом до покупки, цілі спілкування досягають успіху, коли
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ви переконуєте клієнтів шляхом послідовного підкріплення того, що ваш бренд
має переваги, які вони хочуть або потребують. Підвищення обізнаності про
бренд є не лише однією з найпоширеніших цілей маркетингової комунікації; це
також, як правило, перший для нової компанії. Коли ви спочатку виходите на
ринок, ви повинні повідомити людям, що ваша компанія та товари чи послуги
існують.
Це може включати трансляцію рекламних роликів або друкованих
оголошень, що відображають імідж вашої компанії, та постійне повторення
назви вашого бренду, гасел та дзвінків. Вся мета полягає в тому, щоб стати
відомими та незабутніми.[2]
Створені компанії часто використовують тісно пов'язану мету - створити
або підтримати рівень обізнаності, що означає, що клієнти думають про вас
першими, розглядаючи категорію вашої продукції.
Зміна уявлення про компанію чи бренд - ще одна загальна мета
спілкування. Іноді на ринку виникають хибні уявлення про вашу компанію,
товари чи послуги.
Реклама - це спосіб безпосереднього звернення до них. В інших випадках
негативний розголос призводить до того, що ваша компанія втягнута у діловий
скандал чи неспокійну діяльність.
BP вклала мільйони рупій в рекламу, щоб пояснити громадськості зусилля
компанії щодо її сумнозвісної нафти в Мексиканській затоці в середині 2010
року. Місцеві підприємства, як правило, не мають такого бюджету, але місцеві
радіо чи друковані оголошення можуть зробити цей трюк.
Ключовою метою спілкування є мотивація клієнтів до покупки. Зазвичай
це робиться за допомогою переконливої реклами, яка передбачає підкреслення
ваших переваг для користувача, як правило, порівняно з конкурентами. Дуже
важливо наголосити на необхідності або бажати того, щоб споживач почав
діяти.
Рекламні ролики про спортивні напої, на яких показують спортсменів, які
змагаються, стають гарячими та пітливими, а потім беруть напій після цього, є
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загальним підходом для стимулювання намірів покупки. Оголошення зазвичай
містять переваги напою, пов’язані зі смаком або поживними речовинами.
Дві окремі, але тісно пов'язані комунікаційні цілі - стимулювати пробне
використання та стимулювати повторні покупки. Безкоштовні пробні версії або
зразки товарів - це загальноприйняті методи, що дозволяють переконати
клієнтів спробувати ваш продукт вперше. Мета - зняти ризик і змусити клієнта
відчути ваш бренд.
Отримавши їх при першій покупці, ви повинні зрозуміти, як це
перетворити на подальшу покупку. Знижки на наступні покупки або програми
частоти - це способи перетворити одноразових користувачів на постійних
покупців і, зрештою, на лояльних клієнтів.
Ще однією метою, тісно пов'язаною зі стимулюванням пробного
використання, є стимулювання зміни торгової марки. Це конкретна мета змусити клієнтів, які купують конкуруючі товари, перейти на ваш бренд.
Миючий засіб для припливів зазвичай протиставляється “іншим провідним
брендам” у порівняльних оголошеннях, призначених для мотивації зміни
бренду.
Перевага цієї мети полягає в тому, що клієнти вже купують у межах вашої
категорії товару. Це означає, що потреба встановлена. Вам просто потрібно
переконати їх у тому, що ваш продукт або послуга є вищими, і спонукати їх
спробувати. [3]
Процес спілкування в маркетингу. Маркетингова комунікація передбачає
обмін значеннями, інформацією та поняттями джерелом та одержувачем про
товари та послуги, а також про фірму, яка продає через пристрої просування,
реклами, реклами, продажу та стимулювання збуту.
У маркетингу джерелом є маркетолог, який бажає просувати товар.
Маркетолог передає повідомлення одержувачу, який є цільовим сегментом
ринку. Повідомлення отримують та інтегрують споживачі, і якщо їх схильність
стає сприятливою, вони вирішують придбати. Зворотній зв'язок - це зворотний
потік зв'язку з маркетологом.
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Маркетингове

спілкування

може

спотворюватися,

особливо

коли

повідомлення проходить по ряду каналів. Шум може виникати через несправну
передачу,

неправильний

прийом.

Конкурентне

спілкування

становить

найсерйозніший шум.
Спілкування - це процес обміну вербальними та невербальними
повідомлення ми. Це безперервний процес. Передумовою спілкування є
повідомлення. Це повідомлення необхідно передати одержувачу через певний
засіб.
Важливо, щоб це повідомлення було зрозуміле одержувачу з тими самими
термінами, які передбачав відправник. Він повинен відповісти протягом
певного періоду. Таким чином, спілкування є двостороннім процесом і є
неповним без зворотного зв’язку від одержувача до відправника.
На спілкування впливає контекст, в якому воно відбувається. Цей контекст
може бути фізичним, соціальним, хронологічним чи культурним. Кожне
спілкування відбувається з контекстом. Відправник вибирає повідомлення для
спілкування в контексті.
Відправник / кодер - це особа, яка надсилає повідомлення. Відправник
використовує символи для передачі повідомлення та отримання необхідної
відповіді. Відправник може бути фізичною особою, групою чи організацією.
Погляди, передумови, підхід, навички, компетенції та знання відправника
мають великий вплив на повідомлення.
Обрані вербальні та невербальні символи мають важливе значення для
встановлення інтерпретації повідомлення одержувачем на тих самих термінах,
що передбачені відправником.
Повідомлення - ключова ідея, з якою відправник хоче спілкуватися. Це
знак, який викликає реакцію одержувача. Процес спілкування починається з
прийняття рішення про повідомлення, яке буде передано. Слід забезпечити
чіткість головної мети повідомлення.[5]
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Засіб - це засіб, що використовується для обміну / передачі повідомлення.
Відправник повинен вибрати відповідний носій для передачі повідомлення,
інакше повідомлення може не бути передане бажаним одержувачам.
Вибір відповідного засобу спілкування є важливим для того, щоб
повідомлення було ефективним та правильно інтерпретоване одержувачем.
Одержувач / декодер - це особа, для якої повідомлення призначене /
спрямоване / цільове. Ступінь розуміння декодером повідомлення залежить від
різних факторів, таких як знання одержувача, їх реакція на повідомлення та
залежність кодера від декодера.
Зворотній зв’язок є основною складовою комунікаційного процесу,
оскільки він дозволяє відправнику проаналізувати ефективність повідомлення.
Це

допомагає

відправникові

підтвердити

правильну

інтерпретацію

повідомлення декодером. Відгуки можуть бути усними та невербальними. Це
може мати письмову форму також у формі нагадувань, звітів тощо.[6]
Золоті правила маркетингових комунікацій:
Незважаючи на безліч переваг інтегрованих маркетингових комунікацій
(або IMC); є також багато бар’єрів. Ось як ви можете забезпечити інтеграцію та
збереження інтеграції - 10 Золотих правил інтеграції.
1. Отримати підтримку вищого керівництва для ініціативи, переконавшись,
що вони розуміють переваги IMC.
2. Інтеграція на різних рівнях управління - поставте „інтеграцію” на
порядок денний для різних типів нарад керівництва, будь то щорічні огляди чи
творчі сесії. Горизонтально переконайтеся, що всі менеджери, а не лише
менеджери з маркетингу розуміють важливість послідовних повідомлень,
незалежно від того, на вантажних автомобілях чи якості продукції.
3. Переконайтесь, що керівництво з дизайну або навіть бренд-бук
використовується для підтримки загальних візуальних стандартів використання
логотипів, шрифтів, кольорів тощо.
4. Зосередьтесь на чіткій стратегії маркетингових комунікацій - Майте
чітко чіткі цілі комунікації; чітке позиціонування заяв. Пов’яжіть основні
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цінності в кожному спілкуванні. Переконайтесь, що всі комунікації додають
цінності (замість того, щоб розбавити) бренд чи організацію. Використовуйте
сфери стійких конкурентних переваг.
5. Почніть з нульового бюджету - Почніть з нуля. Складіть новий план
комунікацій. Вкажіть, що вам потрібно зробити для досягнення ваших цілей.
Насправді бюджет, який ви отримуєте, часто менший, ніж вам ідеально
потрібно,

тому

вам,

можливо,

доведеться

пріоритетно

здійснювати

комунікаційну діяльність.
6. Подумайте спочатку про клієнтів - обгортайте комунікації навколо
процесу покупки клієнта. Визначте етапи, які вони проходять до, під час та
після покупки. Виберіть засоби комунікації, які підходять для кожного етапу.
Розробіть послідовність комунікаційних заходів, які допомагають клієнтові
легко пройти кожен етап.
7. Вибудовуйте відносини та цінності бренду - всі комунікації повинні
сприяти розвитку міцніших та міцніших стосунків із клієнтами. Запитайте, як
кожен інструмент спілкування допомагає зробити це. Пам’ятайте: утримання
клієнтів так само важливо, як і залучення клієнтів.
8. Розробити хорошу маркетингову інформаційну систему, яка визначає,
кому і коли яка інформація потрібна. Наприклад, база даних клієнтів може
допомогти телепродажу, безпосередньому маркетингу та продажам. IMC може
допомогти визначити, зібрати та надати життєво важливу інформацію.
9. Діліться творами мистецтва та іншими засобами масової інформації розгляньте, як, скажімо, рекламні зображення можна використовувати у
поштових знімках, виставкових стендах, різдвяних листівках, випусках новин
та веб-сайтах.
10. Будьте готові все це змінити - Вчіться на досвіді. Постійно шукайте
оптимальну комбінацію комунікацій. Тест Покращуйте щороку. «Кайдзен».[7]
Маркетингова комунікація передбачає обмін змістом, інформацією та
поняттями джерелом та одержувачем про товари та послуги, а також про фірму,
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що продає за допомогою засобів просування, реклами, реклами, продажу та
стимулювання збуту.
Висновок. Маркетингові комунікації створюють конкурентні переваги,
збільшують продажі та прибуток, заощаджуючи гроші, час та стрес. Це
охоплює комунікації навколо клієнтів і допомагає їм пройти різні етапи
процесу покупки. Організація одночасно зміцнює свій імідж, розвиває діалог та
розвиває відносини з клієнтами. Маркетингові комунікації закріплюють зв'язок
лояльності з клієнтами, що може захистити їх від неминучого натиску
конкуренції. Можливість утримувати клієнта на все життя є потужною
конкурентною перевагою. Це збільшує прибуток за рахунок підвищення
ефективності. На своєму найосновнішому рівні уніфіковане повідомлення має
більший вплив, ніж роз’єднана безліч повідомлень. У зайнятому світі
послідовне, консолідоване та кришталево чітке повідомлення має більше
шансів прорватися через "шум" понад п'ятсот комерційних повідомлень, які
щодня бомбардують клієнтів. створити більше шляхів для споживачів, щоб
вони усвідомили, збудили і, зрештою, зробили покупку. Він ретельно пов’язує
повідомлення та допомагає покупцям, надаючи своєчасні нагадування,
оновлену інформацію та спеціальні пропозиції, які, будучи представленими у
запланованій послідовності, допомагають їм зручно пересуватися етапами
процесу покупки, і це зменшує їх убогість у виборі у складному та зайнятому
світі . Це робить повідомлення більш послідовними і, отже, більш надійними.
Це зменшує ризик у свідомості покупця, що, в свою чергу, скорочує процес
пошуку та допомагає диктувати результат порівняння брендів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ СТВОРЕННЯ HR-БРЕНДУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті відображено та проаналізовано сукупність факторів, що впливають
на формування іміджу компанії-роботодавця. Вказано складові успішного HR
бренду та розглянуто сучасні елементи створення бренду організації.
Ключові слова: HR-бренд, брендинг, імідж, маркетинг, підприємство,
управління.
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах економічної кризи кожна
компанія намагається залишитися «на плаву», впроваджуючи інноваційні
технології в такі сфери як виробництво, фінанси, дослідження і розробки,
маркетинг, управління людськими ресурсами. Способом вижити може стати
раціональне використання трудових ресурсів фірми. Бренд фірми і роботодавця
може так само зіграти важливу роль.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання
використання HR-брендинга як інструмента маркетингового менеджменту
підприємства займались багато видатних вчених. Вагомий внесок у розробку
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теоретичних і практичних засад розвитку маркетингового менеджменту
зробили А.В. Войчак, А.М. Колот, Т.А. Писаревська, Л.М. Савчук, А.М.Власова
та інші вчені.
Мета статті полягає у дослідженні HR брендингу як складової
ефективного формування іміджу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сильний HR-бренд – це
сукупність цінностей і кадрової політики компанії, нерозривно пов’язаних з
брендом організації [1].
Деякі аналітики вважають, що бренд є головним активом компанії,
випередивши конкурентні товари і послуги організації. Колишній генеральний
директор Макдоналдс одного разу сказав: «Якщо кожен актив, кожна будівля,
кожен інструмент, які ми маємо, були б зруйновані в результаті стихійного
лиха, ми б змогли зайняти гроші і відновити організацію дуже швидко завдяки
цінності нашого бренду ... Бренд є більш цінним, ніж сукупність всіх цих
активів» [2].
Таким чином, бренд є важливим активом, який повинен бути ретельно
розроблений.
Бренди більше, ніж просто імена і символи. Вони є ключовим елементом у
відносинах компанії зі споживачами. Бренди представляють сприйняття і
почуття споживачів з приводу продукції і її ефективністю – все, що товари і
послуги означають для споживача. В кінцевому рахунку, бренди існують в
головах покупців. Як одного разу сказав один шановний маркетолог:
«Продукти створюються на заводі, але бренди створюються в свідомості».
Потужний бренд має високу цінність торгової марки. Цінність торгової
марки – це те, як споживач реагує на продукт і його маркетинг, дізнаючись
бренд [2]. Це здатність бренду захопити споживчий попит. Бренд має
позитивну цінність торгової марки, коли покупець серед багатьох однакових
товарів вибирає саме брендовий продукт.
Бренди розрізняються за обсягом влади і цінності, які вони мають на
ринку. Такі бренди як Coca-Cola, Nike, Disney і інші стали більше ніж просто
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успішними організаціями, вони підтримують владу на ринку протягом багатьох
років, і навіть поколінь.
Рекламне агентство Young & Rubicam оцінює силу бренду по чотирьом
факторам, що впливає на сприйняття споживача:
1. Унікальність (ніж брендовий продукт виділяється серед інших);
2. Актуальність (наскільки товар відповідає потребам споживача);
3. Знання (що споживач знає про продукт);
4. Повага (наскільки споживач оцінює і поважає продукт).
Товар з високою цінністю торгової марки має успіх у всіх чотирьох
факторах.
Бренд повинен виділятися серед інших продуктів, інакше покупці не
будуть мати ніяких підстав для вибору саме вашого товару. Але навіть якщо
ваш бренд буде виділятися серед інших, не гарантує вам, що споживач вибере
його. Товар повинен відповідати потребам покупця.
Висока цінність торгової марки забезпечує організацію перевагами над
конкурентами. Оскільки бренд популярний, компанія може легко розширитися,
поставляти свій товар у нові магазини, запускати нові лінії. Крім того хороший
бренд формує основу сильних і вигідних відносин зі споживачем.
HR-бренд – це імідж компанії в свідомості співробітників, потенційних
працівників і на ринку праці в цілому. Говорячи про звичайний бренд, ми
маємо на увазі гроші, які споживач готовий платити за етикетку. Якщо ж мова
йде про HR-брендинг, то ми говоримо про суму і вимоги, якими співробітник
готовий поступитися, щоб працювати саме в брендової організації. HRбрендинг – це спосіб привернути працівників не грошима, як це зазвичай буває,
а створенням високого іміджу роботи в компанії [1]. Люди будуть працювати в
таких кампаніях по-перше тому, що це престижно, по-друге тому, що це
великий плюс в їх резюме.
HR-брендинг має внутрішні і зовнішні аспекти. Внутрішня складова
включає в себе вже працюючих співробітників компанії. Зовнішня –
потенційних працівників.
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Створення позитивного іміджу допоможе організації:
1. Значно зменшити витрати на набір робітників, потенційні співробітники
будуть формувати чергу самостійно;
2. Оптимізувати витрати на роботу з персоналом і заощадити гроші
безпосередньо на зарплату;
3. Зменшити плинність кадрів;
4. Ефективно рекламувати товари і послуги, вироблені компанією.
Імідж компанії, як і роботодавця, складається з того, що про це говорять
люди і що думають співробітники.
Створення зовнішнього HR-іміджу направлено, в першу чергу, на
потенційних співробітників, в другу - на партнерів, конкурентів, засоби масової
інформації. Що необхідно для формування зовнішніх комунікацій?
По-перше, необхідно виявити потреби і очікування цільової аудиторії
(працюючого персоналу і потенційних працівників) і рівень відповідності з
ними самій організації, тобто проаналізувати поточну ситуацію. Потім
створити ефективний і потужний потік інформації про компанії, спрямований
як на внутрішню аудиторію (вже працюючих співробітників), так і на зовнішню
(кандидатів). Заключним етапом є постійна робота над компонентами сильного
HR-бренду такими як: гідний компенсаційний пакет; зрозуміла і прозора
система мотивації; компетентна програма адаптації з навчання та розвитку
співробітників; корпоративна культура.
Для простого робочого бренд формується з того, що люди, які працюють в
компанії або покинули її, знають і бачать. Для працівників дуже важливо, щоб
їхню думка цінували. Також робітник на виробництві хоче бути впевнений у
своєму майбутньому. Співробітники повинні бути залучені в процес
рекрутингу. Вони повинні бути задоволені своєю роботою в компанії, а потім
вони будуть рекламувати її самостійно.
Інші критерії рейтингу роботодавця також дуже важливі для службовців.
До них відносяться: стабільність, висока зарплата, хороша мотивація, успіх
компанії на ринку, низька плинність кадрів.
145

Розміщення PR-логотипу в розділі вакансій в рекламі може як допомогти,
так і перешкодити в період масового набору персоналу. Іноді ми говоримо
клієнтам назву організації і кількість дзвінків підвищується на 30-40%. А іноді
зменшується на ту ж кількість з тієї ж причини.
Ім’я компанії дуже важливо, але частіше за все воно формується з того, що
говорять люди, які вже працювали в ній.
Ми б виділили наступні фактори, які завжди працюють:
1. Донести ідею HR-бренду до зовнішньої аудиторії (кандидатів на
роботу);
2. Позиціонування компанії як експерта в своїй галузі;
3. Надання позитивних відгуків про кар’єрні можливості та корпоративної
культури за допомогою засобів масової інформації;
4. Донести співробітникам, що їм дуже пощастило працювати саме у вашій
компанії;
5. Активна робота з WEB сайтом та інтернетом [3].
Багато компаній не можуть і не хочуть презентувати себе на ринку праці,
твердо думаючи, що всі тепер про них знають. Але це не так. І найбільш
яскравим свідченням цього є регулярне проведення опитувань кандидатів на
роботу в рамках різних ярмарків вакансій. Їм задають таке питання: «У яких
компаніях ви б хотіли працювати?» Потенційні працівники називають сферу,
але не називають конкретні фірми.
Тому директор організації і HR менеджер повинні раціонально подивитися
на їхню компанію в якості роботодавця, що б знайти помилки, які впливають
при формуванні іміджу на ринку праці.
Висновки. HR-бренд – це імідж компанії в свідомості співробітників,
потенційних працівників і на ринку праці в цілому. Він складається з
внутрішнього і зовнішнього. Внутрішній включає в себе співробітників, що вже
працюють в компанії. Зовнішній - потенційних робітників. HR-брендинг – це
спосіб привернути працівників не грошима, як це зазвичай буває, а створенням
високого іміджу роботи в компанії. Успіх HR-брендингу залежить від
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ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
В статті розглянуто суть збутової стратегії на підприємстві і її формування
в ринкових умовах. Відображено систему маркетингових стратегій управління
збутом. Показано маркетингове управління портфелем бізнесу фірми

із

розв'язком основних завдань.
Ключові слова: стратегія, управління збутом, ціна, ринкові умови, збутова
стратегія, маркетингова діяльність.
Постановка проблеми. Для будь-якого підприємства недостатньо тільки
виробити товар, призначити на нього ціну,
оптимальний спосіб збуту свого товару.
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а украй важливо знайти

Тому потрібно уміти правильно

вибрати стратегію розподілу, яка дає можливість організувати для споживачів
доступність товарів підприємства «в потрібний час і в потрібному місці». З
функціональної точки зору система розподілу – це діяльність всіх підрозділів
підприємства з метою пошуку покупця і доставки йому товару потрібної якості,
в необхідній кількості і в обумовлені терміни.
Збут підприємством свого товару - це процес реалізації промислової
продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання
прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній
літературі значна увага приділяється стратегічному менеджменту (Володькіна
М.В., Забєлін П.В., Майдебура Є.В., Маркова В.Д., Немцов В.Д., Редченко К.І.,
Садєков А.А., Смирнов М.М., Соловйов В.С., Тренєв М.М., Уткін Е.А.,
Шершньова

З.Є.),

використанню

маркетингового

підходу

(Ассель

Г.,

Балабанова Л.В., Балабаниць А.В., Бєлявцев М.І., Еткінсон Дж., Зозульов О.В.,
Куденко Н.В., Шубін О.О., Шульгіна Л.М.), комплексного підходу до
стратегічного маркетингового управління (Балабанова Л.В., Бриндіна О.А.,
Маркіна І.А., Сліпенький В.В.).
Мета дослідження полягає у розробці теоретичних і практичних положень
щодо формування маркетингової стратегії підприємства. Досягнення мети
передбачало

формування

та

вирішення

наступних

завдань:

дослідити

економічний зміст маркетингової стратегії, розвиток її теорії та практики;
проаналізувати існуючі стратегію на підприємстві; внести пропозиції щодо
удосконалення формування маркетингових стратегій на підприємстві.
Основне завдання плану збуту полягає в розробці та обґрунтуванні
реальної збутової програми, яка охоплює найбільш суттєві аспекти ринку:
ціноутворення, заходи щодо сприяння збуту, просування товарів на ринку,
систему розподілу та постачання продукції та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під стратегією збутової
діяльності ми розуміємо процес довгострокового планування та організації
збутової діяльності, що дозволяє успішно реалізувати філософію ведення збуту
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конкретним підприємством-продавцем.
На формування збутової стратегії підприємства впливає багато
факторів. Найважливіші серед них:
• продукція та послуги, які виробляє підприємство;
• мікросередовище підприємства (його цілі та ресурси — фінансові,
технологічні, технічні, людські тощо);
• споживчі аудиторії (їх потреби, смаки та уподобання);
• умови конкуренції;
• зовнішні чинники[1, c. 136].
Система маркетингових стратегій управління збутом охоплює сім груп
стратегій (рис. 1): управління бізнесом; управління цільовим ринком;
управління товарним портфелем; цінові стратегії; управління збутовим
потенціалом;

управління

збутовими

ризиками;

управління

збутовим

персоналом.

Маркетингові
стратегії
управління
цільовим ринком

Маркетингові
стратегії
Управління
збутовим
потенціалом
Маркетингові
стратегії
управління
збутовими ризиками

Маркетингові
стратегії
управління
товарним портфелем
Маркетин
гові стратегії
управління
збутом

Маркетингові
цінові стратегії

Маркетингові
стратегії
управління
збутовим персоналом

Маркетингові
стратегії
управління
бізнесом

Рисунок 1 - Система маркетингових стратегій управління збутом
Сутність маркетингові стратегії управління бізнесом полягає у визначенні
реального ринкового становища стратегічних господарських підрозділів та
стратегічних напрямів їх подальшого розвитку.
149

Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми розв'язує такі основні
завдання:
 визначення конкурентних позицій стратегічних господарських підрозділів фірми,
 розподілення стратегічних ресурсів між стратегічними господарськими
підрозділами фірми,
 визначення напрямів стратегічного розвитку стратегічних господарських підрозділів (від переважного розвитку до виключення зі складу
портфеля бізнесу),
 визначення пріоритетів розвитку портфеля бізнесу,
 зменшення стратегічної вразливості портфеля бізнесу фірми,
 досягнення рівноваги між довго- та короткостроковими перспективами
розвитку фірми[2, c. 60-61].
Наступною складовою системи маркетингових стратегій управління
збутом є маркетингові стратегії управління цільовим ринком, які включають:
стратегії

сегментації;

позиціонування;

стратегії

стратегії

вибору

цільового

"залучення/утримання"

ринку;

стратегії

покупців;

стратегії

управління «прихильністю» покупців.
Стратегія сегментації безпосередньо впливає на рівень ефективності
стратегічного маркетингового управління збутом.
Необхідність

проведення

сегментування

ринку

для

торговельних

підприємств в сучасних умовах господарювання зумовлена перевагами, які
вона надає: створюється більш повне уявлення про потреби і переваги
покупців; з'являється можливість підвищення ефективності збуту своїх товарів;
полегшується процес планування і організації збуту товарів з орієнтацією на
чітко визначені цільові сегменти ринку; скорочуються витрати на просування
товарів на ринок; виявляються потенційні, сприятливі можливості на основі
ретельного вивчення покупців; формуються переваги перед конкурентами, які
не здійснюють сегментування ринку.
В умовах ринкової економіки підприємствам доцільно використовувати
150

стратегію диференційованого маркетингу, сутність якої полягає в тому, щоб
продавати значну розмаїтість товарів, розрахованих на різні сегменти ринку,
кожний з яких вимагає певного комплексу маркетингових заходів. Особливо це
стосується тих підприємств, які займають слабку позицію на ринку
(підприємства, які знаходяться на стадії народження або старіння свого
життєвого циклу)[3, c. 115].
Стратегія вибору цільового ринку допомагає підприємству визначити,
скільки сегментів доцільно йому обслуговувати і яким чином.
Стратегія позиціонування дозволяє виділити підприємство серед інших і
забезпечити бажане місце на ринку і у свідомості покупців.
Як показали дослідження, різні типи покупців по-різному сприймають
досліджувані підприємства.
Тому

маркетингові

стратегії

позиціонування

підприємств

повинні

розроблятись з урахуванням ключових факторів вибору підприємства
покупцями. Крім того, підприємствам необхідно розробляти стратегічні
рішення щодо підвищення рівня залучення і утримання покупців, а також
прихильності цільового ринку.
Невід'ємними складовими маркетингових стратегій управління збутом є
стратегії управління товарним портфелем, які можна розробити на основі
матриці Мак-Кінзі[4, c. 73].
Крім того, усім підприємствам доцільно систематично здійснювати
моніторинг законодавчої бази України і створити маркетингову інформаційну
систему, що дозволить мінімізувати зовнішні збутові ризики.
У сучасних умовах господарювання, які характеризуються високою
інтенсивністю

конкурентної

боротьби,

ефективність

стратегічного

маркетингового управління збутом підприємства багато в чому залежить від
результативності управління збутовим персоналом.
На стадії народження підприємствам доцільно приділяти основну увагу
формуванню колективу, залученню висококваліфікованих працівників, які
зможуть забезпечити конкурентні переваги підприємства у перші роки його
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діяльності.
На стадії зростання основну увагу слід приділяти розвитку збутового
персоналу: підвищенню його кваліфікації і зміцненню корпоративної культури.
На стадії зрілості доцільно реалізовувати заходи, спрямовані на стабілізацію
збутового персоналу: здійснювати ротацію кадрів, підвищувати кваліфікацію
персоналу, посилювати соціальні гарантії.
Необхідно розуміти, що для виробника залучення посередників означає
втрату контролю над певними функціями збуту, тому що підприємство доручає
стороннім організаціям завдання, які могли б виконувати її власні служби
маркетингу та продажів. Таким чином, з погляду підприємства рішення про
канали розподілу відносяться до розряду принципово важливих. Структура
каналу розподілу повинна відповідати стратегії фірми, а також потребам
цільового сегмента. Побудова такої структури – найважливіше стратегічне
рішення, яке не допускає довільних модифікацій.
На будь-якій стадії життєвого циклу підприємства результативність
збутової діяльності цілковито залежить від ефективності маркетингових
стратегій управління збутом.
Висновки. Організація збуту в системі маркетингу відіграє дуже важливу
роль і в тому сенсі, що здійснює зворотний зв'язок виробництва з ринком, є
джерелом інформації та попит та потреби споживачів. Тому розробка збутової
стратегії кладеться в основу програми маркетингу, як по кожному конкретному
продукту, так і по виробничому відділенню в цілому. Якщо на основі
розрахунку виявиться, що витрати по реалізації нового товару надмірно високі і
не дозволяють забезпечити певний рівень рентабельності, керівництво
виробничим відділенням може прийняти рішення про недоцільність подальшої
розробки та впровадження у виробництво даного товару. Фахівці можуть тільки
визначити майбутню прибутковість вироби, а й внести свої припущення і
модифікації і про нові сфери використання відповідних виробів.
Таким чином, реалізація маркетингових стратегій управління збутом у
комплексі дозволить всебічно забезпечити стійку конкурентну перевагу
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підприємства (незалежно від стадії його життєвого циклу) на ринку у
довгостроковій перспективі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Кожне підприємство, яке називає себе сучасним та прогресивним, не може
обійтися без усвідомлення, що головним його ресурсом є персонал. Існує пряма
взаємозалежність між людьми, які працюють на підприємстві та його
успішністю. Правильні та дієві методи аналізу управлінням персоналом
дають компанії чітку картину про стан справ її працівників, що, відповідно,
дозволяє підвищити продуктивність роботи, вирішити існуючі проблеми та
збільшити прибутки.
Ключові

слова:

персонал,

управління

персоналом,

методи

персоналу,комплексна оцінка працівника, особисті якості працівника
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аналізу

Постановка проблеми. В умовах сучасного швидкоплинного розвитку
багатьох галузей виробництва, перед великими та малими компаніями стоїть
важливе завдання – проаналізувати та оцінити методи управління своїм
персоналом. Адже, зараз більшість підприємств ринку починає розуміти, що їх
найважливішим ресурсом є не сировина чи обладнання, а саме люди, які у них
працюють. Тому важливою умовою успіху роботи персоналу є саме детальний
аналіз та оцінка можливостей кожної окремої людини та колективної праці
загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які зачіпали проблеми
методи оцінки та аналізу персоналу розглядалися такими іноземними
науковцями як

І. Ансофф, М. Альберт, М. Мескон, М. Вудкок.

О. Крушельницька, В. Корнюшина, В. Хруцький та А. Колота відзначилися
серед вітчизняних науковців, що займалися вирішенням даної проблеми.
Мета статті. Метою даної статті є визначення сучасних методів оцінки та
аналізу управління персоналом підприємства. Задля досягнення цієї мети було
визначено

характерні

риси

сучасних

методів

оцінювання

персоналу,

розглянуто модель комплексної оцінки персоналу.
Виклад основного матеріалу. В умовах сучасного швидкоплинного
розвитку багатьох галузей виробництва, перед великими та малими компаніями
стоїть важливе завдання – проаналізувати та оцінити методи управління своїм
персоналом. Адже, зараз більшість підприємств ринку починає розуміти, що їх
найважливішим ресурсом є не сировина чи обладнання, а саме люди, які у них
працюють. Тому оцінка функцій управління персоналом має бути комплексною
та враховувати їх усі, а саме:
- планування потреб;
- добір кандидатів;
- наймання працівників;
- творчий розвиток особистості кожного співробітника;
- професійна орієнтація;
- просування по службі;
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- оцінка професійної природності;
- винагорода за трудовий внесок.
Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система
атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. В
той же час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу
організації, його сильних і слабких сторін, а також основа для удосконалення
індивідуальних трудових здібностей працівника і підвищення його кваліфікації
[1].
Оцінювання персоналу – процес формування ефективності виконання
працівниками компанії своїх посадових обов’язків та виконання організаційних
цілей або процес створення відповідності високоякісних характеристик
персоналу канонам посади або робочого місця.
Розглянемо на рисунку 1 характерні риси сучасних методів оцінювання
персоналу [4]:
Характерні риси сучасних методів оцінювання персоналу

Нові методи оцінки персоналу розглядають робочу групу
(підрозділ, бригаду, тимчасовий колектив, робочу команду) в якості
основної одиниці підприємства
Оцінювання працівника здійснюється на основі його оцінки
колегами та здатності працювати в команді
Оцінювання окремого працівника і робочої команди проводиться з
урахуванням результатів всієї організації
До уваги береться не тільки успішне виконання поточних функцій
працівником, але й здатність до професійного розвитку та освоєння
нових професій і навичок, що в кінцевому підсумку, сприяє зростанню
індивідуального трудового потенціалу
Рисунок 1 – Характерні риси сучасних методів оцінювання персоналу
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Отже, всебічний розвиток особистості як одна із найважливіших функцій
управління персоналом, відіграє дуже важливу роль при оцінюванні персоналу.
На сьогоднішній день, компанії зацікавлені у багатосторонньому розвитку
свого працівника як окремої особистості. Адже, це дає йому змогу освоювати
нові навички та вміння, що є цінними для роботи компанії. Саме тому, при
аналізі управління персоналом важливо зважати на особистісний потенціал
кожного працівника, мотивувати його до постійного розвитку як окремої
особистості так і невід’ємної частини команди.
Найкраще сучасні системи оцінювання персоналу розкриваються в
комплексній оцінці працівника, яка створюється по багатьом категоріям
персоналу організації.
Модель комплексної оцінки персоналу охоплює три групи характеристик,
які можна побачити на рисунку 2 [2]:
Комплексна оцінка
працівника
Індивідуальнопсихологічні, професійнокваліфікаційні,
організаційні здібності

Якості
працівника

Дії, функції, підходи до
справи, вплив на колектив,
ставлення до роботи,
клієнтів, колег

Трудова
поведінка

Досягнення,
впровадження, кількісні та
якісні характеристики
продукту, послуги

Результати
діяльності

Рисунок 2 – Модель комплексної оцінки працівника
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На даному рисунку видно, що комплексна оцінка працівника включає три
групи характеристик, а саме:
безпосередньо

-

індивідуальні

якості

працівника,

його

всебічна

розвиненість;
- взаємодія з колективом, вміння працювати в команді;
- результати виконання поставлених завдань.
Всі вони тісно пов’язані між собою, адже, загалом, трудова діяльність є
поєднанням усіх цих характеристик. Тобто процесом реалізації індивідуальних
здібностей, вміння застосовувати набуті знання на практиці; взаємодія з
колегами та використання спільних знань для досягнення високих результатів
діяльності. Саме результати праці є найважливішим елементом комплексної
оцінки працівника. Адже саме кінцевий результат є сукупністю особистих
якостей та трудової поведінки. Чим більше людина прагне саморозвитку як
індивід та покращує свої вміння взаємодії з іншими особистостями, тим
якіснішим є кінцевий результат її наполегливої праці.
Існує декілька методів оцінки персоналу, які використовуються сучасними
підприємствами. Зазвичай їх поділяють на традиційні та сучасні методи оцінки
персоналу, розглянемо їх на рисунку 3[3]:
Методи оцінювання
персоналу

Традиційні методи
оцінювання персоналу

•
•
•
•
•

Біографічний метод
Метод заданої бальної оцінки
Метод попарних порівнянь
•
Метод еталону
Метод графічного профілю
Оцінка за результатами

Сучасні методи оцінювання
персоналу

•

Атестація
Метод «360° атестація»
•
Метод Assessment Center (Центр
оцінювання)
•
Метод людських ресурсів HRA
(Human Resources Analysis)
•
Метод оцінки за ключовими
показниками ефективності оцінки (КРІ)
•

Рисунок 3 – Традиційні та сучасні методи оцінки персоналу
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Традиційним методам оцінки персоналу зазвичай притаманними є такі
риси як розгляд працівника в якості окремої частинки колективу та оцінка
працівника безпосередньо керівником на основі аналізу його діяльності, не
включаючи майбутні перспективи зростання як працівника так і підприємства.
Основними плюсами традиційних методів оцінювання персоналу можна
назвати їх простоту, дешевизну та загальнодоступність. А от головними
мінусами даних методів є неврахування особистих якостей працівника, його
подальшу всебічно розвиненість та потенціал.
Сучасні методи оцінювання персоналу мають значний ряд відмінностей
від традиційних. Перш за все це:
- як основну одиницю підприємства розглядають не одного окремого
працівника, а робочу групу (команду);
- здатність працювати в команді є основою оцінки працівника;
- приділяється увага виконанню не тільки поточних завдань, а й прагнення
до професійного розвитку, засвоєння нової інформації та навичок, тобто
самоменеджмент.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Можемо зробити
висновок, що сучасні методи оцінки та аналізу управління персоналом
підприємства стали більш ефективними та направленими на працівника як на
структурну одиницю команди. Та при цьому враховуються індивідуальні
перспективи розвитку та набуття різноманітних навичок, тобто всебічний
розвиток особистості.
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Кулакова О.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ КЕРІВНИКА У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто поняття керівника, як управлінця, менеджера та лідера
організації, а також особливості управлінської праці в сучасних умовах. У
статті досліджується вплив особистісних якостей керівника на процес
управління

людськими

ресурсами,

процес

формування

команди

та

організаційної культури.
Ключові слова: керівник, підприємство, організаційна культура керівника,
організація, колектив, управління персоналом, менеджер, лідер,soft skills .
Постановка проблеми. Сучасні економічні умови вимагають нових
підходів до управління організаціями з метою забезпечення їх високої
ефективності та конкурентоздатності. Зміст цих змін багато в чому визначає
роль, місце та образ управлінського персоналу в суспільстві, вносить корективи
у професійній діяльності. Прагнення до розв’язання цих проблем, пошуку
нових способів вирішення проблем в управлінні персоналом, розвитку та
підтримання організаційної культури як головного фактору її ефективності, –
все це забезпечує виконання професійно-управлінської діяльності, формування
позитивного образу сучасного управлінця.
Основною проблемою сьогодення є місце керівника в організації, що тягне
за собою ряд факторів таких як: ефективне управління та раціональне
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використання владних повноважень, формування та збереження як власної
репутації, так і репутації організації, а також формування лідерських рис. Адже,
ефективне управління сприяють стабільності та порядку вирішення різних
проблем, що виникають під час діяльності, а лідерські навички значно
поліпшують процес управління.
Аналіз останніх досліджень. Корпоративну культуру як поняття та
інструмент ефективного менеджменту підприємства у своїх наукових працях
розглядали такі науковці, як А. Маслов, Б. Мільнер, В. Никіфоренко, М.
Портер, Т. Діл , А.Кеннеді , Т.Пітерс, Г. Хаєт, Є. Малінін, Ю. Одегов, В. Співак,
К. Терещук, В. Кравченко, Р. Уотермен, С. Хенді, М. Чеплюк та ін.
Мета статті: дослідити вплив особистісних якостей керівника на процес
управління

людськими

ресурсами,

процес

формування

команди

та

організаційної культури підприємства.
Виклад основного матеріалу. Актуальність цієї теми полягає у тому, що
особа керівника має об’єднувати в собі лідера, управлінця і простого
громадянина, який буде зацікавленим у добросовісному виконанні покладених
на нього завдань, не буде зловживати своїми повноваженнями, а також
трудитиметься на благо організації, яку він очолює [1].
Ефективність процесу управління значною мірою зумовлена двома
чинниками: хто керує і як керує. Сучасний менеджмент в організації виділяє
різні типи керівників і визначає особистості і ділові якості, що ними має
володіти сучасний керівник. До особистих якостей керівника відносять:
інтелект,

ініціативу,

етичність,

чесність,

довіру

до

підлеглих,

комунікабельність, здатність вести за собою, доброзичливість, впевненість у
собі, незалежність. До ділових якостей керівника: компетентність, економічну
грамотність,

підприємливість,

уміння

організовувати,

вимогливість,

критичність, новаторство, холоднокровність у кризових ситуаціях, уміння
знайти компромісне рішення.
М. Вудкок і Д. Френсіс у відомій книзі «Раскрепощенный менеджер» так
визначають роль та місце менеджера у сучасному житті: «Саме на управлінцях
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усіх рівнів лежить завдання зробити все можливе для створення придатного
варіанта майбутнього і не дозволити втягти себе у вир невдач»[2].
Центральною

фігурою

будь-якої

групи

або

організації

є

сам

керівник. Ефективність керівництва визначається “індивідуальним підходом”,
тобто можливістю успішно вирішувати основні проблеми людських стосунків:
уміння

реагувати

на

непередбачувану

поведінку

підлеглих,

чітке

формулювання вимог до співробітників, встановлення з ними надійного
зворотного зв’язку, здатність побачити та відрізнити хороше від поганого,
правду від неправди, оскільки люди далеко не завжди правильно інтерпретують
події і не завжди говорять те, про що думають. Такі керівники ставлять перед
собою завдання дати людям можливість достатньо заробляти, отримувати
задоволення від своєї праці, брати участь в управлінні організацією,
створювати умови для самостійного вирішення проблем.
Ефективне керівництво припускає, що люди спільно координують ресурси,
визначають завдання, висувають і підтримують ідеї, планують діяльність і так
далі Колективна робота дозволяє відкрити нові можливості, колективний
підхід – вирішувати проблеми спільно. Тим самим виробляється більше ідей,
зростає інноваційна здатність, зменшуються можливості для появи стресових
ситуацій [2].
Зарубіжні дослідники теорії управління, а також управлінці-практики,
звертають особливу увагу саме на розвиток «soft skills» у структурі особистості
керівника. За словами Грега Нетланда, президента ІТ-підрозділу компанії «New
Boston Systems», 70% менеджерів роблять бізнес за допомогою «soft skills», і на
сьогодні володіння цими навиками отримало більшу актуальність, ніж п’ять
років тому [5].
Сучасний керівник повинен адаптувати свій стиль управління до
конкретної ситуації, оскільки найефективніші керівники – це ті, хто уміють
поводити себе по-різному – залежно від вимог реальності [5].
Під поняттям «soft skills»(з англ. – м’які навики ) слід розуміти соціальні
навики особистості, котрі можуть бути класифіковані як міжособистісні, як
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взаємодія лідерських якостей, організаційних навиків та уміння спілкування.
Значна частина науковців до групи цих навичок зараховує комунікативні та
управлінські: встановлення міжособистісних відносин, проведення переговорів,
навики переконання, володіння ораторським мистецтвом та презентаційними
навиками, ведення дискусій, вирішення управлінських проблем, прийняття
рішень, створення ефективних команд з урахуванням культурних відмінностей,
вирішення конфліктних ситуацій. Потреба у розвитку «soft skills» вичерпується
не тільки вимогами повсякдення, оволодіння цими навиками передбачає
насамперед опанування навиками роботи у команді. Особистість керівника
безпосередньо впливає на формування команди, на фази конфлікту і
співробітництва, на міжособистісні зв’язки та комунікацію
Безперечно, в будь-якій організації існують і діють певні системи або
моделі цінностей, символів, ритуалів, традицій і порядків, які розвивалися й
сформувалися із часом. Однак у процесі організаційного функціонування її
розвиток супроводжується цілком усвідомленими настановленнями, тому що
формування культури, яке підтримує й заохочує різноманітні трудові ресурси, –
одне з основних завдань практично будь-якої сучасної організації. Реалізація
завдань з формування такої культури, – прерогатива управлінського сегмента
організації. Носіями організаційної культури є люди.
Найчастіше індивідуальні якості й стиль поведінки керівника, ресурсні
можливості, які продуктивно ним використані, є більш ефективним засобом
впливу на співробітників, ніж формалізовані правила й офіційні імперативи,
оскільки саме керівник як головний суб’єкт управлінської діяльності формує
своєю індивідуальною самобутністю й неповторністю той суб’єктивний фактор
організації, який вирішальною мірою визначає характер управління і всю її
життєдіяльність [2].
За теорією «шлях – мета» Р. Хауза і Т. Мітчел, керівник може впливати на
мотивацію підлеглих, пояснюючи їм можливі способи досягнення доступної
винагороди або збільшуючи цінність винагороди. Завдання керівника полягає в
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тому, щоб збільшити сукупну персональну винагороду співробітників за
виконання завдань і разом з ними визначити найкоротші шляхи її отримання.
Модель «шлях – мета» передбачає, що спільними зусиллями керівника і
працівника за потреби можна змінити ситуацію на краще. Працівники
отримують задоволення від роботи, і їхня продуктивність праці зростає, якщо
керівник забезпечує відповідність зусиль та результатів роботи і результатів та
винагороди. Ідеальним вважають варіант, коли винагорода цілком відповідає
результату. Роль керівника у моделі «шлях – мета» відображено на рис.1., де
вказано на відмінність у формальному керівництві і лідерстві.

Підлеглий демонструє інтенсивніші зусилля і
мотивацію

Результати праці відповідають планам
організації

Рисунок 1 – Відмінність у формальному керівництві і лідерстві за
моделлю «Шлях – мета»
Поєднуючи обидві ролі, керівник швидше знаходить порозуміння з
підлеглими. Модель ілюструє, що ефективним керівником є той, який підказує
підлеглим шлях до бажаного результату.
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Знання сучасного менеджменту потрібні керівникові для оцінки власних
підходів до підлеглих. Керівники, які нездатні вивчати власні управлінські
підходи, не можуть зрозуміло їх пояснити. Як правило, такі керівники не
намагаються встановлювати зворотні зв’язки, нездатні зацікавити своїх
підлеглих, відчувають складності при видаванні завдань та доручень.
Керівники, які недостатньо розуміють мотивацію працівників, управлінський
стиль яких застарів, не відповідають умовам, діяльності організації, обмежені
недостатнім розумінням суті управлінської праці на сучасному етапі.
Для того щоб досягти успіху в роботі колективу, існує ряд стандартних
вимог, на які повинні звернути увагу кожний сучасний керівник: здатність до
планування

та

організованість

прийняття
та

доцільне

рішень,

робота

використання

з

людськими

часу,

ресурсами,

комунікація,

навички

спілкування, забезпечення розвитку членів колективу, лідерство, управління
змінами.
Управлінська культура керівника визначається як сукупність управлінської
компетентності й професіоналізму (знання способів організації виробництва,
трудових і управлінських функцій, технологій управління та інформаційного
забезпечення, організації діловодства та техніки особистої роботи, навчання й
підготовки працівників) та особистісних якостей (моральності, навичок
міжособистісних комунікацій, системи ціннісних орієнтацій, що складає
мотиваційне ядро поведінки керівника).
Необхідно

відмітити,

що

організаційна

культура

керівника,

інтегроване поняття, включає перелік основних його ролей що забезпечують:
– уміння управляти конфліктами;
– уміння діяти відповідно до своїх слів.
Для того, щоб реалізувати всі ролі, керівнику необхідно:
– усвідомлювати те, що відбувається в колективі зараз;
– розуміти, яка роль потрібна на даний момент;
– ефективне спілкування;
– уміння делегувати функції;
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як

– здатність раціонально використовувати час;
– уміння вести переговори;
– мати треновані вміння та навички виконання кожної з ролей. Їх можна
оцінити, спостерігаючи за реакцією колективу на поведінку керівника [4].
Процес формування організаційної культури починається з усвідомлення
керівником власних особистісних цінностей і норм, мотивів трудової
діяльності, а також особливостей організаційної культури організації, її
адекватності, сильних і слабких сторін, можливостей її трансформації. Керівник
визначає необхідність процесу культуротворення, його спрямованість, зміст,
засоби й методи реалізації перетворень, кінцевий результат.
Дія керівника на колектив починається з підбору і розстановки кадрів на
різних ділянках. Розстановка кадрів повинна допомагати розкриттю особистих
здібностей працівників, забезпечувати зростання ефективності сукупної праці
всього колективу. Проте, неможна розглядати будь-яку управлінську діяльність
керівника без детального вивчення його особистих якостей [3].
Хороший керівник повинен володіти наступними особистими якостями:
широким кругозором, жаданням знань, професіоналізмом, новаторством,
творчим підходом до роботи; відчуттям розуміння ситуації; творчим
відношенням до роботи, завзятістю, упевненістю в собі і відданістю справі;
нестандартним

мисленням,

винахідливістю,

ініціативністю

і

здатністю

генерувати ідеї; готовністю до змін, відвертістю, гнучкістю і легкою
пристосовністю до змін, що відбуваються; прагненням до співпраці,
комунікабельністю

і

відчуттям

успіху;

емоційною

врівноваженістю

і

стресостійкістю, психологічними здібностями впливати на людей; ситуаційним
лідерством і енергією особи в корпоративних структурах; здатністю працювати
в колективі і з колективом; умінням передбачати результат; внутрішньою
потребою до саморозвитку і самоорганізації; здатністю і умінням ризикувати;
здатністю діяти самостійно [4].
Висновки. Сучасний керівник індивід, який гармонійно поєднує в собі
якості керівника й менеджера. Як менеджер, керівник реалізує свої законні
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повноваження й статусну владу для ефективного вирішення організаційних
завдань; а як керівник, він використовує силу особистісного впливу на
підлеглих. Отже, керівник має більше можливостей для ефективного
управління організацією, ніж просто менеджер або неформальний керівник, що
не має статусної влади.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛОГIСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТA МAРКЕТИНГ В СИСТЕМI
УПРAВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВОМ ТОРГIВЛI ПОСЛУГ
У стaттi дослiджено роль тa взaємодiю логiстичного менеджменту тa
мaркетингу у сферi нaдaння логiстичних послуг. Розглянуто особливостi
мaркетингу послуг тa зaпропоновaно ряд зaходiв для досягнення цiлей
мaркетингу логiстичних послуг
Ключовi словa: логiстикa, логiстичнi послуги, логiстичний менеджмент,
логiстичний комплекс, мaркетинг послуг, комплекс мaркетингу.
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Постaновкa проблеми. Стрiмке розширення сфери логiстичних послуг є
одним з основних нaпрямкiв розвитку сучaсної економiки. Щоб вижити у
сучaсних ринкових умовaх тa сформувaти конкурентнi перевaги вiтчизняним
пiдприємствaм необхiдно не лише оптимiзувaти використaння ресурсiв, a й
зaпровaдити логiстичний пiдхiд у систему упрaвлiння. Одним iз бaзових
елементiв покрaщення покaзникiв дiяльностi тa пiдвищення рентaбельностi
пiдприємств

може

виступaти

ефективний

логiстичний

менеджмент.

Удосконaлення упрaвлiння пiдприємствaми, що нaдaють логiстичнi послуги,
вимaгaє зaстосувaння новiтнiх методiв та прийомiв, що дозволяють зaбезпечити
aдеквaтне зaдоволення потреб споживaчiв з урaхувaнням рaцiонaльного
використaння нaявних ресурсiв та вирiшують зaвдaння мaксимaльно можливої
збaлaнсовaностi мiж попитом та пропозицiєю. Мaркетинг, який є дiєвим
регулятором ринкових процесiв, формує умови для виявлення потреб
споживaчiв та визнaчення способiв їх зaдоволення, пропонує мехaнiзми
взaємовигiдного

обмiну мiж рiзними суб’єктaми ринку. Це передбaчaє

дослiдження ринку логiстичних послуг та прогнозувaння динaмiки його
розвитку, формувaння попиту нa дaнi послуги тa стимулювaння їх розподiлу.
Взaємодiя мaркетингу тa логiстики полягaє у тому, що мaркетинговi
дослiдження покaзують, що необхiдно робити, a логiстичний

менеджмент

покaзує якими сaме методaми, способaми тa мехaнiзмaми можнa реaлiзувaти
мaркетинговi

зaвдaння,

з

метою

досягнення

оптимaльного кiнцевого

результaту господaрської дiяльностi
Aнaлiз остaннiх дослiджень та публiкaцiй. Дослiдження теоретичних
основ логiстичного менеджменту покaзaли, що одним з перших вiтчизняних
фaхiвцiв в облaстi логiстики був Є. В. Крикaвський, який ввiв у нaукову
термiнологiю поняття «логiстичний менеджмент» та визнaчив його сутнiсть.
Нaуковець розглядaв логiстичний менеджмент як менеджмент у логiстичних
системaх нa основi теорiї логiстики,aкцентуючи увaгу нa те, що сутнiсть цього
термiнa бaзується нa iнтегрaцiї логiстики й менеджменту. Форму «логiстико –
менеджмент» вiн предстaвив як комплексну локaлiзовaну систему упрaвлiння
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мaтерiaльними тa iнформaцiйними потокaми. Вiн вкaзує нa те, що «у поняттi
«логiстичний менеджмент» слово «логiстичний» як прикметник ознaчaє
менеджмент, aле функцiонуючий обов’язково нa основaх теорiї логiстики».
Д.Дж. Бaуерокс та Д.Дж. Клос, вiдомi aмерикaнськi фaхiвцi з логiстики й
мaркетингу, розглядaють широке коло питaнь, починaючи вiд ключових
концепцiй та прaктичних прийомiв логiстики й зaкiнчуючи методaми
впровaдження

логiстичного

менеджменту

в

дiяльнiсть

промислового

пiдприємствa. Aвтори зaзнaчaють, що сутнiсть логiстичного менеджменту
склaдaється «у створенi й нaлaгодженнi тaких систем упрaвлiння потокaми
мaтерiaльних ресурсiв, незaвершеного виробництвa й зaпaсiв готової продукцiї,
якi були б опорою для розробки оптимaльної дiлової стрaтегiї господaрської
одиницi».
Метa стaттi. Метою дослiдження є визнaчення ролi логiстичного
менеджменту тa мaркетингу у сферi нaдaння логiстичних послуг.
Виклaд основного мaтерiaлу дослiдження. Логiстичнi
являються

специфiчним

товaром,

що продaється

й

послуги

купується

нa

мiжнaродних трaнспортних ринкaх, якi вiдрiзняються мiж собою зa видaми
трaнспорту, геогрaфiчними регiонaми перевезення тa видaми перевезених
вaнтaжiв.
Отже, виходячи з цього, ввaжaємо, що хaрaктерне для логiстичної
концепцiї мислення системними кaтегорiями потребує трaктувaння логiстичних
зaвдaнь як комплексу зaлежностей, a логiстики – як єдиного зaмкненого
простору зaвдaнь пiдприємствa. У теорiї упрaвлiння пiдприємством тaкa сферa
зaвдaнь визнaчaється як вaжливa функцiя пiдприємствa. Тобто логiстикa
трaктується як однa з вaжливiших функцiй суб’єктa пiдприємництвa, якa сприяє
формувaнню її сукупного економiчного потенцiaлу.
Об’єктом логiстичного упрaвлiння є логiстичний потiк як сукупнiсть
мaтерiaльного, iнформaцiйного, фiнaнсового й сервiсного потокiв у кожнiй
логiстичнiй системi промислового пiдприємствa протягом логiстичного
лaнцюгa.
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Логiстичний потенцiaл нaдaє можливiсть реaлiзувaти цiльовi нaстaнови в
межaх його мiсiї, виступaючи стрaтегiчним чинником в умовaх зaгострення
конкуренцiї. Будуючи сучaснi логiстичнi системи, вaжливо визнaчити мiсце
логiстичного менеджменту в зaгaльнiй структурi упрaвлiння компaнiєю тa межi
взaємодiї з iншими елементaми менеджменту. Aдже сучaснa системa
менеджменту являє собою композицiю оргaнiзaцiйної структури упрaвлiння з
функцiонaльно

орiєнтовaними

сферaми

дiяльностi

(фiнaнси,

iнвестицiї,

iнновaцiї, мaркетинг, збут, персонaл тощо), об’єднaними стрaтегiчними тa
iншими цiлями
Розгляд думок нaуковцiв щодо поняття логiстичного менеджменту
покaзaв, що до основних його ознaк можнa вiднести нaступнi:
- упрaвлiння потокaми пiдприємствa;
- функцiї упрaвлiння;
- дiяльнiсть, спрямовaнa нa отримaння прибутку;
- упрaвлiння логiстичним лaнцюгом;
- упрaвлiнськi рiшення.
В цiлому логiстичний менеджмент пiдприємствa не повинен обмежувaтися
реaлiзaцiєю чaсткових логiстичних цiлей, a повинен сприяти стiйкому
економiчному зростaнню пiдприємствa в цiлому. Iнструментaрiй логiстичного
менеджменту повинен бути спрямовaний нa оптимiзaцiю рiзних видiв потокiв,
результaтом якої повинне стaти зменшення логiстичних витрaт пiдприємствa.
Спирaючись

нa

вищеознaчене

зaзнaчимо,

що

пiд

логiстичним

менеджментом слiд розумiти сукупнiсть упрaвлiнських функцiй, методiв тa
форм упрaвлiння пiдприємством, реaлiзaцiя яких спрямовaнa нa оптимiзaцiю
фiнaнсових, мaтерiaльних, iнформaцiйних тa iн. потокiв в межaх логiстичного
лaнцюгa «постaчaння – виробництво – склaдувaння – збут», зaдля зaбезпечення
стiйкого економiчного зростaння пiдприємствa.
Слiд звернути увaгу нa те, що зaвдяки впровaдження логiстичного
менеджменту нa пiдприємствi вирiшуються проблеми з:
- трaнспортом тa перевезенням;
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- контролем зaпaсiв та виробничих плaнiв;
- упрaвлiння продaжaми та зaмовленнями;
- обслуговувaнням споживaчiв та склaдськi оперaцiї нa регiонaльних
склaдaх;
- упрaвлiння склaдським господaрством тощо.
Для

оцiнки

рiвня

розвитку

логiстичного

менеджменту

компaнiї

пропонуємо зaстосувaння нaступних пiдходiв.
Перший

пiдхiд

передбaчaє

розрaхунок

покaзникa

логiстизaцiї

функцiонaльних нaпрямiв суб’єктa пiдприємництвa (1):
Рл/ф= (ЧФл/ЧФ)×α1×100%, 0 ≤ α1 ≤ 1

(1)

де Рл/ф – рiвень логiстизaцiї функцiонaльних нaпрямiв логiстичної
дiяльностi;
ЧФл

–

кiлькiсть

функцiонaльних

нaпрямiв

компрaнiї,

що

використовують логiстичний пiдхiд;
ЧФ – зaгaльнa кiлькiсть функцiонaльних нaпрямiв;
α1 – коефiцiєнт, що врaховує реaльний рiвень розвитку логiстичної
дiяльностi компaнiї (встaновлюється емпiричним шляхом).
Вiдповiдно до другого пiдходу оцiнкa рiвня розвитку логiстичної
дiяльностi здiйснюється нa основi визнaчення чaстки персонaлу логiстичної
служби пiдприємствa у зaгaльнiй структурi кaдрiв (2):
Рл/п = (ЧПл/ЧП)×α2×100%, 0 ≤ α2 ≤ 1,

(2)

де Рл/п – рiвень логiстизaцiї персонaлу пiдприємствa;
ЧПл – чисельнiсть персонaлу вiддiлу логiстики пiдприємствa;
ЧП

–

зaгaльнa

чисельнiсть

персонaлу

(чисельнiсть

основного,

квaлiфiковaного персонaлу);
α2 – коефiцiєнт втрaт робочого чaсу, що врaховує виконaння не
хaрaктерних для пiдроздiлу функцiй (встaновлюється емпiричним шляхом).
Ввaжaємо, що нaведенi пiдходи є корисними при aнaлiзi ступеня
використaння логiстичного пiдходу в компaнiї тa дозволяють без знaчних
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витрaт ресурсiв тa чaсу отримaти зaгaльну оцiнку логiстичної дiяльностi
суб’єктa пiдприємництвa.
Отже, нa основi вищескaзaного, можнa скaзaти, щознaчення логiстичного
менеджменту для покрaщення потенцiaлу розвитку пiдприємств полягaє у
визнaченнi тa використaннi головних нaпрямкiв впливу нa ефективне
функцiонувaння лaнцюгa постaвок нa бaзi розробки тaктичних тa оперaтивних
зaходiв. Цей мехaнiзм який постiйно вдосконaлюється вiдповiдно до змiнних
умов конкурентного середовищa. Тому слiд визнaчити певний спосiб, що дaє
змогу оцiнити нaскiльки ефективно реaлiзується логiстичнa стрaтегiя тa який
вплив це здiйснює нa полiпшення потенцiaлу пiдприємствa.
Нa нaшу думку, до нaйбiльш знaчимих покaзникiв, що контролюють
використaння потенцiaлу пiдприємствa з позицiй логiстичного менеджменту
можнa вiднести: рiвень ефективностi функцiонувaння лaнцюгa постaвок;
рiвень використaння потужностi лaнцюгa; витрaти нa перемiщення ресурсiв у
лaнцюгу постaвок; рiвень використaння ресурсiв лaнцюгa постaвок з
урaхувaнням його пропускної спроможностi.
Мaркетинг в сферi послуг, нa вiдмiну вiд мaркетингу в промисловостi
та торгiвлi, мaє свої вiдмiннi риси, що дозволяє розглядaти сферу послуг як
сaмостiйний нaпрям нa товaрному ринку. Для сфери послуг хaрaктернi певнi
методи їх плaнувaння тa розвитку, що дозволяє пiдприємствaм сфери послуг
вирiшувaти свої поточнi тa перспективнi зaвдaння, освоювaти новi ринки тa
створювaти

новий

вид

послуг

вiдповiдно до зростaючих вимог ринку.

Мaркетинг послуг переслiдує двоєдину мету – мaксимiзувaти прибуток
пiдприємствa,

що

нaдaє

послуги,

та

зaдовольнити

попит споживaчiв.

Мaркетинговa дiяльнiсть в сферi послуг будується вiдповiдно до принципiв
гнучкостi,

комплексностi

тa

aдaптивностi,

пропоновaними

системою

мaркетинг-мiкс; реaлiзує всю сукупнiсть функцiй, влaстивих мaркетингу, –
дослiдження ринку, координaцiя проектувaння та виробництвa послуг,
оптимiзaцiя aсортиментного ряду тa розподiл послуг, розробкa цiнової
полiтики, формувaння попиту й стимулювaння збуту послуг тощо [5, с. 413].
171

Мaркетинг послуг нaдaє користь та вигоду клiєнту, визнaчaє цiльовий
ринок та просувaння послуг нa цей ринок. Рaзом з тим вигоду вiд послуги
визнaчити досить склaдно. Її може визнaчити тiльки клiєнт, який скористaвся
тим чи iншим видом послуг. Головнa метa мaркетингу послуг полягaє в
нaдaннi допомоги клiєнту оцiнити тi чи iншi послуги тa зробити прaвильний
вибiр для себе.
Слiд вiдзнaчити, що логiстичнi послуги мaють певнi особливостi:
немaтерiaльнiсть послуг; неможливiсть нaкопичення, склaдувaння; виробник
послуги не може бути одночaсно її споживaчем; якiсть послуг зaлежить вiд
його конкретного постaчaльникa (провaйдерa), a тaкож чaсу, мiсця тa
способу нaдaння; неможливiсть створення споживчої вaртостi в нaтурaльноречовiй формi; потрiбно бiльш ретельне узгодження попиту та пропозицiї,
особливa гнучкiсть та aдaптивнiсть нaдaння послуг тощо.
Звiдси випливaють та особливостi мaркетингу логiстичних послуг,
оскiльки з послугaми неможливо ознaйомитися
перерaховaних
мaркетинговим

зaздaлегiдь

в

силу

причин, споживaчу послуг зaлишaється лише вiрити
повiдомленням

логiстичного

оперaторa

щодо якостi тa

своєчaсностi нaдaння ним послуг.
Можнa видiлити основнi цiлi мaркетингу логiстичних послуг є: отримaння
прибутку вiд нaдaння логiстичних послуг; зaдоволення потреб споживaчiв;
формувaння стiйких взaємовiдносин з покупцями послуг; збiльшення цiнностi
логiстичних послуг; полiпшення якостi обслуговувaння споживaчiв тощо. Для
досягнення цих цiлей, пропонуємо пiдприємствaм, що нaдaють логiстичнi
послуги, ряд мaркетингових зaходiв, зокремa: вивчення вимог споживaчiв тa
рiвня

їх

зaдоволеностi;

aнaлiз

конкуренцiї

нa

ринку тa

дослiдження

дiяльностi конкурентiв; формувaння попиту тa розширення aсортименту
логiстичних послуг; зaбезпечення гнучкої тa ефективної цiнової полiтики;
використaння

зaходiв по

стимулювaнню збуту;

сервiсу тa реклaми.
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оргaнiзaцiю технiчного

Ключовими елементaми слiд ввaжaти вивчення тa оцiнку попиту, що
дозволяють розкрити перспективи бiзнесу, вибрaти та обґрунтувaти стрaтегiю
мaркетингу логiстичних послуг.
Покрaщення

використaння

потенцiaлу

пiдприємствa нa основi

логiстичного менеджменту можливе зa рaхунок врaхувaння нaступних пiдходiв:
– мiнiмiзaцiї вiдстaней трaнспортувaння тa зaгaльних витрaт;
– зaбезпечення рiвновaги, що дaє змогу рiвномiрно розподiлити у лaнцюгу
мaтерiaльний потiк;
– вибору оптимaльного мiсця розтaшувaння;
– удосконaлення комунiкaцiй тa спрощення усiх оперaцiй в лaнцюгу;
– порiвняння покaзникiв функцiонувaння лaнцюгiв постaвок нa основi
бенчмaркiнку.
Висновки та перспективи подaльших дослiджень. Тaким чином, можнa
скaзaти, що використaння мaркетингу в упрaвлiннi дозволяє пiдприємству
освоювaти новi ринки тa удосконaлювaти послуги вiдповiдно до зростaючих
вимог

ринку.

Мaркетинг логiстичних послуг переслiдує двоєдину мету –

мaксимiзувaти прибуток пiдприємствa, що виробляє тa нaдaє послуги,
зaдовольнити

попит

та

споживaчiв. Нaведенi в стaттi пропозицiї щодо

полiпшення мaркетингу послуг можуть

суттєво

полiпшити

стaновище

компaнiї нa ринку.
Зaстосувaння функцiй логiстичного менеджменту дaє змогу пiдприємству
зaбезпечити собi конкурентнi перевaги, якi можнa отримaти нa основi вдaло
сформовaної логiстичної стрaтегiї тa обґрунтовaних тaктичних тa оперaцiйних
зaвдaнь розвитку. В цiлому логiстичний менеджмент дaє змогу зaбезпечити
необхiдний рiвень використaння потенцiaлу пiдприємствa. Синергетичний
ефект вiд взaємодiї логiстичного менеджменту тa мaркетингу логiстичних
послуг може проявлятися в зменшеннi сукупних витрaт, у зaгaльному
пришвидшеннi мaтерiaльного

потоку,

у

пiдвищеннi рiвня логiстичного

сервiсу в цiлому. Подaльшого розвитку потребує питaння дослiдження ефектiв,
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що отримaє пiдприємство вiд упрaвлiння своєю дiяльнiстю нa зaсaдaх взaємодiї
мaркетингу тa логiстики.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЇХ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Особливості механізму вибору стратегії конкуренції в багатьох випадках
проводиться з урахуванням цінових і нецінових факторів, конкретна комбінація
яких залежить від думки керівників щодо того, яка комбінація, з урахуванням
ринкових умов і переважаючих стратегій конкурентів (або передбачуваних
контрстратегій), матиме на ринок бажаний вплив, що є актуальним об’єктом
досліджень у відповідній статті.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні стратегії, технологія, стратегічне
управління, стратегія підприємства, стратегічні зміни, конкурентні переваги.
Постановка проблеми. З розвитком ринкових реформ в Україні,
посиленням конкуренції між суб'єктами господарювання виникає проблема
забезпечення їх конкурентоспроможності, що є головною передумовою
підтримання стійких позицій підприємств на внутрішньому та міжнародному
ринках. Успіх підприємства в умовах конкурентної боротьби обумовлюється
здійсненням постійного моніторингу позицій на ринку, дослідженням сильних
та слабких сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здатністю
пристосовуватись до змін ринкових ситуацій.
У процесі реалізації конкуруючими фірмами своїх стратегій у центрі
конкуренції перебувають спершу одні якості товару, відтак спонтанно – інші. У
будь-який момент у центрі конкуренції можуть бути один або кілька таких
показників як ціна, новизна, номенклатура, технічна складність, витрати, що
скорочують нові методи виробництва продукції, послуги споживачам,
стимулювання

збуту,

гарантії,

стиль,

функціональність,

економічність

використання, зручність, внаслідок чого центр зміщується зі зміною структури
попиту й залежно від реакції конкурентів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи приведені в
економічній

літературі

визначення

конкурентоспроможності,

можна

стверджувати, що вони характеризують або властивості організації (продукції,
послуг), або сприяти організації (продукції, послуг) зайняти і утримувати
позицію на ринку. Часто ці визначення дублюють один одного. Тому
зупинимося на декілька зміненому визначенні, даному Р.А. Фатхутдіновим:
конкурентоспроможність - здатність організації (продукції, послуг), що
характеризується мірою задоволення нею конкретній потребі в порівнянні з
аналогічними організаціями (видами продукції, послуг), представленими на
даному ринку. Візьмемо також за основу затвердження Р.А. Фатхутдінова і
В.Н. Фоміна, згідно з якими конкурентоспроможність продукції (організації) це властивість, а рівень конкурентоспроможність - показник цієї властивості,
що дає відносну характеристику здатності продукції (організації) задовольняти
вимоги конкретного ринку в даний період в порівнянні з продукцією
конкурентів (організаціями - конкурентами) [3].
Метою статті є процес дослідження конкуренції, що визначає її, як
економічну боротьбу між виробниками за право отримання більшого прибутку.
В англійській мові цей термін звучить як «змагання» (competition). У більш
загальному сенсі конкуренція - це боротьба між виробниками за переваги
споживачів, а конкурентоспроможність - це все, що забезпечує бізнесу
порівняльні переваги в очах клієнта щодо конкурента.
Виклад основного матеріалу. Будь-яка модель управління організацією
базується на відповідній концепції. Концепція управління - це система ідей,
принципів, уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації,
механізми взаємодії суб'єкта та об'єкта управління, характер взаємовідносин
між окремими ланками його внутрішньої структури.
Також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на
розвиток організації. Стратегії в цьому випадку виступають як інструменти
досягнення цілей, для успішної реалізації обраного стратегічного набору
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необхідно, щоб організація функціонувала відповідно до вибраної концепції
управління.
Питання конкуренції та конкурентоспроможності, що набули важливого
практичного значення в умовах ринкової економіки, залишаються не
дослідженими з точки зору галузевої специфіки в туризмі. На сучасному етапі
не уточнено понятійний апарат теорії конкурентоспроможності в сфері
туризму, не розроблено чіткої системи критеріїв, показників та методів оцінки
конкурентоспроможності

підприємств,

мало

дослідженими

залишаються

питання розробки конкурентних стратегій, не визначені фактори впливу на
конкурентоспроможність.
Забезпечення конкурентоспроможності продукції потребує її кількісного
оцінювання. Без такого оцінювання підтримувати конкурентоспроможність
продукції на певному рівні неможливо, оскільки відсутня об'єктивна основа,
яка дає змогу говорити про реальний рівень конкурентоспроможності
продукції. Конкурентоспроможність продукції у загальному вигляді прямо
пропорційна якості й обернено пропорційна ціні.
В основу оцінювання конкурентоспроможності продукції покладено
дослідження потреб споживачів і вимог ринку. Для того щоб об'єктивно
оцінити конкурентоспроможність товару на ринку, виробник повинен
використовувати такі самі технічні, нормативні та економічні показники, що й
споживач.
Ключові фактори успіху (або конкурентні переваги) -- це характерний для
певної галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими
галузями (наприклад, у боротьбі за інвестиції за рахунок більшої прибутковості
або швидкості обороту капіталу), а також одним підприємствам галузі над
іншими. Ці фактори не є постійними, вони змінюються залежно від:
особливостей галузей; сегментів ринку, що обслуговуються, а також часу та
етапу «життєвого циклу» галузі та підприємства.
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Ключові

фактори

успіху базуються

на:

науково-технічному рівні

виробництва та продукту; рівні маркетингу; рівні менеджменту; організаційнотехнічному

рівні

виробничих

процесів;

фінансово-економічному

рівні

підприємства; рівні персоналу тощо.
Для кожної галузі є свої специфічні вимоги до комбінації наведених
ключових факторів успіху, але для процвітаючого підприємства будь-якої
галузі кожний із них може стати інструментом перемоги в конкурентній
боротьбі.
Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об'єкта
досліджень: товару, виробництва, підприємства, галузі, держави тощо.
Параметри

конкурентоспроможності

--

це

найчастіше

кількісні

характеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості
оцінки його конкурентоспроможності. Розрізняють окремі групи параметрів
конкурентоспроможності: технічні, економічні, нормативні (різних типів).
Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей
товару, що визначають особливості галузі та способи його використання, а
також функції, які виконує товар у процесі його використання.
Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво та ціни
споживання через витрати на купівлю, обслуговування, споживання, утилізацію
товару.
Нормативні параметри визначають відповідність товару встановленим
нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими
нормативними документами.
Показники конкурентоспроможності - це сукупність системних критеріїв
кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару, які базуються на
параметрах

конкурентоспроможності.

Перелік

показників

конкурентоспроможності залежить від об'єкта досліджень, а також від обраної
методики визначення конкурентоспроможності. [2]
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Конкурентоспроможність продукту

- це результат функціонування

конкурентоспроможності організації, здатної їх створити, виготовити та
забезпечити необхідний рівень споживання в замовників. Основне тут наявний потенціал, уміння його ефективно використовувати та розвивати.
Важливим є розуміння того, що конкурентоспроможність підприємства
залежить від його внутрішнього стану, а також зовнішнього положення
організації.
Конкурентоспроможність організації не є її постійною характеристикою,
вона визначає здатність вести успішну конкурентну боротьбу, протистояти у
певний період основним конкурентам. Зі змінами у зовнішньому та
внутрішньому середовищах змінюються також порівняльні конкурентні
переваги щодо інших підприємств галузі.
Виходячи з цього можна стверджувати, що конкурентоспроможність
організації -- це поняття відносне, оскільки його можна визначити лише на
основі зіставлення окремих характеристик підприємства з характеристиками
інших, аналогічних фірм.
Конкурентоспроможність підприємства залежить від об'єкта порівняння, а
також від факторів, які застосовуються для оцінки конкурентоспроможності. Не
можна говорити про абсолютну конкурентоспроможність підприємства: воно
може бути «номером один» у своїй галузі в національній економіці й бути
неконкурентоспроможним на міжнародних ринках.
Формулювання конкурентних стратегій розглядається як один із суттєвих
компонентів системи стратегічного управління і передбачає визначення
особливостей процесу створення окремих стратегій та «стратегічного набору».
Враховуючи, що стратегія -- це спосіб досягнення результату, сформульованого
у вигляді мети, можна стверджувати, що формулювання стратегій є процесом, в
ході якого керівники встановлюють місію, формують систему цілей, обирають
стратегії, а також визначають усі складові (компоненти) процесу стратегічного
управління.
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Під конкурентною стратегією управління підприємством (організацією)
розуміють визначення довгострокових цілей його розвитку і чинників
підвищення прибутковості з урахуванням змін на ринку. Визначення стратегій,
що мають конкурентні переваги -- це процес, у якому враховуються усі аспекти
зовнішнього та внутрішнього функціонування підприємства. Стратегія -- це
планування

всіх

найважливіших

дій

(підприємницьких,

конкурентних,

функціональних), які треба реалізувати, щоб забезпечити тривалий успіх
організації.
Висновки

і

перспективи

подальших

конкурентного підприємства повинна бути

досліджень.

добре

Стратегія

розроблена і чітко

сформульована, а потім доведена до відома кожного працівника.
Таким чином: встановлюючи стратегії, треба враховувати :
- типи реакцій на зміни умов у зовнішньому середовищі (в попиті, рівні
конкуренції, законодавстві тощо) -- як загрозливих, так і сприятливих: захист
проти негативного розвитку подій та сприяння реалізації позитивних тенденцій;
- варіанти розподілу ресурсів між підрозділами, відділами та напрямками
діяльності з метою найефективнішого їх використання при сприянні
досягненню стратегічних цілей; методи конкуренції в кожному з напрямків
діяльності

підприємства

для

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства та адекватної реакції на загрозу з боку конкурентів (у тому числі
своєчасно «вийшовши» з тих сфер діяльності, де підприємство не має
серйозних конкурентних переваг і де криється потенційна загроза виживанню);
- варіанти нагромадження (втрати) необхідних внутрішніх можливостей
підприємства для забезпечення конкурентоспроможності підприємства за
рахунок більшої збалансованості окремих частин (підсистем) виробничого
потенціалу як основи для досягнення синергії стратегічних напрямків
діяльності.
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Пріоритетним

для

забезпечення

конкурентоспроможності

сучасних

підприємств є наявність, використання та утримання протягом тривалого
періоду чистих постійних конкурентних переваг, які мають характерні риси:
цінність для споживачів, особливість чи унікальність, складність для
дублювання конкурентами.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ
СУЧАСНОСТІ
У статті розглядаються актуальні проблеми навчання персоналу в сучасних
умовах розвитку ринкового господарювання. Висвітлюється зарубіжний досвід
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навчання працівників та запропоновані власні бачення навчальної системи
персоналу та напрямки її удосконалення на підприємствах.
Ключові слова:навчання, система, професійне навчання, HR-менеджер,
програма.
Постановка

проблеми.

Одним

із

головних

завдань

сучасного

підприємства є формування ефективної системи управління, де величезну роль
відіграє навчання персоналу. Навчання персоналу є основним засобом
забезпечення оптимального використання ресурсів та мобілізації кадрового
персоналу. Нині в економіці складається достатньо непроста ситуація, яку
можна охарактеризувати як «кадровий голод». Дана ситуація породжуться
браком висококваліфікованих фахівців в усіх секторах економіки України. За
цих умов якісно побудоване системне навчання є важливим елементом системи
управління персоналом підприємств. Для того, щоб спонукати людей
працювати якісно, недостатньо вивчити потреби персоналу й провести їх
ранжування.

Основна

максимальної

мета

використання

професійного
наявних

навчання

трудових

–

ресурсів,

це

отримання

що

дозволяє

підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства.
Сьогодні система менеджменту організації вимагає нових фахівцівменеджерів спроможних об’єднувати професійні і особистісні навички
персоналу, оновлювати управлінський процес, своєчасно реагувати на запити
зовнішнього
впроваджувати

середовища,
інновації.

приймати
Все

це

ефективні
можливо

за

управлінські
рахунок

рішення,

застосування

інтерактивних технологій та методів навчання в підготовці управлінського
персоналу [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема навчання персоналу
досліджується в роботах таких вітчизняних вчених, як Л.О.Антоненко, О.А.
Бугуцький, В.Д. Бондар, Н. Газенко, В. Галенко, А. Егоршина, П. Журавлева, С.
Занюк, Е. Ильина, А.М. Колот, О.Г. Мельник, М.Й. Малік, А.В. Токар та інші.
Окремим аспектам формування дієвої навчальної системи приділяли увагу такі

182

вчені, як А. Колот, О. Синицька, В. Співак, С. Шапиро, Бердник А. А, Поліщук
Д.І. та інші.
Метою статті є дослідження основних напрямів навчання персоналу та
визначення основних практичних шляхів його вдосконалення в системі
управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. Навчання персоналу – це систематичний
процес формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок,
необхідних для виконання роботи людини або групи людей до досягнення
цілей організації [1].
Навчання кадрів є неперервним процесом їх підготовки до трудової,
суспільної діяльності. Науково-технічний прогрес, що охопив всі сфери
суспільного виробництва, постійно вимагає підвищення професіоналізму і
систематичної зміни змісту і технології праці.
Система професійного навчання персоналу є однією з важливих складових
як системи управління персоналом в організації, так і системи безпеки
підприємницької діяльності. Правильно розроблена система навчання дозволяє
не лише активізувати потенціал людини у напрямі досягнення мети, але й
приносить задоволення працівникові в процесі праці через задоволення його
потреби у розвитку та забезпечує безпечні умови діяльності всього
підприємства.
Одним із досліджуваних аспектів проблеми оптимізації навчання є
визначення одиниці виміру старіння знань фахівця, яка розглядається як період
„напіврозпаду” компетентності. Так, зниження компетентності на 50%
унаслідок появи нової інформації свідчить, що за багатьма професіями цей
період настає менш ніж через 5 років, тобто стосовно системи вищої освіти
втрата знань настає раніше, ніж закінчується навчання. Вирішення цієї
проблеми полягає в переході до безперервної освіти протягом життя, де базова
освіта періодично має доповнюватися програмами додаткової освіти [2]. В
свою чергу базова освіта не є кінцевою та завершеною, а лише виступає як
основа або фундамент, що доповнюється іншими програмами навчання.
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На потребу в професійному розвитку працівника впливає динаміка
зовнішнього середовища, поява нових зразків техніки і технології, зміна
стратегії і структури організації, необхідність освоєння нових видів діяльності.
Керівники на основі спостереження за працівником і з урахуванням його
розвитку, власної думки й індивідуального плану кар'єри формулюють
конкретні цілі розвитку і навчання, якими можуть бути вироблення
професійних навичок, формування певного типу мислення і поведінки,
одержання додаткових знань.
Професійним навчанням охоплюються або тільки що прийняті працівники
для прискорення процесу їхньої адаптації, або працюючі, у яких повинні
з'явитися нові обов'язки; у цьому випадку мова йде про підвищення кваліфікації
кадрів [3].
Потреба фірми в підвищенні кваліфікації її працівників обумовлена:
змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі; ускладненням процесу
управління; освоєнням нових видів і сфер діяльності (для виробничих фірм,
наприклад, мова йде про продукти, ринки збуту).
Як свідчать опитування, що проводилися вченими PEA ім. Г.В. Плеханова,
66-69% опитаних підвищуючи кваліфікацію у зв'язку з потребою в нових
знаннях, 39% — через можливе виникнення такої потреби, 34% — через
внутрішню потребу, 18% — щоб одержати більш оплачувану роботу, 10% —
більш цікаву, 12% — під тиском адміністрації, 7% — унаслідок бажання
змінити професію, 12% — перейти на вищу посаду.
Сучасні програми навчання персоналу мають за мету навчити працівників
знанням, що чітко відповідають посадовим обов’язкам та специфіці роботи.
Сьогодні

на

підприємствах

відбувається

процес

удосконалення

професійного навчання праці робітників. Створюються нові нормативні бази та
література пов’язана з професійними обов’язками.
Все частіше функцію вчителя та створення матеріалів для навчання
персоналу виконує HR–менеджер. Працівник кадрової служби як найкраще
орієнтується в потребі підприємства та ефективно оптимізує процес навчання.
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Робота з організації навчання персоналу починається з оцінки потреби у
навчанні. Джерелами визначення потреби у навчанні є:
- стратегічні цілі та бізнес-план підприємства;
- заявлені потреби у навчанні з боку керівників структурних
підрозділів;
- норми охорони праці та техніки безпеки [4].
HR–менеджер на підставі аналізу потреби у навчанні формує план
навчання персоналу на рік. У ньому вказуються цільові групи, теми навчальних
програм, терміни їх проведення.
Відповідно до плану навчання відділ кадрів формує бюджет.
Розроблений план навчання та бюджет узгоджуються з першим
заступником

директора

та

затверджуються

безпосередньо

директором

підприємства.
Відділ кадрів організовує документальне та методичне забезпечення,
координацію і контроль навчального процесу.
На підставі безперервного моніторингу ринку освітніх і консультаційних
послуг відділ кадрів визначає завдання, основні форми та методи навчання,
зміст навчальних програм, погоджуючи їх з керівниками структурних
підрозділів, здійснює добір викладачів.
Протягом року до плану навчання можуть вноситися оперативні
корективи.
Остаточне

рішення

про

необхідність

змін

приймає

директор

підприємства.
Перелік заходів, які можна віднести до професійного навчання , досить
обмежений. Це тренінги, презентації та онлайн уроки. Досвід передових
підприємств показує що подібні заходи на повну міру забезпечують якісний
рівень знань працівників, тому що в сучасних умовах розвитку менеджменту
вважаються актуальними.
Існує, безліч таких прикладів успішного, ефективного, і в деяких випадках,
нестандартного професійного навчання персоналу, разом з тим спостерігається
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така тенденція, що вітчизняні підприємства питанням з навчання персоналу
приділяють незначну увагу, а якщо і приділяють, то на досить примітивному
рівні ( друкована література, наставництво старшого працівника і т. п.).
Українським підприємствам не вистачає нестандартності у цих питаннях,
індивідуальності, особливості рішень щодо окремого працівника [6].
Виходячи з вищенаведеного, ми б хотіли запропонувати власні заходи
покращення

системи

професійного

навчання

праці

на

вітчизняних

підприємствах:


систематичний аналіз потреб у навчанні;



формування якомога адаптивної під робочий процес літератури та

медійних файлів;


орієнтування на особисті інтереси працівників, їх пріоритетність у

системі особистих, колективних і суспільних інтересів;


залучення працівників до навчальних етапів, що вимагають

нестандартного підходу.
Отже, глибоке розуміння специфіки професійного навчання працівників та
вміння впливати на нього належним чином, потребує від сучасного менеджера
володіння теорією й методами навчання в повному обсязі, вміти визначати
потреби в специфічних знаннях й ефективно залучати працівників до
підвищення рівня знань та навичок.
Висновки і перспективи подальших досліджень. У процесі дослідження
встановлено, що складні умови сьогодення вимагають від керівників
підприємств різнобічного бачення у вирішенні проблем розвитку підприємств
та досягненні цілей управління персоналом, пов’язаних із визначенням потреб
та професійній підготовці працівників. Результати досліджень дають змогу
стверджувати, що оптимальність системи навчання працівників підприємства
полягає у реалізації їх потреб шляхом забезпечення цілеспрямованого,
систематизованого

впливу

керівництва

виконання освітніх заходів.
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підприємства

на

рівень

якості

Запропоновані нами заходи покращення систем навчання на підприємстві,
які орієнтовані на досвід зарубіжних компаній з ефективну систему підготовки
персоналу, на наш погляд, допоможуть вітчизняним підприємствам покращити
умови та результативність праці, спонукатимуть персонал

до стійкого

підвищення забезпечення життєздатності підприємства на ринку.
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Московко Л.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Автором виділено важлива внутрішньо корпоративна проблема, пов’язана з
управлінням персоналу, вивчені і перераховані цілі, принципи, стратегії,
технології, методи управління персоналом в сучасних організаціях. Виділено
основні етапи роботи HR-менеджерів і по кожному етапу роботи описані
сучасні підходи до управління персоналом. Відзначено важливість мотивації,
стимулювання і розвитку персоналу, що сприяє забезпеченню росту
продуктивності праці і послуг, а також виконання головного завдання бізнесу отримання прибутку. Персонал виділений як найважливіший стратегічний
ресурс підприємства.
Ключові слова: управління персоналом; система управління персоналом; HRменеджмент; етапи роботи HR-фахівців; сучасні принципи управління
персоналом; сучасні підходи управління персоналом.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство не стоїть на місці у своєму
розвитку. Замість старих ринків з продажу послуг і товарів створюються нові,
здійснюються прориви в техніці і інноваціях і т. д. Однією з найбільш
серйозних проблем більшості компаній є внутрішньо корпоративна проблема,
пов’язана з управління персоналом [5]. Для вирішення даної проблеми важливо
регулярно проводити аналіз кадрової політики, а також звертати особливу увагу
на це питання в разі збільшення організації, падіння інтересу співробітників в
розвитку організації, невдоволення співробітників існуючою взаємодією,
оплатою праці, високою плинністю кадрів і слабкою адаптацією нових
співробітників організації. Провідна роль в успішній діяльності організації
належить як керівнику, так і персоналу.
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Мета статті. Основною метою бізнесу на думку керівництва є отримання
прибутку організацією. Але незважаючи на цей факт, керівництво повинно
приділяти особливу увагу необхідності задоволення матеріальних, а також
соціальних

потреб

працівників

підприємства.

Персонал

організації

є

найскладнішим об’єктом управління.
Виклад основного матеріалу. Основними принципами управління
персоналом є: принцип підбору персоналу, принцип спадкоємності, принцип
просування працівників, принцип відкритого змагання, принцип поєднання
довіри до працівників і перевірки виконання розпоряджень, принцип
відповідності, принцип автоматичного заміщення відсутнього співробітника,
принцип підвищення кваліфікації, принцип правової захищеності.
Існують такі стратегії організації, з якими тісно пов’язана сучасна стратегія
управління персоналом: підприємницька стратегія, стратегія динамічного
зростання, стратегія прибутковості, стратегія ліквідації та стратегія кругообігу.
Технології управління персоналом згідно можна розділити на наступні
групи: традиційні технології, галузеві, професійні та інноваційні. Для
підвищення ефективності управління персоналом прийнято використовувати
кілька технологій одночасно.
Існує три групи методів управління персоналом організації (способів
впливу на персонал): економічні методи, адміністративні та соціальнопсихологічні [2].
Сутність підходів до управління з часом змінюється. Сучасні фахівці з
підбору персоналу (HR-менеджери) в своїй роботі використовують безліч
різних методик і розробок. Можна виділити наступні етапи роботи HRменеджерів:
1. підбір кадрів;
2. адаптація співробітників в колективі і знайомство зі специфікою роботи;
3. мотивація;
4. оцінка професійних якостей співробітника;
5. розвиток і навчання персоналу [5].
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Для досягнення максимальної ефективності кожного етапу роботи існують
різні сучасні прийоми і підходи, яким необхідно керуватися HR- менеджерам.
При підборі кадрів важливо приділити увагу формуванню образу компанії.
Даний підхід допомагає привернути увагу нових співробітників в компанію.
Для зручності і швидкості підбору персоналу доцільно автоматизувати даний
процес, використовуючи IT-системи. Крім того, багато організацій вдаються до
найму співробітників, що працюють віддалено, так як зараз активно
розвиваються і впроваджуються в компанії різні системи управління
проектами. Які дозволяють співробітником взаємодіяти на відстані. На жаль,
українські компанії рідко вдаються до використання даного способу
вдосконалення системи управління персоналом через невисокий ступінь
відповідальності співробітників. У домашній обстановці значно важче
сконцентруватися на роботі. З іншого боку, цей спосіб заощаджує достатню
кількість часу. Нерідко фахівці з підбору персоналу використовують хитрі
способи. Одним з таких способів є переманювання цінних співробітників з
компаній-конкурентів. Даний підхід отримав назву «агресивний хедхантинг».
Суть підходу полягає в пошуку і пропозиції цінних кадрів найбільш вигідних
умов для роботи, ніж вони мають на нинішньому місці роботи [1].
На другому етапі роботи доцільно надати новому співробітнику
наставника, який познайомить з колективом, культурою підприємства,
допоможе швидко адаптуватися і вникнути в специфіку роботи. Також на етапі
адаптації для зміцнення командного духу використовуються рольові ігри,
проводяться семінари та тренінги.
Третій етап передбачає застосування матеріальної (премії, винагороди) і
нематеріальної мотивації співробітників (грамоти, листи подяки). Також до
нематеріальних способів мотивації можна віднести підвищення самооцінки
працівників, розвиваючи в разі необхідності лідерські якості і стійкість до
стресів.
Для оцінки якостей співробітників проводяться атестації, різні тестування.
Нерідко в крупних компаніях HR-менеджери для збільшення ступеня
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об’єктивності оцінки змушені вдатися до допомоги сторонніх фахівців. Одним
із способів комплексної оцінки персоналу є Ассессмент-центр. Дана технологія
оцінки існує вже більше 50-ти років і є досить ефективною [5]. Тільки в
комплексі, проводячи оцінку всіх факторів, що впливають на високоефективне
використання кожного працівника, забезпечення раціональної розстановки і
підбір кадрів, можна говорити про застосування всіх можливих важелів і
інструментів грамотного і професійного розподілу і використання праці на
підприємстві [4].
Для розвитку персоналу доцільно відправляти співробітників на курси
навчання, проводити лекції, ділові ігри, а також виділяти час на самостійне
навчання [1].
Важливим фактором в управлінні персоналом є людські взаємини. Згідно з
оцінкою західних експертів, успіх сучасної організації на 85% залежить від
його вміння працювати з людьми, і лише на 15% - від професійних знань і
умінь. Причому, завдання керівника полягає в отриманні максимальної вигоди
від

уміння

і

навичок

співробітників

при

максимально

можливому

матеріальному і психологічному задоволенні працівників. Незадоволеність
персоналу своєю працею відбивається на неефективності роботи організації в
цілому [2]. Для того, щоб уникнути подібних проблем доцільно дотримуватися
наступних принципів: бюрократія, гнучкість, децентралізація, адаптивність,
єдиноначальність, спеціалізація, корпоративність [1]. Принцип бюрократії
полягає в тому, що вища ланка керівництва панує над основною частиною
персоналу в розумних межах для того, щоб напрямки діяльності організації
строго виконувалися. Основа принципу гнучкості - система управління
пристосовується відповідно до змін цілей об’єкта управління та умовами
роботи. Принцип децентралізації заснований на тому, що стратегічні підрозділи
або окремі керівники автономні як у вертикальному, так і в горизонтальному
розрізі системи управління персоналом, при цьому можлива передача прав і
відповідальності на нижні рівні. Система управління оперативно реагує на
зміни у зовнішньому середовищі і своєчасно перебудовується (принцип
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адаптивності). Влада концентрується у лінійних керівників. Отримуючи
завдання, працівник виконує його і звітує перед безпосереднім начальником
(принцип єдиноначальності). Принцип спеціалізації полягає в тому, що праця
розділяється за напрямками, однорідні функції концентруються в сформованих
окремих

підрозділах.

Принцип

корпоративності

полягає

в

тому,

що

враховуються інтереси всіх працівників (від керівника до підлеглих), що
забезпечує зацікавленість і об’єднання зусиль в досягненні загальних цілей.
Головним завданням управління персоналом і організацією в цілому є
формування ефективної команди, що в свою чергу сприяє досягненню успіху
сучасної організації.
Все це говорить про те, що керівнику організації необхідно ставитися до
персоналу як ефективного потенціалу організації; створювати комфортний
соціально психологічний клімат для сприятливої діяльності персоналу на всіх
рівнях управління. Крім того, керівник повинен систематично удосконалювати
систему управління персоналом, використовуючи різні методи, методики.
Один із принципів формування ефективної команди - принцип Іцхака
Адізеса PAEI [3]. PAEI - це абревіатура від англійських Produsing (виробництво
результатів),

Administrating

(адміністрування),

Enterpreneuring

(підприємництво), Integrating (об’єднання, кооперація). Згідно з методологією
PAEI, І. Адізеса співробітників оцінюють і класифікують за ступенем
ефективності в кожному з базових напрямків управлінської діяльності.
Результатом оцінки стає індивідуальна характеристика, яка відображає ступінь
оволодіння всіма чотирма напрямками управлінської діяльності від чудової до
незадовільної. Згідно з правилами системи РАЕI, керівник - особа, відмінно
справляється з одним або двома основними напрямками управлінської
діяльності і задовільно - з іншими. Лідер же - співробітник, який не має
незадовільних оцінок, і процвітаючий в області інтеграції та зв’язків в
колективі і одному (рідше двох) інших напрямках. Узгоджена робота керівника
і лідера або лідерів, які «закривають» в результаті всі чотири напрямки,
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забезпечує підприємству ефективну взаємодоповнюючу управлінську команду
[3].
Ще один принцип управління персоналом І. Адізеса - принцип Capi
(Coalesced Authority, Power, Influence), який полягає в об’єднанні повноважень,
влади і впливу. Повноваження - це наявності прав на затвердження рішення.
Влада - сила, від якої залежить впровадження рішення. Вплив - досвід, вже
наявний в сфері прийняття рішення [3].
Висновки. Підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна зробити
висновок, що суть управління персоналом на сучасному етапі розвитку полягає
в наявності конкурентоспроможного HR, який і складе головну цінність для
компанії. Безумовно, для забезпечення зростання продуктивності праці, високої
якості вироблених товарів і послуг необхідно повною мірою мотивувати,
стимулювати

і

розвивати

персонал.

Сьогодні

персонал

підприємства

розглядається як найважливіший стратегічний ресурс підприємства.
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Омелянюк Я.Я.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У статті розглянуто інноваційні моделі управління персоналом та механізми
впливу на ключовий ресурс компанії в умовах швидкої зміни бізнес середовища.
Аргументовано концептуалізацію управління персоналом в теперішній час.
Визначено

моделі

управління

персоналом

підприємства.

Представлено

порівняльний аналіз з вітчизняними та зарубіжними механізмами підвищення
мотивації персоналу.
Ключові слова: управління персоналом, механізм, модель управління, мотивація
персоналу, менеджмент.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день кожен бізнес намагається
впроваджувати радикальні дії зі своєї сторони для того, щоб втриматись в
конкуренто-спроможному середовищі. 9 нових компаній з 10 закриваються в
перший рік своєї роботи. Чому так відбувається? Дивлячись на досвід
вітчизняних та зарубіжних компаній можна сказати, що найголовнішим
ресурсом, який відповідає за ефективну роботу підприємства і вирішення
завдань, які напряму пов’язані з підвищенням конкурентоспроможності та
отриманням прибутку полягає в якості персоналу компанії. Саме цей ресурс
потребує постійного впровадження інновацій.
Менеджмент

персоналом

являється

одним

з

багатьох

елементів

управлінської діяльності, який визначає місце людини в організації [1].
Термін «управління» можна розглядати під різною точкою зору. Можна
пояснювати як «управління людськими ресурсами», «управління персоналом»,
або ж «управління людиною». Можна зробити висновок, що різниці між цими
поняттями немає, але для теорії менеджменту ці терміни мають кардинально
різне тлумачення. Суттєву роль в підвищенні якості менеджменту персоналу
відіграє вибір моделі управління.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні науковці все частіше
досліджують питання сучасних моделей та механізмів управління персоналом.
З

останніх

найбільших

досліджень слід

дослідників, зокрема: В.В.

віднести

роботи

зарубіжних

Близнюка, Д.П. Богині, О.А. Грішнової, А.М.

Колота, О.Ф. Новікової, В.М. Петюха, А.А. Чухно. Проте, постійні і неминучі
зміни, які відбуваються в управлінні персоналу через тенденції в світі,
потребують постійного порівняльного аналізу та оцінювання вітчизняного
досвіду з покращення методів управління персоналом з масштабним
зарубіжним досвідом..
Мета статті. Метою дослідження є розглянути особливості сучасних
моделей управління персоналом та виявити найефективніші механізми
управління. Розробити методичні підходів разом з рекомендаціями, які слід
впровадити в роботу для покращення системи управління персоналом.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні, в умовах нестабільної фінансової
ситуації в світі, важливо організовувати на підприємстві всі робочі процеси так,
щоб вони працювали як один злагоджений механізм. За для постійної
стабільності в середині організації та збереження суттєвих переваг перед
конкурентами.
Оцінити

ефективність

діяльності

підприємства

можна

за

рівнем

професійних якостей персоналу та якої стратегії розвитку управління
дотримується керівництво. За для можливості підприємства функціонувати
протягом довгого періоду часу разом з сучасними тенденціями йому слід
застосовувати адекватну стратегію щодо роботи та навчання з персоналу.
Управління персоналом стає найважливішою передумовою формування
успішного управління в умовах існуючих вимог забезпечення розвитку
підприємств [1]. Управління персоналом на вітчизняних підприємствах має під
собою таке підґрунтя: планування, етапи підбору, підготовки, оцінка
можливостей та постійне навчання персоналу, яке спрямоване на розумне
використання та підвищення продуктивності праці. Однак на практичному
досвіді стратегія управління персоналом – це система управлінських рішень, які
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цілком направлені на впровадження і досягнення цілей, місії організації, які
пов’язані з подальшим розвитком, або ж трансформацією. Так як центральним
ресурсом, який виробляє продукт або ж послугу та забезпечує життєдіяльність
підприємства, являється трудовий персонал, тому стратегія управління
персоналом

стає

центральною

функціональною

стратегією.

Стратегію

управління персоналом слід розуміти як перспективний (стратегічний) план
забезпечення потреб підприємства в конкурентоспроможному персоналі, який
базується на системі теоретичних поглядів, ідей, принципів та узгоджений з
генеральною стратегією [2].
Виходячи з того, що управління підприємствами здійснюється в умовах
глобалізації ринкових відносин підвищення конкуренції та змін, розвиток
підприємства може здійснюватися лише на основі стратегічного управління. В
даному випадку, персонал розглядається як об‘єкт стратегічного управління,
адже людський капітал може утворювати додаткову цінність підприємства й
конкурентні переваги [3]. За такими показниками: наскільки вмотивована до
праці команда та яка компетенція в працівників можна оцінити людський
потенціал та життєвий цикл

організації. Стратегія управління трудовим

колективом розробляється з врахуванням не лише інтересів керівної ланки, а й
інтересів кожного члена команди. Включає в себе розстановку цілей управління
персоналом (звертається увага на економічні показники; враховуються потреби
та інтереси персоналу; має створюватись ідеологія та непорушні принципи по
роботи з персоналом). Тому не слід забувати, що стратегія управління
персоналом ефективна настільки, наскільки успішно співробітники організації
використовують свій потенціал для реалізації поставлених перед нею цілей і
наскільки ці цілі є досягнутими [6].
В зарубіжних компаніях даному аспекту приділяється значно більше часу
порівняно з вітчизняними організаціями. Плануючи персонал закордонні
компанії виділяють основні завдання такі як: приєднання та мотивація
кандидатів з необхідним досвідом, вмінням та кваліфікацією; постійним
підвищенням якості трудового дня методом впровадження гнучких графіків
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роботи; впровадження розгорнутих посадових інструкцій з детальним описом
всіх можливих ситуацій замість жорстких штрафів. Розглянемо на прикладі
двох моделей управління.
Якщо подивитись на американський ринок праці, то можемо спостерігати ,
що їхні фахівці професіонали у дуже вузькій галузі. Тому їхнє кар’єрне
зростання відбувається лише по вертикальній ієрархії. Наприклад, фахівець по
економіці буде робити кар’єру лише в даній області. Це значно обмежує
варіанти кар’єрного зростання по рівнях управління і значно частіше можна
спостерігати перехід кадрів до інших компаній. Пропонуючи свою кандидатуру
на нове місце роботи кожен кандидат проходить тестування для того, щоб
керівництво могло оцінити професійні якості та навички. Після цього
починається так званий період адаптації. Під час цього етапу працівника
ознайомлюють з його обов’язками та інструкціями, які відповідають саме його
спеціалізації роботи, з функціоналом та діяльністю всієї організації в цілому та
її структури.
Управління персоналом в Японії значно відрізняється, є певні відмінності.
Працівників наймають на тривалий або довговічний термін, заробітна плата
підвищується за кількість пророблених років та персонал має брати участь у
профспілках, які створюються компанією.
В Україні є відділи по роботі з персоналом. В їхні обов’язки входить:
наймання та звільнення персоналу, іноді – організація навчального процесу.
Дані відділи не виконують й половини функцій, якими мають займатись.
Найчастіше такі відділи складаються з працівників низької кваліфікації.
В закордонних підприємствах кадрові відділи у свою діяльність залучають
різні види аналізу та способи планування персоналу. Наприклад, при відборі
нових кадрів в фірмах США використовують методи психологічного аналізу
(аналіз фото за допомогою фізіономічних таблиць, анкета та лист-заява). Щоб
підібрати одного кандидата в Японії на це фахівці витрачають 48 годин, а в
Америці близько 16-18 годин [4]. В компаніях нашої країни виникає проблема з
навчанням керівників підприємства. Наприклад, за кордоном існує безліч
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курсів при бізнес-школах та при найкращих вищих навчальних закладах світу.
Ефективним

завданням

управління

є

організація

роботи

персоналу

підприємства таким чином, щоб конкурентні переваги персоналу, відносно його
професійно-кваліфікаційних якостей (компетенцій) та потенціалу, органічно
вписувалося в синергетичну єдність загальної діяльності всіх аспектів
організації,

тому

використання

інструментарію

ціннісноорієнтованого

управління є своєчасним. Ідея управління персоналом полягає у визначенні всіх
можливих шляхів створення цінності підприємства в обраній сфері діяльності
та прийнятті рішень щодо вибору кожного з них, виходячи з наявних та таких,
що можуть бути сформовані. Впровадження положень ціннісноорієнтованого
підходу на підприємстві, спрямовано на оптимізацію кадрової політики та
забезпечення
довгостроковій

на

цій

основі

перспективі,

конкурентоспроможності
й

передбачає

підприємства

формування

в

комплексу

організаційних передумов, що мають сприяти поступовим позитивним змінам в
його діяльності. Результатом таких якісних перетворень має стати безперервне
удосконалення та підвищення ефективності функціонування підприємства [5].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Можна зробити
висновок, що ситуація на підприємствах нашої країни вимагає негайного
залучення та просування інноваційних технологій в управління трудовим
колективом. Дивлячись на досвід зарубіжних країн, а саме застосування
Американської та Японської моделей, можна впевнитись, що це гарантує
перехід від непрацюючої структури, яка не в силах аналізувати та вирішувати
проблеми в кадровій політиці організації в теперішній час, до суттєво дієвої
системи менеджменту персоналом, які успішно функціонують за межами
України протягом багатьох років. Застосовуючи знання з досвіду сучасних
світових компаній Східної Азії, Західної Європи та США можна реально
підвищити якість стратегічного управління персоналом на підприємствах нашої
країни і разом з тим це суттєво впливатиме на конкурентне середовище не лише
на внутрішньому ринку, а й світовому. Впровадження успішного зарубіжного
досвіду формування стратегій управління персоналом підприємств зможуть
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вирішити сучасні проблеми економічного розвитку України. З теперішнім
прагненням України долучитись до Європейського союзу та за для
підвищенням ринкової економіки варто постійно аналізувати ринок праці
України. Потрібно постійно розвивати методи, моделі, механізми управління
персоналом, при цьому враховувати досвід зарубіжних країн, які застосовують,
наприклад, Японську або Американську модель управління персоналом.
Враховувати аспекти роботи установи і долучати до цього досвід та знання
різних країн. Якщо долучати в підприємства нову модель управління
персоналом, на нашу думку, краще звернути увагу на японську модель.
Основною ціллю має стати підвищення продуктивності праці. Щоб це
впровадити,

потрібно

навчити

вітчизняний

персонал

відчувати

відповідальність за кожен пророблений крок в роботі. Разом з цим варто
переглянути оплату праці, методи мотивації та заохочення, можливості
кар’єрного зростання, покращення професійної кваліфікації, постійного
навчання, відношення керівних ланок до підлеглих. Якщо звертати увагу і
переймати досвід Японської моделі, то варто звернути увагу, що вся інформація
має бути відкрито для працівників компанії, за для розуміння працівників того,
куди компанія націлена, які перспективи розвитку. Для такого ознайомлення
компаніям варто створювати корпоративні сайти, власні випуски газет,
буклети. Даний підхід покращує лояльність і гармонію в відносинах колективу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ
МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті досліджено основні тенденції впровадження системи мотивації на
підприємстві та визначено загальні проблеми, які виникають у зв’язку з цим
процесом.
Ключові слова: мотивація персоналу, потреби, стимули, система мотивації,
стимулювання, мотиваційні чинники.
Постановка проблеми. Сьогодні дуже важко уявити собі підприємство,
яке не хотіло би отримувати гроші від своєї діяльності. Бізнесмени та
підприємці докладають чимало зусиль для того, щоб їх бізнес був
конкурентоспроможним та прибутковим: придумують різноманітну рекламу,
розробляють якісний дизайн упаковки, вкладають кошти в інші засоби
просування продукту. А також по максимуму використовують свої людські
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ресурси – персонал. Проте не всі управлінські діячі думають про те, чи
достатньо мотивовані викладатися на повну їхні працівники. Адже для
досягнення мети і виконання плану по виробництву і продажу на підприємстві
працівника необхідно, в першу чергу, правильно мотивувати і спрямувати його
стимули на користь компанії. Тому розробка і впровадження ефективної та
досконалої системи мотивації в організації є одним із її першочергових завдань
при формуванні менеджменту підприємства.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями проблем мотивації та їх
впливом на створення системи мотивації займалося багато вчених та науковців.
Серед зарубіжних можна зустріти прізвища вчених: А. Маслоу, Е. Мейо, М. В.
Врум, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Кллеланд, що розробили теорії мотивації, на яких
зараз базуються інші дослідження у цій сфері. Науковці близького зарубіжжя –
Б. М. Генкина, А. Я. Кібанова, Н. В. Самоукін та інші – також приділили значну
увагу вивченню мотивів та стимулів працівника. Проблема мотивації персоналу
викликає великий інтерес і серед науковців та професіоналів у сфері управління
персоналом: К. В. Ковальська, Ю. М. Степанцова, С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк,
С. Ф. Покропивний, О. О. Гетьман, В. М. Шаповал та багато інших.
Мета статті. Визначити, які характеристики

та проблеми потрібно

враховувати при створенні та впровадженні системи мотивації на будь-якому
підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж втілювати систему мотивації на
підприємстві, потрібно визначити актуальні тенденції, які присутні на
сучасному ринку, де розгортають свою діяльність та ведуть бізнес підприємці:
- багато працівників звільняються і шукають іншу роботу через низький
рівень заробітної плати та її несвоєчасну виплату;
- щорічно завдяки пункту вище рівень безробіття збільшується, адже не
завжди звільненим вдається знайти краще місце роботи;
- показник задоволеності працею знижується через непорозуміння з
керівництвом, колективом та монотонними завданнями;
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- через відсутність перспектив кар’єрного росту показник плинності
персоналу зростає;
- зростає також невдоволеність працівників умовами праці.
Ці тенденції головним чином визначають напрямок розвитку системи
стимулювання. [6]
Форми стимулювання персоналу поділяються на 4 групи: матеріальна
винагорода, компенсації, нематеріальне стимулювання, змішане стимулювання.
Матеріальна винагорода розглядається як базова для будь-якої країни і
умов праці. Система матеріальних стимулів праці складається з різноманітних
спонукальних мотивів, які доповнюють один одного і пов’язані єдиним
процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової
діяльності. Розподіл заробітної плати включає оцінку кількості і якості
витраченої праці, здійснення на її основі матеріального заохочення і
матеріальних санкцій.
Компенсації - специфічний набір інструментів стимулювання працівників
у міжнародній фірмі (особливо при закордонних призначеннях). Це головне, що
відрізняє

системи

винагородження

у

національному

середовищі

від

міжнародного. Фірми компенсують працівнику реальні і передбачувані затрати,
пов’язані з переміщенням (транспорт, оренда приміщень, харчування), а також
надають соціальні виплати та пільги (на навчання дітей, проведення свят,
відпусток).
Нематеріальне стимулювання являє собою класичні форми мотивації
співробітників

без

матеріального

винагородження

(подяки,

нагороди,

заохочення, нова робота, дострокове просування), а також ігри, конкурси,
програми загального, спеціального навчання.
Змішане

стимулювання

використовує

комбіновані

(матеріальні

і

нематеріальні) форми і тому є необхідним доповненням до основного
стимулювання і компенсації. Різноманітні прийоми мотивування працівників
(призи, подарунки, пенсійні і страхові програми, медичне страхування,
службова машина, відпочинок за рахунок фірми, розважальні поїздки)
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спрямовані на зміцнення лояльності працівників сьогодні і продовження їх
активності роботи у майбутньому. [1]
Проте в нинішній час багато підприємств на Україні застосовують ці
форми частково, тобто лише певні її елементи, найчастіше ті, які є простими і
не потребують особливої уваги. Тому система мотивації виходить не
комплексною, а її елементи не мають зв’язку між собою. До того ж, такі заходи
часто мають короткотерміновий характер, без перспектив на майбутнє. [7]
Іншою проблемою є загальний, а не індивідуальний

підхід до

винагородження персоналу. Будь-який працівник хоче бачити нагороду (при
чому найчастіше матеріальну) за свої конкретні досягнення, а не тільки за
роботу всього відділу чи колективу. Більшість керівників ігнорують такі
стимули.
Маловживаними та недосконалими є такі методи мотивації в організації,
як оплата навчання працівника для підвищення його кваліфікації, виплати за
понаднормове використання робочого часу. Рідко надаються пільги на
користування житлом, транспортом, харчування тощо. [5]
Управлінці кожного підприємства повинні створювати таку систему
мотивації, яка відповідала би стратегічним цілям, при цьому пристосовуючи її
до зовнішніх умов та ситуації на ринку. Виявляти недоліки та нейтралізувати їх
– також одне з завдань при формуванні системи мотивації.
При розробці системи мотивації необхідно також враховувати питання,
пов’язані з розробкою загальної стратегії організації та політики її діяльності.
Зазвичай обрана стратегія мотивації в цілому впливає на систему мотивації і
спрямовує її на безперервне залучення, мотивацію і збереження цінних кадрів
(людських ресурсів), які мають значний вплив на розвиток та досягнення цілей
підприємства. Крім того, ця стратегія повинна відповідати корпоративним
цінностям та етиці організації, забезпечуючи ефективність її діяльності.
За допомогою стратегії мотивації можливо досягти та закріпити
конкурентні сталі переваги на ринку. При активному розвитку та підтримці
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високих показників праці персоналу цілі організації швидко стануть
досягнутими, а результативність – стабільною та конкурентоспроможною.
Мотивація праці є двостороннім процесом: працівники, підпорядковані
керівнику, починають краще розуміти психологічні основи внутрішнього
середовища організації, так само як і керівник; у керівника формуються більш
демократичні підходи до управління; і у всіх співробітників з’являється чітке
розуміння впливу і значення мотиваційних процесів. [2]
Система мотивації на рівні підприємства повинна базуватися на таких
вимогах:
- надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового
просування за критерієм результативності праці;
- узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого
внеску в загальний успіх;
- створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та
добробуту всіх працівників;
- забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності,
реалізації здібностей працівників;
- підтримування в колективі атмосфери довіри й зацікавленості в реалізації
загальної мети. [4, с. 375]
Зарубіжні та вітчизняні вчені за багато років досліджень виявили безліч
мотиваційних чинників, проте найважливішими та найпоширенішими досі
залишаються чотири з них: гроші, кар’єрний ріст, визнання, самореалізація.
Найчастіше як стимул до роботи виступає грошова винагорода за
результати виконаних робіт. Достойна оплата викликає позитивні емоції у
працівника, які стимулюють його продовжувати виконувати свої обов’язки і
далі. Недостатня оплата праці спричиняє незадоволеність працівника,
демотивує його, знижує рівень результативності виконуваних дій. З іншої
сторони, іноді отримання зарплати також не приносить задоволення, особливо
коли її виплачують невчасно або коли її рівень не змінний протягом тривалого
часу.
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Кар’єрний ріст також впливає на рівень зарплати. Якщо доволі довго
працівник виконує окрім своїх основних обов’язків низку понаднормових
обов’язків, то рано чи пізно він попросить або надбавку, або просування по
кар’єрним сходинкам. Якщо ні перший, ні другий мотив не буде задоволено,
скоріше за все такий працівник звільниться на користь місця, де його оцінять
«дорожче».
Звідси випливає третій мотиваційний чинник – визнання. Будь-який
працівник бажає, щоб оцінювали результати його праці не тільки матеріально, а
й признавали його унікальні здібності та навички, цінували внесок, який він
робить у розвиток підприємства, поважали за набутий досвід, і взагалі
розглядали його не як фішку в грі, а як окремий, зі своїм якісним набором
характеристик індивід компанії.
При цьому грає роль також можливість самореалізації та вдосконалення
якісних та кількісних показників праці, набуття нового досвіду, втілення нових
ідей в стратегічний план розвитку підприємства (якщо це можливо).
Таким чином, ефективна мотиваційна система повинна опиратися на
використання комплексу мотиваційних чинників, а не окремих його одиниць.
До того ж, є цілий ряд інших характеристик для формування системи мотивації,
які базуються на сприянні працівника, а саме:
1) система мотивації повинна бути простою і зрозумілою для працівника, а
заохочення має відбуватися по можливості відразу, як реакція на позитивний
результат роботи;
2) розміри

заохочення

мають

бути

економічно

та

психологічно

обґрунтованими;
3) система заохочення

повинна формувати

у працівника

відчуття

справедливості матеріальних винагород і сприяти підвищенню зацікавленості
працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної роботи, але і роботи в
колективі;
4) взаємозв’язок між результатами та винагородою має бути чітко
видимим.
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Ставлення працівника до роботи залежить від того, як він розуміє ці
аспекти, як він бачить свою трудову діяльність та якими стимулами керується.
[3, с. 168]
При побудові систем мотивації керівники повинні враховувати не тільки
взаємозв’язок мотивів людини, але і їх мінливу природу. Ці зміни необхідно
розуміти та вміти вчасно на них реагувати.
Практичне втілення системи мотивації та стимулювання працівників
обов’язково відбувається завдяки використанню широкого кола методів:
організаційно-виробничих,

соціальноекономічних,

адміністративних,

інформаційно-роз`яснювальних, соціальнопсихологічних, правових. [3, с. 169]
Висновки. Отже, при втіленні системи мотивації на підприємстві
необхідно враховувати тенденції, які присутні в зовнішній діяльності, адже
вони впливатимуть на вибір тієї чи іншої стратегії стимулювання. Багато
підприємств використовують форми та види мотивації частково, що спричиняє
короткотерміновий характер мотивації, відсутність взаємозв’язку між її
елементами. Використання загального підходу замість індивідуального може
викликати невдоволення працівника. Мотиваційна система повинна відповідати
стратегічним

цілям

компанії,

адже

конкурентоспроможність. Розробка

це

може

підвищити

її

мотиваційної моделі є двостороннім

процесом: керівник повинен розуміти стимули працівника, а працівник, в свою
чергу, - цілі організації та їх співпадання з його власними мотивами. Звідси
випливають і вимоги до системи мотивації – в першу чергу, вона повинна бути
зрозумілою і простою, а система заохочень – економічно та психологічно
обґрунтованою. При цьому необхідно зважати на головні мотиваційні чинники,
які спонукають працівника показувати позитивний результат. Система
мотивації повинна мати перспективу на майбутнє.
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УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ
ПРАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
В статті проаналізоване поняття корпоративної репутації підприємства,
його складові, розглянутий процес управління репутацією. Було розглянуте
поняття іміджу підприємства. За допомогою методу надлишкового прибутку
визначено вартість внутрішньо сформованого гудвілу ПрАТ «Миронівський
Хлібопродукт»,

а

також

проведене

соцопитування
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репутації

корпоративна

соціальна

підприємства.
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гудвіл,

Постановка проблеми. Перебуваючи в конкурентному оточенні, фірми
вдаються до безлічі різних форм і методів конкурентної боротьби, які часто
далеко виходять за межі традиційної конкуренції продуктом. Актуальність
даної теми полягає в тому, що одним з таких методів, що здатен зробити
істотний вплив на конкурентоспроможність підприємства, є поліпшення ділової
репутації підприємства на ринку за рахунок використання репутаційного
потенціалу.

А

тому,

важливо

правильно

здійснювати

управління

корпоративною репутацією підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ділової репутації
та іміджу компаній займалися такі вчені: Бондаренко В.М., Гребешкова О. М.,
Єлісєєв В. М., Ханьков В. Ю., Іонін Є. Є., Щербакова К. та інші. Проте,
недостатньо

розглянутою

залишається

проблема

оптимальних

методів

визначення внутрішньої вартості гудвілу для конкретної компанії.
Мета статті: дослідження корпоративної репутації ПрАТ «Миронівський
Хлібпродукт» та здійснення її вартісної оцінки.
Виклад

основного

матеріалу.

Сутність

управління

полягає

в

безпосередній практичній організації діяльності керованих об’єктів при
виконанні ними встановлених завдань. Процес управління в даному випадку
слід розглядати як одне зі специфічних видів соціальних взаємин суб’єкта з
об’єктом. Під практичною організацією слід розуміти невід’ємну властивість
управління.
Під управлінням репутацією слід розуміти практику, спрямовану на
формування громадської думки про організацію шляхом здійснення впливу на
інформацію про дану організацію (як в мережі інтернет, так і поза нею).
Першим кроком в управлінні репутацією організації на сьогоднішній день,
як правило, є моніторинг посилань на організацію або бізнес в цілому, в першу
чергу, за допомогою соціального моніторингу засобів масової інформації та
ретельно оброблених пошукових запитів [7, с. 80].
Корпоративна репутація є «м’якою» концепцією в рамках управління
організацією. Це загальна оцінка і реалізація управлінських рішень, в якій
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організація

проходить

своїми

внутрішніми

і

зовнішніми

шляхами,

з

урахуванням зацікавлених сторін на основі своїх минулих дій і ймовірності
своєї майбутнього поведінки. Організація може мати кілька різних репутацій з
кожної зацікавленої сторони відповідно до їх досвіду у вирішенні цієї проблеми
або в тому, що вони чули про це від інших [1, с. 495].
Багато організацій розуміють важливість хорошої репутації, відводячи
даному питанню щоденну роботу. З іншого боку, багато організацій вважають,
що їх головний актив – це саме їхнє добре ім’я або репутація. Вони активно
працюють, щоб побудувати свою хорошу репутацію, щоб побудувати «банк
доброї волі» по відношенню до них [10].
Основні переваги доброї репутації можна знайти в таких аспектах:
1. Перевага клієнтів у веденні бізнесу саме з цією організацією, коли
товари і послуги інших підприємств доступні за аналогічною ціною і якістю;
2. Підтримка зацікавлених сторін, що надається даній організації за часів
зниження активності, економічного спаду;
3. Значення організації та її частка на ринку [6].
Хоча репутація є нематеріальним активом, дослідження показує, що
повсюдно хороша репутація явно підвищує цінність організації і забезпечує
стійку конкурентну перевагу. Бізнес може досягти своїх цілей легше, якщо він
має хорошу репутацію, особливо це серед таких суб’єктів: найбільші клієнти,
лідери громадської думки в ділових колах, постачальники та поточні і
потенційні партнери.
Імідж організації – це образ компанії, який формується в суспільній та
індивідуальній свідомості, за допомогою засобів масової комунікації і
психологічного впливу. Він необхідний для формування довіри потенційних
споживачів. Імідж організації виступає одним з факторів для вступу споживачів
в фінансові взаємовідносини з компанією. Позитивний імідж компанії підвищує
конкурентоспроможність організації, є одним з факторів комерційного успіху
[4, с. 496].
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Приватне акціонерне товариство «Миронівський хлібпродукт» – одна з
провідних агропромислових компаній України, що має виробничі активи в
Нідерландах, Словенії, Словаччині та дистрибуційний офіс в ОАЕ [5].
Холдинг володіє такими брендами:


«Наша Ряба»;



«Qualiko»;



«Легко!»;



«Бащинський»;



«Ukrainian Chicken».

Компанія складається з 11 дистрибуційних центрів (хабів) у великих
містах країни. Продукція компанії представлена в 80 країнах.
15

тpaвня

2008

pоку

пiдпpиємcтво

cтaло

пеpшою

укpaїнcькою

ciльcькогоcподapcькою компaнiєю, якa зaлучилa iноземний кaпiтaл пiд чac
пpоведення IPO нa Лондонcькiй фондовiй бipжi. Aкцiї пiдпpиємcтвa
котиpуютьcя пiд кодом MHPC. Пapтнеpaми холдингу у великих iнвеcтицiйних
пpоектaх є Мiжнapоднa фiнaнcовa коpпоpaцiя (IFC), гpупa Cвiтового бaнку,
Євpопейcький iнвеcтицiйний бaнк тa пpовiднi євpопейcькi iнвеcтоpи [10].
Оcкiльки

дaне

пiдпpиємcтво

cтaло

пеpшою

вiтчизняною

ciльcькогоcподapcькою компaнiєю, що вийшлa нa IPO нa мiжнapодних
фондових бipжaх, це покpaщило pепутaцiйнi покaзники компaнiї як cеpед
бiзнеc-пapтнеpiв, тaк i cеpед cпоживaчiв тa потенцiйних пpaцiвникiв, якi
пpaгнули знaйти pоботу в дaнiй cфеpi.
Як зaзнaчaєтьcя нa офiцiйному caйтi компaнiї, пpозоpicть ведення бiзнеcу,
виcокa pепутaцiя вiдповiдaльної компaнiї, cильнa коpпоpaтивнa тa дiловa етикa,
лiдеpcтво нa pинку, отpимaне шляхом чеcної конкуpенцiї з якicною пpодукцiєю
– незмiннa фiлоcофiя гpупи компaнiй ПpAТ «Миpонiвcький хлiбпpодукт» з
моменту її cтвоpення i до cьогоднi.
9 жовтня 2017 pоку гpупa компaнiй ПpAТ «Миpонiвcький хлiбпpодукт»
пpиєднaлacя до Cвiтової меpежi Укpaїни (UNIC), cтвоpеної Paдою бiзнеcомбудcменa

Aльгipдaca

Шемети

зa
210

пiдтpимки

Євpопейcького

бaнку

pеконcтpукцiї тa pозвитку, пiдтвеpджуючи cвою пpихильнicть виcоким
cтaндapтaм бiзнеcу, тa Оpгaнiзaцiї економiчного cпiвpобiтництвa тa pозвитку
(ОЕCP).
Фiлоcофiя MХП булa cтaбiльною i незмiнною з моменту cвого cтвоpення.
Для гpупи компaнiй ПpAТ «Миpонiвcький хлiбпpодукт», звичaйно, вaжливо
бути лiдеpом в aгpопpомиcловому cектоpi Укpaїни, aле, що ще вaжливiше, мaти
добpу pепутaцiю чеcного бiзнеcу, якому довipяють нa cвiтових pинкaх. MХП iз
зaдоволенням пpиєднуєтьcя до вaжливої тa cвоєчacної iнiцiaтиви (UNIC),
cтвоpеної Paдою бiзнеc-омбудcменa [4].
В оцiнцi pепутaцiї можнa видiлити двa пiдходи – кiлькicний i якicний. В
paмкaх цих пiдходiв icнує безлiч cпоcобiв оцiнки дiлової pепутaцiї, i це вcього
лише вiдобpaжaє icнуючi вiдмiнноcтi у визнaченнi цього поняття. В дaний чac
cклaлоcя кiлькa оcновних пiдходiв до визнaчення вapтоcтi дiлової pепутaцiї. До
якicного пiдходу вiдноcятьcя метод cоцiологiчних опитувaнь i екcпеpтний
метод, поcлiдовники яких дотpимуютьcя думки пpо те, що пiдpaхувaти точну
вapтicть гудвiлу не можнa, a можнa тiльки зaфiкcувaти її змiну – в гipшу чи
кpaщу cтоpону.
Зa методом нaдлишкового пpибутку, можнa визнaчити вapтicть його гудвiл
тa як вiн впливaє нa вapтicть компaнiї [3, c. 194].

Де G – вapтicть внутpiшньо cфоpмовaного гудвiлу, OP – опеpaцiйний
пpибуток,

– cеpедньогaлузевa pентaбельнicть, ОC – опеpaцiйнi витpaти

компaнiї, K – cтaвкa кaпiтaлiзaцiї.
Pозpaхунки гудвiлу компaнiї ПpAТ «Миpонiвcький хлiбпpодукт»:

Piвень pентaбельноcтi пiдпpиємcтв, що пpaцюють в cфеpi ciльcького
гоcподapcтвa, в 2019 pоцi cтaновив 3,1%, зa дaними Деpжcтaту. Cтaвкa
кaпiтaлiзaцiї пpийнятa нa piвнi 10 % [2, c. 34], з уpaхувaнням доcтaтнього piвня
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pизику чеpез неcтaбiльнicть економiчної cитуaцiї в кpaїнi тa її впливу нa
pозвиток гaлузi зaгaлом.
Недолiком цього методу є недоcтaтнє вpaхувaння гpошових потокiв i, як
pезультaт, недоcтaтнє pозкpиття впливу гpошових коштiв нa фоpмувaння
дiлової pепутaцiї пiдпpиємcтвa. Цю пpоблему можнa виpiшити, вpaхувaвши
cтупiнь монетизaцiї опеpaцiйного доходу, що дозволить оцiнити гудвiл у
фоpмувaннi мaйбутнiх гpошових потокiв.
Тому вaжливо додaтково вpaховувaти piвень монетизaцiї опеpaцiйного
пpибутку шляхом уведення коефiцiєнтa монетизaцiї, який pозpaховуєтьcя тaким
чином:

Де +CFO – позитивний чиcтий гpошовий потiк вiд опеpaцiйної дiяльноcтi;
OP – опеpaцiйний пpибуток.

Тобто, для pозpaхунку динaмiки внутpiшньо cфоpмовaного гудвiлу
компaнiї «Миpонiвcький Хлiбпpодукт» cлiд викоpиcтовувaти коефiцiєнт
монетизaцiї, який доpiвнює 1,943. Тобто, пpиблизнa вapтicть внутpiшньо
cфоpмовaного

гудвiлу

доpiвнювaтиме
Тобто,

вapтicть

гудвiлу,

cкоpиговaного нa коефiцiєнт монетизaцiї гpошових потокiв, пеpевищувaтиме
cуму aктивiв компaнiї. Це cвiдчить пpо те, що pепутaцiя, якa є у пiдпpиємcтвa, є
дуже виcокою, i її бaлaнcовa вapтicть є недооцiненою. Для поpiвняння,
бaлaнcовa вapтicть гудвiлу компaнiї cтaновилa 64,843 млн. дол. CШA.
Тaкож для якicної оцiнки коpпоpaтивної pепутaцiї ПpAТ «Миpонiвcький
Хлiбпpодукт» було пpоведене опитувaння cеpед нacелення. Були cфоpмовaнi
питaння, зa допомогою яких можнa визнaчити cтaвлення cпоживaчiв пpодукцiї
до пiдпpиємcтвa зaгaлом тa якi caме acпекти в упpaвлiннi коpпоpaтивною
pепутaцiєю вapто покpaщити. Опитувaння пpоводилоcя в cоцiaльнiй меpежi
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Facebook, кiлькicть pеcпондентiв – 100 чол. Pеcпондентaм було зaпpопоновaно
оцiнити окpемi acпекти pепутaцiї компaнiї зa шкaлою вiд 1 до 5 (тaбл. 1).
Таблиця 1 – Опитування респондентів щодо репутації компанії ПрАТ
«Миронівський Хлібпродукт»
Питання
Як ви оцінюєте продукцію підприємства?
Ви задоволені соціальною та громадською
діяльністю компанії?
Чи часто ви чуєте нарікання на продукцію
компанії? (5 - ніколи, 1 - дуже часто
Чи згодні ви з тим, що продукція даної
компанії є найкращою на ринку України?
Як
ви
оцінюєте
загальний
імідж
підприємства?

5
5
9
4
2
3
9
3
4
4
5

Шкала оцінювання
4
3
2
2
1
1
2
6
2
2
5
0
9
2
1
1
3
8
0
0
1
2
1
8
5
6
2
2
1
1
0
0

1
2
4
1

7
4

Як можна побачити, продукцію підприємства найбільш позитивно
оцінюють 59% респондентів, і всього 2% респондентів оцінюють її
максимально негативно. Соціальною та громадською діяльністю найбільше
задоволені 42% респондентів. Компанія впроваджує в своїй діяльності
корпоративну соціальну відповідальність, оскільки часто проводить акції з
благодійності, бере участь у побудові об’єктів соціальної інфраструктури,
проте важливим є більш активне висвітлення своєї діяльності серед
громадськості, щоб позитивний імідж підприємства підвищувався. Робота
холдингу побудована на принципах прозорості, тому результати діяльності
його підприємств доступні усім зацікавленим особам: співробітникам, громаді,
владі і державним органам, ЗМІ, партнерам, інвесторам, міжнародним та
недержавним громадським організаціям.
Один з прикладів зацікавленості компанії в розвитку громад – це
проведення конкурсу мікрогрантів для розвитку місцевих громад від ПрАТ
«Миронівський Хлібпродукт», який відбувся 20 липня 2020 року. Ключова
місія проекту – підтримка соціальних ініціатив розвитку громад на територіях
присутності агрохолдингу МХП. Конкурс діяв для громад 800 населених
пунктів у 15 регіонах України. До участі були запрошені органи місцевого
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самоврядування, громадські організації всіх напрямків, благодійні фонди,
ініціативні групи громадян. Фонд організував для учасників навчання у
провідних тренерів з написання проектів, а 60 проектів-переможців отримали
гранти на 50 тис. грн кожен [8].
За підсумками першого півріччя 2019 року підприємство інвестувало у
КСВ-проекти близько 62 млн грн. Лідируючі позиції зайняли інвестиції в
розвиток дорожньої інфраструктури – 23,5 млн грн, а також підтримка освітньої
сфери – 9 млн грн, що включає сприяння у розвитку шкіл, допомогу дитячим
садкам, а також освітнім установам професійного профілю та ВНЗ.
В цілому, у першому півріччі 2019 року на розвиток громадських та
інфраструктурних об'єктів у локаціях присутності 30 своїх підприємств в 14
регіонах України агрохолдинг МХП спрямував 38,1 млн грн.
У реалізацію низки найпріоритетніших КСВ-проектів та ініціатив у
соціально-культурній сфері локацій присутності своїх підприємств холдинг
інвестував 21,39 млн грн. В рамках програми «Лелека», орієнтованої на
фінансову підтримку молодих батьків, МХП профінансував адресну допомогу
при народженні дітей в розмірі 430 тис. грн [5].
Проте, лише 34% респондентів згодні з тим, що продукція компанії є
найкращою на українському ринку. При цьому, 25% респондентів вважають
якість продукції посередньою, що також дає підстави компанії для того, щоб
вдосконалювати свою якість.
Загалом же, найбільш позитивно загальний імідж підприємства оцінюють
45% респондентів, що свідчить про суттєві успіхи в управлінні корпоративною
репутацією підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Визначення грошової
вартості корпоративної репутації компанії може здійснюватися за допомогою
багатьох методів, один з яких – метод надлишкового прибутку. За допомогою
цього

методу

сформованого

було
гудвілу

визначено,
компанії

що

орієнтовна

ПрАТ

вартість

«Миронівський

внутрішньо
Хлібпродукт»

дорівнюватиме 3,935 млрд дол США. Це значення перевищує суму всіх активів
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підприємства, а тому, можна сказати, що підприємство має високу репутацію
серед всіх груп зацікавлених сторін. Згідно з соціальним опитуванням, було
визначено, що підприємству слід удосконалити якість продукції, оскільки не всі
споживачі вважають, що якість є високою. Дуже важливою перевагою є те, що
підприємство здійснює свою діяльність в рамках корпоративної соціальної
відповідальності. Проте, підприємству треба висвітлювати свої соціально
орієнтовані заходи більш широко, адже багато людей не знають про соціальну
діяльність підприємства.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ SCRUM МЕТОДОЛОГІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У сучасному світі різко зростає складність технологій, змінюються ся
поведінки ринків і довкілля, а також їх взаємодія. У цих умовах складності і
невизначеності Скрам щодня підтверджує свою користь і необхідність
застосування. Скрам довів свою особливу ефективність в ітеративній і
інкрементальній передачі знань. Він широко використовується в роботі над
продуктами, послугами і в управлінні організаціями.
Ключові слова: управління, гнучке управління, аджайл, скрам, методологія,
швидкість прийняття рішень, цінності, здатність до змін, ціннісноорієнтований підхід, спринт, скрам-майстер, скрам-команда, беклог продукту,
власник продукту, планування, ретроспектива, скрам-ревю.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день багато організацій хочуть
стати більш гнучкими, більш творчими и більш продуктивними, а також хочуть
збільшити свій прибуток. Вони хочуть задовольняти потреби своїх клієнтів і
залишати позаду своїх конкурентів. Більшість організацій використовують
Scrum (Скрам) як одну із ключових стратегій. Інколи Скрам використовують
лише для самих важливих задач, інколи організація створює новий відділ
паралельно із вже існуючим, який використовує каскадний процес. Інколи вся
організація

трансформується,

щоб

стати

більш

гнучкою

та

конкурентоспроможною. Зміна підходу до справи потрібна незалежно від
поставленої цілі.
Аналіз останніх досліджень. Питаннями розробки і впровадження Agileметодологій у процесі розробки програмного забезпечення висвітлені в працях
науковців: Б. Вольсон, К. Бек, М. Фаулер, М. Кон, Р. Мартін, Х. Кніберг,
В. Чухліб, Л. Ведута та ін.
Мета статті визначити та дослідити особливості впровадження Scrum
методології на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. В останні роки впровадження Аgileметодологій в управління проектами стало цілою індустрією: по цій темі
випускається спеціальна література, збираються тематичні конференції,
влаштовуються тренінги. На ринку праці виникли зовсім нові професії, такі як
agile-коуч або scrum-майстер. З’явилися цілі компанії, які спеціалізуються на
впровадженні гнучких методологій в інших компаніях.
В таких умовах здається абсолютно логічним замовити зовнішній
консалтинг і «закликати» в свою компанію професійного scrum-майстра на
кілька місяців.
У реальному житті найчастіше по-іншому: команда давно втомилася від
завдань які хаотично надходять з боку менеджменту, а менеджмент страждає
від непрозорості виконання задач, постійних зривів термінів і низької якості
продукту. При цьому вище керівництво чути не хоче про виділення бюджету на
послуги професійних scrum-майстрів.
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В таких умовах є два шляхи: продовжувати рухатись в тому ж самому
напрямку або спробувати щось нове.
Коли організації збираються привести проект в дію, вони повинні
переконатись, щоб всі залучені були обізнані про поставлені завдання та
терміни виконання. Scrum - це методологія роботи, яка допомагає її досягти і
дозволяє зробити процес подання результатів більш гнучким для наших
клієнтів за короткі ітерації часу.
Термін Scrum прийшов з популярної американської гри регбі. Дослівно
перекладається як «сутичка». Scrum формується на ігровому полі. Від кожної
команди беруть участь по вісім гравців, які охоплюють один одного руками,
вишикувавшись в три лінії і зімкнувшись з суперниками.
Сам термін Scrum, ми б визначили так - це методологія управління
проектами, яка побудована на принципах тайм-менеджменту. Основною її
особливістю є залучення в процес всіх учасників, причому у кожного учасника
є своя певна роль. Суть в тому, що не тільки команда працює над вирішенням
завдання, але всі ті, кому цікаве рішення задачі.
Scrum (Скрам) відноситься до Аgile-підходів. Такі підходи часто
називають фреймворками. Їх суть полягає в використанні набору інструментів
для прискореного виконання задач. Простіше кажучи, фреймворк - це каркас,
що

складається

з

безлічі

типових

шаблонів

(бібліотек),

які

можна

доопрацьовувати. При створенні продукту за принципами Scrum розробник не
витрачає час на створення елементарних речей і може зосередитися на
унікальних задачах.
Agile методологія - це основа для ітеративного та поступового підходів до
розробки програмного забезпечення. Scrum, у свою чергу, є реалізацією гнучкої
методології. Загалом, ваша компанія може бути гнучкою, не використовуючи
Scrum. Однак ви не будете мати Scrum без Agile. [7]
Оскільки Scrum – це методологія, заснована на принципах Agile,
основоположні компоненти Scrum включають:
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1)

Гнучкість у внесенні змін та нових вимог під час складного

проекту.
2)

Людський компонент.

3)

Співпраця та взаємодія з клієнтами .

4)

Ітеративний

розвиток,

спрямований

на

забезпечення

адекватних результатів. [6]
Посібник Scrum також викладає п’ять основних значень scrum:
1)

Зобов’язання:

Члени

команди

індивідуально

зобов’язуються

досягти своїх командних цілей, кожного спринту.
2)

Сміливість: Члени команди знають, що у них є сміливість спільно

працювати над конфліктами та проблемами, щоб вони могли вчинити
правильно.
3)

Фокус: Члени команди зосереджуються виключно на своїх

командних цілях та відставанні у спринті; не повинно бути виконано жодної
роботи, крім їх відставання.
4)

Відкритість:

Члени

команди

та

їх

зацікавлені

сторони

погоджуються бути прозорими щодо своєї роботи та будь-яких проблем, з
якими вони стикаються.
5)

Повага: Члени команди поважають один одного, щоб бути технічно

спроможними та працювати з добрими намірами. [2]
Отже, в Scrum метою команди є надати цінність і запропонувати якісну
роботу, яка дозволить їм досягти бізнес-цілей своїх клієнтів.

Scrum

покладається на багатофункціональну, самоорганізовану структуру, або на те,
що кожна людина в команді відповідальна за набір завдань і виконує їх у
встановлений час. Ці параметри гарантують, що команда передасть повний,
готовий результат без якої-небудь допомоги або мінімального контролю з боку
інших членів організації.
В Scrum виділяють такі ролі: Власник продукту (Product Owner), Скраммайстер (Scrum Master) та Команда. Всі разом вони формують Скрам-команду
(Scrum Team). [2]
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Власник продукту відповідає за дотримання вимог при розробці продукту
або виконання задачі. Власник продукту забезпечує «єдине джерело істини»
для команди щодо вимог та їх запланованого порядку виконання. На практиці
Власник продукту є сполучною ланкою між бізнесом, клієнтами та їх
потребами, пов’язаними з продуктом, з одного боку, і командою - з іншого. [1]
Власник продукту повинен володіти стратегічним мисленням, адже він
відповідає не тільки за створення продукту, але і за підтримку його в
майбутньому, на наступних етапах життєвого циклу продукту. Разом з тим
Власник продукту повинен бути готовий тісно працювати з командою,
формулюючи бачення продукту, вимоги до функціонала, приймаючи або
відкидаючи робочі результати.
Оскільки Власник продукту відповідає за успіх свого продукту, він займає
роль лідера в команді, в той же час тісно співпрацюючи з іншими учасниками і
не маючи формальної влади над ними. Роман Піхлер в книзі «Управління
продуктом в Scrum. Agile методи для вашого бізнесу» описує Власника
продукту як «першого серед рівних» в команді.
Власник продукту стежить за ситуацією на ринку і в компанії, спілкується
із замовниками та іншими командами. На підставі цього він коригує процес
розробки таким чином, щоб продукт вийшов максимально цінним. Власник
продукту створює беклог і керує ним, виключаючи неактуальні завдання або
додаючи нові. Він також відповідає за доступність і зрозумілість беклогу для
команди - всі завдання повинні бути описані зрозуміло для всіх учасників
процесу. У великих продуктах власників продуктів може бути кілька.[10]
Скрам-майстер - це експерт в області Agile-практик, який допомагає
Команді вибудувати правильні процеси. На початкових етапах Скрам-майстер
проводить зустрічі (Планування спринту, Щоденні летючки, Огляд спринту,
Ретроспективу), підтримує в актуальному стані артефакти процесу, захищає
команду від зовнішніх втручань: термінових доручень, що не відносяться до
розробки продукту, спроб змінити вимоги в ході спринту і т.д. [5]
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Скрам-майстер несе відповідальність за просування і підтримку Scrum
відповідно до Керівництва по Scrum. Він досягає цих цілей, допомагаючи всім
зрозуміти теорію, практики, правила і цінності скрам.
Скрам-майстер надає підтримку Власнику продукту і Команді, захищає її і
процес роботи і при необхідності втручається, щоб перевірити, чи справляється
команда з завданням, чи зберігає здорову атмосферу і мотивацію.
До обов’язків Scrum- майстра відносять:
1)

Навчити Власника продукту, як максимізувати рентабельність

інвестицій (ROI) і досягати його / її цілей за допомогою Scrum.
2)

Поліпшити

життя

Scrum-команди,

сприяючи

творчості

і

розширенню можливостей.
3)

Підвищити продуктивність Scrum-команди будь-яким можливим

способом.
4)

Вдосконалить інженерні практики і інструменти, щоб кожен

приріст функціональності потенційно міг бути доставлений.
5)

Підтримувати

інформацію

про

прогрес

Scrum-команди

в

актуальному стані і зробити її. доступною для всіх сторін.[2]
Ролі Власника продукту і Scrum-майстри доповнюють один одного.
Власник продукту в першу чергу відповідає за створення цінного продукту.
Scrum-майстер

стежить

за

правильним

застосуванням

практик

Scrum.

Поєднання цих ролей створює надмірне навантаження і зміщення фокусу уваги,
тому не можна одночасно бути Власником продукту і Scrum-майстром. [6]
Команда розробки - це ті самі мотивовані професіонали, які свідомо
мотивовані на створення результату. У Команді розробки повинно бути не
більше 9 осіб, всі учасники взаємозамінні, тобто можуть допомогти один
одному у виконанні завдань. Крос-функціональність дозволяє Команді нести
колективну відповідальність за результату.
Для того, щоб створити успішну команду, необхідно мінімізувати зміни в
її складі. За принципами командної динаміки людям потрібен час, щоб
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звикнути один до одного, спрацюватися і вийти на оптимальний рівень
продуктивності. Будь-який новий учасник запустить цей процес заново.
Ніхто в компанії не диктує команді, як їй працювати. Її учасники самі
вирішують це питання, самостійно визначаючи, що саме і як вони будуть
робити.

Власнику

продукту

залишається

лише

контролювати

процес

досягнення мети. Команді не потрібно диктувати правила роботи. Ви найняли
професіоналів, так довіряйте їм. Вони працюють «руками», вони краще знають,
«як треба». Ставте їм цілі і контролюйте їх, але не втручайтеся в процес.
Щоб згуртувати команду, рекомендують розмістити всіх учасників в
одному приміщенні. На думку Філіпа Місслера, CTO німецької компанії
«mobile.de», це впливає не тільки на ефективність виконання завдань, а й на
бойовий дух команди. Для створення атмосфери в робочому приміщенні
повісьте на видному місці плакати з ключовою інформацією про продукт:
концептуальні

формулювання,

найбільш

пріоритетні

елементи

Беклогу

продукту, завдання поточного спринту. Якщо кільком учасникам команди
потрібно

часто обговорювати результати

в робочому режимі, краще

передбачити для таких зустрічей окреме приміщення, щоб не заважати іншим.
Отже, у нас є класна ідея для нового продукту, ми знаємо наших майбутніх
користувачів і їх потреби, які закриють наш продукт. Перш ніж Scrum-команда
приступить до роботи в першому спринті, потрібно створити беклог продукту.
Беклог продукту включає в себе всі елементи продукту, вимоги до них і
будь-яку інформацію яка пов’язана з продуктом. Беклог продукту формується
протягом всього проекту, він може доповнюватися, деталізувати або
скорочуватися. Беклог продукту є практично в будь-якому Agile-проекті: це
зручний засіб для фіксації вимог, завдань і елементів продукту. Для оцінки
якості Беклогу застосовується інструмент DEEP (від англ. Detailed, estimated,
emergent, prioritized): хороший Беклог повинен містити деталізовані, оцінені,
незалежні і пріоритетні елементи. Максимальну ступінь деталізації повинні
мати найбільш пріоритетні елементи. Оцінка елементів Беклога допомагає
спланувати, що ми заплануємо на наступний спринт, а що зробити не
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встигнемо. У міру створення продукту в Беклог можуть додаватися нові
вимоги. [3]
Найважливіший елемент методології Scrum - це, звичайно ж, Sprint /
Спринт. Абсолютно все в Scrum крутиться навколо Спринту, бо саме під час
нього відбувається створення продукту. Зазвичай, Спринт може тривати від 1
тижня до 1 місяця, це залежить від масштабності проекту і як швидко замовник
хоче отримати готовий продукт. Тривалість Спринтів є однаковою протягом
усього періоду розробки. Наступний Спринт починається відразу ж після
закінчення попереднього. Спринт складається із Планування Спринту,
Щоденних Скрамів, розробки, Ревю Спринту, та Ретроспективи Спринту.
Повсякденна діяльність в фреймворках Scrum заснована на конкретних
подіях скраму. Всі події мають «тимчасові рамки», що означає, що кожне з них
має максимальну тривалість. Це допомагає гарантувати, що життєвий цикл
розробки залишається постійно адаптивним і належним чином Agile. [7]
Структура Scrum визначає п’ять типів подій: Планування Спринту,
Щоденні Скрам зустрічі (стендапи або ж летучки), розробка, Ревю Спринту, та
Ретроспективи Спринту. Розглянемо детальніше всі ці події нижче.
Планування спринту проходить перед початком кожного спринту. Мета
цього процесу - визначити обсяг робіт, який Команда візьме в найближчий
спринт. В ході Планування спринту Команда вибирає з Беклогу продукту
найбільш пріоритетні елементи (вимоги до продукту), деталізує їх до рівня
завдань,

оцінює

трудомісткість

і

взаємозв’язку

між

завданнями.

У спірних питаннях останнє слово залишається за власником продукту.
Власнику продукту на цій зустрічі необхідно пам’ятати, що він може лише
допомогти команді усвідомити, що має бути зроблено за Спринт, але не
вказувати і не вибирати за команду завдання, які потрібно включити в Беклог
спринту. Команда, в свою чергу, бере на себе тільки той обсяг роботи, який
дійсно може виконати. При цьому потрібно розуміти, що рішення команди - це
не гарантія виконання всіх запланованих завдань. Можуть виникнути
непередбачені складнощі або нові зовнішні чинники.
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Під час Спринту:
1)

Не допускається внесення жодних змін, які би ставили під загрозу

досягнення Цілі Спринту.
2)

Вимоги до якості продукту залишаються незмінними.

3)

Команда з Розробки може уточнити та повторно обговорити з

Власником Продукту обсяг роботи у процесі розробки.
Другою подією спринту є так звані Скрам зустрічі, стендап, летучки. Вони
проводяться щоденно, в однаковий час та тривають не більше 15 хвилин.В
зустрічі беруть участь Scrum-мастер та Scrum-команда. В ході зборів кожен
член команди розповідає про те, що він зробив вчора і буде робити сьогодні, які
бачить перешкоди для виконання роботи. Причини проблем і способи їх
усунення на зборах не обговорюються. Мета щоденного скрам - відстеження
ходу роботи команди.
Наступною і не менш важливою подією в Scrum є Розробка - процес, в ході
якого Команда виконує завдання і реалізує вимоги з Беклогу спринта.
Передостанньою подією Спринту є Ревью (огляд) спринту або ж Демо відкрита зустріч для демонстрації результатів спринту. За підсумками Огляду
спринту повинна бути отримана зворотний зв’язок від користувачів по
представленим результатами. При необхідності можна оновити Беклог
продукту. Цей ритуал в кінці кожного спринту призначений для перевірки
результатів і для відправки їх клієнтові. Якщо спринт триватиме місяць, огляд
спринту триватиме чотири години і буде єдиним ритуалом Scrum, на якому
може бути присутнім клієнт. Власник продукту являє клієнту нові розробки, а
команда розробників продемонструє їх функціональність. Клієнт затвердить
внесені зміни, а також надасть відгук про будь-яких нових завданнях, які
Власник продукту повинен буде додати в Беклог продукту.
Ретроспектива або ж просто Ретро – це останній скрам-ритуал. Якщо
спринт триває зазвичай місяць, то ретро триватиме три години. Це командна
зустріч, на якій команда оцінює, як вони застосовували методи управління

224

проектами Scrum в останньому спринті. На Ретроспективі формуються
відповіді на питання:
1) Що було зроблено добре?
2) Як можна поліпшити процес?
3) Які поліпшення будемо робити в наступному спринті?
Ретроспектива допоможе розрядити обстановку після Огляду спринту, на
якому замовник відмовився прийняти інкремент продукту. Виявивши причини
ситуації, що склалася, команда може зробити висновок, що їй необхідно
тісніше спілкуватися з Власником продукту і допомагати йому в роботі з
Беклогом.
Після ретроспективи команда виходить зі списком поліпшень, які потрібно
почати застосовувати на наступний день, оскільки новий спринт починається
відразу після цього ритуалу. І весь процес починається спочатку.
Висновки. Отже, Scrum чудово підійде для проектів, які прагнуть
забезпечити постійну цінність для клієнта, щоб він якомога швидше почав
бачити результати створення продукту. Ця методологія також дозволить робити
процеси більш гнучкими, практикувати прозорість і мотивувати команду за
рахунок автономії і незалежності. Scrum - це не просто набір інструментів, це
цінності і традиції, які культивуються в команді. Якщо ви хочете побудувати
якісну комунікацію, довірчі відносини і культ дедлайну, вам дійсно варто
спробувати цю методику.
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Прудиус Я.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА В ОРГАНІЗАЦІЇ І
УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В статті визначено поняття «маркетинг», «збутова діяльність». Висвітлено
систему організації та управління збутом, розглянута суть та місце
маркетингу на підприємстві.
Ключові слова: маркетинг; управління; збут; діяльність; підприємство;
продаж; прибуток; покупець;організація;управління;система.
Постановка проблеми. Оскільки кожне підприємство переслідує в якості
однієї з головних цілей одержання якомога більшого прибутку, то його
завданням повинно бути планування і управління процесом збуту продукції, а
також виконанням усіх робіт й наданням послуг. Збутову систему підприємства
можна назвати однією з головних підсистем його функціонування, що здійснює
безпосередній вплив на результати діяльності. Коригування збутової політики
відбувається із застосуванням комплексного підходу, що враховує усі
проблемні області локального та загальносистемного рівнів. Зменшення втрат,
понесених підприємством через невідповідність збуту ринковим вимогам, варто
розглядати у якості найважливішого напрямку підвищення ефективності
діяльності підприємства. Його орієнтація на найповніше задоволення попиту
споживачів вимагає удосконалення процесів взаємодії із контрагентами,
враховуючи

ринкові

тенденції,

а

також

покращення

організаційного

забезпечення збутових процесів підприємства. Також зазначимо, що збутом є
комплекс організаційних, технологічних та комерційних заходів щодо
доведення товарів до кінцевих споживачів [1].
Метою статті є визначення маркетингових засад управління збутовою
діяльністю та розробка пропозиції по її удосконаленню.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для того аби в повній мірі
оцінити повноту використання маркетингових можливостей торговельного
підприємства та обґрунтувати усі управлінські рішення у сфері збуту доцільно
розглядати поняття збутового потенціалу як економічної категорії [2].
Збутовий
інформаційних,

потенціал

підприємства

маркетингових,

слід

визначати

матеріальних,

як

сукупність

управлінських

та

комунікаційних ресурсів та можливостей збуту, що забезпечують готовність і
здатність підприємства здійснювати виведення товару на ринок, його
реалізацію

за

постійного

вдосконалення

технології

збуту,

інновації

продуктового ряду з урахуванням факторів маркетингового середовища [3].
Для забезпечення ефективного управління збутом необхідно, щоб
ефективно

функціонувала

система

забезпечення

управління

збутовою

політикою, яка охоплює сім підсистем:
1.

підсистему корпоративного управління;

2.

підсистему управління цільовим ринком;

3.

підсистему управління товарною політикою;

4.

підсистему управління ціновою політикою;

5.

підсистему управління збутовим потенціалом;

6.

підсистему управління збутовим персоналом;

7.

підсистему управління збутовими ризиками.

Підсистема управління збутовим потенціалом повинна забезпечити
достатній рівень його конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.
При цьому повинні бути задіяні всі системи збутового потенціалу: система
ресурсного забезпечення (товарного, кадрового та інформаційного), система
управління збутовою діяльністю (програмування, організація та аудит збутової
діяльності) і система підтримки збутової діяльності (маркетингові комунікації
безпосереднього і опосередкованого впливу, сервісна підтримка)[4].
Підсистема управління збутовим персоналом складається з двох елементів:
 багатокритеріальної кадрової політики у сфері управління збутовою
політикою;
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 конкурентоспроможності збутового персоналу.
Розглядаючи збутовий потенціал підприємства можна зауважити, що збут
є як основним видом діяльності будь якого підприємства, так і одним із
факторів, які потребують оперативного втручання системи маркетингу в
управління та організацію. Попри всі спроби підприємств виділити збутову
діяльність як самостійну систему, яка працює незалежно від конкретного
напрямку фірми, від класифікації товарного асортименту та положення
продукту на ринку, збут, як свідчить практика, не може існувати та
продуктивно працювати на підприємство без допоміжних факторів та
підсистем. До таких підсистем можна віднести, як і організаційні підходи для
управління збутовою діяльністю, так і концепції маркетингу, які безпосередньо
впливають на встановлення та напрям збутової діяльності. Взагалі до
характерних особливостей, які ми можемо побачити аналізуючи саму збутову
систему підприємства, можна віднести, як і сторону впливу на покупця так і
обраний маршрут по якому просувається підприємство на ринку збуту.[5]
Чимало шляхів, які обирались підприємством, як збутовий напрямок
діяльності, не мали бажаного результату. Це можна пояснити різними
факторами: одним із яких, і напевно найголовнішим буде недостатня увага
збутовій діяльності з точки зору маркетингу. Адже, якщо розглядати маркетинг,
як цілісну систему в організації та управлінні збутом підприємства, то можна
зауважити, що саме такий комплекс є необхідним та невід’ємним в структурі та
організації будь-якого підприємства, яке планує отримувати прибуток на ринку.
Враховуючи те, що маркетинг це - специфічний елемент системи управління
комерційного підприємства. Його головні завдання: отримання необхідної
інформації щодо функціонування ринку та його учасників; планування випуску
та реалізації товарів, робіт та послуг; розробка системи ціноутворення;
організація поставок і розподілу готової продукції (робіт, послуг); складання
прогнозу розширення збуту та збільшення сфери охоплення ринку. Суть
маркетингу полягає в тім, щоб одержати якомога більше об’єктивної інформації
про потреби споживачів в необхідних їм товарах (роботах, послугах), провести
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відповідні дослідження за можливостями підприємства, організувати в
оптимальні терміни випуск необхідної продукції та визначити її ціну. [6]
У найзагальнішому визначенні під маркетингом розуміють управлінську
концепцію, що забезпечує ринкову орієнтацію реалізаційної діяльності
торговельного підприємства; а також систему управління, яка передбачає
скоординовану

та

спрямовану

діяльність

на

вивчення

ринків

збуту,

пристосування виробництва до їх потреб, активного впливу на ринкові процеси,
на споживачів з метою збільшення реалізацій одержання високих прибутків.
Метою маркетингу є, з одного боку, створення умов для пристосування
підприємства до суспільного попиту, потреб ринку; розробка системи
організаційно-технічних заходів для вивчення ринку, інтенсифікація продаж,
підвищення

конкурентоспроможності

товарів

з

метою

одержання

максимального прибутку, а з іншого боку, шляхом використання засобів,
прийомів системи маркетингу - вплив на сферу реалізації: попит, пропозицію,
ціни, умови реалізації, канали розподілу. Маркетинг передбачає максимально
широке і повне використання цивілізованих ринкових умов, усіх чинників
комерційного успіху в ім'я досягнення основної мети - одержання прибутку та
завоювання і розширення ніші на ринку.
Плановість при реалізації маркетингових заходів виявляється в розробці
і реалізації програми маркетингу, яка по суті є глобальним планом і визначає
зміст усіх останніх планів підприємства[7].
Проаналізувавши вище сказане, можна зауважити, що слід згадати про
таке поняття, як управління маркетинговою діяльністю, адже це те визначення,
яке розглядається з позиції його призначення, сутності і системності.
Управління маркетинговою діяльністю у торговельних підприємствах України
— це система різних видів діяльності, що є широким комплексом заходів
стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між собою і спрямованих на
ефективне здійснення ринкової діяльності й досягнення його основної мети —
задоволення потреб споживачів. Пропоноване визначення, враховує складність
процесу управління маркетингом, його призначення і сутність, воно підкреслює
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системність цього процесу, бо управління маркетингом має здійснюватись
системно і комплексно [8].
Для управління маркетинговою діяльністю підприємства найбільше
значення мають чотири групи питань:
1)

питання інформації;

2)

питання використання елементів маркетингу;

3)

питання організації маркетингової діяльності;

4)

питання контролю в галузі маркетингу.

У системі маркетингу інформованість підприємства має важливе значення,
оскільки будь-яка маркетингова діяльність базується на знанні конкретної
ситуації, що склалася на ринку. Більшість маркетингових досліджень самі по
собі є інформаційними (наприклад, вивчення попиту на товари, дослідження
ринків збуту, вимог споживачів до продукту). До того ж, виконання
маркетингових заходів потребує встановлення зворотного зв'язку з метою
коректив поточного впливу і розроблення майбутніх маркетингових програм
[9].
Відсутність необхідної маркетингової інформації може стати причиною
серйозних економічних прорахунків. Метою використання маркетингової
інформації є зменшення невизначеності в процесі прийняття управлінських
рішень. Це вимагає збору, передачі, зберігання, обробки і надання значних
обсягів різнобічної інформації [9].
Враховуючи діяльність торговельних підприємств, слід зауважити, що в
період сучасного господарювання, збутова діяльність, може ефективно
працювати, лише під безпосереднім та напруженим впливом саме маркетингу
та правильної організації безперебійної роботи підприємств. Маркетинг, як
цілісна система управління збутовою діяльністю використовує ряд елементів
маркетингу, які спрямовані на роботу з продуктом, удосконалення його
споживчих властивостей, на здійснення цінової політики, створення системи
збуту, прийняття рішень стосовно методів та місць продажу, використання
маркетингових комунікацій та зв'язків з громадськістю.[10] Організація
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маркетингової діяльності повинна спиратися на інформаційну систему.
Підприємство може здійснювати послідовну ринкову політику лише в тому
випадку, коли всі підрозділи визнають пріоритет маркетингу. При створенні
служб маркетингу як критерії їх структурування використовують функції,
товари, групи споживачів, регіони.[2]
Для виконання завдань у галузі маркетингу необхідний певний контроль:
перевірка правильності прийнятих рішень з метою встановлення відхилень між
плановими та фактичними економічними результатами; аналіз товарів,
географічних областей, груп споживачів, каналів збуту, рекламних кампаній
тощо [9].
Це дає змогу підприємству більш широко та в повній мірі утримуватись на
ринку конкурентоспроможним.
Саме тому традиційні види маркетингу, які використовувалися 20 років
тому,

сьогодні

не

можуть

успішно

застосовуватися.

Як

зазначив,

основоположник класичного маркетингу Ф. Котлер "запропоновані в 60—70-х
роках минулого сторіччя види та моделі маркетингу в сучасних умовах
неефективні, оскільки не працюють в умовах гіперконкуренції і швидкої зміни
поведінки споживача". Внаслідок цього і постало питання формування нових
видів маркетингу, до яких сьогодні можна віднести такі основні, що набули
найбільшого поширення [11]:
 нейромаркетинг;
 сенсорний маркетинг;
 партизанський маркетинг;
 інтернет-маркетинг;
 маркетинг соціальних мереж;
 вірусний маркетинг;
 івент-маркетинг;
 латеральний маркетинг.
Зазначені нові види маркетингу вже довели свою ефективність і активно
використовуються власниками та керівниками не лише вітчизняних, а й
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зарубіжних підприємств. Водночас загальний перелік нових видів маркетингу
не обмежується лише зазначеними методами, їх перелік значно більший,
постійно оновлюється та змінюється відповідно до вимог сьогодення та потреб
виробників і споживачів [11].
Дана стаття аналізувалась на прикладі та результатах роботи маркетингового
відділу Споживчого товариства «Кліф». Роль маркетингу для діяльності
досліджуваного підприємства також полягає в тому, що його інструментарій - це
єдиний фактор впливу на поведінку споживача задля стимулювання збуту власної
продукції підприємства. Таким чином його формує та реалізовує безпосередньо
саме підприємство[12]. Можна зауважити, що функції, які використовує СТ
«Кліф» виступають засобами реалізації маркетингової діяльності підприємтсва.
Вони діють безпосередньо, як складові маркетингової системи, тобто, мають
значний вплив на формування і визначення стратегічних напрямків діяльності
відділу маркетинга на підприємстві та його основних задач. Збутова функція
маркетингу СТ «Кліф» спрямована на створення ефективної збутової мережі, яка в
свою чергу підтримує конкурентоспроможні пропозиції підприємства та
реалізовує їх з найбільшою вигодою для самого СТ «Кліф». Збутова політика СТ
«Кліф»

пов'язана

з

проблемами

залучення

посередників,

договірними

відносинами, визначення форм і типів збуту пропозиції підприємства з огляду на
специфіку продукції, умови конкретного цільового ринку та збутову політику
конкурентів [13].
Управління

якістю

і

конкурентоспроможністю

товарів

має

бути

спрямовано на підтримку необхідного рівня якості товарів у торговельному
підприємстві, що стає можливим в результаті перегляду доцільності договірної
політики і закупівельної діяльності і систематичного проведення контролю
якості товарів. Своєчасне виконання цих заходів зможе забезпечити товарам
торговельного підприємства необхідний рівень конкурентоспроможності. [3]
Висновки. Таким чином маркетинг, як цілісна система в організації та
управлінні збутовою діяльністю підприємства спрямована на те, щоб
обґрунтовано та враховуючи попит ринку, встановлювати поточні а, головне,
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довгострокові цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів
господарської діяльності, та в повній мірі визначати асортимент і якість
продукції, її пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний
прибуток [14
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здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
У статті дано визначення поняття експортного потенціалу підприємства та
виявленні механізми управління експортним потенціалом. Дана робота дає
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комплексне визначення категорії експортного потенціалу, а також пропонує
алгоритм оцінки експортного потенціалу підприємства.
Ключові слова: потенціал, економічний потенціал підприємства, експортна
стратегія підприємства, експортний потенціал підприємства, експортний
аналіз, оцінка експортного потенціалу, визначення експортного потенціалу.
Постановка проблеми. Завдяки глобалізації економіки, світовий ринок
став єдиною системою з рівними умовами конкурентної боротьби для всіх
виробників. Високий рівень взаємодії держав обумовив необхідність появи
такого рівня конкурентоспроможності національних виробників, який би
відповідав вимогам світового ринку. На даний момент, підприємствам в умовах
жорсткої конкурентної боротьби необхідно не тільки концентрувати увагу на
процесах управління, а й виробити довгострокову стратегію, яка дозволила б
підприємству випускати конкурентоспроможний товар для виходу на зовнішні
ринки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку з цим, приділяється
особлива увага питанням експортного потенціалу. У своїх роботах багато
дослідників

відзначають

затребуваність

розвитку

експортної

стратегії

підприємства як основи для модернізації та вітчизняних підприємств і
української економіки в цілому [1]. Для цього необхідно виробити єдиний
механізм аналізу експортного потенціалу, який буде враховувати всі чинники
внутрішнього

і

зовнішнього

середовища

і

давати

повну

картину

функціонування підприємства.
Мета статті полягає у визначенні поняття експортного потенціалу
підприємства та виявленні механізму управління експортним потенціалом.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж приступити до розгляду даного
механізму,

необхідно

дати

визначення

експортного

потенціалу.

На

сьогоднішній день, існує безліч визначень даної економічної категорії, однак
варто зауважити, що експортний потенціал не першорядний і є елементом в
системі економічного потенціалу підприємства. Виходячи з цього, доцільно
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розглянути поняття економічного потенціалу і визначити яке місце в цій
системі займає експортний потенціал.
У широкому сенсі, потенціал - це кошти, запаси, джерела, які є в наявності
і можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної
мети, здійснення плану[2].
Говорячи про структуру економічного потенціалу підприємства, слід
зазначити значне розмаїття підходів по даному питанню. Кожен автор
проводить класифікацію структури потенціалу за різними критеріями, що
дозволяє розглянути більше параметрів досліджуваного суб’єкта. Слід виділити
кілька підходів до структури економічного потенціалу:
- загальний підхід;
- функціональний підхід;
- виробничий підхід;
- ресурсний підхід.
Загальний підхід був сформульований В.Я. Горфинкель [1] Автор
пропонує концепцію, згідно з якою компанія може розвиватися в двох
напрямах - екстенсивному та інтенсивному. Таким чином, можна виділити
потенціал консервативного та інноваційного розвитку, на кожен з яких в
середньому припадає 1/3 і 2/3 всього світового економічного зростання
відповідно. Потенціал консервативного розвитку передбачає розширення
виробництва і нарощування темпів виробництва, в той час як факторами
інноваційного розвитку є інновації, нові технології, а також сучасні програми
бізнес-управління та вироблення стратегії розвитку підприємства.
Функціональний підхід є більш конкретним варіантом класифікації
економічного потенціалу. В даному випадку виділяються елементи потенціалу
за основними функціями, що виконуються менеджментом підприємства. Даної
точки зору дотримуються Н.Ю. Круглова В.М. Наботніков і Б.В. Прикіна.
Автори формулюють шляхи розвитку сучасних підприємств, виділяючи кілька
широких областей формування потенціалу, представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1 - Функціональна структура потенціалу компанії
Автор

Елементи функціональної структур

Н.Ю. Круглова

Загальне управління, оперативне управління, виробництво,
маркетинг.

В.М.Наботніков Загальне управління, оперативне управління, виробництво,
маркетинг, управління персоналом.
Б.В. Прикін

Кадрова

функція,

фінанси

і

бухгалтерський

облік,

забезпечення матеріальними ресурсами, виробнича функція,
функція розвитку продукту та процесу виробництва, функція
розвитку матеріально-технічного забезпечення, маркетинг.
Виробничий потенціал в свою чергу є по суті потенціалом виробничої
програми фірми. Однією з останніх робіт, що розглядають потенціал
підприємства у вузькому контексті промислових потужностей, є робота
Л.Д. Ревуцького «Потенціал і вартість підприємства». У ній автор пропонує
оцінку можливостей валового випуску ділянки, цеху і підприємства в цілому.
Дані показники виступають у вигляді коефіцієнтів і зводяться до грошової
оцінки потенціалу підприємства та його фактичної вартості. Таким чином,
структура потенціалу являє собою: рівень використання основних фондів
підприємства; ритмічність випуску продукції; якість організації складського
господарства та ін. Даний підхід має місце бути, хоча не може гарантувати опис
повної картини всіх процесів підприємства.
Серед

інших

підходів

до

структури

економічного

потенціалу,

найпоширенішим експерти виділяють ресурсний підхід. При цьому в ресурсній
концепції потенціалу підприємства виділяють дві позиції [5]. Перша полягає в
тому, що потенціал включає в себе сукупність ресурсів, де не враховується їх
взаємозв’язок і участь в процесі виробництва. Такої думки дотримується
Л.І. Абалкін вважає, що потенціал є узагальнена, збірна характеристика
ресурсів. Друга позиція більш сучасна і полягає в трактуванні потенціалу як
сукупності ресурсів, здатних виробляти певну кількість матеріальних благ.
Наприклад, Л.І. Лесик вважає, що ресурсний потенціал визначається як наявний
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в даний час на підприємстві обсягами ресурсів і компетенцій, так і тими їх
обсягами, які підприємство може отримати додатково в майбутньому [5].
Виходячи з цих концепцій, можна зробити висновок про комплексність
визначення економічного потенціалу підприємства, яке включає в себе всі
елементи функціонування підприємства. З урахуванням глобалізації та
інтеграції в ринкові відносини, експортний потенціал займає одну з ключових
місць в системі економічного потенціалу компанії, а також у формуванні бізнес
стратегії як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. Згідно з
існуючими на даний момент підходами і проведеними дослідженнями, можна
стверджувати, що експортний потенціал є невід’ємною частиною економічного
потенціалу підприємства.
Саме поняття «експортний потенціал» можна трактувати як в масштабі
країни, так і в масштабі окремого підприємства. Експортний потенціал
виступає як складова, виражена в обсягах продажів на зовнішній ринок товарів
і послуг. Експортний потенціал визначається як здатність підприємства
виробляти конкурентоспроможну продукцію, реалізовувати її на зовнішніх
ринках за рахунок сукупності виробничого, фінансового, кадрового та
ринкового потенціалів.
Експортний потенціал може розвиватися як в товарному, так і в
географічному напрямках. У першому випадку мова йде або про підвищення
конкурентоспроможності вже наявних у виробництві товарів, або про
створення нових і розширення асортименту експорту. Друге передбачає
збільшення експортного потенціалу за рахунок виходу на нові ринки або
збільшення збуту продукції на вже освоєних ринках [6]. Дані напрямки
найчастіше розвиваються в комплексі і формують чіткий алгоритм дій, якому
слідує компанія для управління своїм експортним потенціалом.
Алгоритм розділений на етапи. Дані етапи реалізації експортного
потенціалу підприємства включають в себе наступні дії:
Перший етап: виявлення ключових факторів зовнішнього середовища і
оцінка їх впливу на експортний потенціал компанії. Даний аналіз дозволяє
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виявити взаємозв’язок між експортною діяльністю підприємства і факторами
зовнішнього середовища. Тут необхідно не тільки виділити основні фактори
зовнішнього середовища, а й визначити ступінь впливу цих факторів на
приватний експортний потенціал компанії. У зв’язку з цим доцільно провести
факторний кореляційний аналіз. Це дозволить виявити кількісно, так звані
ключові фактори впливу, які необхідно врахувати при визначенні обсягів
виробництва, ціни і витрат на просування товару.
Кореляційно-регресійний аналіз широко поширений і застосовується для
виявлення інтенсивності причинних впливів. Дані методи аналізу факторів
набули

широкого

поширення

і

використовуються

при

плануванні,

прогнозуванні, аналізі та оцінці в загальному і діагностиці фінансового
становища компанії. Даний метод також підходить і для діагностики експорту
компанії і виявлення ступеня інтенсивності впливу факторів зовнішнього
середовища. Чим вище значення кореляційної функції, тим більший вплив
досліджуваний фактор надає на приватний експортний потенціал. Узагальнення
результатів кореляційного аналізу факторів зовнішнього середовища і
локального експортного потенціалу дозволяють виявити ключові фактори при
управлінні загальним експортним потенціалом підприємства [7].
Другий етап аналізу експортного потенціалу - визначення експортних
показників. Для цього аналізується динаміка і структура експорту компанії. Для
оцінки динаміки використовується метод горизонтального аналізу. Він полягає
у виявленні темпів зростання і приросту. Розрахунок ведеться як з експорту в
цілому, так і по його складовим. Структура експорту аналізується методом
вертикального аналізу, який дозволяє оцінити часткову структуру [7]. Також,
для

визначення

функціонування

місця

експортної

підприємства,

діяльності

представляється

в

загальній

доцільним

структурі
розрахувати

коефіцієнти розподілу і координації. Дані коефіцієнти визначають місце
експорту в загальній структурі економічної діяльності компанії: яку частину
виручки отримує підприємство від зовнішньоторговельної діяльності.
На

третьому

етапі

аналізу

експортного
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потенціалу

проводиться

дослідження маркетингової діяльності компанії, розглядається збут зовнішніх
ринків. У маркетинговому сегменті експортної діяльності ставляться нові
завдання, розробляються стратегічні маркетингові шляхи розвитку продукції
компанії, вибираються і аналізуються цільові ринки, на які розраховує вийти
компанія зі своїм товаром. Також необхідно розрахувати основні маркетингові
показники, до яких можна віднести витрати на рекламу, обсяг попиту на
продукцію підприємства, рентабельність витрат збутової діяльності і частка
цільового ринку експортної продукції. З огляду на специфіку продукції
підприємства, варто виділити також оцінку інноваційного потенціалу як
частини

експортного

потенціалу

компанії.

Для

аналізу

інноваційного

потенціалу необхідно розрахувати рівень витрат на науково-дослідні розробки,
а також дослідити можливість і всілякі шляхи впровадження нових технологій
у виробництво.
Четвертим етапом є складання стратегічного плану, який, як говорилося
раніше, може розвиватися в двох напрямах: товарне, яке передбачає
розширення асортименту продукції на вже діючих ринках збуту і географічне збільшення експортного потенціалу за рахунок завоювання нових ринків
зарубіжних країн.
Висновки. Компанія, відповідно до її цілей і завдань, вибирає свій
напрямок і формує власну стратегію, яка сприятиме розвитку експортного
потенціалу.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

визначено

суть

диверсифікаційного

процесу

та

описано

характеристики, що властиві методу диверсифікації. Виділено основні етапи
застосування методу диверсифікації у господарській діяльності підприємства,
а також систему факторів необхідності застосування методу диверсифікації
суб’єктами господарської діяльності.
Ключові слова:диверсифікація, метод диверсифікації, ризик, стратегія,
ефективність.
Постановка проблеми. Сучасний етап становлення й розвитку ринкової
економіки України характеризується відродженням і поступовим збільшенням
кількості підприємств різних галузей та форм власності, тому розширення
підприємницької діяльності підприємств та одночасний розвиток різних,
невзаємопов’язаних видів виробництв, розширення асортименту продукції в
межах одного підприємства — це перетворення виробництва на складні
багатоцільові комплекси, що випускають продукцію або надають послуги
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різного призначення і характеру. Метод диверсифікації підприємств, який
полягає у розширенні спеціалізації та видів діяльності, вертикальній інтеграції,
відновленні зв’язків та нових ініціатив, в умовах кризи може забезпечити
стабільні результати господарювання. В умовах зниження попиту на основну
продукцію підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку,
питання пошуку альтернативних функціонально виважених напрямів діяльності
підприємств є вкрай актуальним.
Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток теорії
диверсифікації та основних аспектів застосування методу диверсифікації
підприємствами зробили такі зарубіжні вчені, як Д. Аакер,І. Ансофф, К. Бері, А.
Буз, Г. Буз, М. Горт, Є. Новицький, Р. Пітс, Н. Рудик, Г. Хопкінс та інші. Разом
з тим, проблеми застосування методу диверсифікації у господарській діяльності
підприємств привертають увагу таких українських вчених, як В.Г. Андрійчук,
О.С. Вітковський, Т.О. Зінчук, О.В. Зоренко, М.Д. Корінько, О.О. Комліченко,
С.М. Попова, Н.І. Степаненко, М.Й. Хорунжий, А.А. Чухно, О.О. Шарко та
інші. Проте, у дослідженнях видатних вчених недостатньо уваги приділяється
питанню

основних

аспектів

застосування

методу

диверсифікації

підприємствами різних форм власності.
Мета статті. Дослідження диверсифікації як ефективного методу
економічного розвитку підприємства.
Виклад основного матеріалу. Ринки і принципи господарювання
протягом історії розвивалися поетапно. В середині ХХ ст. на передову
новаторських змін вийшли принципи диверсифікації як основного способу
подальшого розвитку виробництв. Також стали проявлятися різні види
диверсифікації в залежності від способу застосування цього підходу і основних
довготривалих очікувань.
Диверсифікація — це один із видів економічного процесу, основна суть
якого полягає у розвитку декількох невзаємопов’язаних або обслуговуючих
виробництв, розробці нових видів товарів, робіт, послуг. Загальновідомо, що
диверсифікація — (лат. diversus — різний і лат. facere — робити) процес
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розвитку діяльності підприємства, пов’язаний із збільшенням діапазону видів
та проникненням в нові сфери діяльності, освоєнням нових виробництв,
розширенням асортименту товару, що включає не тільки диверсифікацію
товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не
пов’язані з основними видами діяльності підприємства.
А. Сміт зазначає, що «будь-який вид підприємництва пов’язаний з
кон’юнктурними коливаннями, тому підприємства повинні диверсифікувати
власну діяльність», тобто визначається узагальнюючий чинник процесу
диверсифікації з урахуванням того, що загальноекономічні закони розвитку
суспільства завжди є підґрунтям для визначення напрямку диверсифікації на
основі не лише економічних законів і чинників, а й соціальних.
За визначенням І. Ансоффа «Диверсифікація (новий продукт — новий
ринок) — стратегія, що дозволяє компанії використати поточні переваги в
нових

сферах

діяльності

за

умов

істотної

мінливості

середовища

господарювання» [2].
Диверсифікація може бути застосована до будь якого підприємства,
оскільки передбачає найбільш оптимальний метод виправлення будь-яких
диспропорцій або проблем з розподілом всіх видів задіяних ресурсів.
У ході переорієнтування або розширення галузевого спрямування значно
ефективніше відбувається реструктуризація і підприємства, і національної
економіки в цілому.
Метод диверсифікації можна застосовувати до всіх складових виробництва
або фінансової діяльності, починаючи із методу визначення характеристик і
спрямованості готового продукту і закінчуючи структурним галузевим
орієнтуванням всієї діяльності підприємства. В умовах макроекономіки, що
динамічно розвивається розподіл коштів підприємства стає надійною і вже
випробуваною основою для наділення будь якого господарського процесу
достатнім ступенем гнучкості, що дозволяє відреагувати на більшість
можливих змін на перспективу. Використовувати чи ні диверсифікацію, можна
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вирішити на підставі зваженої оцінки поточного стану або ж на очікуваннях
збудованих прогнозів майбутнього розширення [3].
Таким чином, диверсифікаційний процес — це процес розширення
підприємницької діяльності підприємств та одночасний розвиток різних,
невзаємопов’язаних

видів

виробництв,

розширення

номенклатури

та

асортименту продукції в межах одного підприємства, в результаті чого
виробництва перетворюються на складні багатоцільові комплекси, що
випускають продукцію або надають послуги різного призначення і характеру.
За своєю суттю диверсифікація передбачає використання методу покращення
діяльності підприємства за новими напрямками з метою підвищення прибутку
та використання своїх наявних ресурсів з максимальною ефективністю.
Методу диверсифікації притаманні такі характеристики [3]:
— спрямованість на досягнення економічних інтересів підприємства,
разом з тим застосування цього методу передбачає врахування економічних
інтересів інших учасників господарських відносин;
— безперервність удосконалення господарської діяльності, адже в умовах
глобалізації світової економіки, пов’язаної із взаємопроникненням технологій
та капіталів, необхідність інноваційного підходу до процесу диверсифікації є
врай важливою.
Застосування методу диверсифікації на підприємствах різних напрямів
господарювання та форм власності має архіважливе значення, адже він
дозволяє розширити спеціалізацію та види діяльності, поглибити вертикальну
інтеграцію, відновити міжгалузеві зв’язки на підприємстві, стати поштовхом до
виникнення нових раціональних ініціатив та рішень і, насамкінець, створити
нові робочі місця, що, в умовах кризових явищ може забезпечити ефективні
результати господарювання. В умовах євроінтеграції, що характеризується
зниженням попиту на основну продукцію підприємств, як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринку, питання пошуку альтернативних функціонально
виважених напрямів діяльності підприємств є вкрай актуальним. Варто також
зазначити,

що

диверсифікація

діяльності
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передбачає

перехід

до

багатопрофільного виробництва з широкою номенклатурою продукції. Цілями
проведення диверсифікації є підвищення стійкості підприємства, можливість
отримання синергетичного ефекту характерного за рахунок проникнення на
нові ринки, економії за рахунок ефекту масштабу, а також випуску
комплементарної продукції [4].
Застосування методу диверсифікації базується на основних принципах:
— підвищення потенціалу для подальшого розвитку зростання;
— накопичення ресурсів та інших засобів для освоєння суміжних або
нових галузей;
— повне переорієнтування в іншу галузь;
— ефективне скорочення витрат виробництва;
—

накопичення

надмірних

запасів

ресурсів,

у

тому

числі

і

адміністративних;
— оцінка перспективи нової галузі.
Основними цілями підприємства при використанні методу диверсифікації
є:
— повне використання наявних ресурсів у підприємства;
— підвищення прибутку від основного виробництва;
— збільшення попиту на продукцію;
— створення нових робочих місць.
Якщо звернути увагу на види диверсифікації, можна виділити наступні:
вертикальна, горизонтальна, концентрична, конгломерантна.
Вертикальна диверсифікація — коли підприємство починає виробляти
продукцію, яка в технологічному та маркетинговому аспекті пов’язана з
існуючою продукцією підприємства. Вона характеризується розширенням
діяльності з метою виробництва або контролю над виробництвом усіх
компонентів, частин та матеріалів.
Цей вид диверсифікації пов’язаний з поглинанням посередників та
постачальників, і головним її результатом є контроль над усім ланцюжком
виробництва — від сировини до готового продукту [5].
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Переваги вертикальної диверсифікації:
— поєднання координації дій з великими можливостями контролю;
— стабільність господарських зв’язків у межах підприємства;
— гарантовані поставки матеріально технічних ресурсів;
— тісний контакт з кінцевими споживачами.
Горизонтальна диверсифікація — стратегія зростання, згідно з якою,
компанія випускає або реалізує нові продукти, не пов’язані з існуючим
асортиментом, але спрямовані на вже існуючу клієнтуру компанії. Вона
передбачає вихід у нові сфери бізнесу, які пов’язані із задоволенням потреб для
існуючих споживачів фірми.
Концентрична диверсифікація ґрунтується на виробництві нових продуктів
на базі існуючого бізнесу. При цьому зберігається діюче виробництво, але
виникає нове, виходячи з можливостей, закладених в освоєному ринку, в
технологіях [5].
Конгломерантна диверсифікація полягає в тому, що підприємство
розвивається за рахунок виробництва нових продуктів технологічно не
пов’язаних з традиційними продуктами. Це створення нових продуктів, які
жодним чином не пов’язані ні з існуючою технологією, ні з потребами
існуючих у підприємства споживачів. Такий вид диверсифікації потребує
найбільших фінансових витрат і доступний лише великим підприємствам.
Диверсифікація має свої позитивні та негативні сторони. Що стосується
основних переваг диверсифікації, то при втіленні стратегії диверсифікації існує
стратегічна відповідність між існуючим і новим різновидами бізнесу фірми, що
є джерелом її конкурентної переваги, з’являється можливість маневрування
інвестиціями в межах портфеля бізнесу фірми, зменшується залежність фірми
від діяльності на одному цільовому ринку, який поступово може зменшитися.
До переваг диверсифікації можна віднести досягнення синергічного ефекту в
різних видах діяльності підприємства, який проявляється в зниженні
інтегральних

корпоративних

витрат

за

рахунок

багатофункціонального

використання ресурсів. Важливим моментом є те, що диверсифікація виступає
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як спосіб підвищення адаптивних якостей підприємства. Диверсифікація
служить страховим механізмом і підсилює конкурентні позиції бізнес лідерів.
При впровадженні стратегії диверсифікації відбувається розширення головного
профілю діяльності — досягнення більшого об’єму робіт, що дозволяє
отримати цінові скидки, знизити затрати на рекламу, підтримати репутацію
товару на ринку,

покращити технології обслуговування і підвищити

завантаженість виробничих потужностей [4]. Диверсифікація, як і будь який
процес, окрім переваг, має також певні недоліки. Можливість застосування
методу диверсифікації слід визначати із врахуванням конкретних можливостей
підприємства, його цілей і умов функціонування. Варто зауважити, що не існує
єдиного обумовленого часу, коли підприємство має прийняти рішення про
застосування стратегії диверсифікації. Важливим є час виходу на ринок, бо
підприємство має з’явитися на ньому першим, як провідне підприємство.
Висока вартість входження на нові ринки зобов’язує мати на увазі, що неможна
ризикувати

більше,

ніж

може

дозволити

власний

капітал,

необхідно

враховувати наслідки ризику, адже ризик при проведенні диверсифікації
діяльності підприємства зростає при вторгненні в нову для себе галузь.
Висновки. Таким чином, метод диверсифікації — це один із стратегічних
альтернатив

розвитку підприємства, яка

дозволяє

отримати

додаткові

економічні вигоди в умовах складної ринкової кон’юнктури. Враховуючи
зростаючий вплив кризових явищ на функціонування підприємств та
збільшення невизначеності зовнішнього середовища, перед все більшою
кількістю підприємств постало питання ефективної стратегії їх функціонування
та розвитку.
Диверсифікація дозволить вирішити це важливе питання та підвищити
економічну ефективність підприємства та досягти стійких конкурентних
переваг. Необхідність досліджень диверсифікації як ефективного методу
економічного розвитку підприємства зумовлена системною економічною
кризою в Україні, внаслідок чого рівень невизначеності умов та перспектив
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функціонування підприємств залишається високим, а розвиток підприємств
різних галузей може забезпечити розвиток національної економіки в цілому.
Результатом ефективного застосування методу диверсифікації діяльності
підприємства є досягнення поставленої ієрархії цілей, а саме:
— забезпечення виживання підприємства в складних економічних умовах
та нестабільного кризового середовища;
— стабілізація надходження грошових потоків;
— забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства та
його готовності адаптуватися до зміни смаків споживачів;
— економія ресурсів на масштабах виробництва;
— технологія безвідходного виготовлення продукції;
— визначення напрямку та шляхів забезпечення зростання підприємства;
— максимальна ефективність використання організаційно - управлінського
потенціалу підприємства.
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У статті розглянуті сутність і значення енергетичного сектору, основні
чинники

його

розвитку;

основні

принципи

позиціонування,

як

основи

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, що працюють на ринку
сонячної енергетики. Ефективне позиціонування і просування науковотехнічної продукції для сонячної енергетики на вітчизняному ринку необхідні
для

реалізації

інноваційного

потенціалу

розвитку

країни,

підвищення

конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
світогосподарських зв’язків.
Ключові слова: енергетичний маркетинг, енергозбереження, енергетична
ефективність, позиціонування, сегментація.
Постановка проблеми. Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), до
яких належить сонячна енергетика, є важливим фактором підвищення рівня
енергетичної безпеки, зменшення використання викопних паливних ресурсів
(зокрема й імпортованих), розвитку промисловості та сільського господарства,
збільшення зайнятості населення в секторах економіки, а також зниження
негативного впливу енергетики на довкілля та підвищення якості життя
громадян.
Разом із розвитком технологій, собівартість енергії на базі ВДЕ
знижується, а їх виробництво стає дедалі рентабельнішим. В умовах різкого
зростання цін на традиційні джерела енергії та види палива, відновлювальні
джерела енергії потребують додаткових інструментів для їх ширшого
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використання, оскільки для української економіки немає альтернативи, як
створення умов для розвитку ВДЕ [3].
Зрозуміло, що за сучасних умов розвитку економіки пошук нових
технологій управління позиціонуванням інноваційної продукції на ринку ВДЕ,
одним із сегментів якого є сонячна енергетика (СЕ), набуває особливої
актуальності. Ефективне позиціонування і просування науково-технічної
продукції СЕ на внутрішньому ринку необхідні для реалізації інноваційного
потенціалу розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної
економіки в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.
Правильно обрана та продумана стратегія позиціонування підприємства
дозволяє бути не лише рентабельним й отримувати стабільний прибуток, а й
виробляти продукцію, яка буде конкурентоспроможною на ринку сонячної
енергетики України.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз стану маркетингу енергетичного
комплексу здійснено у працях вітчизняних вчених, таких як Г. Армстронг,
Є. Борщук, Ж.-Ж. Ламбен та ін. Однак, питання сучасного стану економіки та
тенденцій

розвитку

дослідження

енергетичного

особливостей

комплексу

позиціювання

та

потребують

подальшого

просування

на

ринку

електроенергії.
Мета статті полягає у дослідженні розвитку маркетингу підприємства
енергетичної

галузі

і

визначенні

напрямів

забезпечення

максимально

ефективного використання можливостей маркетингу в електронергетиці.
Виклад основного матеріалу. У сучасному глобалізованому світі, успіху,
як правило, досягають лише ті компанії, діяльність яких орієнтована на
бажання споживачів. І якраз задоволення потреб споживачів не можливо без
застосування сучасних методів та інструментів маркетингу.
У найзагальнішому вигляді, маркетинг означає процес, за допомогою
якого компанії задовольняють потреби клієнтів і формують міцні відносини з
ними з метою подальшого отримання цінності від них [1]. Іншими словами,
сучасний маркетинг – це не просто збут товарів і послуг, не просто реклама в
251

друкованих виданнях, Інтернеті абю TВ, і навіть не просто орієнтація компанії
на

потреби

клієнтів,

а

формування

їх

потреб

і

управління

попитом. Безсумнівно, що такі завдання зараз постають і перед енергетичними
компаніями.
Енергетичні

компанії

представляють

собою

ключовий

елемент

інфраструктури будь-якої території. Вони покликані здійснювати не тільки суто
комерційну діяльність, а й виконувати цілий ряд громадських завдань і
функцій, забезпечуючи стабільність соціальної, економічної і політичної
ситуації, конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість конкретної
території. Політика таких компаній, як правило, має на увазі досягнення трьох
ключових цілей : по-перше, одержання прибутку та мінімізація витрат при
виробленні електроенергії, по-друге, задоволення потреб споживачів і
громадських інтересів в енергопостачанні, забезпеченні його економічної,
екологічної та соціальної безпеки., і, нарешті, по-третє, інвестиційна діяльність
з

метою

модернізації

та

розвитку

виробничих

потужностей

і

технологій. Реалізація зазначених цілей тісно пов’язана з таким поняттям як
«енергетична продукція» або «продукція енергетичного виробництва» [7].
Маркетинг в електроенергетиці або енергетичний маркетинг можна
розглядати як процес, за допомогою якого енергетичні компанії створюють
цінність для клієнтів і формують міцні відносини з ними з метою
подальшого отримання цінності від них.
Правильний вибір позиціонування вимагає дотримання декількох умов:
- чіткого уявлення про цільовий ринок та покупців, до яких прагне
компанія;
- важливості для цільових покупців вигод, на яких ґрунтується
позиціонування;
- наявність дійсно сильної сторони компанії та/або її тогрової марки,
покладеної в основу позиціонування;
- простоти і зрозумілості позиціонування для цільового сегмента, що
передається через іміджеву рекламу або інші засоби комунікацій [6].
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В

умовах

посилення

конкуренції

на ринку сонячної

енергетики

позиціонування виступає як комплекс заходів, що дозволяють сформувати
стратегічну конкурентну перевагу компанії шляхом порівняльного аналізу
властивостей і характеристик товару або послуги з пропозицією конкурентів,
тобто необхідно позиціонувати продукт таким чином, щоб він зайняв певне
місце у свідомості споживача. Аналіз позиціонування продуктів найбільш
успішних компаній, що працюють у сфері альтернативної енергетики, показує,
що сучасний інноваційний продукт, яким є обладнання для сонячної
енергетики, а саме фотоелектричні перетворювачі (фотовольтаїка), крім
конкретних побажань покупця, має відповідати таким критеріям:
- наявність сертифікатів відповідності українським, зарубіжним та
міжнародним стандартам (ГОСТ, ISO та ін.);
- забезпечення

високоефективного

й

економічно

виправданого

фотоелектричного перетворення сонячного випромінювання;
- відповідність екологічним вимогам;
- ергономічність;
- надійність в експлуатації;
- налагоджений передпродажний і післяпродажний сервіс;
- можливість поставки «під ключ» за бажанням замовника.
Від того, наскільки ефективно буде здійснено позиціонування об’єкта на
ринку, залежить конкурентоспроможність компанії в майбутньому [4].
Сучасна ринкова стратегія багатьох підприємств на більшості товарних
ринків, зокрема й на ринку ВДЕ, базується на реалізації процесу сегментування
ринку та концентрації зусиль виробника на привабливих цільових сегментах.
Наступним кроком є прийняття стратегічних рішень щодо вибору параметрів
позиціонування послуги компанії та побудова схем сприйняття, що наочно
зображують співвідношення характеристик конкуруючих товарів та споживчих
преференцій (вектор споживчих уподобань) [2].
Для забезпечення конкурентного положення підприємствма, що працюють
на ринку сонячної енергетики доцільно використовувати цільовий маркетинг.
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Цільовий маркетинг полягає у виборі сегментів, що найкращим чином
задовольняють потреби компанії. Відповідно до теорії Ф. Котлера [5], цільовий
маркетинг вимагає проведення трьох основних етапів (рис. 1).

Рисунок 1 – Етапи цільового маркетингу [5]
Стратегічне сегментування виявило, що базовим ринком є ринок засобів
для перетворення енергії сонячної радіації в енергію інших видів, зручних для
практичного використання (сонячної енергетики). Для підприємств, що
виробляють або постачають продукцію для виробництва електроенергії з
енергії сонця, потенційним є ринок фотовольтаїки. Як змінні сегментування для
ринку фотовольтаїки були виділені:
- спеціалізація;
- тип фотоенергетичної системи;
- типова потужність;
- місце розміщення електростанції (наземні, дахові);
- вигоди, які бажає отримати споживач.
Позиціонування не має сенсу, якщо воно не пов’язане із сегментацією
ринку; і навпаки, сегментація недоцільна, якщо вона не закінчується
позиціонуванням. Тому позиціонування й сегментація виступають як дві
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сторони

одного

процесу.

Поглиблення

спеціалізації

та

підвищення

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, для чого одним із основних
методів є виявлення таких ринкових ніш та їх оцінка, дадуть змогу виділити
цільові ринки, на яких необхідно сконцентрувати діяльність [2].
Встановлення сонячних електростанцій потребує досить значних коштів,
що виправдовують себе впродовж певного часу. Враховуючи неадекватно
занижені ціни на енергоресурси в Україні, такі витрати не завжди є економічно
виправданими для громадян, які бажають отримувати електроенергію для
власного споживання. Підвищення цін на енергоресурси є серйозним
поштовхом до використання альтернативних джерел. Дієвою мотивацією
громадян також можуть бути проблеми із енергопостачанням та обмеження зі
споживання, наприклад слабкість електромереж у деяких районах. При
позиціонуванні фотовольтаїки за характеристиками – надійності, довговічності,
доцільно використовувати її в регіонах, де відбуваються постійні «віялові
вимкнення» електропостачання, при цьому у свідомості потенційного
замовника повинна відкластися думка, що, придбавши СЕ, він убезпечить себе
від нестабільного електрозабезпечення. Важливо при цьому використовувати
наочний приклад інсталяцій у місцевості, де мешкає потенційний замовник
(особливо коли власником таких СЕ є відомі люди). Після того, як стратегія
позиціонування

обрана,

компанія

мусить,

поперше,

повідомити

суть

позиціонування цільовим споживачам, по-друге, реалізувати стратегію. Усі
заходи маркетингового комплексу мають бути спрямовані на підтримку
стратегії позиціонування [7].
Розроблення маркетингового комплексу – товар, ціна, канали розподілу та
просування – вимагає ретельного опрацювання тактичного боку реалізації
стратегії позиціонування. Компанія, що позиціонується за якістю, повинна
виробляти високоякісну продукцію, призначати високі ціни, залучати до
розподілу надійних дилерів і розміщувати рекламу в ЗМІ, які найбільш
доступні для потенційного споживача. Необхідно підготувати кваліфікований
персонал, розвинути систему збуту і створити рекламу, що акцентує увагу
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споживачів на якості продукції. Завоювавши обрану позицію, компанія повинна
мати можливість утримати її, вдосконалюючи свою діяльність, та проводити
відповідну рекламну кампанію. Сформувати потрібний імідж допоможе
застосування такого інструмента інтегрованих комунікацій, як PR. З огляду на
специфіку товару, важливим засобом залучення клієнтів та проведення вдалої
стратегії позиціонування є офіційний сайт компанії. Компанія повинна стежити,
щоб заявлена позиція товару відповідала ситуації й у разі зміни останньої
відкоригувати першу. При цьому необхідно уникати раптових невиправданих
змін, щоб не відвернути споживачів. Різка зміна стратегії позиціонування не
завжди приносить успіх – її потрібно змінювати поступово, адаптуючи до
ринкового середовища, що змінюється.
Таким чином, розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні можна
вважати, як особливий вид товарів і послуг. Безсумнівно, така адаптація
підприємств електроенергетики до умов мінливого макросередовища та
успішне реформування енергетичного сектору України вимагають глибокого
вивчення ринку. Проте, необхідно відзначити, що процес реформування навряд
чи

можна

вважати

завершеним

і

остаточним.

Потрібне

подальше

вдосконаленняв цій галузі, а підприємства електроенергетики, прогнозуючи
свою діяльність та розробляючи програми свого перспективного розвитку,
повинні вивчати попит на електроенергію загалом і по окремих сегментах
ринку електроенергії, адресно орієнтуватися на конкретні групи споживачів.
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Соколовський А.Р.
здобувач освітнього ступеню «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОКРАЩЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті відображено та проаналізовано сукупність факторів, що впливають
на покращення корпоративної культури на підприємстві. Вказано важливі
елементи формування корпоративної культури на підприємстві. Зазначені
складові реформування корпоративної культури на підприємстві.
Ключові слова: корпоративна культура, підприємство, фактори, елементи,
працівники
Кожна організація стикається з необхідністю формування власного іміджу
– визначення своїх цілей і цінностей, стратегії якості надаваних продуктів і
послуг, цивілізованих правил поведінки і моральних принципів співробітників,
підтримання високої репутації компанії в світі бізнесу. Все це, зване
корпоративною або діловою культурою, є завданням, без якого неможливо
домогтися ефективної роботи компаній. Це, перш за все, список проблем, які
становлять основу переконань і цінностей керівництва організації.
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Велика кількість вчених займались даною тематикою такі як,

Вербенко

К. М., Бабчинська О. І. [1], Башук Т. [2], Гриценко Н. [3,4,5], Тимцуник В.,
Бєлова О. [6], Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. [7] та ін.
Корпоративна культура пов’язана з широкою концептуальною основою,
що включає переконання людей, їх відносини один з одним і з зовнішнім
середовищем. Вона спирається на психологію формування практичного
досвіду, представляючи цінності цього досвіду. В організації, для якої
характерний сприятливий морально-психологічний клімат, співробітники
можуть припускати, що її лідери дійсно довіряють людям, а успіх організації
полягає в їх відношенні до співробітників.
Мета статті полягає у дослідженні покращення корпоративної культури на
підприємстві.
На сучасному етапі питанням, які пов’язані з корпоративною культурою і її
феноменом, приділяється багато уваги в самих різних наукових дослідження.
При цьому, існує безліч термінів, в тій чи іншій сфері, пов’язаних з поняттям
корпоративна культура, наприклад, ділова культура, культура фірми і т.п.
Якщо говорити про культуру в загальному сенсі, то це ні що інше, як
сукупність різних цінностей, норм і знань, що регулюють життя конкретного
суспільства з соціальної точки зору. Культуру можна умовно розбити на
підсистеми [5, с. 114].
Серед безлічі форм життєдіяльності можна окремо виділити економічну. У
свою чергу наявність такої форми дозволяє зробити висновок про існування
повноцінної економічної культури. Під даним терміном можна розуміти те, як
саме конкретний індивідуум функціонує в економіці, як окремої країни, так і
світу в цілому.
Корпоративна культура є модним поняттям у сучасному діловому світі.
Цінності компанії, норми поведінки та зовнішній вигляд співробітників,
традиції, свята – все це складові корпоративної культури, що є інструментами в
умілих руках роботодавця. Керівник організації, який знає і грамотно
використовує її складові, може впливати на ефективність роботи персоналу,
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викликаючи в ньому позитивні емоції, відданість фірмі, нав’язуючи водночас
певні офіційні і неофіційні правила.
Розуміння сутності корпоративної культури є предметом вивчення
багатьох вчених-практиків, підприємців, менеджерів, керівників, і при цьому
підходи при її вивченні є найрізноманітнішими, отже, ті аспекти або ідеї, на
яких автори акцентують особливу увагу, різні.
У кожній успішній організації існує індивідуальна корпоративна культура,
яка позитивно впливає на досягнення поставлених цілей і результатів.
Основним компонентом корпоративної культури є цінності. Вони
проявляються у всій організації, відображаючи її мету та політику. До
цінностей відносяться основні світоглядні установки й ідеї, прийняті в
організації.
Цінності дають кожному працівникові підтвердження в тому, що те, чим
він займається, відповідає його власним інтересам і потребам, так і інтересам і
потребам робочого колективу і конкретного підрозділу, в якому він зайнятий,
всієї корпорації і установи в цілому.
Говорячи про позитивні корпоративні культури, потрібно відзначити, що в
них працівники компанії сприймаються з боку керівництва досить важливою
частиною компанії в цілому. Виявляється, стимулюючий вплив на те, щоб
працівники досягали поставлених цілей. Важливу роль відіграє взаємодія між
різними співробітниками, підрозділами в рамках компанії, що дозволяє істотно
збільшити ефективність.
Якщо говорити про нейтральні корпоративні культури, то для них
характерним є відсутність втручання з боку керівництва. Немає прямої
підтримки тієї діяльності, якою займаються співробітники, але при цьому,
немає і ніякої протидії.
Розглядаючи негативні культури, можна виділити той факт, що в них
співробітники не можуть відчувати себе комфортно. Їм недостатньо тієї
підтримки, яка чиниться з боку керівництва. Відбуваються постійні зміни в
різних аспектах, конфліктні ситуації не гасяться [2, c. 44].
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Важливу роль в організації, також грають міфи, легенди і анекдоти, які
можуть формуватися як свідомими зусиллями її керівників, так і випадково
працівниками. Вони проявляються, як правило, у вигляді історій, які
передаються від покоління до покоління працівників і службовців. Тематика
різна. Це історії виникнення організації, її розвитку, які покликані в наочній
формі і донести до службовців загальноприйняті корпоративні цінності.
Для формування корпоративної культури необхідно перетворити цінності
людей, які утворюються під впливом командно-адміністративних методів
управління. Необхідно впровадити в свідомість всіх працівників елементи,
складові, базову структуру корпоративної культури. Одним з найважливіших
показників такої культури є орієнтація не тільки на забезпечення сприятливої
атмосфери, нормальних відносин в колективі, а й на досягнення намічених
цілей і результатів діяльності організації [5, с.79].
Формування корпоративної культури може мати різний сценарій.
Необхідно звернути увагу на те, що на практиці головну роль у формуванні
корпоративної культури майже завжди грає менеджер по персоналу.
Найчастіше саме він є керівником всього процесу – від розробки ідей до
отримання зворотного зв’язку з рядовим персоналом.
Поряд з ідеєю, до найважливіших елементів формування корпоративної
культури можна віднести:
 твердження певного стилю управління;
 вироблення відповідальності персоналу за свою роботу;
 розробку і впровадження правил і норм роботи в організації (правила
внутрішнього

розпорядку,

стандарти

якісного

обслуговування

клієнтів,

адаптація нових співробітників), вирішення інших технічних питань;
 підтримку – допомога, що надається керівниками своїм підлеглим;
 стимулювання – ступінь залежності винагороди від результатів праці;
 ідентифіковані – ступінь ототожнення працівників з організацією;
 управління конфліктами – ступінь вирішення конфліктів;
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 управління ризиками – ступінь, до якої працівники заохочуються в
інноваціях і прийнятті на себе ризику [3, с.65].
Місію, цінності та правила корпоративної культури неважко написати і
оформити в якості «Ділового кодексу», але реалізація, прояв і існування
корпоративних установок залежать від успішного вирішення проблеми
організації спеціальних заходів по їх впровадженню [4, с.118].
Не можна не згадати і про тісний зв’язок корпоративної культури і
мотивації персоналу. Існує таке визначення корпоративної культури, як набір
елементів, що забезпечують нематеріальну мотивацію.
Корпоративна культура не може існувати сама по собі. Головна
характеристика корпоративної культури – її мінливість. Тому доводиться час
від часу проводити деякі зміни – коригування – або, в залежності від
серйозності ситуації, створювати нову культуру. І для цього є певні приводи.
Так, необхідність реформування корпоративної культури виникає при
кількісному зміні персоналу, причому в будь-яку сторону. Зміна організації та її
культури досягається шляхом заміни людей. І це є однією з технологій ринкової
економіки. Але є і менш радикальні способи, пов’язані з частковою зміною
стратегії та методів ведення бізнесу, шляхом удосконалення технологій або з
перенавчання старих співробітників [6, с.54].
Існує кілька методів, що дозволяють вивчати існуючу культуру.
До них можна віднести: інтерв’ю, непрямі методи, анкетне опитування,
вивчення усного фольклору, аналіз документів, вивчення правил, традицій, що
склалися в організації, а також дослідження системи управління.
При розробці нової корпоративної культури організації, внесення змін в
наявну культуру, її структуру, керівники і менеджери повинні враховувати
ступінь їх реалізованості в рамках існуючої корпоративної культури. При цьому
необхідно враховувати, що дії щодо її зміни в корпорації повинні випереджати
всі інші перетворення, і розуміти, що результати будуть видні не відразу.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити наступний висновок:
корпоративна культура – це складний комплекс припущень, абсолютно
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прийнятих усіма членами конкретної організації, і задає загальні рамки
поведінки, прийняті більшою частиною організації. Корпоративна культура
може створюватися цілеспрямовано або формуватися випадково. Основними
компонентами корпоративної культури є цінності, світогляд та ідеї організації.
Необхідно враховувати, що корпоративна культура в цілому, вибудовується з
потенціалу кожного співробітника. Організації, що надають їй належного
значення, набагато ефективніше використовують людські ресурси. Людина –
центр і основна одиниця ефективності правильно сформованої культури. Її
можливості і ділові якості піднімаються на висоту завдяки корпоративній
культурі. Не менш важливим моментом у формуванні корпоративної культури є
готовність і здатність самого керівника змінити не тільки компанію, але, в
першу чергу,  себе, свою власну поведінку, відповідно до бажаних
результатами. І це буде запорукою успіху діяльності всієї організації.
Одним з помітних результатів сильної корпоративної культури є низька
плинність кадрів. Це пояснюється єдністю в думці співробітників про те, що є
метою організації і за що вона виступає. Це, в свою чергу, породжує
згуртованість співробітників, вірність і відданість організації, отже, бажання
покинути таку організацію у працівників пропадає. Також була розглянута її
структура та зміст. При вивченні корпоративної культури необхідно
враховувати те, що кожна культура має власну структуру. Отже, корпоративна
культура включає в себе суб’єктивні і об’єктивні елементи. А також були
розглянуті основні методи її формування, впровадження та оцінки покращення.
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розкрито особливості процесу їх формування на підприємствах України.
Ключові

слова:

інтегровані

маркетингові

комунікації,

інтерактивний

маркетинг, реклама, персональні продажі, «паблікрилейшнз».
Постановка

проблеми.

Сучасний

маркетинг

вимагає

не

лише

виробництва якісного товару, але й встановлення прийнятної і доступної ціни
для цільових споживачів. Маркетингові комунікації сьогодні посідають
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центральне місце серед засобів конкурентної боротьби. Посилення їхролі у
боротьбі за покупця обумовлено особливостями маркетингового середовища
сучасного вітчизняного ринку, а саме через занадто повільні темпи формування
ринкових. Однією із причин цього є недостатньо ефективне використання
маркетингового механізму загалом та безсистемне застосування маркетингових
комунікацій, у господарській діяльності вітчизняних підприємств.
Часто маркетингові комунікації ототожнюються тільки з просуванням
продукції та застосовуються кожним підприємством відособлено і не в
комплексі

з

спрямовуються

іншими
на

інструментами

використання

маркетингу.

окремих

Зусилля,

інструментів

переважно,

маркетингових

комунікацій, причому часто одні з них суперечать іншим. Хаотичність у
використанні такої важливої складової маркетингу призводить до зниження
сприйняття маркетингових комунікацій адресатом, а отже, і до зниження
ефективності діяльності всього підприємства і його конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем теорії і
практики

використання

інтегрованих

маркетингових

комунікацій

в

підприємницькій діяльності присвячені праці провідних українських вченихмаркетологів: О. Братко, А. Войчака, Н. Куденко, Т. Лук’янець, Н. Окландера,
П. Поченцова, Т. Примак, І. Решетнікової, Е. Ромата, Т. Ткаченко.
Мета статті. Метою даного дослідження є обгрунтування сутності та
особливостей маркетингових комунікацій підприємств.
Виклад основного матеріалу. Інтегровані маркетингові комунікації – це
двобічний процес, який з одного боку, передбачає вплив на цільові й інші
аудиторії, а з іншого – допомагає одержанню зустрічної інформації про реакцію
цих аудиторій на здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці складові
однаково важливі, їхня єдність дає підставу стверджувати про інтегровану
маркетингову комунікацію як про систему. Варто розуміти, що жодне
підприємство або фірма не в змозі діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи
при цьому запити всіх споживачів. Навпаки, підприємство буде ефективно
розвиватись лише в тому випадку, якщо воно націлене на такий зовнішній
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ринок, клієнти якого з найбільшою ймовірністю будуть зацікавлені в його
маркетинговій програмі [2].
Варто зауважити, що інтерактивний маркетинг означає «взаємодіючий»
маркетинг. Тобто, практику просування брендів, товарів та послуг за
допомогою цифрових носіїв і каналів комунікації, яка дає змогу здійснювати
контакт з цільовим адресатом найбільш сучасним, доречним, інтелектуальним і
ефективним способом [3].
Інтерактивний маркетинг – це комплекс інтерактивних маркетингових
комунікацій, що охоплюють сучасні маркетингові дослідження в мережі
Інтернеті, рекламу, рекламні засоби інтернет-комунікацій, телемаркетинг, який
орієнтований на задоволення потреб споживачів і здійснюється за допомогою
засобів інтернет-маркетингу та комерційних інтерактивних служб.
Значимість інтегрованих маркетингових комунікацій полягає у впливі,
отриманому від реалізованої програми комплексу маркетингових комунікацій
протягом деякого часу. Тому необхідно проаналізувати процес, як комунікації
впливають на поведінку наявних і потенційних споживачів цільового ринку
підприємства за деякий проміжок часу.
На нашу думку, варто визначити наступні

критерії інтегрованості

комунікацій:
– узгодженість комунікаційних цілей з маркетинговими цілями та
загальними цілями підприємства;
– взаємодія маркетингових комунікацій з іншими функціями бізнесу
загалом та зокрема пов’язаними з виробництвом, менеджментом;
– узгодженість інструментів маркетингу (маркетингового міксу) з
необхідними комунікативними повідомленнями;
– використання всіх складових комплексу маркетингових комунікацій для
надання необхідної інформації кінцевому споживачеві на кожному етапі
процесу здійснення покупки;
– взаємодія внутрішніх підрозділів і зовнішніх фірм над розробкою
спільного плану та стратегії;
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– ефективне використання бюджету підприємства на маркетингові
комунікації [1].
Основними

інструментами

маркетингових

комунікацій

виступають

наступні елементи:
- реклама - будь-яка платна неособиста форма поширення інформації про
установу, її продукти та послуги;
- персональні продажі - усне представлення товару під час бесіди з одним
або декількома потенційними покупцями заради його продажу;
- комплекс стимулювання збуту - короткочасні примусові заходи
заохочення споживачів до покупки / знижки в ціні, розпродажу, лотереї тощо;
- «паблікрилейшнз» - діяльність людини або групи людей, спрямована на
формування позитивного іміджу установи в громадськості за допомогою
засобів масової інформації [4].
У своїй сукупності засоби маркетингових комунікацій утворюють
комплексну систему маркетингових комунікацій. Кожна зі складових системи
маркетингової комунікації маєсво їособливості, але всі вони доповнюють один
одного, створюючи єдиний комплекс. З часом до цієї системи цілеспрямовано
або спонтанно долучаються різноманітні зацікавлен ісуб'єкти: автори,
посередники, оптові і роздрібні продавці, покупці, особи, з якими вони
спілкуються, ЗМІ. Нерідко використовуються оцінна інформація, міфи, чутки.
На функціонування цієї системи впливають образ, авторитет установи у
свідомості цільових аудиторій, стильові особливості видань, використовувані
комунікаційні технології.
При всій різноманітності інструментів і підходів до інтегрованих
маркетингових комунікацій необхідно виділити такі базові принципи побудови
комплексу маркетингових комунікацій:
Першим головним принципом створення інтегрованих маркетингових
комунікацій є синергізм – що означає взаємну підтримку всіх елементів ІМК та
їх координацію. Взаємні комунікативні дії викликають ефект більший, ніж
просте їх складання. Так, при побудові одного елементу ІМК – оригінальної
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дистрибутивної мережі – формується весь комплекс комунікацій для успішної
реалізації маркетингової стратегії [5].
Другий принцип – відкритість до співробітництва, готовність іти та
шукати

альянси,

оптимізувати

бюджети

маркетингових

програм.

Горизонтальна комунікація з різними партнерами робить бізнес більш стійким,
тому необхідно бути відкритим для співробітництва.
Третій принцип – оперативність. Мова йде про готовність використовувати
як спеціально ініційовані, так і випадково виникаючі події для стратегічних
комунікацій. Інформаційним приводом для події може стати будь-яка грамотно
оформлена інформація. Ця подія може стати приводом для формування
комплексу ІМК. Інформаційний привід може виходити від будь-якого
підрозділу внутрішніх інформаційних потоків.
Четвертий принцип – побудова інтегрованих маркетингових комунікацій –
персоналізація. Формування персональних відносин з кожним окремим
клієнтом вимагає і розробки спеціальних проектів і певного технічного
оснащення в рамках CRM-програм, і головне, особливих навичок персоналу [3].
В Україні процес їх «вбудовування» у маркетинговий комплекс
підприємства має ряд особливостей, що зумовлює відповідну специфіку їх
взаємодії. Ці особливості проявляються в наступних тенденціях становлення
інтегрованих маркетингових комунікацій в українських бізнес-структурах:
По-перше, ІМК передбачають реалізацію вертикального і горизонтального
напряму ‒ узгодженість, інформованість і взаємодія на всіх рівнях і по всіх
напрямах в компанії, що на українських підприємствах забезпечується далеко
не по всіх позиціях. Саме таке положення обумовлює слабкість менеджменту і
маркетингу, уповільнення технічного прогресу. Це актуалізує проблему
підвищення узгодженості дій як підрозділів усередині підприємства, так і їх
більш чітку взаємодію з покупцями, постачальниками і іншими партнерами.
По-друге, ІМК передбачають створення єдиного образу для візуального
образу бренду з використанням логотипу, певного типа шрифтів, кольору.
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Багато українських компаній ще досить далекі від цього. Проте останнім часом
є і позитивні зрушення.
По-третє, розвиток ІМК передбачає прозорість і легітимність діяльності
підприємств на ринку. Проте, підкреслює науковець М.Ю. Шерашева«як
показують перші спроби емпіричного вивчення мережевої взаємодії компаній,
існує власна специфіка, обумовлена становленням нової інституційної
структури вітчизняної економіки» [7]. Отримавши великого поширення
неформальні інтегровані бізнес-групи мають визначену (а в значній частині
випадків ‒ і домінуючу) долю товарів і послуг, що пропонуються на ринку. Ці
товари і послуги реалізуються поза всякими законними правилами і вимогами.
По-четверте,

інтегровані

маркетингові

комунікації

є

найбільш

ефективними у поєднанні з іншими інноваціями в маркетингу ‒ у сфері
роздрібної торгівлі, в ринковій логістиці, в області управління якістю і ін.
Проте в Україні такі інновації реалізуються із запізненням в 15-20 років,
особливо на невеликих підприємствах, а також в бізнес-структурах, що діють в
сільській місцевості або в малих містах. Це обумовлює «осередковий» характер
інтегрованих маркетингових комунікацій, їх недостатню адаптацію до
специфічних

умов

діяльності

підприємств

і

особливостей

розселення

населення. Але при цьому в останніх 3-5 років проявляються процеси
посилення інтеграції маркетингових комунікацій в різних регіонах України.
По-п'яте, для системного поширення і використання ІМК необхідне більш
широке розповсюдження

сучасних комп'ютерних

технологій, наявність

диверсифікованої взаємодії бізнес-структур в єдиному медіа-просторі. Проте,
проведене дослідження дозволяє стверджувати, що таким вимогам відповідає
не більше половини компаній, що працюють на українських ринках. Це ставить
завдання формування відповідного інформаційного середовища в число
пріоритетних.
По-шосте, перехід до інтегрованих маркетингових комунікацій вимагає як
високого

професіоналізму

спеціалістів-маркетологів,
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що

формують

та

впроваджують її, так і відповідно підготовленої аудиторії, до їх сприйняття.
Проте в українській економіці ці вимоги поки важко здійснити.
По-сьоме, в українській економіці дуже сильну дію мають неекономічні
приховані чинники впливу: недостатня політична стабільність, корупція,
орієнтир на чужу думку, а останнім часом важкі наслідки світової економічної
кризи.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.Таким

чином,

інтегровані маркетингові комунікації можна розглядати як комплексну
концепцію, яка допомагає успішно здійснювати економічну діяльність
підприємства з метою забезпечення відповідної норми прибутку та капіталізації
компанії. Під маркетинговою комунікацією розуміють технологію маркетингу,
що дозволяє забезпечити комунікацію з певним цільовим сегментом ринку, з
метою виконання завдання, які стоять перед господарюючим суб’єктом на
ринку.
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Танасійчук М.А.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ
У статті розглядається природа когнітивного поняття прокрастинації, її
види та компоненти; аналізуються основні теоретичні підходи до розуміння
феномена прокрастинації.
Ключові слова: прокрастинація, прокрастінатор, компоненти і теорії
прокрастинації.
Прокрастинація є однію з головних перешкод, що заважає людям жити
повноцінним життям. Жаль про втрачені можливості і пов'язані з ним
самодокори забирають більше часу, ніж пішло б на вирішення завдання. Тому
через прокрастинацію люди втрачають час, який могли б витратити з користю.
Перемога над нею дозволить людям переробити більше справ і ефективніше
реалізувати свій потенціал [6].
Термін «прокрастинація» був введений в науковий обіг П. Рінгенбахом в
1977 р в книзі «Прокрастинація в житті людини» [11]. У зарубіжній психології
вивченням цього явища займалися такі автори як К. Лей, Н.Милграм, П. Стіл,
Б.Такмен та ін. В кінці XX - початку XXI століття дана проблема привернула
увагу

вітичизняних

психологів,

а

саме

Н.

Шухова,

Е.

Михайлової,

Я.Варварічевой [7]. На даний момент вітчизняні вчені користуються калькома
термінами «procrastination» з англійської мови, але замислюються про
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вироблення власної назви: розглядаються такі варіанти як «зволікання»,
«ухиляння» і найбільш прийнятний варіант - «відкладання» [11].
На думку К. Лей, феномен прокрастинації зазвичай проявляється в
діяльності, результат якої дуже важливий для особистості. Як правило, вона
передбачає добровільне, ірраціональне відкладання намічених дій, незважаючи
на те, що це дорого обійдеться або матиме негативний ефект для особистості.
Подібної точки зору дотримується і канадський психолог П. Стіл. Він також
зазначає, що люди можуть відкладати початок якоїсь справи і його завершення,
незважаючи на те, що така поведінка не спричинить за собою матеріальних і
психологічних привілеїв [11].
Перша

класифікація

видів

прокрастинації

була

запропонована

Н.Мілграмом у співавторстві з Дж. Баторі і Д. Моурером, які виділили п'ять
основних її різновидів:
1) побутова або щоденна прокрастинація, яка пов'язана з відкладанням
повсякденних справ, які повинні виконуватися регулярно;
2) прокрастинація в прийнятті рішень;
3) невротична прокрастинація, пов'язана з відкладанням життєво важливих
рішень ;
4) компульсивна прокрастинація (побутова і поведінкова, а також
прокрастинація в прийнятті рішень). Всі ці види прокрастинації проявляються
одночасно в одного суб'єкта;
5) академічна прокрастинація, яка проявляється в відкладанні в часі
виконання навчальних завдань.
Пізніше ця класифікація була перероблена Н. Мілграмом і Р. Тенне, які
об'єднали п'ять видів прокрастинації в дві: 1) прокрастинація у виконанні
завдань; 2) прокрастинація в прийнятті рішень [9; 11].
Згідно з результатами досліджень А.В. Дородейко, емоційний дискомфорт
і негативні емоційні переживання, є основними психологічними ознаками
прокрастинації. До аналогічних висновків дійшла і Я.І. Варварічева. Вона
зазначає, що наростаючий страх перед усвідомленням суб'єктом негативних
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наслідків прокрастинації часто паралізує вплив, примушуючи відкладати
заплановані дії знову і знову, створюючи ефект «снігової кулі». Механізм
утворення даного феномена представлений в роботі Н. Шухової: вона пояснює
явище «замкнутого кола» в поведінці прокрастинаторів, яке викликає емоційні
переживання і мотивацію «відкладати на потім», що було позначено нею як
«цикл зволікання». У своїй роботі Н. Шухова представила «цикл зволікання» у
вигляді

формулювань

основних

думок,

висловлювань,

переживань

прокрастинатори на кожному етапі відкладання дій. Так, в даному циклі
знайшли своє відображення всі основні характеристики явища прокрастинації це і емоційний дискомфорт, і високий ступінь напруги, яку доводиться
переживати прокрастинатору, негативні передчуття майбутніх наслідків
відкладання.
До причин виникнення прокрастинації відносять відсутність особистої
мотивації; занепокоєння і страх перед майбутнім; внутрішній протест, бунт,
тобто небажання виконувати ту чи іншу роботу, то чи інше завдання; звичайна
втома; ненависна робота, нудне і неприємна справа, яким треба займатися;
невміння людини розставляти пріоритети, невміння організувати себе і свого
часу [2].
Проаналізувавши і узагальнивши зарубіжні дослідження прокрастинації,
можна говорити про наявність 3 основних компоненти даного феномена,
повязаних з мотиваційною сферою особистості: поведінковий, когнітивний і
емоційний.
Поведінковий компонент прокрастинації розглядається як форма навчання.
Така поведінка цілком може розглядатися як спосіб уникнути відповідальності
(Ferrari, 1995) або тривоги, пов'язаної з навчанням (Solomon & Rothblum, 1984).
Також воно може бути пов'язане з напругою (Ferrari, 1995).
Когнітивний і емоційні компоненти. Прокрастинація може бути розглянута
як результат когнітивних порушень (Ellis and Knaus). Ці проблеми ніяк не
пов'язані зі здібностями або рівнем інтелекту, однак у прокрастинаторів
виявлені складності в сприйнятті і адекватній оцінці часу (Aitken, 1982) .Також
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в ході досліджень прокрастинації був виявлений її взаємозв'язок і з емоційною
сферою: зі страхом невдачі; з імпульсивністю.
Прокрастинатори

часто

мають

перфекціоністські

установки,

що

поширюються на всі сфери життєдіяльності. Подібні установки можуть
демонструвати ірраціональні переконання прокрастинаторів, виражаються в
страху успіху або невдачі. У свою чергу, подібні страхи провокують невротичні
реакції на різні ситуації, що виникають в житті. Такі люди можуть бути
емоційно перевантаженими і тривожними.
З іншого боку, існують імпульсивні прокрастинатори, які мають
складності в розпізнані та оцінці сигналів, що надходять з навколишнього
середовища. Такі люди не в змозі відкладати задоволення власних потреб,
мають складності з самоконтролем. Досить часто в своїй поведінці вони
демонструють

всіляку

боротьбу

з

авторитарними

стилями

взаємодії,

намагаючись таким чином уникнути зустрічі з зовнішніми вимогами (Aronson
and Gilbert, 1963). Такі прокрастинатори можуть зіткнутися з труднощами в
мотиваційній сфері, складнощами в організаторської діяльності (Briordy, 1980).
Описані вище дві моделі поведінки прокрастинаторів, що зачіпають їх
емоційний компонент, не є взаємовиключними; окремі ознаки першої та другої
моделі можуть в рівній мірі поєднуватися і зустрічатися у окремих індивідів.
Питання про усунення прокрастинації є досить актуальним. Фахівці
підкреслюють, що для цього можна звернутися до трьох кроків з подолання
прокрастинації [10]. Перший крок полягає в усвідомленні того, що людина
прокрастинує. Про це свідчать такі показники як:
1.

Наповнення дня завданнями з низьким пріоритетом зі списку справ;

2.

Прочитання електронної пошти кілька разів на день без написання

відповідей або прийняття рішення щодо того, що робити з листами;
3.

В очікуванні початку роботи над завданням з високим пріоритетом

виконувати дрібні справи (приготування кави, похід по магазинах). Потрібно
почати роботу, а через якийсь час взятися за невеликі справи;
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4.

Коли людина відкладає в сторону малозначні справи, то це не

прокрастинація, а пріоритизація. Також, якщо він відкладає в сторону важливу
справу на короткий період часу заради відпочинку - це теж правильний вчинок.
Але якщо пройшло кілька годин, а він не взявся за цю справу - значить,
виникла прокрастинація [10].
Другий крок полягає у визначенні людиною причин прокрастинації. Вони
можуть бути приховані в психологічних особливостях людини або в завданні.
До причин прокрастинації відносяться наступні:
1. Завдання здається непривабливим. Слово «здається» є ключовим у цій
пропозиції, і це не означає, що завдання є таким насправді.
2. Людина не організована. Організовані люди вміють чинити опір
спокусам, бо знають про свої пріоритети і складають списки справ;
3. Велика кількість справ. Якщо потрібно зробити за день багато справ, то
можна не зробити нічого. Слід пам'ятати закон інерції: варто тільки почати;
4. Перфекціонізм.

Люди

з

такою

властивістю

особистості

часто

розмірковують тому, що роботу потрібно виконати ідеально, а потім не
беруться за неї, тому що не відчувають впевненості в своїх силах;
5. Нерозвинені навички прийняття рішень. Необхідно виробити у себе
звичку братися за справу відразу ж, коли потрібно його виконати [10].
Третій крок з подолання прокрастинації пов'язаний із застосуванням антипрокрастинаційних стратегій. Прокрастинація - це глибоко укорінена звичка і
модель поведінки, тому її неможливо подолати за один день. Однак будь-яку
звичку можна змінити лише при наявності усвідомленості, наполегливості,
мотивації і дисципліни. Для цього слід звернутися до використання спеціальних
методів. Зокрема, подолання прокрастинації систематичне застосування таймменеджменту [10].
Час - найважливіший, дефіцитний і непоправний ресурс. Воно необоротно,
його не можна накопичити або передати, час проходить безповоротно, це щось
таке ж, як і саме життя. У практиці управлінської діяльності вважається, що
десятихвилинна підготовка робочого дня дозволяє заощадити до двох годин
274

робочого часу, вірніше і краще справлятися з важливими справами.
Принципово важливо в даному випадку скласти план робочого дня в
письмовому вигляді. При плануванні дня слід враховувати «правило 60:40»:
планом должно быть охвачено не более 60% вашего времени;
близько 40% робочого часу має бути залишено в якості резервного часу
для несподіваних справ.
Фахівці з управління часом відкрили таку закономірність: на роботу
витрачається стільки часу, скільки його є в розпорядженні. Класичне
формулювання цього закону належить С. Паркінсона і носить його ім'я. Згідно з
ним, обсяг роботи зростає по мірі необхідності.
Існують наступні типи планування часу:
1) Візуально-дотиковий тип (застосування настільних і настінних
календарів, спеціалізованих планувальників в формі записної книжки).
2) лінійно-цифровий тип (застосування комп'ютерних програм для
планування часу;
3)портативних

електронних

пристроїв:

електронні

планувальники,

органайзери і записники) [4].
На боротьбу з прокрастинацією спрямовано безліч посібників з таймменеджменту і планування, що пропонують методики щодо впорядкування
робочого процесу, розподілу зусиль, категоризації справ за ступенем
пріоритетності. До них відноситься:
1) «Метод помідорів» - установка 25-хвилинних відрізків часу, протягом
яких заборонено відволікатися і потрібно займатися однією справою.
2) «Правило трьох хвилин» - все справи, виконання яких займає менше
трьох хвилин, повинні виконуватися негайно (наприклад, за цей час можна
зателефонувати і записатися до лікаря або зробити запит необхідних даних,
віднести брудний посуд в раковину, завантажити білизну в пральну машинку ).
3) «Поїдання слона шматочками» - цей спосіб боротьби з прокрастинацією
передбачає розбиття великого завдання на більш дрібні. Якщо важко почати
роботу, необхідно почати з середини. Працювати над тими фрагментами, які
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здаються найбільш простими і зрозумілими, щоб поступово перейти до більш
складних ділянках;
4) «Колесо прокрастинації» ґрунтується на емоційному відношенні до
завдань. Потрібно скласти список всіх справ на день. Помітити з них ті, що
здаються найбільш неприємним. Почати робити ті справи, які залишилися не
порушеними. Коли з ними буде покінчено і залишаться тільки помічені пункти
списку, необхідно знайти завдання, яка викликає ще більше неприйняття.
Внести його до списку і приступити до справ, які автоматично перейшли в
розряд найбільш приємних завдань [8].
З усього сказаного вище можна зробити висновок, що в умовах
прискорення темпу життя і постійного підвищення вимог до ефективності
роботи

людини

в

сучасному

світі

дослідження

методів

боротьби

з

прокрастинація становить значний інтерес. В основі подолання прокрастинації
лежить всебічний аналіз її причин та передумов, формування навичок
ефективного планування часу, постановки цілей і шляхів їх досягнення. На це і
спрямований такий метод як тайм-менеджмент. Він вчить, як правильно
розпоряджатися своїм часом, і встигнути виконати всі завдання в строк.
Інформаційні потоки постійно збільшуються, кількість проблем і завдань, які
потребують вирішення, стає дедалі більше, тому без знання основ таймменеджменту

неможливо

організувати

ні

ефективний

менеджмент

підприємства, ні підвищити особисту ефективність, якою б діяльністю людина
не займався.
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У статті досліджено нематеріальну складову мотивації праці персоналу
спрямовану на стимулювання ділової поведінки співробітників виконувати
власні завдання. Обґрунтовано взаємозв’язок нематеріальної мотивації та
продуктивності праці. Проаналізовано основні правила розробки ефективної
системи нематеріальної складової мотивації персоналу. Запропоновано основні
мотиватори для різних категорій працівників комерційних підприємств.
Ключові слова: мотивація, нематеріальна мотивація, підприємство, персонал,
управління.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання чим вищим
виступає рівень мотивації праці працівника до виконання трудової діяльності,
тим краще він виконує власну роботу, тим більшим є його прагнення до
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саморозвитку, а відтак, до підвищення продуктивності праці. Сьогодні,
доцільно звернути увагу на формування ефективної системи оплати праці
заснованої на широкому використання нематеріальних складових. Адже
працівник повинен ідентифікувати власні цілі зі стратегічними орієнтирами
розвитку підприємства і саме працівник виступає основним джерелом
досягнення визначеної мети. Разом з тим, матеріальна складова мотивації не
завжди, у повному обсязі, знаходиться у розпорядженні адміністрації
підприємства. Тому, у прибутковості бізнесу, важливу роль займають саме
нематеріальні чинники. Нематеріальна мотивація персоналу, як свідчаль
результати проведених досліджень, на сьогоднішній день, розглянута не
достатньо детально, саме це провокує на формування неефективної системи
стимулювання та концентрування зусиль не на тому, що зацікавлює
працівників в досягненні кінцевих результатів праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі мотивації праці
присвячено безліч наукових робіт як вітчизняних так і зарубіжних вчених.
Серед закордонних вчених питаннями мотивації праці персоналу займалися
Л. Гілберт, Д. Мак-Грегор, Е. Хей, М. Альдерфер та інші. Багато праць
А. Маслоу, Ф. Тейлора, Р. Оуена, А. Сміта, Д. Рікардо, Й. Шумпетера й досі не
втратили своєї значимості й актуальності. Серед вітчизняних науковців
вагомий внесок у формування ефективного механізму управління персоналом
на основі застосування дієвих інструментів та методів нематеріальної
мотиваційної складової зробили І. Багрова, А. Єськов, В. Зайцев, М. Зоріна, О.
Лісніченко, В. Кошеленко, Г. Куликов, М. Ларка, Н. Решетило, О. Темченко, О.
Харун, А. Чухно та інші.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів та напрямів оптимізації
нематеріальної підсистеми системи мотивації праці персоналу, яка сприятиме
підвищенню якості праці та прихильності працівників до виконання
поставлених завдань, а також допоможе правильно розподілити стимули між
різними категоріями працюючих.
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Актуальність теми дослідження визначається значимістю нематеріальної
мотивації персоналу в сучасних організаціях. Те, наскільки ефективна
організація, визначають її співробітники та їх поведінка, яка перш за все
залежить від правильно підібраних мотиваторів мотиваційного механізму
господарюючого суб’єкта.
Виклад основного матеріалу. Мотивація - це умови, які змушують
працівника спрямовувати зусилля на вирішення проблем, так як він
зацікавлений в цьому процесі; це система, в якій інтереси працівника
аналізуються і використовуються в інтересах організації з боку роботодавця.
Нематеріальна мотивація - це заохочення співробітників за якісну роботу,
яка ніяким чином не впливає на їх заробітну плату та інші виплати.
Складність розробки системи нематеріальної мотивації визначається тим,
що керівник повинен обрати той тип мотивації, який підходить конкретному
співробітнику чи групі працівників. Обрані методи індивідуальні, вони не
можуть бути застосовні однаково до всіх категорій працівників без винятку,
через те, що можуть або дати різний ефект, або не мати істотного впливу на
деяких співробітників взагалі. Саме тому, перше, на що необхідно звернути
увагу, так це на принципи формування даної системи [1].
На наш погляд, основні правила формування нематеріальної складової
системи мотивації персоналу повинні визначатися наступними умовними
формулами:
По-перше - «використовуємо безліч способів». Чим різноманітніше
інструменти нематеріальної мотивації в організації, тим вище ймовірність
отримання необхідного ефекту і ширше вибір в інструментах впливу на
працівників. Також включається в розгляд поняття мотиваційного профілю
людини, під яким слід розуміти причини, які змушують його діяти
ефективніше, його поточний стан.
По-друге - «вибір відповідного моменту». Будь-яка мотивація дієва за
принципом «зробив справу — отримав ефект», тому що в іншому випадку
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втрачається її складова, що дозволяє підтримувати інтерес працівників до
досягнення поставлених цілей.
Третє - «готовність до різних реакцій». Дане правило дозволяє враховувати
той факт, що люди по - різному здатні реагувати на заохочення і винагороди.
Мотивація може бути прийнята або з радістю, або викликати відторгнення, що
може викликати зворотний ефект мотивації [2].
Орієнтуючись на ці базові положення, в організації формуватиметься чітка
система, що дозволятиме реалізувати мотиваційний механізм як інструмент
впливу на працівників. Спонтанність в розробці відповідних рішень, пов'язаних
з нематеріальною складовою мотивації персоналу, може навпаки призвести до
зворотного ефекту і отримати негативний результат.
Наприклад, мотивація за умови її щоденного застосування може увійти в
звичайну практику і сприйматися працівниками як простий робочий момент,
якому не варто приділяти значної уваги. У той же час, якщо мотивація сильно
відокремлена в часі від дії, за яку необхідно заохочувати, то вона може
викликати відторгнення і психологічне сприйняття людини того, що «про мене
забули, а тепер - невже - згадали». Отже, планомірність і системність
застосування мотиваційних механізмів повинна бути чітко впорядкована [3].
Нематеріальну складову системи мотивації праці персоналу варто
формувати шляхом послідовної реалізації наступних основних етапів.
Етап 1 - приймається рішення про введення в дію системи нематеріальної
мотивації на підприємстві. У процесі реалізації даного етапу необхідно
встановити організаційні можливості забезпечення відповідної мотиваційної
системи і витрат на її формування. Так, скажімо, грамоти та заохочення у
вигляді вивішування портрета на дошку пошани не дуже витратні, а ось
організація харчування, оплата навчання, пільгове користування житлом,
транспортом пов'язані з істотними витратами, які не кожна організація здатна
понести без збитків для себе.
Етап 2 - визначаються потреби працівників запропонованих в рамках
визначеної

системи

мотиваторів.

Тут
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орієнтація

саме
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співробітників. Якщо спостерігатиметься невідповідність потреб і мотиваторів
це приведе до того, що працівник не буде цінувати турботу організації до себе.
Отже, рівень задоволення співробітників відповідним мотиваційним чинником
дозволить побачити повну картин стану справ в організації і визначити види
мотиваторів, в яких зацікавлені працівники.
Мотиватори не повинні бути однаковими для різних категорій персоналу.
Кожна категорія працівників потребує власної мотиваційної системи. Якщо,
скажімо, оплата путівок в дитячий табір за рахунок організації для дітей
співробітників з категорії допоміжного і обслуговуючого персоналу, для якого
характерний досить низький рівень оплати праці, виступає ефективним
мотиватором, то для керівного складу, подібна мотивація навряд чи буде
ефективною.
Дуже ефективно при такій системі не тільки оцінювати ступінь
задоволеності співробітників, але розробляти і пропонувати ті мотиватори, які
пропонує і відповідно потребує персонал. Вони є актуальними для них. Завдяки
цьому організація може створити такий набір «інструментів», який дозволить
задіяти реальні інтереси працівника.
Крім того, така практика, при якій працівник сам обиратиме, що саме буде
вигідним для нього в певній ситуації, істотно впливатиме на рівень
задоволеності від роботи і відповідно стимулюватиме продуктивність і якість
виконуваних робіт [4].
В таблиці 1 наведено шаблонний розподіл мотиваторів комерційних
організацій, який може бути прийнято за базу порівняння.
Таблиця 1 - Шаблони мотиваторів в організаціях
Категорії
персоналу

Керівники

Фахівці

Складові пакетів мотиваторів
іміджевий службовий автомобіль представницького класу
харчування в окремому залі для вищого керівництва
надання корпоративного ноутбука, планшета, мобільного телефона
абонемент в спортивний зал
підвищення кваліфікації, соціальні та особистісні тренінги
обов’язкове та додаткове страхування
організація і оплата дорогого відпочинку
оплата харчування
оплата проїзду або корпоративний транспорт
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Службовці

Робітники
Молодший
обслуговуючий
персонал

підвищення кваліфікації, соціальні та особистісні тренінги за рахунок
роботодавця
компенсація витрат на заняття спортом у фітнес-клубі
оплата мобільного телефону
медичне страхування
оплата харчування
оплата проїзду або корпоративний транспорт
консультативні служби
компенсація витрат на заняття спортом у фітнес-клубі
оплата мобільного телефону
оплата харчування
оплата проїзду або корпоративний транспорт
консультативні служби
надання пільгових програм, пов'язаних з вихованням і навчанням дітей
пільгове харчування
відшкодування витрат на транспорт

Етап 3 - на даному етапі потрібно визначати тип досягнень, який
вимагатиме і припускатиме використання відповідного мотиватора. Основний
принцип реалізації даного етапу – заборона заохочувати за те, що природно і
знаходиться в рамках виконання звичайних трудових обов’язків, тому, що в
цьому випадку людина сприйматиме власну трудову дію як подвиг, який
вимагатиме не тільки визнання, але і обов'язкової винагороди. Разом з тим,
підвищення результативності діяльності, прагнення до вдосконалення повинні
однозначно заохочуватись, так як вони створюють позитивний ефект для
організації.
Етап 4 - формується остаточна система нематеріального стимулювання
праці, як складової загальної мотиваційної системи. Дана система обов’язково
повинна бути розміщена на сайті або інформаційному стенді. Забезпечується
доступ для ознайомлення працівникам. Надається можливість для формування
«пакета заохочень».
Етап 5 - проведення системного моніторингу, підтримка або оновлення
«пакета заохочень». Пакет мотиваторів не повинен бути статичним, раз і на
завжди вічним, незмінним, що може викликати звикання до нього. В даному
випадку, його сприятимуть, як природній елемент менеджменту організації.
Отже, мотиватори повинні змінюватись, удосконалюватись, еволюціонувати у
відповідності до змін внутрішнього середовища організації, цілей діяльності,
можливостей і загроз ринкового оточення тощо [5].
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Не варто проводити моніторинг часто. Найбільш актуально збирати
інформацію раз на рік. Це дозволить встановити тенденції, виявити існуючі
проблеми, окреслити перспективи на майбутнє. Отже, здійснити моніторинг
мотиваційної системи масштабно дотримуючись принципів своєчасності,
економічності та гнучкості.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, мотивація
заснована на розумінні психологічних й фізіологічних потреб людини, що і
формує її основу. Тому для ефективного управління менеджеру потрібно
аналізувати існуючі мотиви працівників, що дозволить зрозуміти причини
поведінки людини в процесі виконання поставлених завдань, досягненні
загально організаційних цілей. Розуміння мотивів трудової поведінки виступає
найголовнішим завданням менеджменту підприємства, дозволяє впливати на
ефективність діяльності в рамках організації,

створювати умови для

підвищення результативності роботи персоналу.
Нематеріальна мотивація не орієнтована на використання грошових коштів
або винагород в матеріально - речовій формі, але враховує психологічні
особливості колективу в цілому і конкретних працівників зокрема. У такій
системі важливий індивідуальний підхід до кожного працівника. Складність
розробки системи нематеріальної мотивації визначається тим, що керівник
повинен визначити тип мотивації, який найкраще підходить конкретному
співробітнику. Обрані методи повинні бути індивідуальні, вони не можуть
застосовуватись однаково до всіх співробітників, саме тому нематеріальна
складова в системі мотивації персоналу повинна бути заснована на визначених
нормах і правилах яких неухильно треба дотримуватись.
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теорії поколінь: теоретичний підхід / В. В. Соколовська, Г. В. Іванченко,
Економіка та держава, 2018. С. 60-62.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ ТА РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ЇЇ
ПІДВИЩЕННЯ
В основі механізму формування та реалізації конкурентних переваг покладена
концепція стійких конкурентних переваг і методи ефективного управління
конкурентоспроможністю організації. Такий підхід дозволяє оцінити поточну
конкурентну позицію організації і отримати перевагу в конкурентній боротьбі
шляхом ефективного використання всіх ресурсів.
Ключові

слова:

конкурентоспроможність,

підприємство,

керування,

маркетингова стратегія, конкурента перевага.
Постановка проблеми. Сьогодні досвід не тільки зарубіжних, але і
українських

підприємств

показує,

що
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рівень

розвитку

маркетингу

нерозривно пов'язаний з рівнем конкуренції. І очевидно, що ефективність
маркетингу буде зростати пропорційно до рівня конкуренції. Низька
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств частково визначається
нерозвиненістю маркетингових технологій.
Ціль статті. Вона полягає у виділенні маркетингових методів, котрі
використовуються в практиці української та зарубіжної конкурентної
боротьби.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз наукових
публікацій і практичних досліджень показав, що існують різні точки зору
щодо самої категорії конкурентоспроможності підприємства, що і визначає
актуальність даної теми дослідження.
Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності, системи її
підвищення і забезпечення знайшли відображення в працях таких вченихекономістів, як Д. Аакер, Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, Н.Е. Красностанова,
М.Г. Долинська, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д.Б. Мельничук, М. Портер, А.А.
Томпсон, Ш. Хант та ін [1-2].
Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення ефективності
системи управління процесом реалізації маркетингової стратегії розвитку
конкурентних переваг, досягнення згоди учасників процесу розвитку
вимагають нових підходів до виявлення наявних потреб у товарах, їх
кількісної та якісної оцінки. В основі формування механізму реалізації
конкурентних переваг може лежати концепція стійких конкурентних переваг
і методи ефективного управління конкурентоспроможністю організації [3].
Такий підхід дозволяє оцінювати поточну конкурентну позицію
підприємства,

отримати

перевагу

ефективного

використання

в

ресурсів,

конкурентній

боротьбі

шляхом

виявлення

сильних

сторін

підприємства, концентруючи на цих напрямках ресурсних можливостей для
їх розвитку з метою досягнення конкурентної переваги. З огляду на те, що
основна стратегічна мета – розвиток довгострокових конкурентних переваг в
умовах жорсткої конкуренції ринку, система маркетингових комунікацій
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повинна бути спрямована на вирішення складних завдань стратегічного і
тактичного характеру.
На

ринку

будь-якого

товару

завжди

виділяються

пріоритетні

конкуренти, діяльність яких необхідно постійно відслідковувати для
розробки

і

реалізації

конкурентних

стратегій.

Найбільш

надійним

інструментом для розробки стратегій розвитку конкурентних переваг на базі
маркетингового дослідження факторів конкурентного оточення є SWOTаналіз, за допомогою якого можна визначити оптимальний варіант
маркетингової стратегії в 5 етапів:
- створення бази даних про конкурентів;
- побудова матриці SWOT і виявлення характеристик;
- побудова розширеної SWOT-матриці і формування пар атрибутів
(сили і можливості, сили і загрози, слабкості і можливості, слабкості і
загрози);
- проведення спільного аналізу виявлених пар атрибутів;
- виявлення оптимального варіанту стратегії маркетингу [4, с. 107].
База даних профілів конкурентів є таблицею (електронною), інформація
яка постійно поповнюється з різних джерел. Інформація відкрита для
управлінського персоналу, що займається формуванням маркетингових
стратегій і тактичної діяльністю по організації і стимулюванню продажу
товарів.
При цьому аналізуються всі фіксовані дані, їх позитивні і негативні
сторони. У базу даних по конкурентах крім реквізитів підприємств входять
наступні показники: кількість торгового персоналу, загальна торгова площа,
кількість філій, положення на ринку, спеціалізація підприємств, цінова
політика, товарообіг, маркетингова стратегія, імідж підприємств, методи
мотивації персоналу. На другому етапі виявляються найбільш пріоритетні
сильні і слабкі сторони підприємства і можливі загрози, на цьому етапі
особливо важливі індивідуальні якості членів маркетингової групи, їх
професійні і ділові якості, оскільки аналіз проводиться за індивідуальними
286

листками, після чого формується розширена SWOT-матриця, що дозволяє
спростити дії групи по формуванню стратегій розвитку конкурентних
переваг [5].
У розширеній матриці вказуються передбачувані стратегічні заходи
підприємства, розроблені на основі систематичного зіставлення вибраних
членами управлінської групи на попередньому етапі. На останньому етапі
група

управління

конкурентоспроможністю

підприємства

спільно

з

провідними фахівцями функціональних відділів формулюють конкурентну
стратегію підприємства, реалізація якої повинна сприяти підвищенню рівня
конкурентоспроможності підприємства. Для цього необхідний механізм
управління маркетингової стратегії розвитку підприємства на базі посилення
конкурентних переваг, який сприяє адаптації підприємства до ринкових
змін,

посилення

конкуренції,

підвищення

організаційної

культури

підприємства.
Основними недоліками існуючих методик формування організаційного
механізму реалізації

конкурентної стратегії

розвитку підприємств є

наступні:
- відсутність методичної документації, що регламентує діяльність
органів управління реалізацією стратегії розвитку;
- недотримання принципу комплексності процесу організації виконання
намічених заходів;
- низька організаційна культура управління.
Будь-які процеси, що вимагають структурних змін, викликають
порушення нормального функціонування підприємства і послаблюють
взаємодію

працівників

усіх

підрозділів

підприємства,

його

системи

управління, викликаючи нестійкість положення підприємства. Тому всі
зміни в організаційних структурах необхідно проводити не постійно, а
радикальними методами, використовуючи основні принципи організації і
управління. Механізм управління маркетинговою стратегією розвитку
конкурентних переваг підприємства визначається не стільки регламентацією
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організаційних процесів управління, скільки створенням умов для найбільш
повного поєднання формальних і неформальних відносин в процесі
багатоступінчастого взаємодії [6, с. 240-245].
Керівники, зацікавлені в підвищенні конкурентоспроможності свого
підприємства, завоюванні конкурентних переваг за рахунок підвищення
рівня культури підприємства, повинні правильно організувати роботу по
формуванню сильної культури підприємства, яка включає наступні основні
стадії:
- усвідомлення значення культури для підприємства, самоідентифікація;
- організаційно-підготовча;
- аналітична (аналіз стану рівня культури);
- проектно-документаційна;
- реалізаційна [1].
Самоідентифікація відбувається на основі аналізу стану культури
підприємства і її значення для підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Ознаками

низької

культури

є

плинність

кадрів,

конфліктність,

неефективне використання робочого часу, грубість персоналу, неповажне
ставлення до клієнта, низька ефективність бізнесу. При організаційній
підготовці призначаються відповідальні особи, формуються робочі групи з
розв'язання проблем

організаційної

культури

в

кожному підрозділі,

включаючи систему управління.
У процесі аналізу цінностей і цілей підприємства вирішуються
наступні:
- ясність мети для кожного працівника, в якій мірі цілі розвитку
розроблені і узгоджуються між собою;
- реальність і досяжність, узгодження з перспективою розвитку
підприємства;
- можливості кожного члена колективу щодо внесення нових ідей і їх
затребуваності;
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- ефективність системи морального і матеріального стимулювання
інновацій.
При цьому необхідне дослідження міжособистісних відносин всередині
кожного підрозділу і підприємства в цілому, що вимагає вивчення проблем
взаємодопомоги і співробітництва, конфліктів, розбіжностей і причин їх
виникнення,

дієвість

інформаційних

і

комунікаційних

каналів

в

горизонтальному, вертикальному і обох напрямках. Результати аналізу
розглядаються з позиції відповідності сильної культурі організації і бізнесу,
розробляються заходи, необхідні для зміни окремих елементів. Всі
розроблені заходи і їх обґрунтування повинні бути зафіксовані в документах
підприємства, інструкціях, атрибутах (кодексах поведінки, посадових
інструкціях, методах адаптації та ін.)
В процесі реалізації заходів щодо посилення організаційної культури
проводиться

навчання,

тренаж,

оцінка

стилю

керівництва

і

його

відповідності принципам сильної культури, розробка ефективних рольових
моделей співробітників і менеджерів.
Висновки.

Узагальнюючи

підприємством

комплексу

конкурентоспроможності

можна

зазначити,

заходів

підприємства

за

що

розробка

щодо

підвищення

рахунок

вдосконалення

маркетингового управління є правильним вибором. Цей комплекс може мати
різні

розділи

відповідно

до

виявлених

результатами

оцінки

конкурентоспроможності підприємства, їх сильних і слабких сторін системи
управління. Однак серед основних розділів слід виділити пріоритетні для
реалізації процесів розвитку напрямку програмного документа: фінансовогосподарська діяльність (аналіз конкурентного потенціалу підприємства),
виробнича діяльність, якість обслуговування, інноваційний розвиток,
соціальне середовище і персонал.
Список використаних джерел:
1. Красностанова

Н.

Е.

Стратегічний

аналіз

і

оцінка

конкурентоспроможності промислового виробництва 2011. № 22. 55–58 c.
289

2. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. К. : Фенікс, 2009. 896 с.
3. Громова О. Є. Ефективність збутових мереж. Варіанти підвищення
ефективності

збуту

підприємства.

Інформаційно-аналітичний

журнал

«Економіка. Фінанси. Право», К., 2019. № 6/2. 11–14 c.
4. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія. К. : УСПР, 1999. 437 c.
5. Falkenberg A. W. Competition and Markets. Journal of Macromarketing. –
2000. №20. 431–445 р.
6. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне
моделювання : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2000. 360 c.
УДК 338.24 (045)
Ткачук В.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Креативний менеджмент визначається як взаємопов'язана система творчих
методів, рішень і дій, спрямованих на підтримання оптимального рівня
функціонування і розвитку економіки, підвищення конкурентоспроможності
та ефективності. Управлінська діяльність, принципи наукового управління
зв'язуються з з'єднанням знань і здібностей людини, що є певним кроком вперед
в перетворенні системи управління. Важливим аспектом є визнання
раціонального вибору в подальшому розвитку теорії і практики управління.
Ключові

слова:

креативність,

менеджмент,

інноваційне

управління,

креативний менеджмент, креативні інструменти.
Постановка проблеми. Сучасні підприємства, які функціонують у
складному соціально-економічному середовищі, повинні постійно створювати і
впроваджувати різного роду інновації, що забезпечують їх ефективну
діяльність на ринку. Адже успіх економічного розвитку підприємства
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вирішальною мірою залежить від впровадження у його діяльність нововведень
та, на цій основі формування конкурентних переваг.
Успішний
сформувати

креативний
позитивний

менеджмент
імідж,

дає

можливість

підвищити

підприємству

конкурентоспроможність,

ефективніше використовувати обмежені ресурси, збільшити прибуток.
Аналіз

основних

досліджень.

Теоретичні

аспекти

креативного

менеджменту було розглянуто у працях таких науковців як: Свидрук І.,
Кирсанов К., Литвин І., Божидарнік Т., Зінкевич Д. та ін. Однак, більшість
науковців недостатньо приділяє увагу розгляду креативного менеджменту як
системи управління та показникам, які визначають стан системи креативного
менеджменту.
Мета статті: дослідити систему креативного менеджменту як сукупність
взаємопов’язаних творчих методів, рішень і дій, спрямованих на підтримання
оптимального рівня функціонування і розвитку економіки, підвищення
конкурентоспроможності та ефективності.
Виклад основного матеріалу. Теорія і практика управління на сучасному
етапі характеризуються принципово новими умовами. Керуючі методики,
націлені на підвищення економічної ефективності або рішення проблем
політичної доцільності, відстають від викликів часу, особливостей соціальної
сфери, де міграційні, соціально-демографічні, соціально-екологічні питання
постійно стають предметом наукових дискусій. Термін «креативність» в
широкому сенсі означає творчість. До останнього часу і у вітчизняній, і в
зарубіжній науковій літературі ці два терміни розглядалися як взаємозамінні.
Разом з тим останнім часом ряд авторів схильний поділяти ці два поняття [6]. В
даний час поняття креативності все більшою мірою стало асоціюватися із
здатністю особистості в процесі вирішення виникаючих проблем знаходити
нові, нестандартні, оригінальні підходи, засновані на принципово нових
компетенціях.
У більш широкому сенсі креативність – це процес виявлення прихованих
можливостей і творчого використання їх потенціалу в певній галузі [5]. Таким
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чином, креативність - це здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від
традиційних схем мислення, швидко і ефективно здійснювати інтелектуальний
прорив у вирішенні проблемних ситуацій [4]. Це принцип, який дає ефект і в
інших областях, в тому числі в економіці [2]. Розвиток креативного управління
вносить істотний внесок в Еволюцію управлінської думки. Управлінню
пропонується контролює і обмежує вплив. При цьому соціальне творчість не
має істотного значення і зберігається лише в якості культурної навантаження.
Невідповідність заявлених теоретичних принципів управління і спонтанності
соціального і економічного розвитку змушує в тій чи іншій мірі переглянути
позиції управлінської думки [1]. Можна відзначити деякі фрагменти і елементи
руху до креативності, при тому, що в центрі уваги знаходяться питання
підвищення продуктивності праці (концепція економічного людини) і
налагодження соціальних відносин. Гуманізація управлінської діяльності, тобто
то, що стає основою управління персоналом, управління людськими ресурсами,
соціальний менеджмент, що знайшов відображення в роботах А. Маслоу, Е.
Мейо, П. Друкера, знаходиться в рамках моделі «економічної людини».
Головна думка полягає в твердженні, що людські ресурси повинні стати
основними у розвитку організації і досягненні її цілей [2]. Відповідно, в умовах
інноваційного виробництва змінюються вимоги до характеристик персоналу
[5].
Управлінська діяльність, принципи наукового управління зв'язуються з
з'єднанням знань і здібностей людини, що є певним кроком вперед в
перетворенні системи управління. Формування креативного управління
складається під впливом фактора організаційного розвитку. Відповідно, для
управлінської думки важливим стає визнання раціонального вибору в
подальшому розвитку теорії і практики управління.
Усвідомлення зазначених проблем свідчить про неспроможність концепції
«економічної людини», яка в кінцевому рахунку призводить до формування
споживчо-орієнтованої культури, що представляє «тупик» для розвитку
управлінської думки. Якщо управління продукується на зростання потреб, на
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ініціювання нових матеріальних можливостей, то обов'язково виникає
проблема справедливого розподілу і питання про те, яким чином задовольнити
ці потреби з метою сталого та безпечного розвитку суспільства. Будучи одним з
важливих напрямків впливу і впливу в сфері соціального життя, управління
досі націлене на збереження цілісності і стабільності суспільної системи.
Перехід на креативне управління, осмислюючи мий в 40-70-ті роки ХХ століття
як культурно-орієнтоване творчість, можливий лише при зосередженні уваги на
реальних тенденціях соціального життя. У сучасній управлінській теорії та
практиці посилюється тенденція вичерпання, кінцівки впливають способів
управління. Мається на увазі, що управління може стати ефективним лише в
умовах

включення

людей

хоча

б

в

процес

обговорення

прийнятих

управлінських рішень. Домінували в дослідницькій середовищі уявлення про
даність чоло століття стимулів до збагачення і успіху піддаються серйозному
критичного осмислення. Активний інтерес виявляється до соціальної творчості
як пропорційності виробництва і споживання людини в самому звичному його
розумінні [4].
Якщо раніше управління було націлене на контроль взаємодії учасників із
зовнішніми

(організаційними,

технологічними

та

іншими)

політичними, соціальними,
факторами,

то

в

економічними,

економіці

знання,

як

підкреслюється в теорії нової постіндустріальної епохи, важливим стає
комунікативні взаємодії, генерація і обмін ідеями. Дане положення необхідно
для осмислення концепції креативності, що виростала з принципового
розуміння управління як сфери соціального відтворення. Креативне управління
передбачає

знаходження

певного

виду

зрівнювання

комерційної

та

некомерційної діяльності через показники креативності. Розуміння виникають
проблемних ситуацій прискорює формулювання концепції креативного
управління, зберігає і розвиває традиції класичної системи управління на основі
визнання цілісності управління і визначального характеру його впливу на
суспільство. Разом з тим визнання соціальної невизначеності робить
проблематичною завершеність переходу до спеціалізованого управління, як в
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управлінні людьми, так і у визнанні статусу співучасника управління.
Змінюються і владні стереотипи, і стереотипи відповідальності за ефективність
[6]. Креативне управління виростає з принципу ієрархії, фіксуючи почуття
підвладно управлінського контролю. Креативність пов'язує «локальне» і
«глобальне», системні і мікро- ефекти управління. Розробка моделі креативного
управління повинна співвідноситися з динамікою соціальних процесів.
Відповідно, стан креативної моделі управління може бути оцінений за
допомогою

наступних

базових

критеріїв:

соціально-економічне

якість

управління і критерій самореалізації, що задовольняють цю потребу в системі
управління.
Креативне управління стає і буде надалі однією з головних форм
соціально-економічного розвитку. Формування відповідної інтелектуального
середовища,

всієї

системи

соціально-економічних

відносин

сприятиме

розкриттю творчих здібностей людей, виробленню ними нових ідей і успішної
їх реалізації. Саме креативне управління буде механізмом розкриття творчої
енергії людей в нових соціально-економічних умовах. У сучасному світі
креативність управління проявляється в різноманітних напрямках соціальноекономічного розвитку: вона є мотиватором, що забезпечує привабливість
інвестиційного

клімату,

модернізацію

сфер

освіти

і

науки,

розвиток

специфічних напрямків соціальної сфери тощо. Разом з тим слід зазначити, що
креативне управління, засноване на інтелектуальному праці, творчому підході,
має місце не тільки в соціально орієнтованих і соціально значущих сферах
діяльності. Його прояв (як генерування і реалізація нестандартних ідей)
спостерігається все більшою мірою в розширенні масштабів тіньових,
корупційних, кримінальних соціально-економічних процесів. Найбільш яскраво
ці процеси проявляються останнім часом в науково-освітньої, інноваційної
діяльності,

в

охороні

здоров'я,

будівництві,

житлово-комунальному

господарстві, міграційних, екологічних та інших напрямках соціальноекономічного розвитку [7]. Формування нових, більш високих потреб
обумовлює пошук більш досконалих механізмів їх задоволення, яке може
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здійснюватися різноманітними способами. Це можуть бути як традиційні і
загальновідомі способи, так і принципово нові, нестандартні, креативні
технології управління.
Креативність проявляється в активізації творчого потенціалу людини, його
здатності творчо підходити до генерування ідей і вирішення проблемних
ситуацій. Відповідно, лідерами соціально-економічного і науково-технічного
прогресу стануть ті компанії, які освоять науку креативного управління
соціально-економічним розвитком в умовах невизначеності і перманентно
виникають кризових ситуацій. Тільки вони зможуть ефективно розвиватися на
етапі креативної економіки і зуміють перейти на методи, механізми,
інструменти креативного управління соціально-економічним розвитком [5].
Найбільш затребуваними у роботодавців стануть кадри, які мають
перераховані вище якості поряд зі здоровою ініціативністю, амбітністю і
соціально орієнтованої «агресивністю». Управлінські кадри в умовах ринкової
економі ки повинні володіти вміннями формувати інноваційні цілі, успішно
вирішувати нестандартні проблеми, діяти креативно, оригінально, нестандартно
як в бізнесі, так і в інших сферах економічної діяльності. У сучасних умовах
глобалізації ринку і конкуренції, зближення різних країн по якісному рівню
техніки і технологій найважливішим ресурсом організацій стають управлінці,
здатні швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, пропонувати нові,
нестандартні рішення, генерувати оригінальні ідеї і пропозиції, розробляти
унікальні стратегії [1].
В результаті зміни вимог до сучасних кадрів менеджменту значно повинна
змінитися структура матеріальних і нематеріальних активів компаній, що
успішно діють і займають провідні позиції на вітчизняному і зарубіжних
ринках. У перспективі значно зростає частка креативно-інтелектуальних затрат.
За даними
професійний

експертів організації «Міжнародне аналітичне бюро» [7],
портрет

менеджера

повинен

характеризуватися

параметрами:
високий рівень креативно-інтелектуальної підготовки;
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такими

аналітичне і прогностичне нестандартне мислення;
вміння виявляти суть проблем, які не лежать на поверхні, і адекватно
оцінювати можливості їх вирішення;
високий рівень професійної підготовки і гідну вищу освіту;
володіння

сучасними

інструментами

та

методами

(включаючи

інформаційно-комунікаційні);
високий рівень комунікабельності;
володіння інструментарієм соціально-психологічного управління людьми в
умовах креативної економіки.
Це, безумовно, вимагає істотної трансформації всієї системи професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, адекватних
особливостям сучасної економіки. Такі співробітники в першу чергу повинні
мати здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу, швидко
знаходити ефективні, нестандартні управлінські рішення, що забезпечують
можливість принципового підвищення ефективності соціально-економічного
розвитку, включаючи насамперед функціональну, економічну, соціальну,
екологічну, соціально-психологічну , інноваційно-інформаційну та інші види
ефективності [2].
Відмінними ознаками сучасних успішних організацій є динамічність
розвитку, відкритість світу, чутливість і гнучкість реакції на зміни,
спрямованість на інновації, а також творчий підхід до менеджменту. В теорії
управління останнім часом все більше уваги стали приділяти проблемі
широкого використання креативного потенціалу менеджерів і топ-менеджерів
підприємства [3].
Провідні компанії світу все більше усвідомлюють, що відповіддю на
стрімкість соціально-економічних процесів, несподіванка і непередбачуваність
змін є впровадження творчих, гнучких стратегій і нестандартних методів
виробництва і управління, а також прийняття сміливих, ефективних і
інтуїтивних рішень, які здатні здійснювати творчі менеджери нового типу [7]. У
сучасній теорії креативного управління упор робиться на оптимізацію функцій
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управління, на активізацію інноваційної діяльності, пробудження і розвиток
творчого

потенціалу

співробітників,

а

сама

управлінська

діяльність

порівнюється з вищим рівнем майстерності та творчого прояву людини, що
реалізуються за допомогою таких узагальнених механізмів творчості, як
інтуїція, уява і фантазія [7]. При цьому держава створює правові передумови
для ефективного розвитку економіки [2]. Креативний менеджмент може бути
визначений як взаємопов'язана система творчих методів, рішень і дій,
спрямованих

на

функціонування

досягнення
і

розвитку

конкурентоспроможності

та

чи

підтримання

об'єкта

управління,

ефективності.

оптимального

рівня

підвищення

його

Креативний

менеджмент

покликаний не тільки керувати наукомісткими виробництвами і творчими
колективами, а й проявляти мистецтво приймати єдино правильні рішення в
непередбачених ситуаціях [2]. Звідси виникає проблема поєднання мистецтва і
наукового підходу в управлінні: поєднання наукового підходу і мистецтва в
підготовці рішень характерні для бізнесу, і проблема полягає в тому, щоб
кожен підхід знайшов своє місце [4]. Відповідно, креативний менеджмент, як
вища якість і мистецтво управління, являє собою реалізацію системноцілісного, комплексного, творчого підходу до справи, до співробітників, до
всієї системи ділової активності. Зрозуміло, що в умовах високої конкуренції
інноваційні методи управління особливо актуальні [6]. Даний тип управлінської
діяльності реалізується як послідовний процес прийняття ефективних рішень,
як попередження і продуктивне вирішення конфліктів, як оригінальне,
нестандартне, красиве, просте і елегантне, а також гранично конструктивне і
ефективне рішення різнопланових практичних проблем.
Висновки та перспективи подальших досліджень. В даний час
надзвичайної актуальності набуває проблема активізації творчого потенціалу
всього персоналу організації, як вищого і середнього менеджменту, так і
рядових співробітників. Мислення керівника повинне відповідати виклику часу
і дозволяти творчо вирішувати проблеми економічного розвитку, як на рівні
країни, так і на рівні підприємства. Управлінська робота може бути
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малопродуктивною, якщо в її організації не враховані закономірності
колективної творчості і не застосовані методичні прийоми активізації пошуку
оптимального рішення. У той же час сьогодні існує необхідність розробки
системного, цілісного методу активізації творчого потенціалу особистості.
Зокрема, формування творчого бачення може ґрунтуватися на діалозі
особистості зі світом. Такий підхід може розглядатися як універсальний метод
активізації творчості, як форма творчого тренінгу, а також як метод
ефективного вирішення найскладніших, несподіваних і принципово нових
проблем.
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ВТОРИННОМУ РІВНІ
У статті досліджено процес створення госпітальних округів для забезпечення
населення медичною допомогою на вторинному рівні та сформульовано шляхи
удосконалення державної політики забезпечення медичної допомоги населення
на вторинному рівні.
Ключові слова: державна політика у сфері охорони здоров’я, медична
допомога, медичні послуги, вторинна медична допомога, госпітальний округ,
госпітальна рада.
Постановка

проблеми.

Становлення

України

як

демократичної,

соціально-правової держави, складні суспільні трансформації, що пов’язані із
збереженням цілісності та суверенності Української держави, наближення
системи охорони здоров’я до європейських стандартів потребують суттєвого
вдосконалення діючих механізмів, що зорієнтована на задоволення потреб
громадян, і насамперед оновлення системи організації надання медичної
допомоги населенню, оскільки, як зазначає більшість учених, для України
питання забезпечення доступності медичної допомоги населенню залишається
невирішеною проблемою, реаліями сьогодення є значні відмінності в
можливостях отримання медичної допомоги різними верствами населення.
Серед них особливе місце посідає державна політика щодо забезпечення
доступної і якісної медичної допомоги населенню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем
державного забезпечення доступності і якості медичної допомоги населенню
присвячені праці вітчизняних вчених О.В. Баєвої, Л. В. Бондаревої [1],
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З.С. Гладуна [2], О.Ю.Качура, [3] Б.Б. В.М. Лехан [4], М.В. Лобас [5],
З.О. Надюка [6] та багатьох інших.
Мета статті сформулювати шляхи удосконалення державної політики
забезпечення медичної допомоги населення на вторинному рівні.
Виклад основного матеріалу. Тривалий період державна система охорони
здоров’я спиралась на командно-адміністративну модель управління, що є
застарілою, показала свою неефективність в умовах сьогодення, не передбачала
механізмів об’єктивної оцінки реального обсягу забезпечення медичною
допомогою населення та її якості, не була здатною задовольнити потреби
галузі.
Міжнародний досвід, рекомендації Всесвітньої організації охорони
здоров’я, а також ряд досліджень специфіки використовуваної моделі системи
охорони здоров’я України свідчать, що єдиним дієвим способом забезпечення
якісного медичного захисту без фінансового стресу для громадян є перехід до
фінансування медицини на основі державного солідарного медичного
страхування з єдиним державним страховиком і замовником централізованої
закупівлі медичних послуг – Національною службою здоров’я України.
Цей підхід дозволяє розподілити ризики виникнення хвороби та витрати на
лікування між великою кількістю застрахованих осіб. Заздалегідь акумулюючи
ресурси з загального обсягу бюджетних призначень на державне солідарне
медичне страхування, передбачених у Державному бюджеті України на
відповідний рік. Спрямовуючи фінансові ресурси на закупівлю необхідних
медичних послуг та лікарських засобів в межах державного гарантованого
пакету у разі хвороби чи іншого розладу здоров’я.
Відповідно до змін поточної системи, яка фінансує медичні заклади
залежно від кількості мешканців (розмір медичної субвенції в регіони залежить
від кількості населення), відбувається оптимізація мережі медичних установ.
Утворюються госпітальні округи, які охоплюватимуть центральну лікарню, що
має надавати об’єм медичної допомоги на рівні БЛІЛ першого рівня (БЛІЛ багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування), де лікуватимуть найскладніші
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випадки, та інші лікарні на рівні БЛІЛ другого рівня, що виконуватимуть
допоміжні функції. У межах госпітального округу пацієнт повинен мати змогу
дістатися до центральної лікарні (самостійно або «швидкою допомогою»)
протягом 60 хвилин[1].
У 2020 році розпочинається наступний етап трансформації системи
охорони здоров’я в Україні – запровадження гарантованого державного пакету
медичних послуг.
Для цього в 2019 році було запущено пілотний проект з реалізації
державних гарантій медичного обслуговування в Полтавській області, який
допомагає опрацювати нові механізми оплати вторинної та третинної медичної
допомоги на прикладі Полтавщини.
До кінця 2020 року також буде автономізовано всі заклади охорони
здоров’я, що будуть підключені до нового механізму фінансування за
програмою медичних гарантій. Це крок до формування єдиного медичного
простору, коли всі лікарні, в тому числі і відомчі, стануть доступними для всіх
українців.
Мета розв’язання згаданих проблем через запровадження нових політик забезпечення надання громадянам якісної медичної допомоги завдяки високому
рівню підготовки медичних працівників. Життя та здоров’я пацієнта повинні
бути

основними

людськими

та

професійними

цінностями

медичних

працівників. Якісна медична допомога неможлива без зміни культурної
парадигми

та

створення

нового

професійного

середовища

-

самовідтворюваного та незалежного[4].
Державна політика щодо забезпечення медичною допомогою населення на
вторинному рівні повинна реалізовуватись за такими напрямами:
- безперервність та доступність медичної допомоги задля найкращого
задоволення інтересів пацієнта;
- стандартизація медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері
охорони здоров’я;
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- забезпечити гарантований пакет медичних послуг: прозоро визначений
обсяг

первинної,

вторинної

(спеціалізованої),

третинної

(високоспеціалізованої), екстреної медичної допомоги та лікарських засобів,
право на отримання якого у разі потреби мають всі без винятку громадяни
України;
- розраховувати та затверджувати єдині тарифи для гарантованого пакету
медичних послуг: затверджено уніфіковані і єдині тарифи для всієї території
України;
- запровадити універсальну систему оплати за фактично надані медичні
послуги[2].
Держава повинна забезпечити прозорість і підзвітність у використанні
публічних коштів:
- закупівлі медичних послуг здійснюються на основі відповідності
потребам, якості та доказовості їх ефективності;
- чіткий та вичерпний перелік вимог до надавачів медичних послуг, для
проходження процедури контрактування з органом, що реалізує державну
політику

з

гарантування

державних

фінансових

гарантій

медичного

обслуговування населення;
- рівний доступ до ринку всіх надавачів медичних послуг, що відповідають
критеріям якості;
- впровадити систему діагностично-споріднених груп для розрахунку
вартості наданих послуг.
Запроваджено універсальну систему національних класифікаторів для
більш точної діагностики та постановки діагнозів та формування ефективної
системи лікування захворювань, обрахунку вартості наданих послуг.
Здійснити повну оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я шляхом:
- оптимізація госпітальної мережі;
- розробити план залучення капітальних інвестицій для будівництва нових
сучасних лікарень та забезпечення закладів сучасним обладнанням та кращими
IT- рішеннями;
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- забезпечити оптимізацію госпітальної мережі з метою оптимального і
раціонального використання людських та фінансових ресурсів.
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я
на даному етапі відбувався підготовчий етап впровадження реформи
вторинного рівня на якому в аспекті реорганізації мережі закладів охорони
здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу було
заплановано:
- утворення госпітальних округів, які об’єднують постачальників
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги всіх рівнів;
- розроблення перспективних планів розвитку мережі стаціонарних
закладів у межах госпітальних округів на основі локальних протоколів
медичної допомоги та маршрутів пацієнтів, а також визначення перспективних
закладів охорони здоров’я, потужності яких потребують розвитку;
- запровадження програми підтримки перспективних закладів охорони
здоров’я, а також процесу перепрофілювання інших закладів охорони здоров’я
у межах госпітальних округів за рішенням відповідних громад.
Фактично станом на 01.11.2019 року частково виконаним є компонент з
утворення госпітальних округів, визначено склад та межі госпітальних округів
21 області та міста Києва. В 31 госпітальному окрузі з 82 сформовано
госпітальні ради.
Жодним з госпітальних округів не розроблено перспективного плану
розвитку, відповідно не запровадженні програми підтримки перспективних
закладів охорони здоров’я та процес перепрофілювання закладів охорони
здоров’я у межах госпітальних округів.
Для виконання запланованих реформ слід створити чітку систему
управління перетвореннями, яка полягає в таких напрямках:
- визначення стратегії та методичного її забезпечення в цілому та за
окремими напрямками покладається на МОЗ України;
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- перевірка дієвості та ефективності запропонованих підходів планується
на двох пілотних, самодостатніх територіях з точки зору надання медичної
допомоги;
- перевірка результативності та ефективності запропонованої моделі,
внесення коректив до неї за результатами апробації;
- широке запровадження апробованих підходів до реформування системи
охорони здоров'я на всій території України з моніторуванням процесів
перетворень і результатів;
- проведення широкої роз’яснювальної роботи та інформування щодо
мети, завдань, сутності та результатів системних перетворень серед:
представників центральних та місцевих органів влади; медичної спільноти;
широких верств населення;
- залучення професійних медичних асоціацій, координаційних рад при
органах управління охороною здоров’я, наглядових рад при медичних закладах
до прийняття рішень щодо перетворень на відповідних рівнях; професійна
підготовка керівників органів та закладів охорони здоров’я у сфері
менеджменту відповідно до сучасних вимог.
Висновки. В 2020 році Міністерству охорони здоров’я потрібно
зосередитись на наступному:
- підсилити компонент з надання методологічної підтримки госпітальним
радам щодо організації їх діяльності (дотримання порядку розрахунку та
оновлення

кількісного

складу

членів

Госпітальної

ради,

можливості

доопрацьовувати проект Положення про Госпітальний округ, оформлення
протоколів засідань, необхідності дотримання Госпітальною радою принципу
підзвітності та прозорості) та підготовки планів розвитку госпітальних округів;
- розробити формулу для розрахунку кількості членів Госпітальної ради
госпітального округу;
- більш детально врегулювати питання взаємодії Госпітальної ради з
місцевими радами в аспекті затвердження пропозицій, напрацьованих
Госпітальною радою;
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- узгодити проект Положення про Госпітальний округ з діючим
законодавством.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
В даній статті здійснено короткий аналіз існуючих ключових інструментів
залучення інвестицій на прикладі Вінницької області та чинники, на які
потрібно звертати увагу при застосуванні інструментів для роботи з
потенційними інвесторами.
Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, інвестор, індустріальний парк,
економічний розвиток.
Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань, які постають
сьогодні перед органами влади є нарощення інвестицій в економіку. Адже
залучення додаткових коштів дасть змогу достягти більш динамічного
економічного розвитку та покращити рівень життя населення. Суб’єкти органів
влади змушені вступати у конкурентну боротьбу, вдосконалюючи існуючі та
впроваджуючи нові інструменти для залучення інвестицій в свою економіку.
Аналіз останніх публікацій. Питанню дослідження механізмів залучення
інвестицій приділяється значна увага науковців, експертів, серед них можна
виокремити таких акторів як: І. Созонець «Корпоративне управління: світовий
досвід та механізми залучення інвестицій», О. Іванов «Як знайти гроші для
Вашого бізнесу», Петкова Л. О., «Муніципальні інвестиції», Яцек Адамчик
«Посібник із залучення інвестицій. Польський досвід» тощо.
Проблемою залучення інвестицій, зокрема на регіональному рівні,
займались експерти в рамках реалізації низки проектів у програмах
міжнародної технічної допомоги такі як: Фонд Східна Європа, ПРОМІС, GIZ,
Міжнародний фонд «Відродження» тощо.
Метою статті є ознайомлення із наявними інструментами залучення
інвестицій у Вінницькій області, проаналізувавши їх ефективність та
перспективи подальшого розвитку.
306

Виклад

основного

матеріалу.

В

умовах

децентралізації

зростає

відповідальність виконавчої влади регіону, органів місцевого самоврядування,
об’єднаних

територіальних

громад

за

підвищення

своєї

інвестиційної

привабливості та ефективне використання наявного природного, економічного
та людського потенціалу.
Завданням державного сектору у залученні інвестицій є створення
продукту для інвестицій, іншими словами, влада має зацікавити і переконати
розмістити бізнес або виробництво на території своїх міст та районів.
Для залучення будь-яких інвестицій в економіку потрібно перш за все
створити певний рівень інвестиційної привабливості. Більшість наукових
джерел подають визначення інвестиційної привабливості як сукупності
чинників (економічних, соціальних, політичних, правових, екологічних та
інших),

які

зумовлюють

поведінку

діючих

та

потенційних

суб’єктів

інвестиційної діяльності щодо вкладення інвестицій у розвиток економіки.
Зазвичай, під територіальним маркетингом бачать, насамперед, комплекс
інструментів, які застосовують для підвищення популярності та поліпшення
іміджу відповідної території. Такими інструментами є створення позитивного
іміджу, вивчення потреб потенційних інвесторів, організація інвестиційних
семінарів, конференцій, бізнес-форумів, презентацій інвестиційних проектів
тощо. [4]
Враховуючи обмежені бюджети та специфіку діяльності із залучення
інвестицій

на

місцевому

рівні,

мінімальний

набір

маркетингових

інформаційно-аналітичних інструментів повинен включати:
− інвестиційний паспорт міста або області,
− інвестиційний портал;
− галузеві дослідження (це доцільно робити на рівні області);
− дорожня карта інвестора;
− каталог пропозицій інвестиційної нерухомості;
− он-лайн база даних пропозицій інвестиційної нерухомості.
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Ця складова системи територіального маркетингу вже знайшла значне
відображення у діяльності органів державної влади та місцевих органів влади.
Інвестиційний портал - це головний комунікаційний канал у системі
маркетингу регіону, просування інвестиційних пропозицій та створення
інвестиційного іміджу регіону.
На рівні держави, у 2020 році в Україні вперше розробили та презентували
інвестиційний портал як путівник для іноземних інвесторів «UkraineInvest
Guide». Це аналітичний інструмент, у якому можна знайти інформацію про
інвестиційні проекти, про ресурсний потенціал країни, про зміни в
регуляторній політиці тощо. Метою його створення є надання потенційному
інвестору повне бачення та зрозумілу картину про те, куди та як краще
інвестувати в Україні.
У ньому можна знайти інформацію про кожну галузь української
економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТгалузі.
У Вінницькій області функціонує «Інвестицій портал Вінниччини»
(http://vininvest.gov.ua ). Портал створено для ознайомлення з інвестиційним
потенціалом Вінницької області, її ресурсами та здобутками. Головними
розділами Порталу є: «Портфель інвестиційних пропозицій»; «В активі
області»; «Інвестиції, що вже працюють»; «Міжнародна технічна допомога» (з
постійно обновлюваним зведеним моніторингом грантових програм, доступних
для

Вінницької

області);

«Туристичний

путівник».

Портал

ведеться

українською, російською та англійською мовами [1].
Також на рівні обласного центу розроблено інвестиційний портал міста
Вінниці - Invest in Vinnytsia (https://investinvinnytsia.com) [2].

Завданням

порталу є формування стандартизованого переліку потенційних інвестиційних
пропозицій та проектів, створення можливості зворотного зв’язку для
потенційних інвесторів, які цікавляться даними пропозиціями на території
Вінницької

міської

об’єднаної

територіальної

громади.

На

порталі

представлено інформацію про пріоритетні галузі міста, фактори інвестиційної
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привабливості та надано алгоритм реєстрації бізнесу. У 2019 році було
розроблено та розміщено на порталі «Гід інвестора» - механізм дій, що включає
в себе процедуру реєстрації юридичної особи (резидентами та нерезидентами),
процедуру проведення будівельних робіт та етапи їх реалізації для інвесторів на
території Вінницького індустріального парку.
Для просування інвестиційних проектів та пропозицій найбільш широко
використовуються різного роду інформаційно-аналітичні видання, серед яких
першість належить так званим інвестиційним паспортам.
Інвестиційний паспорт – ключовий базовий маркетинговий інструмент,
який являє собою документ з інформацією про регіон, метою якого є зацікавити
потенційного

інвестора.

Частина, присвячена

конкурентним

перевагам,

важливою складовою загальної характеристики і найбільш інформаційною,
оскільки має на меті привернути увагу потенційних інвесторів, зорієнтувати їх
щодо пріоритетного галузевого спрямування відповідного регіону, наявність
інвестиційних ресурсів та в кінцевому результаті допомогти переконати у
доцільності здійснення капіталовкладень [4].
Проте, найважливішим структурним елементом паспорту є розділ, що
місить пропозиції для інвесторів. У цій частині визначені пріоритетні галузі для
інвестування, якими, зокрема, для Вінницької області є сільське господарство,
харчова та переробна промисловість, енергозберігаючі технології, туристична
інфраструктура, інноваційні технології.
Інвестиційні паспорти як інструмент залучення інвестицій потребують
постійного удосконалення та проведення обов’язкового оновлення актуальної
інформації.
Для обслуговування інвесторів та супроводження інвестиційних проектів
необхідно створити ефективну систему для швидкого реагування на запити від
потенційних інвесторів та сприяння у вирішенні усіх завдань, які виникають на
стадії входження інвестора у регіон та реалізації його інвестиційного проекту
[3].
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В даному аспекті важливо створити в органах влади спеціалізовані
підрозділи

із

чітко

визначеними

ресурсами

та

повноваженнями

для

супроводження інвестиційних проектів.
Так, наприклад, у 2016 році в області було утворено Агенцію
регіонального розвитку Вінницької області. Це недержавна прибуткова
установа, засновниками якої є Вінницька обласна Рада та Вінницька
облдержадміністрація, метою якої є як здійснення супроводу та допомоги
інвесторам так і реалізації заходів для залучення інвестиційних та додаткових
ресурсів.
З 2016 року в області запроваджено інституцію бізнес-омбудсмена та
створено громадську організацію «Вінницький Бізнес Клуб» (до складу якої
увійшли 35 потужних підприємств області), який надає можливість підняти
економічний потенціал області на новий рівень, захищає інтереси бізнесу,
популяризує українську продукцію на міжнародній арені та активно
налагоджує бізнес зв’язки з іноземними партнерами.
Важливим інструментом залучення інвестицій, зокрема покращення
іміджу території та умов ведення бізнесу є проведення опитування. Опитування
дозволяє виявити перешкоди та проблеми, з якими стикаються інвестори. Крім
того, такі опитування є гарним джерелом інформації щодо інвестиційної
привабливості та іміджу регіону в очах інвесторів. Опитування оптимально
проводити раз на рік, щоб підтримувати постійний діалог з інвесторами.
Компанії дуже високо цінують, коли органи влади звертають увагу на
проблемні питання їх діяльності і це може сприяти підвищенню рівня довіри до
влади, а внаслідок цього і стимулювати реінвестування та розширення
присутності інвестора на відповідній території.
Застосування усіх маркетингових інструментів повинні опиратись лише на
достовірні та перевірені дані, які зможуть продемонструвати головні переваги
та сильні сторони регіону для залучення інвестицій.
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У процесі розробки маркетингового плану потрібно враховувати, що роль
маркетингу та просування, головним чином полягає у тому, щоб притягти увагу
інвестора до регіону та змінити його негативне сприйняття.
Ефективним інструментом для залучення інвестицій, особливо великих
стратегічних інвесторів, є промислові зони та індустріальні парки, які мають
всю необхідну інфраструктуру та не мають юридичних проблем із землею, що
дозволяє інвесторам зберегти час та фінансові ресурси для початку проведення
господарської діяльності. Згідно із законодавством України існують спеціальні
пільги та стимули для розвитку промислових (індустріальних) парків, за умови,
що площа земельних ділянок має бути не меншою за 15 і не більшою за 700
гектарів [5].
За світовим досвідом індустріальні парки є одним із дієвих організаційноекономічних інструментів прискорення соціально-економічного розвитку
територій за рахунок застосування системи стимулюючих організаційноекономічних умов для їх учасників.
Для залучення інвесторів в індустріальні парки на практиці застосовують
доволі широкий перелік інструментів підтримки: надання податкових і митних
пільг та преференцій, забезпечення підготовки необхідних кваліфікованих
кадрів, надання доступу до транспортної та логістичної інфраструктури і навіть
співфінансування інвестиційних проектів (наприклад, прямий трансферт чи
пільговий кредит).
На території міста Вінниці розміщено 3 індустріальні парки, що внесені до
Реєстру

індустріальних

(промислових)

парків

України:

Вінницький

індустріальний парк, Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного
машинобудування», Індустріальний парк «Вінтер Спорт».
Вінницький індустріальний парк, створений

наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2016 №1172, ініціатором
створення є Вінницька міська рада, включено до Реєстру індустріальних
(промислових) парків України. Розмір земельної ділянки становить 35,7 га.
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Метою його функціонування є залучення інвестицій в економіку міста,
забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових
підприємств,

поліпшення

інвестиційного

іміджу

міста,

забезпечення

економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності, створення
нових робочих місць, збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку
сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
31.05.2017 №799 індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного
машинобудування», ініціаторами створення якого є Вінницька міська рада та
ПрАТ «Українська пивна компанія», включено до Реєстру індустріальних
(промислових) парків України.

ТОВ «Грін Кул» - завод з виробництва

холодильного обладнання стало першим підприємством, яке запрацювало на
території ВКХМ.
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 02.10.2019 №151 індустріальний парк «Вінтер
Спорт», ініціатором створення якого є ТОВ «Хед Вінниця», включено до
Реєстру індустріальних (промислових) парків України.
Компанія «HEAD» має намір побудувати на території індустріального
парку завод з виробництва спорядження для зимових видів спорту (лижі, лижні
черевики та лижні кріплення).
Отже, ключовою перевагою промислового парку є забезпечення швидкого
та прозорого доступу компанії до земельної ділянки, компанії також мають
доступ до спільних споруд та послуг в індустріальних парках - наприклад,
водо- та електропостачання, очищення стоків, збирання сміття, пожежна
безпека чи послуги охорони. Тому, індустріальні парки стають вагомим
чинником залучення до регіонів потужних інвесторів, передових технологій,
завдяки чому створюються нові робочі місця та збільшуються надходження до
бюджетів.
Ще одним елементом залучення інвестицій для Вінниччини є створення
першого

в

Україні

муніципального
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інноваційно-технологічного

парку

(Інноваційно-технологічний парк «Кристал»), що спрямований на підсилення
існуючих та створення нових високотехнологічних креативних індустрій у м.
Вінниця та Подільському регіоні.
Конкурентна боротьба територій за приток інвестицій показує, що
переможцями виявляються ті території, які не просто володіють потужним
науково-технічним потенціалом, але і вміють найбільш ефективно його
використовувати, тобто трансформувати нові наукові ідеї і відкриття у
комерційну продукцію, від інших і з меншими витратами проходити цикл
наука-виробництво-збут.
Економічне зростання розвинутих країн Європи та світу, їх окремих
регіонів базується на сфері знань та високих технологій, в розвиток яких
залучається багато інвестицій. Технопарки є важливим елементом сучасної
економіки, які дозволяє сформувати економічне середовище, що забезпечує
сталий розвиток науково-технологічного і виробничого підприємництва.
Висновки та пропозиції. Отже, процес залучення інвестицій в регіон
потребує вдалого та ефективного поєднання різних інструментів, консолідації
органів влади та перш за все, створення належних умов ведення бізнесу на
відповідній території. Залучені інвестиції дозволяють створювати нові робочі
місця, а внаслідок цього - збільшити обсяг податкових відрахувань, що
сприятливо вплине на формування додаткових джерел фінансування соціальноекономічного розвитку; а стимулювати розвиток підприємницької діяльності,
диверсифікувати її галузеву структуру, скоротити ризики, пов’язані із
циклічністю галузевого розвитку. Серед найважливіших чинників, які
впливають на прийняття інвестором рішення щодо вибору місця для реалізації
інвестиційного проекту, є стан інвестиційного клімату та очікування дієвої
співпраці з місцевими органами влади, сприяння у реалізації інвестиційних
проектів. Тому, урахуванням зазначеного, у сфері управління на регіональному
і місцевому рівнях органам влади, застосовуючи ті чи інші інструменти
залучення інвестицій необхідно посилити увагу до тих факторів, які бере до
уваги інвестор.
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УДК 614:17.022.1(045)
Фесун А.Г.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПРИЙНЯТТЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ГРОМАДСЬКІСТЮ
Сучасні соціально-економічні умови актуалізують проблему формування
позитивного іміджу закладу охорони здоров’я. Визначення його основних
характеристик за допомогою соціологічних опитувань стає пріоритетним
завданням медичної установи, що намагається врахувати потреби споживача
та скорегувати зміст своєї діяльності. Матеріали та методи: висновки та
рекомендації, що містить стаття, побудовані на результатах авторського
соціологічного дослідження, що проводилось в м. Вінниця у вересні 2020 р. за
допомогою анкетування. В цілому вибірка респондентів становила 200 осіб.
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Ключові слова: імідж; охорона здоров'я; громадська думка; державні заклади
охорони здоров’я; приватні клініки; лікарі; пацієнти; якість медичної допомоги
Постановка проблеми. Заклад охорони здоров’я - важливий соціальний
інститут у структурі сучасного суспільства, який здійснює діяльність, пов’язану
з великою соціальною відповідальністю за збереження та підтримку здоров’я
населення.
В результаті проведених у роки перебудови соціально-економічних
реформ, що супроводжувались виникненням приватного сектору медичних
послуг, створенням підрозділів, які надають платні послуги в державних
закладах охорони здоров’я, значним збільшенням суб’єктів ринку медичних
послуг, формуванням конкурентного середовища, виникла необхідність у
створенні

корпоративного

іміджу

медичних

закладів,

що

забезпечить

конкурентні переваги, пов’язані як із якістю послуг, що надаються, так із
внутрішніми характеристиками організації.
Формування позитивного іміджу закладів охорони здоров’я у сучасних
ринкових умовах являє собою діяльність, що передбачає використання
комплексу іміджевих засобів, які доцільно розділити на чотири основних
блоки:
 візуальні засоби (оформлення офісів, виставок, макетів оголошень тощо;
 рекламні засоби (різноманітні рекламні комунікації);
 піар-заходи (презентації, прес-конференції, робота зі ЗМІ);
 фірмовий стиль (зовнішній образ і характер поведінки на ринку
медичних послуг).
Використання перерахованих засобів інформує потенційних споживачів
медичних послуг щодо якості, доступності та вартості послуг, про наявність
гарантій декларованого рівня обслуговування. Індикатором формування
позитивного іміджу закладу, безумовно, є позитивна громадська думка.
Виявлення її основних характеристик за допомогою методів соціологічного
опитування стає пріоритетним завданням закладу охорони здоров’я, що прагне
врахувати споживчі переваги та скорегувати зміст його діяльності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування іміджу
підприємства сьогодні в економічній літературі приділяється значна увага,
зокрема такими вченими, як І. Альошина, К. Бабич, І. Важеніна, П. Орлов,
О. Тімонін та ін. Значна частина робіт, що мають відношення до сфери охорони
здоров'я, присвячена вивченню лише окремих аспектів даної проблематики без
використання комплексного підходу. У зв'язку з цим виникає необхідність
соціологічного дослідження даної проблематики в руслі інтегрального підходу.
Емпіричною базою дослідження стали матеріали авторського дослідження,
проведеного у вересні 2020 р в м. Вінниця з використанням методу анкетування
(n = 200, вибірка репрезентативна).
Мета статті. Метою даної статті є обґрунтування особливостей
формування іміджу закладів охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу. Процес формування іміджу закладу
охорони здоров’я, багатоаспектний і складний, передбачає врахування впливу
комплексу

факторів,

пов'язаних

із

кадровим

забезпеченням,

ціновою

політикою, якістю надаваних послуг і реалізацією клієнтоорієнтованого
підходу в обслуговуванні.
Учасникам анкетного опитування було запропоновано визначити найбільш
значущі чинники, що формують імідж.
Аналіз отриманих результатів показав, що в групу найважливіших
факторів входять такі характеристики, як ставлення медичних працівників до
пацієнтів, матеріально-технічна база закладу, доступність медичної допомоги
та її якість (табл. 1).
Таблиця 1 - Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які фактори в
процесі формування іміджу закладів охорони здоров’я м. Вінниці на Вашу
думку найбільш значущі?», %
Так

Швидше
Так, ніж Ні

Важко
відповісти

Швидше Ні,
ніж Так

Ні

Матеріально-технічна
база
Кадрове забезпечення

40

25

15

10

10

30

22

18

15

15

Доступність

40

30

8

12

10

Варіант відповіді

медичної
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допомоги
Якість
медичної
допомоги
Вартість
медичних
послуг
Ставлення
медичних
працівників до пацієнтів

45

20

16

15

4

25

31

25

15

4

48

27

5

18

2

В ході порівняльного аналізу соціологічних даних з'ясувалося, що
більшість опитаних вінничан (70%) позитивно або скоріше позитивно
оцінюють імідж приватних клінік, у той час як іміджеві характеристики
державних закладів охорони здоров’я так само високо оцінило лише 45,0%
учасників опитування. Відзначимо важливу деталь: 30% респондентів не
визначилися з відповіддю на зазначене питання, оцінюючи імідж державних
медичних закладів, що побічно може свідчити про певні проблеми у реалізації
політики формування іміджу цих закладів (табл. 2).
Таблиця 2 - Розподіл відповідей респондентів на запитання «Як Ви
оцінюєте імідж закладів охорони здоров’я м. Вінниці?», %
Варіант відповіді

Приватні клініки

Позитивний
Швидше позитивний ніж негативний
Негативний
Скоріше негативний ніж позитивний
Важко відповісти

25
45
11
16
3

Державні заклади
охорони здоров’я
10
35
10
15
30

Розподіл відповідей респондентів на запитання щодо найбільш значущих
проблем у сфері діяльності державних закладів охорони здоров’я демонструє,
що сприйняття громадськістю цих проблем, по-перше, пов’язане з недостатнім
забезпеченням ліків (таку відповідь обрав кожний другий учасник опитування),
по-друге, зі слабкою матеріально-технічною базою та дефіцитом фінансування,
по-третє, втратою профілактичної спрямованості в роботі цих закладів та
значним зносом обладнання тощо.
На думку вінничан, більшою мірою на імідж державних медичних закладів
впливають такі сторони їх роботи, як рівень організації та перелік послуг,
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матеріально-технічне забезпечення процесу лікування, якість надання медичної
допомоги.
Аналіз даних з цих самих питань у відношенні приватного сектору
охорони здоров’я показав, що ієрархія статистично значущих результатів дещо
змінилась: на першому місці опинився варіант відповіді «характер взаємин між
лікарями та пацієнтами», на другому — позиція «лікарський склад», на
третьому — варіант «матеріально-технічна база» (табл. 3).
Таблиця 3 - Розподіл відповідей респондентів на запитання «Як Ви
оцінюєте імідж закладів охорони здоров’я м. Вінниці?», %
Приватні
клініки

Варіант відповіді
Якість послуг
Лікарський склад
Матеріально-технічна база
Склад пацієнтів та їх ставлення до
наданих послуг
Рівень організації та різноманітність
послуг
Наявність державної акредитації
Організація лікування
Вартість лікування
Наявність пільг для окремих категорій
громадян
Характер взаємовідносин між лікарями та
пацієнтами
Інтенсивність рекламної та піар-діяльності
закладу
Відгуки пацієнтів
Відгуки про роботу закладу представників
влади та органів місцевого самоврядування
Важко відповісти

На

нашу

думку,

подібна

25
51
46

відмінність

у

Державні
заклади охорони
здоров’я
40
35
42

43

32

44

53

39
45
25

37
30
24

10

28

52

27

38

12

7

14

5

15

4

10

відповідях

респондентів

пояснюється їх сприйняттям у приватних клініках, в силу їх повноцінного
фінансування проблем із матеріально-технічною базою значно менше, що
обумовлено пріоритетною значимістю фактору, пов’язаного зі взаєминами
«лікар — пацієнт».
Аналіз

отриманих

результатів

із

врахуванням

статі

респондентів

продемонстрував певну диференціацію у відповідях. Так, 32% вінничанок
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вважають, що медичні послуги в приватних закладах охорони здоров’я
дороговартісні, респондентів чоловічої статі, що підтримують таку ж точку
зору, виявилось лише 10%. Майже половина опитаних чоловіків значним
недоліком діяльності платних медичних закладів визначили суміщення
лікарями роботи в клініках різної форми власності, що знижує якість наданої
медичної

допомоги.

Аналогічної

позиції

дотримуються

лише

25%

респондентів-жінок (табл. 4).
Таблиця 4 - Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які з
перерахованих

недоліків

приватних

клінік

Ви

вважаєте

найбільш

серйозними?», %
Варіант відповіді
Медичні послуги в приватних клініках, як
правило, дороговартісні
Вузькопрофільність платної медицини
Як правило лікарі в приватних закладах
охорони здоров’я пропонують пацієнтам
непотрібні
дороговартісні
діагностичні
процедури
Не усі види діагностичних процедур та
лікування є в приватних клініках
Лікарі в приватних клініках часто
поєднують роботу з лікарською практикою в
державних закладах охорони здоров’я, що
суттєво знижує якість їх роботи
Важко відповісти

Чоловіки

Жінки

10

32

55

71

83

80

92

75

45

25

11

15

Ефективним інструментом формування позитивного іміджу в зовнішньому
середовищі організації є використання можливостей офіційного сайту компанії.
Вінничанам, що брали участь в опитуванні, було запропоновано оцінити сайти
державних і приватних закладів охорони здоров’я за трьома параметрами:
доступність інформації, її наповненість та дизайн. З'ясувалося, що за першим
критерієм сайти приватних клінік отримали вищу оцінку споживачів медичних
послуг (трохи більше 60%). В свою чергу, сайти державних медичних закладів
оцінило на 20,0% менше споживачів.
Діаметрально протилежна ситуація складається при аналізі відповідей
респондентів за оцінкою повноти інформації, запропонованої на сайті: 55,0%
учасників опитування високо оцінили за цим критерієм сайти державних
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закладів охорони здоров'я (частка респондентів, що дотримуються аналогічної
позиції відносно приватних клінік виявилася на 10% менше). На думку 70%
вінничан, різнобарвність сайтів приватних медичних закладів заслуговує на
високу оцінку (щодо державних установ відсоток згодних з такою точкою зору
склав 44,3%).
Таким чином, за двома параметрами з трьох сайти платних клінік
отримали вищу оцінку споживачів. Матеріали анкетування свідчать про те, що
державні

заклади

охорони

здоров'я

не

приділяють

належної

уваги

використанню такого інструменту формування позитивного іміджу, як
рекламні заходи. При цьому майже кожен другий учасник анкетного
опитування бачив рекламні сюжети, зняті на замовлення приватних медичних
закладів, що свідчить про активне використання ними рекламних інструментів
для формування позитивних уявлень споживачів про імідж організацій.
Респондентам було запропоновано виступити в ролі експертів і
запропонувати заходи щодо поліпшення іміджу державних закладів охорони
здоров’я. 60% респондентів вважають, що цим медичним закладам слід
підвищити рівень сервісу й обслуговування населення, знизити ціни на платні
послуги

(так

думають

майже

50%

опитаних),

залучити

до

роботи

високопрофесійних фахівців (такої точки зору дотримуються 40,0% учасників
опитування),

поліпшити

матеріально-технічну

базу

(45%

вінничан),

активізувати рекламну діяльність (35% респондентів). Результати анкетного
дослідження підтверджуються матеріалами глибинних інтерв'ю.
Розглядаючи

варіанти

залучення

пацієнтів

до

платних

клінік

в

майбутньому, 35% вінничан запропонували поліпшити матеріально-технічну
базу, 40% - підвищити рівень обслуговування споживачів медичних послуг.
Кожен другий опитаний висловився за більш продуману цінову політику,
пов'язану зі зниженням плати за лікування.
Трохи більше 45% респондентів бачать збільшення потоку пацієнтів в
приватний сектор охорони здоров'я за рахунок скорочення кількості державних
закладів охорони здоров’я в найближчому майбутньому. Якщо для 32,8%
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чоловіків, які взяли участь в анкетному опитуванні, формування соціального
іміджу приватних клінік є ефективним способом підвищення споживчого
попиту, то в жіночій групі солідарних з такою позицією виявилося менше більш
ніж в два рази (табл. 5).
Таблиця 5 - Розподіл (за статтю респондентів) відповідей на запитання
«Що з перерахованого, на Вашу думку, більше за все залучить пацієнтів у
приватні клініки в майбутньому?», %
Варіант відповіді

Залучення до роботи спеціалістів
Активізація рекламної кампанії
Формування соціального іміджу приватних
клінік
Скорочення державних закладів охорони
здоров’я
Зниження вартості медичних послуг
Підвищення рівня сервісу та обслуговування
населення
Покращення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я
Важко відповісти

Чоловіки

Жінки

25
30

20
35

40

15

45

45

60

55

50

65

60

70

15

10

Наведені в табл. 5 дані показують, що 60% респондентів чоловічої статі
вважають доцільним для приватних клінік - поліпшення матеріально-технічної
бази, серед жінок таку думку розділяють на 10% більше. Таким чином,
диференціюючим фактором у розподілі відповідей респондентів на зазначене
запитання стала статева приналежність опитаних.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз отриманої
соціологічної інформації дозволив нам виявити групу найбільш важливих
факторів, з точки зору формування позитивного іміджу закладу охорони
здоров’я, в яку входять такі характеристики, як ставлення медичних
працівників до пацієнтів, матеріально-технічна база закладу, доступність
медичної допомоги та її якість. Дані комплексного соціологічного дослідження,
свідчать про те, що більшість опитаних вінничан позитивно оцінюють імідж
приватних клінік, в той час як іміджеві характеристики державних закладів
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охорони здоров’я не отримали високу оцінку. Багато в чому така думка
обумовлена наявністю проблем у діяльності державного сектора охорони
здоров'я, що пов'язані зі слабкою матеріально-технічною базою, із недостатнім
забезпеченням

лікарських

засобів,

дефіцитом

фінансування,

втратою

профілактичної спрямованості в їх роботі й значним зносом обладнання.
Позитивна оцінка іміджу приватних клінік має ряд переваг: дбайливе
ставлення до тимчасових витрат пацієнтів, залучення до роботи досвідчених
фахівців, клієнтоорієнтована політика закладу, зручний графік роботи.
Дані

дослідження

демонструють

наявність

проблем

у

реалізації

іміджеформуючої політики державних закладів охорони здоров'я м. Вінниці в
частині використання ресурсів маркетингових комунікацій.
Керівництво медичних установ, що перебувають у державній власності, не
приділяє належну увагу рекламній діяльності, в той час як в умовах зростаючої
конкуренції на ринку медичних послуг саме рекламні інструменти стають
найбільш ефективним способом збільшення споживчого попиту.
У сприйнятті вінничан поліпшення іміджу державних закладів охорони
здоров’я можливе за умови підвищення рівня сервісу й обслуговування
населення, зниження вартості платних послуг, підвищення рівня кваліфікації
кадрового складу, модернізації матеріально-технічної бази, інтенсифікації
рекламної діяльності. На думку жителів міста, зростання споживчого попиту на
послуги приватної медицини в майбутньому можливе за рахунок комплексу
заходів, які передбачають поліпшення матеріально-технічного оснащення
клінік, підвищення рівня обслуговування споживачів медичних послуг,
реалізації ефективної цінової політики, пов'язаної зі зниженням плати за
лікування.
У процесі формування позитивного іміджу закладів охорони здоров'я
стратегічно важливим стає використання такого інструменту, як періодичний
моніторинг громадської думки, який повинен здійснюватися відповідними
підрозділами медичних закладів або залученими ззовні фахівцями, що
дозволить виявити вимоги споживчої аудиторії до іміджу організації,
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проблемні

зони

в

його

функціонуванні,

скорегувати

довгострокові

і

середньострокові плани його розвитку, розробити збалансовану стратегію
формування або корекції іміджу.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Дана робота зосереджена на висвітлені поняття ефективності управління
ресурсним потенціалом підприємства. У статті розглянуто основні підходи
та властивості системи управління ресурсним потенціалом підприємства.
Також розглянуто організаційні механізми, що впливають на ефективне
функціонування системи управління ресурсним потенціалом підприємства.
Ключові слова: ресурси, підприємство, ресурсний потенціал, механізм,
система, ефективність управління.
Пocтaнoвкa прoблеми. Для ефективного функціонування підприємства
необхідно забезпечити високий рівень розвитку управлінської науки, цим
самим забезпечивши високий рівень конкурентоспроможності. Саме тому для
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підприємства першочерговою задачею постає питання ефективного управління
ресурсами, їх використання та віддачі, що являється однією з визначальних
умов,

що

забезпечує

розвиток

та

допомагає

підвищити

конкурентоспроможність. Тому доцільно говорити про потребу різноманітного
дослідження підходів і показників оцінювання ефективності управління
ресурсним потенціалом підприємств.
Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Аналіз економічної літератури
показав, що публікації з проблем визначення відносної цінності ресурсного
потенціалу мають дискусійний характер, інструментарій такого оцінювання
залежить від авторських концепцій, які констатують поточні факти без
урахування розвитку ресурсного потенціалу та оцінки окремих його складових.
Серед науковців варто відзначити наукові праці: О.В. Ареф’єва, Д. Бугров, О.
Духонина,

Н.С. Краснокутська,

Шаманська. Найбільш

поширеним

В.А.

Рульєв,

В.М.

є оцінювання

Серединська,

управління

О.І.

ресурсним

потенціалом на основі фактичного досягнення значень фінансово-економічних
показників діяльності підприємства.
Метa cтaтті. Метою даної роботи є визначення основних підходів та
властивостей для підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом
підприємства.
Виклaд ocнoвнoгo мaтеріaлу. Майбутні економічні доходи підприємства,
елементи створюваної ним доданої вартості, закладені в об’єктах ресурсів
характеризують потенціал, який створює майбутні результати діяльності
підприємства.

Задля

реалізації

можливостей

ресурсного

потенціалу

здійснюється аналіз показників господарювання підприємства. Будемо вважати,
що в даному випадку виразно прослідковується закон синергії, оскільки
ресурси обмежені як в кількісному, так і в якісному напрямах, відповідно, від їх
поєднання, способу та порядку використання, механізмів управління ними,
підприємство може отримати різні фінансові результати.
Ресурсний потенціал – це сукупність елементів, які нагромаджені
підприємством для здійснення господарської діяльності та зумовлюють
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можливість його функціонування й розвитку. Саме ресурсному потенціалу
відводиться значна роль у забезпеченні системи економічної безпеки
підприємства.

Так,

С.

Філиппова

при

дослідженні

даного

питання,

обґрунтовують наступну структуру ресурсного потенціалу: матеріальні,
нематеріальні, трудові, фінансові ресурси, методи управління та організації
ефективного використання ресурсів підприємства [1, с. 18-19].
Схожим є підхід до визначення структури ресурсного потенціалу й О.
Кузьменко [2], який, ґрунтуючись на ресурсній концепції, що є статичною і
визначається можливостями підприємства створювати достатній ресурсний
потенціал та концепції динамічних здатностей, основою якої є результативність
роботи

досвідчених

менеджерів,

виокремлює

наступні

його

складові:

виробничий, фінансовий, трудовий та інформаційний потенціали. На думку
науковця, саме ці складові дозволяють забезпечити необхідний ресурсний
потенціал для реалізації стратегії, виходячи з комплексного аналізу ринкової
ситуації, який стає основою для визначення стратегічного набору рішень щодо
подальшого розвитку.
Оцінка управління ресурсним потенціалом підприємства має бути
комплексною, тобто вона може бути отримана як систематизація результатів
комплексного економічного аналізу. У такій оцінці повинні міститися
узагальнені висновки щодо використання ресурсів підприємства, засновані на
принципі системності. Процес оцінювання повинен відбуватися також у певній
послідовності і мати потребу в чіткій організації. Тобто, оцінка – це результат
визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик підприємства[3].
Тому така оцінка дає можливість встановити як функціонує ресурсний
потенціал, чи досягаються поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в
управлінні впливають на повноту використання ресурсів підприємства та
ефективність управління ним.
Розглядаючи наявні підходи до оцінювання ефективності управління
ресурсним потенціалом самим поширеним є метод діагностики ресурсного
потенціалу,

він

проводитися

у

вигляді
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комплексного,

поетапного

і

поелементного дослідження. З точки зору комплексної форми оцінювання
ресурсного

потенціалу

розглядаються

усі

ресурси

підприємства,

що

інтегруються в єдиний показник. Головними методами інтегрування показників
є

експертний

та

рейтинговий.

Використовуючи

поетапне

оцінювання

найчастіше робиться акцент на основних критеріях, які визначають можливість
підприємства розв'язувати його ключові завдання. Таким чином, акцентується
увага на деталізації головних критеріїв, що забезпечують комплексне
оцінювання.
Умовою розвитку ресурсного потенціалу підприємства є не тільки
абсолютне збільшення його рівня, а й забезпечення ефективного його
використання з урахуванням якісних характеристик ресурсного потенціалу.
Кількісні характеристики покликані оцінити обсяг і швидкість відтворення
окремих ресурсів і в цілому ресурсного потенціалу, а якісні характеристики, в
свою чергу, є основою для визначення ефективності використання ресурсів.
Використання кількісних і якісних характеристик ресурсного потенціалу
підприємства

дозволяють:

проаналізувати

початковий

рівень

розвитку

ресурсного потенціалу; виявити сформовані диспропорції між ресурсами
підприємства; виділити пріоритетні напрямки розвитку ресурсів; визначити,
виходячи з досягнутого рівня і напрямів розвитку діяльності підприємства,
припустимі виробничі, соціальні та економічні навантаження. Загальна
категорія «ресурси» за своїм значенням виступає як запас, джерело та
знаходиться в основі категорії «ресурсний потенціал підприємства». Таким
чином, проводячи аналіз, ми дослідили, що майно та грошові кошти, запаси та
джерела сировини, матеріалів, праця є головними ресурсами підприємства [4].
Системі управління ресурсним потенціалом підприємства, як і будь якій
іншій економічній системі, притаманні окремі властивості. Досить докладно
перелік

властивостей,

що

притаманні

системі

управління

ресурсним

потенціалом вугледобувного підприємства, визначено у роботі І. Фесенко [5].
На думку науковця до основних властивостей системи управління ресурсним
потенціалом підприємства належать:
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1) складність - ресурсний потенціал підприємства включає складові, які в
свою чергу, можна поділити на дрібні елементи;
2) структурність - ресурсному потенціалу підприємства притаманна певна
ієрархічна побудова, яка відображає зміст і співвідношення його складових і
здатна підтримувати цілісність;
3) динамічність - ресурсний потенціал підприємства формується та
розвивається в умовах нестабільного середовища, враховуючи відкритість та
динамічність змін його зовнішнього середовища, вивчати ресурсний потенціал
в статичному стані неможливо;
4) адаптивність - ресурсний потенціал підприємства має швидко реагувати
на зміни, які відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
5) пропорційність - усі елементи ресурсного потенціалу підприємства
формуються в умовах узгодженості їх кількості;
6) часова обмеженість - реалізація ресурсного потенціалу підприємства це завдання довгострокового характеру, яке обумовлено неможливістю
врахування всіх факторів впливу на його величину у короткостроковому
періоді;
7) реалістичність - чинники, що формують ресурсний потенціал
підприємства, повинні мати конкретну практичну спрямованість.
Та все ж не слід забувати, що система управління ресурсним потенціалом
підприємства, яка є складовою частиною загальної системи управління
підприємством, в свою чергу є результатом взаємодії щонайменше двох
елементів (підсистем): об’єкту та суб’єкту управління. Необхідно зазначити, що
суб’єкт системи управління завжди відіграє активну роль по відношенню до
об’єкту. За допомогою сукупності виконуваних ним функцій суб’єкт заставляє
процеси, що відбуваються в об’єкті розвиватися у відповідності із заданою
програмою. Водночас суб’єкт є похідним від об’єкту управління, адже його
зміст і функції визначаються останнім [6].
Варто зауважити, що ефективне функціонування системи управління не
можливе без впровадження організаційних механізмів, що представлені [7] :
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1) організаційно-структурними, які здійснюють керуючий вплив шляхом
формування організаційних структур та їхньої реструктуризації;
2)

організаційно-технічними,

які

здійснюють

вплив

на

технічні,

соціотехнічні й технологічні параметри виробничого процесу;
3) організаційно-економічними, які здійснюють вплив на економічні
параметри виробничо-господарської діяльності;
4)

організаційно-адміністративними,

що

впливають

на

діяльність

персоналу;
5) комплексними, що володіють усіма або декількома названими ознаками.
Системне управління полягає в здійсненні управлінських дій на
формування і підтримку ключових факторів, що впливають на формування,
управління

і

використання

ресурсного

потенціалу

підприємства[5].

Дослідження факторів впливу на систему управління ресурсним потенціалом
має обов’язково визначати фактори зовнішнього середовища: перша група – які
підприємство може нівелювати чи хоча б мінімізувати їх вплив на систему
управління ресурсним потенціалом, а друга – на які підприємство не в змозі
впливати (з метою врахування ступеню їх впливу на функціонування системи
управління ресурсним потенціалом). Фактори обох груп можуть викликати
загрози економіці суб’єкта господарювання та його ефективній діяльності як
наслідок протиріч, що розвиваються як у його внутрішньому економічному
просторі, так і за його межами [8].
Виcнoвки і перcпективи пoдaльших дocліджень. Таким чином, варто
зазначити, що підприємство самостійно створює власний ресурсний потенціал,
який допомагає закріпити характерні його особливості і сформулювати
перспективи розвитку на майбутнє. Задля забезпечення стабільності діяльності
підприємств, потрібно в першу чергу оцінити ефективність управління
ресурсним потенціалом. Врахуючи дану оцінку, підприємство матиме змогу
впливати на поточний стан та тенденції розвитку підприємства, цим самим
встановити розмір та напрямки змін, виявляючи більш вагомі фактори такого
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зростання, акумулювати прогнози й плани наступного вдосконалення процесів
відтворення, використання та управління ресурсним потенціалом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Підвищення

ефективності

господарської

діяльності

та
є

розробка

провідним

стратегії

завданням

функціонування

економіки

кожного

підприємства. Категорія ефективності функціонування діючої та побудова
сучасної стратегії в зв'язку з цим є складною тому, що в ній відбивається не
тільки дія об'єктивних економічних законів, але і присутні природнокліматичні чинники, які обумовлюють невизначеність кінцевих фінансових
результатів.
Ключові слова: підприємство, тактика управління, система функціонування,
стратегія розвитку, планування, економічна стратегія.
Постановка проблеми. В даний час вітчизняні підприємства постійно
зустрічаються з проблемами недосконалості нормативно-законодавчої бази,
низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення, відсутністю достатніх
фінансових і інвестиційних ресурсів, що в комплексі формують ефективну
стратегію функціонування підприємства споживчої кооперації. У цих умовах
завдання підвищення економічної ефективності найповніше вирішується тими
суб'єктами підприємницької діяльності, які використовують сировинний
потенціал

свого

регіону,

його

природно-кліматичні

особливості

та

територіальне розміщення окремих галузей, які історично склалися та
створюють систему стратегічного розвитку на рівні підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні
засади формування тактики та стратегії сучасних підприємств в цілому і
стратегічного антикризового управління зокрема були досліджені зарубіжними
та вітчизняними науковцями: С. Фінком, Р. Хітом, Р. Кохом, С. Бутом, Я.

330

Мітроффом, Б. Паттерсоном, І.А. Бланком, Л.О. Лігоненко, В.О. Василенко,
О.М. Скібіцьким , Л.В. Бондарчук, Г.В. Іванченко та багатьма іншими.
Метою статті є розгляд та дослідження елементів сучасного стану
ефективності господарювання на досліджуваному підприємстві, а також
розгляд основних чинників, що впливають на ефективність формування та
дієвості стратегії функціонування підприємством, визначення шляхів її
підвищення.
Виклад

основного

матеріалу.

Досягнутий

рівень

технологічної

ефективності та стратегії функціонування підприємством істотно впливає на
економічну ефективність, насамперед через існування постійних витрат, на які,
як відомо, виробники в короткостроковому періоді впливати не можуть.
Важливо й те, що показники технологічної ефективності відображають
специфіку й особливості сільського господарства, пов’язані з функціонуванням
у цій галузі основного засобу виробництва — землі і живих організмів як
засобів виробництва. Вони дають змогу здійснювати порівняльну оцінку
результативності виробництва в динаміці і в територіальному аспекті за
окремими підприємствами і регіонами.
Актуальною проблемою будь-якого сучасного підприємства є формування
стійких довгострокових конкурентних переваг на ринку і підтримання їх у
перспективі за рахунок професійного стратегічного управління підприємством і
використання ефективних інструментів як при розробці стратегій, так і при їх
реалізації. Стратегія підприємства визначає концепцію досягнення ним успіху,
однак вірно обрана стратегія розвитку - це лише частина потенційного успіху.
Не менш важливим є ефективна реалізація розробленої стратегії, якою
часто нехтують, вважаючи, що успіх вже повинен бути закладений у вірно
обраній стратегії, хоча на практиці це не завжди так. Реалізація стратегії
підприємства знаходить своє відображення у його тактиці, розробленій на
найближчу перспективу. І якщо питання розробки стратегій дуже добре
пророблені, то питанням розробки і реалізації тактики такої уваги в літературі
не приділяється.
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В умовах ринку, коли зовнішнє середовище достатньо турбулентне, слабо
передбачуване і переважно не залежить від зусиль підприємства, ігнорування
ним стратегічного контексту діяльності може спричинити катастрофічні
наслідки. Діяльність кадрів за принципом «сьогодні - на сьогодні» без заходів,
які нині не дадуть віддачі, а забезпечать успіх підприємства в майбутньому,
явно веде до банкрутства.
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.

Отже,

необхідність

розробки

підприємствами

стратегії

викликана, нестабільністю ринкового середовища, неповнотою інформації про
його майбутній стан і вплив на підприємство.
Стратегія підприємства - це генеральна комплексна програма дій, яка
визначає пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і
розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для
їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку.
За своїм змістом стратегія розвитку підприємства - це довгостроковий
плановий документ, тобто це результат стратегічного планування.
В свою чергу стратегічне планування - це процес здійснення цілей на
певний період та напрямків діяльності підприємства. Розробка стратегій
підприємств - це досить складний і тривалий процес, враховуючи постійну
переоцінку і періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан
середовища діяльності самого підприємства.
Найбільш визначальним та суттєвим рішенням при стратегічному
плануванні є вибір цілей діяльності підприємства. Існує система стратегічних
цілей, яка має певні вимоги до себе.
Система стратегічних цілей:
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- повинна бути багаторівневою - це означає, що повинна бути визначально
головна ціль та ряд підрядних цілей;
- неоднорідно за періодом часу;
- різноманітною за змістом або предметом відображення, тобто має бути
вказано конкретне виробництво. інвестиційна діяльність;
- нерівнозначною за об'єктом характеристики.
Однієї і тієї ж цілі можна досягнути різними методами та засобами. У
зв'язку з цим, звісно, виникає питання: як намічена ціль може бути практично
реалізована та в який спосіб. Намагаючись надати відповідь на ці питання,
кожне підприємство повинне розробити декілька варіантів стратегії.
Стратегія становить генеральну програму діяльності підприємства, в
основі якої лежить визначення основних, довгострокових цілей та задач,
розробка напрямків його діяльності, визначення необхідних ресурсів для
досягнення поставлених цілей та порядку їх використання.
Ціль становить кількісні та якісні характеристики функціонування
підприємства, досягнення яких воно прагне. Задачі підприємства визначають
етапи або шляхи досягнення цілі впродовж періоду, на який розробляється
стратегія [3].
Формування стратегії становить складний творчій процес. Він потребує
високої кваліфікації та компетентності виконавців. Важливо відзначити, що
одні автори називають її стратегією діяльності підприємства, інші - стратегією
розвитку підприємства.
Діяльність підприємства завжди повинна бути спрямованою на його
розвиток. Якщо підприємство потрапило за своїм життєвим циклом на стадію
старіння, тоді головною ціллю буде зберігання позицій та забезпечення
стабільності господарчої діяльності - тобто, може бути намічена стратегія без
помітного росту.
Стратегія відрізняється від інших програм, від поточного планування та
бізнес-планів. Стратегія характеризується комплексністю підходу до діяльності
підприємства та, на відміну від бізнес-плану, не має чітких часових меж.
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Стратегія підприємства знаходиться в залежності від стадій його життєвого
циклу,

стану

і

перспектив

ринку,

ринкових

позицій

підприємства,

перспективних можливостей [5].
В залежності від того, на якій стадії життєвого циклу знаходиться
підприємство, його керівництво може обрати в якості базової стратегії:
- стратегію виживання (захисту);
- стратегію стабілізації (наступаючо-захисна);
- стратегію росту (наступаюча), котра вважається найбільш ефективною.
Процес виробки стратегії не завершується якоюсь негайною дією.
Звичайно, він закінчується установленням загальних напрямків, просування по
яких забезпечить ріст та закріплення позицій фірми.
Сформульована стратегія повинна бути використаною для розробки
стратегічних проектів, методів пошуку. Роль стратегії у пошуку складається в
тому, щоб,
по-перше, зосередити увагу на певних ділянках або можливостях,
по-друге, відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.
Необхідність у наданій стратегії відкидається, як тільки реальний хід подій
виведе організацію на бажаний розвиток.
В ході формулювання стратегій не можна передбачити всі можливості, які
відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому змушені
користуватися дуже узагальненою, неповною та неточною інформацією про
різні альтернативи.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, в
результаті проведених теоретичних досліджень для проведення поточної
роботи з формування і реалізації стратегічного плану на підприємствах
доцільно створювати відділи стратегічного розвитку на чолі із заступником
першого керівника. На середніх і малих підприємствах дані функції має
здійснювати планово-економічна служба господарства, а куратором проблеми
стратегічного розвитку знову ж таки має заступник керівника підприємства або
й сам керівник.
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До розробки стратегічного плану залучаються всі функціональні служби,
спеціалісти і керівники всіх рівнів (звідси і необхідність в кураторстві
заступника директора чи й самого директора), а також експерти і науковці з
інших інститутів. Для формування стратегічного плану (або окремих проектів)
можуть створюватись спеціальні тимчасові робочі групи із залученням кадрів з
усіх відділів господарства. Функції (завдання) вищого керівництва, кураторів
стратегічного розвитку в організації розробки стратегії підприємства наступні:
- окреслити мету, завдання і основні цілі стратегічного планування на
підприємстві;
- сформувати команду, здатну стратегічно мислити;
- залучити до розробки стратегії максимально можливу кількість
працівників підприємства;
- сформувати таку організаційну структуру підприємства, яка найбільше
відповідала б потребам стратегічного планування і реалізації стратегії;
- передбачити відповідний рівень і створити систему інформаційноаналітичного забезпечення процесу розробки та реалізації стратегії;
-

забезпечити

стратегічного

доступність

планування

і

всіма

розуміння
працівниками,

необхідної

інформації

організувати

зі

відповідну

роз'яснювальну роботу;
- розвивати у керівників і спеціалістів стратегічне мислення, формувати у
них підприємливість.
Щоб укласти якісний стратегічний план і здолати опір тих, котрі не хочуть
його виконувати, потрібно, насамперед, щоб у розробці та реалізації плану
обов'язково
послаблюючи

брало

участь

уваги.

вище

керівництво,

причому

постійно,

не

Стратегічне

планування

повинно

здійснюватись

комплексно і поєднуватись із розвитком умінь і навичок персоналу
підприємства стратегічного планування та управління.
Таким чином, необхідно забезпечити мирне співіснування конкурентної й
підприємницької

діяльності

та

їх

прихильників,

надаючи

пріоритет

підприємницькій поведінці, оскільки ці обидва типи поведінки суттєво
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відрізняються,

часто

навіть

несумісні,

кожен

потребує

відповідних

управлінських структур. При доборі людей для розробки стратегічного плану і
при його формуванні слід враховувати різні типи поведінки працівників
підприємства. Таким чином, тактика - це все те, за допомогою чого реалізується
стратегія підприємства. Тактика розробляється на основі стратегії підприємства
менеджерами середньої ланки управління, призначена для реалізації стратегії і
дозволяє її коригувати в процесі виконання.
Взаємозв'язок між стратегією і тактикою є складним. В кожному
підприємстві на різних рівнях управління використовуються свої особливі
стратегії, всі вони побудовані за ієрархічним принципом: від корпоративної
(загальної) до функціональної.
Список використаних джерел
1. «Про підприємництво»: Закон України.
2. Аза-рян О.М. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих
навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. - Харків: Студцентр,
2012. - 290c.
3. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - Київ: Молодь, 2016. С. 571-573.
4. Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Купряков Е.М.; Курс підприємництва:
Посібник/; Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - М.: Фінанси: ЮНІТИ,
2015.
5. Минцберг, Г. Стратегічний процес / Г. Минцберг, Дж.Б. Куін, С. Гошал;
пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского - СПб.: Харків, 2016. - 688 с.

336

УДК 659.1
Черевач В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛОКАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Просування товарів українських компаній на міжнародні ринки актуалізує
проблему створення ефективної реклами товару або послуги. У статті
розкриваються психологічні проблеми локалізації реклами в умовах глобалізації
світової економіки як необхідна умова успішного залучення (і утримання)
покупців в різних країнах. Аналізуються як переваги стратегії глобалізації
рекламних повідомлень (зниження витрат на виробництво і просування
реклами,

жорсткий

централізований

маркетинговий

контроль

за

дотриманням узгодженості дій в позиціонуванні товару і ін.), Так і її недоліки.
Основний недолік глобалізації реклами, на нашу думку, невідповідність
рекламних повідомлень цінностям, традиціям, потребам і перевагам, релігії,
соціальним нормам і мові споживачів конкретної країни або регіону.
Ключові слова: економіка, ринок, глобалізація, товар, міжнародна торгівля,
реклама, культурні відмінності, локалізація.
Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій у
розвитку сучасного світу, не тільки впливає на економічне життя, але й тягне за
собою далекосяжні політичні (внутрішні та міжнародні), соціальні і навіть
культурно-цивілізовані наслідки [1].
Останнім часом вихід на закордонні ринки для українських компаній
виявляється не завжди вдалим, навіть при ретельному плануванні та організації
даного процесу. Звичайно, роль відіграють, в першу чергу, зовнішні фактори –
несподівані ускладнення збуту товарів або реакція майбутніх партнерів і
конкурентів. І звичайно ж, необхідно розуміти, що успішні компанії володіють
більш гнучкими внутрішніми процесами, чіткішою стратегією міжнародної
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експансії, рішучістю і відповідністю вимогам ринку, на який виходить
орієнтована на експорт компанія.
Глобалізація економіки супроводжується таким явищем, як інтеграція
духовно-інтелектуальної сфери, тобто формуванням єдиного культурного
простору. Цей процес спостерігається і в сфері реклами, яка відображає життя
суспільства, є його соціальним дзеркалом [2]. З економічної точки зору
особливий інтерес представляє товарна реклама, яка формує і регулює рух
товару на ринку. Основне завдання товарної реклами – формування і
стимулювання попиту на товар або послугу. Товарна реклама інформує
потенційного споживача про властивості і конкурентні переваги товару
(послуги), перетворюючи його в активного покупця [3]. З усього розмаїття
функцій товарної реклами відзначимо три найбільш важливі (див. рисунок 1):

ФУНКЦІЇ
ТОВАРНОЇ РЕКЛАМИ

Ідентифікація
товару та його
виробника (продавця)

Просування
товарів, послуг, ідей

Інформування
покупців і формування
попиту

Рисунок 1 – Основні функції товарної реклами
В умовах глобалізації та зростаючої конкуренції ключовим завданням
будь-якої компанії, яка бере участь в міжнародній торгівлі є залучення
покупців. І якщо раніше це стосувалося, насамперед, тільки місцевих ринків в
масштабах одного міста, регіону або країни в цілому, то сьогодні на перший
план виходить проблема суперництва на міжнародному рівні.
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Проблема залучення (і утримання) покупців ще ніколи не була настільки
актуальною, наскільки вона є такою сьогодні. У зв'язку з цим, багато
українських компаній, що виходять на зовнішні ринки намагаються адаптувати
свої маркетингові прийоми до іноземної специфіки ринку.
Тому керівництву зовнішньоторговельних компаній доводиться постійно
вирішувати проблему: «Як залучити нових клієнтів і утримати постійних? На
що саме необхідно впливати за допомогою реклами і за допомогою чого? »
Психологія реклами визначає ті процеси в психічній діяльності людини,
які мають безпосередній вплив на прийняття нию рішень про покупку товару.
Основна перевага психології реклами - її універсальність. Якщо спиратися на
відому піраміду потреб особистості А. Маслоу (див. Рисунок 2), то первинні
потреби (фізіологічні та потреба в безпеці) знаходять своє вираження в рекламі
практично завжди і приблизно в однаковій формі. Що стосується вторинних
потреб (в приналежності до групи, в повазі і в самовираженні), то вони
використовуються в рекламі далеко не всюди, але головне, не зазнаючи змін від
країни до країни.

Рисунок 2 – «Піраміда» потреб А. Маслоу [2]
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Цілком природно виникає питання: «Якщо всі люди в глибині душі
однакові, то чи є сенс змінювати рекламу для кожного локального ринку? І
якщо є, то, як це зробити? »
Існують два принципових підходи до вирішення цієї проблеми. Перший
полягає в тому, що, якщо товар хороший, його куплять всюди, і немає чого
витрачатися на облік особливостей національного ринку (глобальний підхід).
Як з точки зору економії витрат, так і з точки зору психології реклами, в цьому
підході є свої плюси. Однак він недооцінює ті досить серйозні культурні, мовні
та інші фактори, які можуть привести до краху найкращого продукту (послуги).
Другий (локальний підхід) говорить про те, що яким би чудовим не був
продукт, його реклама повинна відповідати традиціям, перевагам, релігії,
соціальним нормам місцевого споживача. Феномен культури реальний, і його
не можна списувати з рахунків. Іншими словами, при всій глобальності
реклами необхідно здійснювати її локалізацію [4].
Стратегія

глобалізації

рекламних

повідомлень

вельми

приваблива,

оскільки знижує витрати на виробництво і просування реклами, забезпечує
надійну конкурентну позицію компанії і більш жорсткий централізований
маркетинговий контроль за дотриманням рекламної ідеї. Глобалізація
рекламних повідомлень дає можливість домогтися узгодженості дій в
позиціонуванні
супутникових

товару,
мереж.

сприяє
Деякі

розвитку

товари

глобальних

настільки

телекомпаній

універсальні

по

і

своїх

властивостях і популярність їх настільки висока, що це дозволяє проводити
щодо їх єдину стандартизовану глобальну стратегію рекламних підходів
незалежно від тих країн, де вона здійснюється.
Тому в даний час найбільш поширеною в міжнародній рекламі є глобальна
стратегія з частковою адаптацією рекламних повідомлень до умов місцевих
ринків за кордоном. В якості глобальної, стандартної розробляється концепція,
заснована на позиціонуванні товару на ринку без урахування національної
складової. Наприклад, для фотокамер – це здатність робити відмінні знімки без
зайвих зусиль, для шампуню – це здорові і гарне волосся, для туристичної
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агенції – відмінний відпочинок. В основі даної концепції лежить ідея про те,
що спосіб задоволення конкретної потреби ідентичний (або аналогічний) в
будь-якій країні.
Один з ключових моментів в глобальних продажах - це максимально
швидке і ефективне залучення інтересу місцевого населення до товару. І тут
популярність Інтернет-комерції грає з прихильниками нелокалізованої реклами
злий жарт: потрібно не тільки залучати до свого сайту нових клієнтів і
посередників з різних країн, а й утримувати їх на сайті, пропонуючи посправжньому цікавий рекламний матеріал.
Імовірність покупки на зарубіжному сайті зростає в рази, якщо рекламна
інформація представлена на рідній мові споживача: згідно з дослідженнями, що
проводилися в восьми країнах, близько три четвертих (72,1%) респондентів
проводять більшу частину свого часу на сайтах з «рідним» контентом, і менш
однієї п'ятої (17,6%) витрачають час на англомовні ресурси. Особливо це
стосується народів Сходу, Латинської Америки, а також громадян СНД [5].
Використання локалізації реклами можна умовно розбити на дві нерівні
частини, перша з яких буде пов'язана з просуванням традиційно глобальних
продуктів на місцевий ринок із застосуванням місцевих символів і понять без
адаптації цього продукту до місцевих реалій; друга - з первинною адаптацією
(внесенням змін до рецептури, розширення традиційної лінійки за рахунок
місцевих продуктів з прив'язкою до власного бренду і т.і.).
До використання місцевих символів слід підходити дуже уважно, щоб не
допустити помилок. Наприклад, компанія «Toyota» під час випуску на
китайський ринок нового позашляховика використовувала в рекламному
ролику статуї китайських левів, які віддавали честь автомобілю, що проїжджав
повз них. Подібне використання в рекламі символів Китаю викликало не тільки
обурення частини споживачів, але й зіпсувало відносини компанії з китайським
урядом. І не випадково японський автовиробник «Міцубісі» зрадив своєму
правилу - продавати автомобілі тільки під маркою «Міцубісі», і змінив на
китайському ринку свою назву на «Сан Лін» (три діаманти).
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Локалізацію продукту важко відокремити від локалізації реклами: в
цілому, і локалізується продукт саме для полегшення його просування.
Абсолютно обґрунтовано можна вважати локалізацією і простий переклад
інструкцій на рідній мові, і більш складні моменти, такі як внесення змін до
рецептури відомих продуктів.
Підводячи підсумки, пропонуємо алгоритм дій представників українських
компаній для локалізації реклами товарів при виході на новий закордонний
ринок.

Рисунок 4 — Алгоритм локалізації реклами
В останні роки з'явилося нове поняття «глобальна локалізація», що означає
адаптацію продукту до смаків місцевих споживачів з використанням методу
«виготовлення на замовлення». Глобальна локалізація спрямована на те, щоб
організація була здатна ефективно працювати з клієнтами, в якій би країні її
споживачі не знаходилися, з огляду на місцеві культурні особливості.
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ВIТЧИЗНЯНИЙ ДОСВIД
У статтi дослiдженi питання пов’язанi з особливостями закордонного досвiду
мотивацiї працi, розробленi напрями їх використання в сучасних умовах.
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Запропоновано рекомендацiї щодо формування завдань, визначення методiв та
вдосконалення системи мотивацiї для пiдвищення ефективностi використання
персоналу пiдприємства в сучасних умовах.
Ключовi слова: мотивацiя, мотивацiя працi, моделi мотивацiї працi, система
управлiння персоналом
Мотивацiя працi належить до числа тих питань, вирiшенню яких у свiтовiй
практицi завжди придiлялося багато уваги. Українська теорiя i практика
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мотивацiї, як правило, часто зводиться до оплати працi: пiдвищення рiвня
заробiтної плати, премiї, доплати, пiльги тощо. У бiльшостi випадкiв такi
методи є малоефективними. Тому при формуваннi систем мотивацiї працi на
пiдприємствах, особливо великих, доцiльно використовувати досвiд зарубiжних
компанiй.
мотивацiї

Саме
працi

впровадження

зарубiжних

високоефективних

моделей

дозволить

українським

пiдприємствам

створити

високопродуктивний кадровий потенцiал, який буде працювати на благо
органiзацiї.
Над питаннями мотивацiї працi працювали i працюють багато економiстiв.
Значний внесок у розвиток теорiї i практики зробили вiдомi зарубiжнi автори
сучасних теорiй мотивацiї – Ф.Тейлор, А. Файоль, Д. МакГрегор, П. Друкер,
Дж. Шермерорн, Ф. Герцберг, Е. Робiнс та iншi. Проблемам мотивацiї працi
робiтникiв було присвячено роботи багатьох вiтчизняних науковцiв, серед яких
можна видiлити: О.А. Бугуцький, Л. Безтелесна, А.В. Гольда, В.С. Дiєсперов,
Г.А. Дмитренко, Г.В. Іванченко, А.В. Козаченко, А.М. Колот, І.Ю. Семенюк,
В.В. Соколовська, С.А. Шапiро, В. Шинкаренко, I.В. Шепель, та iншi.
Метою дaного дослiдження є визначення й дослiдження основних методiв
мотивацiї персоналу на основi зарубiжних моделей мотивацiї, їх аналiзу та
можливостей використання на вiтчизняних пiдприємствах.
Система управлiння персоналом є структурним елементом загальної
системи пiдприємством, вiдтак її цiлi, завдання та функцiї визначаються в
залежностi вiд стратегiчної мети i завдань органiзацiї. Основною метою
системи управлiння персоналом є забезпечення пiдприємства стабiльними i
висококвалiфiкованими працiвниками. Новi економiчнi вiдносини висувають
новi вимоги до робiтникiв, що передбачає формування нової свiдомостi i
методiв їх мотивацiї. Високi темпи технологiчного прогресу зумовлюють
зростaння швидкої «aмортизaцiї» знaнь, тому потрiбно оргaнiзовувaти постiйне
нaвчaння прaцiвникiв, їх пiдготовку тa перепiдготовку нa всiх рiвнях. Нa
зaрубiжних фiрмaх поширенa концепцiя «унiверсaльної пiдготовки» в межaх
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якої прaцiвники освоюють знaчну кiлькiсть спорiднених спецiaльностей.
Унiверсaльнa пiдготовкa сприяє покрaщенню прaцi тa пiдвищенню мотивaцiї.
Мотивацiя працi вiдноситься до числа проблем, вирiшення яких в свiтовiй
практицi завжди придiлялася велика увага. Вiтчизнянi теорiя i практика
мотивацiї працi, як правило, зводяться до оплати працi, заснованої на
фiксованих тарифних ставках i посадових окладах, i малоефективнi. Тому при
формуваннi систем мотивацiї працi на пiдприємствах, особливо великих,
необхiдно використання вже накопиченого свiтовою практикою досвiду [2, с.
13].
Проблематику мотивацiї персоналу вважають актуальною, тому її
систематично вивчають та дослiджують. Проте в останнi 10–15 рокiв у
практичнiй дiяльностi пiдприємств України мало звертають увагу на
формування саме ефективної системи мотивацiї працiвникiв. А в бiльшостi
країн Захiдної Європи, США та Японiї мотивацiйнi системи управлiння
персоналом набули великого значення, i вони можуть успiшно застосовуватися
українськими пiдприємствами [6, с. 47].
У бaгaтьох високорозвинених крaїнaх сформувaлися влaснi моделi
мотивaцiї

прaцi.

Можнa

видiлити

як

нaйбiльш

хaрaктернi

японську,

aмерикaнську, aнглiйську, фрaнцузьку, шведську тa нiмецьку.
Система стимулювання працi за японською моделлю досить гнучка. Вона
будується з урахуванням трьох факторiв: стаж роботи працiвника, його вiк та
квалiфiкацiя. Виплата заробiтної плати здiйснюється за тарифною сiткою, за
допомогою якої нараховується оклад як сума виплат по чотирьом роздiлам: за
вiк, за стаж, за квалiфiкацiйний розряд та результативнiсть працi. Таким чином,
заробiтна плата може зростати лише за умов пiдвищення квалiфiкацiї i
продуктивностi працi робiтника. Така система посилює мотивацiю до працi, яка
прямо залежить вiд результатiв роботи.
У Японiї широко застосовується колективна форма працi, її прикладом є
гуртки якостi. Цi невеличкi колективи з виконавцiв (робiтникiв та службовцiв),
створенi на добровiльних засадах, здiйснюють управлiння якiстю продукцiї
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безпосередньо на робочих мiсцях. Дiяльнiсть гурткiв якостi охоплює такi
питання: виявлення всiх причин, що заважать працiвнику бiльш ефективно
виконувати

свою

роботу;

колективне

обговорення

оптимальностi

технологiчного процесу, а також методiв виконання технологiчних операцiй,
розробка пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi. Кожна японська фiрма
має власну корпоративну фiлософiю, акцепт в якiй наголошується на таких
поняттях, як щирiсть, гармонiя, якi спiвробiтництво з сумiжниками i клiєнтами,
внесок до полiпшення життя товариства.
Зa

aмерикaнською

моделлю

мотивaцiї

нaйбiльше

зaохочується

пiдприємницькa aктивнiсть. В основi цiєї моделi лежить орiєнтaцiя нa
досягнення успiху кожної окремої людини. У деяких випaдкaх aмерикaнськими
компaнiями не виплaчуються премiї, тaк як вони уже зaклaденi у високих
тaрифних стaвкaх. Проте бiльшiсть компaнiй все ж тaки поєднують виплaти
зaробiтної плaти з премiювaнням. Оплaтa прaцi здiйснюється з урaхувaнням
квaлiфiкaцiї робiтникiв, якi досить чaсто мaють змогу її пiдвищувaти, пiсля чого
прaцiвниковi нaрaховується певнa сумa бaлiв. Вiд нaбрaної суми бaлiв зaлежить
розмiр пiдвищення зaробiтної плaти, якa переглядaється один aбо двa рaзи нa
рiк [1. С. 48].
У прaктицi aмерикaнських фiрм «Форд», «Дженерaл Моторс» тa iнших
використовуються рiзнi методи мотивaцiї i гумaнiзaцiї прaцi. Бaгaто з них
пов'язaнi з мaтерiaльним зaохоченням. Чaсто зaстосовують тaк звaнi aнaлiтичнi
системи зaробiтної плaти, особливiсть яких – диференцiaльнa оцiнкa в бaлaх
ступеня склaдностi виконувaної роботи з урaхувaнням квaлiфiкaцiї виконaвцiв,
фiзичних зусиль, умов прaцi тощо. [5, с. 138].
Одним з дiєвих методiв мотивaцiї є створення сaмоврядних груп. В якостi
приклaду можнa послaтися нa досвiд aмерикaнської фiрми «Digital Equipment»,
де тaкi групи сформовaнi в упрaвлiннi зaгaльного облiку тa звiтностi, що
входять в один з 5 центрiв упрaвлiння фiнaнсовою дiяльнiстю. Групи
сaмостiйно вирiшують питaння плaнувaння робiт, прийому нa роботу нових
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спiвробiтникiв, проведення нaрaд, координaцiї з iншими вiддiлaми. Члени груп
почергово беруть учaсть в нaрaдaх менеджерiв компaнiй.
Для англiйської моделi характерними є двi форми оплати працi: грошова та
акцiонерна, тобто у виглядi акцiй. Працiвник може також вкласти свої власнi
кошти в акцiї, облiгацiї чи iншi цiннi папери компанiї i щомiсячно окрiм
заробiтної плати отримувати дивiденди чи вiдсотки. Ця система є досить
ефективною, так як робiтники краще працюють для отримання власних
бiльших прибуткiв, а отже, прибутки фiрми також зростають. На деяких
пiдприємствах вiдсутня фiксована ставка заробiтної плати, вона повнiстю
залежить вiд доходiв пiдприємства, що також гарно мотивує працiвникiв
якнайкраще виконувати свою роботу.
Для французької моделi мотивацiї характерним є досить велике
рiзноманiття
нараховується

економiчних
за

двома

iнструментiв

та

методiв.

принципами:

iндивiдуалiзацiї

Заробiтна

плата

(мають

мiсце

квалiфiкацiя, якiсть виконання роботи, мобiльнiсть тощо) та iндексацiї
(враховується вартiсть життя). Застосовують три пiдходи до оплати працi:
1) Для кожного робочого мiсця встановлюється мiнiмальна заробiтна плата
з «вилкою» окладiв. Тобто заробiтна плата двох однакових працiвникiв може
бути рiзною, залежно вiд виконаної кожним з них роботи, але в разi їх
пасивностi буде мiнiмальною.
2) За високу якiсть роботи працiвникам окрiм основної заробiтної плати
виплачують премiї.
3) Працiвникам надають змогу брати участь в прибутках компанiї, також
можлива купiвля акцiй фiрми [4, с. 155].
Для шведської моделi характерною є солiдарна заробiтна плата. Задля
скорочення розриву мiж мiнiмальною та максимальною заробiтною платою,
плата за однаковi види роботи є рiвною. Тобто, на будь-якому пiдприємствi,
незалежно вiд результатiв його дiяльностi, працiвники однакової квалiфiкацiї,
що виконують аналогiчну роботу, отримують однакову заробiтну плату. Це
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виключає можливiсть малоприбутковим пiдприємствам знижувати працiвникам
заробiтну плату, що сприяє збiльшенню їх рентабельностi [8].
Нiмецька

модель

характеризується

соцiальною

справедливiстю

i

солiдарнiстю. Держава створює рiвнi умови для всiх громадян, захищає
безробiтних, iнвалiдiв, пенсiонерiв тощо. На пiдприємствах поєднуються
стимулювання працi з соцiальними гарантiями.
У цiлому основнi елементи мотивацiї працi в країнах з розвиненою
ринковою економiкою мають такi загальнi принципи та особливостi:
– самостiйнiсть працiвникiв, необмежене право вибору в рамках
дозволеного законом, певна свобода дiй економiстiв i менеджерiв в межах
виконуваних ними обов'язкiв;
– кожний працiвник побоюється втратити своє джерело доходу, тому, як
правило, нiхто не намагається «з'їсти» все зароблене, навпаки, усi прагнуть
бiльше вкласти в новi технологiї, в пiдвищення квалiфiкацiї, у науку;
–

повсюдне

використання

систем

стимулювання

як

iнструменту

диференцiацiї оплати працi залежно вiд складностi умов працi, важливостi
роботи в рiзноманiтних її модифiкацiях (асистент, консультант, керiвник
вiддiлу, менеджер, директор тощо);
– переважне застосування погодинної форми заробiтної плати в рiзних її
модифiкацiях вiдповiдно до контрактної форми трудової дiяльностi;
– досить серйозне ставлення до нормування працi як важливого
iнструменту її органiзацiї. Рiзноманiтнi варiанти погодинної оплати працi
мiстять вимогу обов'язкового виконання заданого обсягу робiт, розрахованого
на основi прогресивних нормативiв затрат працi;
– погодинна форма оплати працi як головна в зарубiжнiй практицi та
вiдрядна, що є другорядною, мають багато найрiзноманiтнiших способiв
застосування. Це, як правило, системи, що передбачають премiювання за якiснi
показники роботи;
– прiоритет якiсних показникiв пiдтверджується перевагою оплати
розумової працi над фiзичною;
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– iндивiдуалiзацiя заробiтної плати з урахуванням оцiнювання конкретних
здiбностей працiвника;
– використання нетрадицiйних методiв матерiального стимулювання
трудового потенцiалу: участь найманих працiвникiв у розподiлi прибутку, в
успiшному функцiонуваннi фiрми, безоплатна передача акцiй чи продаж їх за
цiною, нижчою вiд ринкової, накопичення коштiв на спецiальних рахунках.
Нa сучaсному етaпi розвитку Укрaїни основним мотивуючим фaктором
прaцiвникiв є отримaння гaрaнтовaної зaробiтної плaти, тому, як прaвило,
вiтчизнянi керiвники розглядaють систему мотивaцiї як iнструмент, що
бaзується нa персонaльних виплaтaх прaцiвнику, тобто процес мотивaцiї
здiйснюється лише зa допомогою мaтерiaльних методiв. При цьому керiвники
ввaжaють, що дaний елемент є основним i повинен зaдовольнити всi потреби
прaцiвникiв в мотивaцiї. Однaк, для Укрaїни немaтерiaльне стимулювaння
нaбувaє особливої aктуaльностi, оскiльки нaцiонaльнi пiдприємствa чaсто дiють
в умовaх обмежених ресурсiв, тому головнa метa менеджерiв не тiльки
втримaти цiннi кaдри при поточному рiвнi зaробiтної плaти, aле i мотивувaти їх
нa бiльш продуктивну роботу. Виходячи з цього, нa дaному етaпi розвитку
укрaїнського суспiльствa, мотивaцiя трудової дiяльностi не може бути дiєвою
без зaстосувaння сучaсних немaтерiaльних зaходiв тa методiв стимулювaння
персонaлу, якi дозволяли б зaдовольняти всi потреби прaцiвникa. Тому, з метою
пiдвищення ефективностi немaтерiaльного стимулювaння персонaлу в Укрaїнi,
ввaжaємо зa доцiльне проaнaлiзувaти i виявити можливостi зaстосувaння
досягнень у сферi упрaвлiння i стимулювaння трудової дiяльностi крaїн
Зaхiдної Європи [2, с. 88].
Врaховуючи те, що в Укрaїнi тривaлий чaс використовувaлaсь єдинa
мотивaцiйнa модель «бaтогa i пряникa», якa зaлишaлaсь стaндaртизовaною i
незмiнною, a будь яке вiдхилення вiд стaндaртiв ввaжaлося порушенням
iснуючих нормaтивних зaконодaвчих aктiв, в сучaсних умовaх господaрювaння
необхiдно сформувaти новий мехaнiзм мотивaцiї прaцi, який би врaховувaв усi
потреби прaцiвникa в процесi його трудової дiяльностi. Хaрaктерною
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особливiстю сучaсних систем стимулювaння нa зaходi є поширення зaохочення
зa

впровaдження

рiзномaнiтних

нововведень.

Тaк,

бiльшiсть

зaхiдноєвропейських фiрм формують премiaльнi фонди зa створення, освоєння
й випуск нової продукцiї, aле їхнiй розмiр зaлежить вiд приросту обсягу
продaжу нової продукцiї, її чaстки в зaгaльному обсязi виробництвa. У всiх
крaїнaх з розвинутою ринковою економiкою спостерiгaється стaлa тенденцiя до
iндивiдуaлiзaцiї зaробiтної плaти нa пiдстaвi оцiнки конкретних зaслуг
прaцiвникa.

Мехaнiзм

iндивiдуaлiзaцiї

зaробiтної

плaти

включaє

як

диференцiaцiю умов нaйму, тaк i регулярну оцiнку зaслуг безпосередньо в
процесi трудової дiяльностi [7].
Таким чином, при формуваннi систем мотивацiї працi необхiдно
використовувати вже накопичений свiтовою практикою досвiд. Орiєнтиром
буде позитивний досвiд європейських країн, а також можливостi його
впровадження на вiтчизняних пiдприємствах. Подолавши труднощi при
побудовi

системи

управлiння

персоналом,

урахувавши

особливостi

українського менталiтету, створивши сприятливi умови на пiдприємствi для
успiшного впровадження новацiй у сферi мотивацiї персоналу, можна
переходити до виконання конкретних дiй, тобто до застосування певних
методiв та заходiв нематерiальної мотивацiї персоналу, що дозволить
розширити можливостi вiтчизняних пiдприємств у застосуваннi методiв
стимулювання персоналу.
Список використаних джерел:
1. Байда О. Мотивацiя працi як складова успiху органiзацiї. Вiсник КIБIТ.
2018. № 1. С. 55-57.
2. Єфiменкова О. Мотивацiя як елемент управлiння персоналом. Вiсник
Київського iнституту бiзнесу та технологiй. 2018. № 1. С. 88-92.
3. Колот А.М. Мотивацiя персоналу: пiдручник.К. : Вид-во КНЕУ, 2014.
337с.
4. Криворотько

I.

О.

Дослiдження

зарубiжного

досвiду

мотивацiї

персоналу для використання в українських умовах. Держава та регiони. Серiя:
350

Економiка та пiдприємництво. 2019. № 2 (71). С. 151-154.
5. Кузнецов А. А. Свiтовий досвiд мотивацiї працiвникiв та можливостi
його адаптацiї до умов пiдприємств України. Вiсник Житомирського
державного технологiчного унiверситету. Економiка. 2018. № 1 (59). С. 136139.
6. Харазашвiлi М. Л. Зарубiжний досвiд мотивацiї працi працiвникiв.
Науково-дослiдна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи. № 11.
2019. С. 46-51.
7. Соколовська В. В., Іванченко Г. В. Мотивація співробітників на основі
теорії поколінь: теоретичний підхід. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 58–
62.
8. Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Особливості управління персоналом
сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного
процесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:
Економічні науки. 2016. Вип. 17. Част. 3. С. 55-57.
УДК 339.197
Юхименко Д.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено сутність конкурентного потенціалу підприємства, як
основи конкурентоспроможності. Визначено основні складові конкурентного
потенціалу, проаналізовано деякі методи його оцінки, а також можливості
підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок аналізу
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Ключові

слова:

конкуренція,

конкурентний

потенціал,

конкурентоспроможність, методи активізації конкурентоспроможності,
ефективність маркетинг.
351

Постановка проблеми. В сучасному світі конкуренція є невід’ємним
елементом розвитку і діяльності будь якого підприємства, існування якого є для
суб’єктів господарювання стимулом до зростання продуктивності праці на
власних підприємствах, збільшення масштабів виробництва, прискорення
науково-технічного прогресу, а також впровадження нових форм організації
виробництва та зростання заробітної плати. Тому питання конкурентного
потенціалу залишається вкрай важливим та потребує нових досліджень.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питання

потенціалу

розглядалось вже багатьма вченими економістами, серед яких варто відзначити,
таких визначних науковців, як: І. Ансофф [1], В.А Баринов [3], К.П. Янковский
[10]. В той же час розкриття питання конкурентного потенціалу та
конкурентоспроможності

можна

знайти

у

роботах:

В.М.

Бондаренка,

І.І. Поліщук [2], А. Е. Воронкової [4], О.І. Гончар [5], Ю.Б. Рубіна [8],
І. В. Сухої.
Мета статті. Основним завданням є дослідження поняття конкурентного
потенціалу та конкурентоспроможності, виявлення методів їх оцінки та
дослідження їх основних складових з метою детального вивчення та аналізу.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що термін «потенціал»
вперше був згаданий у 20-30 роках XX ст. для дослідження особливостей
розвитку виробничих сил і виробничих відносин у суспільстві. Провівши аналіз
наукових робіт, що стосувались категорії «потенціал», знайдено деякі тенденції
до змін у її тлумаченні. В сучасних наукових публікаціях висвітлюються різні
аспекти поняття «потенціал» і переважно вказується на значні розбіжності у
визначенні самого поняття «потенціал», його сутності, складових елементів та
співвідношення з іншими категоріями.
На наш погляд варто визначати потенціал в контексті суб’єкта
господарювання, до якого він належить. Тому пропонуємо власне бачення
поняття «потенціал підприємства». Отже, потенціал підприємства - це
сукупність ресурсів та виробничих можливостей підприємства, які можуть бути
використані для досягнення його цілей. У цілому потенціал підприємства є
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складною системою, в складі якого можна виділити певний перелік складових
[7].
Так, науковці виділяють такі структурні елементи потенціалу, як
виробничий,

фінансовий,

кадровий,

управлінський,

маркетинговий,

інноваційний тощо. Цей перелік можна доповнити і конкурентним потенціалом.
Саме ця складова має характеризувати потенційні можливості суб’єкта
господарювання

вижити

в

умовах

жорсткої

конкурентної

боротьби.

Конкурентний потенціал – це частина загального потенціалу, що забезпечує
досягнення конкурентних переваг компанії в умовах постійних змін та
трансформацій на фінансовому ринку.
Пропонуємо

розглянути

більш

детально

тлумачення

сутності

конкурентного потенціалу різними науковцями, що представлено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Підходи до трактування категорії конкурентний потенціал
підприємства
Дослідники
В.А. Баринов[3]

Трактування конкурентного потенціалу
Передбачає існування двох складових: адаптивності і інноваційності.
Адаптивність розуміється як властивість пристосування, як форма
відносин організації із зовнішнім середовищем.
Н.В Касьянова [6]. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства можна визначити як
комплексну порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває
ступінь переваги сукупності індикаторів якості використання ресурсів
та організації взаємозв'язків між ними, що визначають ефективність
потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності
індикаторів підприємств-аналогів»
О.І. Остапенко
Як реальна, так і потенційна здатність компанії розробляти,
виготовляти, збувати та обслуговувати в конкретних сегментах ринку
конкурентоспроможні вироби, тобто товари, що перевершують за
якісно-ціновими параметрами аналоги і користуються більш
пріоритетним попитом у споживачів.
К.П. Янковский [10] Конкурентні переваги низького порядку, пов'язані з можливістю
використання дешевших матеріалів, енергії, робочої сили; а також
високого порядку - унікальна продукція, прогресивна технологія та
висококваліфіковані фахівці, позитивна репутація компанії.
А.Б. Ідрісов
Наявність таких факторів: внутрішньої компетенції; зовнішньої
компетенції, а також динамічної здібності. При цьому конкурентну
позицію підприємства визначає його здатність швидко адаптуватися до
змін на ринку і управляти наявними знаннями, а також високий
інноваційний потенціал у всіх сферах діяльності.
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В.С. Сімонова

Це відкрита багатоелементна, ієрархічна та динамічна система
можливостей,
компетенцій і ресурсів внутрішнього середовища підприємства,
спрямована на отримання конкурентних переваг в умовах мінливого
зовнішнього середовища, яка в разі раціонального й ефективного
використання
ресурсів
забезпечить
підприємству
високий
конкурентний статус, що відповідає встановленим цілям та завданням.

Виходячи з вищезазначеного, важливим також є дослідження складових
елементів конкурентного потенціалу, що представлено на рисунку 1.
Управлінський
потенціал
Кадровий потенціал

Фінансовий
потенціал

Конкурентний
потенціал

Виробничий
потенціал

Маркетинговий
потенціал

Інформаційно-інноваційний
потенціал

Рисунок 1 - Складові конкурентного потенціалу підприємства
Існують також певні фактори, що мають безпосередній вплив на
формування поняття конкурентного потенціалу, основні з них представлені на
рисунку 2.

конкурентні переваги
адаптивність і інноваційність
конкурентні переваги низького
порядку
внутрішня і зовнішня

Конкурентний
потенціал

компетенції та динамічні
здібності
внутрішні резерви
конкурентоспроможні вироби
можливості, компетенції і
ресурси

Рисунок 2 – Фактори впливу на конкурентний потенціал підприємства
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Конкурентний

потенціал,

конкурентоспроможність

є

одним

з

факторів

підприємства.

що

формують

Конкурентоспроможність

підприємства визначається як комплекс заходів, що відображають ступінь
переваги сукупності оціночних показників діяльності підприємства, які
визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу щодо
сукупних показників конкурентів [2, с. 132].
Нині

відсутня

загальноприйнята

методика

визначення

та

оцінки

конкурентоспроможності підприємства. У світовій практиці існує декілька
підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Всі застосовувані
методи кардинально відрізняються за своєю сутністю та базою формування
показників конкурентоспроможності. Ці методи мають ряд переваг та
недоліків.
За

напрямком

формування

інформаційної

бази

можна

виділити

критеріальні та експертні методи оцінки. Критеріальні методи вважають
найточнішими, і це однозначно є їх перевагою, Експертні методи в свою чергу
прості у використанні, основною перевагою таких методів є водночас і їхнім
недоліком, бо іноді думки експертів можуть суб’єктивно впливати на результат.
За способом відображення кінцевих результатів виокремлюють графічні,
математичні та логістичні методи оцінки. Графічні методи забезпечують
найвищий рівень сприйняття кінцевих результатів оцінки, інтерпретованих у
графічних об’єктах. Математичні методи базуються на факторних моделях
оцінки, і вони також вважаються доволі точними. Логістичні методи є
алгоритмізованими методами оцінки, які базуються на логічних припущеннях
[5, с.31].
За можливістю розробки управлінських рішень існують одномоментні та
стратегічні методи оцінки. Одномоментні методи оцінюють тільки фактичний
стан справ, не забезпечуючи можливості розроблення заходів на перспективу.
Стратегічні

методи

не

дозволяють

конкурентоспроможності підприємства.
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здійснювати

оцінку

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, провівши
дослідження можна стверджувати, що нажаль, не існує єдиного тлумачення
поняттю конкуренції та конкурентного потенціалу, тому подальше вивчення та
дослідження

даного

питання

дозволить

вирішити

дану

проблему.

Загальноприйнята методика визначення та оцінки конкурентоспроможності
підприємства дозволяє виокремити як позитивні так і негативні їх сторони, та
використовувати

саме

ті,

що

допоможуть

підвищити

рівень

конкурентоспроможності даного підприємства.
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СЕКЦІЯ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

УДК 332.122.64
Аверченкова Є.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАПИСАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ТОМАШПІЛЬСЬКІЙ ОТГ В УМОВАХ
СЬОГОДЕННЯ
У статті було досліджено механізм вивчення думкимешканців об’єднаної
територіальної громади на прикладі Томашпільської ОТГ, визначено кількість
осіб, яких потрібно опитати в ОТГ для забезпечення репрезентативності
опитувань, результати опитувань приведені у графічній формі.
Ключові

слова:

програми

соціально-економічного

розвитку,

інновації,

дослідження, опитування, громадська думка, ОТГ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичну сторону написання
цільових програм у своїх публікаціях досліджували Абрамова В., Горячук В.,
Долішній М., Сімків Л. Дедалі частіше сучасні дослідники місцевого
самоврядування та публічного управління Бондарчук Л., Калета А., Махначова
Н., Процак О., Руснак Б. та ін. наголошують на необхідності залучати
громадськість до здійснення місцевого самоврядування.
Мета такого дослідження полягає в одержанні емпіричних відомостей, які
б давали відносно цілісне уявлення про досліджуваний об'єкт, його структурні
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елементи і за допомогою яких можна було б перевірити описову гіпотезу, а в
разі її підтвердження зробити повний кількісний і якісний опис об'єкта.
Виклад

основного

матеріалу.

У

процесі

формування

Програми

соціально-економічного розвитку об’єднаної громади робоча група або особи,
відповідальні за розробку проекту ПСЕР, повинні пройти етап дослідження.
Цей етап передбачає вивчення цілей, пріоритетів, завдань, запланованих
заходів, проєктів та термінів діючої регіональної стратегії та, за наявності,
стратегії розвитку громади, а також врахування пропозицій робочої комісії,
мешканців громади, службовців органів місцевого самоврядування

та

державних органів влади, громадських організацій, бізнесу та інших
організацій

усіх

форм

власності.

В

умовах

децентралізації,

коли

відповідальність за розвиток своєї громади лягає на плечі не лише місцевих
управлінців, а й кожного її мешканця, все більше сучасних дослідників
місцевого розвитку рекомендують залучати громадськість до прийняття
важливих для життя громади рішень.
Для опитування

місцевих

жителів можна проводити

соціологічні

дослідження. Залежно від масштабності та складності досліджуваної проблеми
виділяються три типи соціологічних досліджень: розвідувальні (пошукові),
описові та аналітично-експериментальні[3, с. 17].
Таблиця 1 – Зв'язок типу дослідження, його цілей та способів збирання
інформації[3, с. 17].
Тип
дослідження
Розвідувальне
(пошукове)

Описове

Аналітичне

Цілі дослідження

Формування проблеми, мети,
завдань, описових гіпотез
Перевірка описових гіпотез,
повне кількісно-якісне
описання об'єкта
Виявлення причиннонаслідкових залежностей в
об'єкті
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Способи збирання та аналізу
інформації
Бланк-інтерв’ю, масова або експертна
анкета, вивчення матеріалів інших
досліджень, звітів, статистичних
даних тощо
Інтерв’ю, анкетне опитування,
контент-аналіз звернень, включене
спостереження
Експеримент

Розвідувальні (пошукові, пілотні) дослідження проводяться як попередній
етап глибоких і масштабних досліджень, коли немає чіткого уявлення про
проблему та об'єкт дослідження. Це пробне дослідження, мета якого –
уточнення і корекція гіпотез і задач, меж досліджуваної множини в
поглибленому, широкомасштабному описовому або аналітичному дослідженні.
Тобто,

таке

дослідження

є

постачальником

оперативної

соціологічної

інформації. В такому випадку можна говорити про такий його різновид, як
експрес-опитування, метою якого є визначення відношення людей до
актуальних подій і фактів, а також ефективності різних заходів. В
розвідувальному дослідженні зазвичай використовується один із найбільш
доступних методів збору первинної соціологічної інформації (наприклад,
інтерв’ю або анкетування), який дозволяє провести його в стислі терміни.
Описові дослідження складніші. Їх проводять тоді, коли проблему
сформульовано, об'єкт відомий, а дослідник має описову гіпотезу щодо
структурно-функціональних

зв'язків

та

соціальних

характеристик

досліджуваного об'єкта. Зазвичай описове дослідження застосовується коли
об’єктом аналізу є відносно велика спільнота людей: колектив великого
підприємства, населення міста, регіону, країни.
Аналітичне дослідження суспільної думки має комплексний характер та
використовується зрідка. Таке дослідження потрібне, коли разом із описом
цілісної картини стану суспільної думки потрібно визначити сукупність
факторів, які зумовлюють якісно-кількісні параметри такого стану. ПІдготовка
аналітичного

дослідження,

в

т.ч.

ретельна

розробка

програми

та

інструментарію, займає багато часу. Нерідко необхідні попередні відомості про
окремі

сторони

досліджуваного

об’єкта

збирають

за

допомогою

розвідувального та описового досліджень [3].
У сучасних умовах виникла необхідність застосування принципу
відкритості та залучення максимальної кількості зацікавлених сторін при
формуванні Цільових програм. При такій методиці пропонується разом із
традиційними методами використовувати сучасні комунікаційні технології для
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збору ідей для ПСЕР. Для цього відповідальній особі потрібно розробити
уніфікований формуляр опису програмної ідеї та визначити кінцевий термін
прийому таких ідей. Важливо розмістити оголошення про збір програмних ідей
на офіційному сайті громади. Кожен мешканець громади (звичайні мешканці,
представники бізнесу або службовці) може сам заповнити таку форму і надати
її відповідальній особі, або надіслати її за допомогою електронної пошти, що є
актуальним в сучасних пандемічних умовах [5]. Такий метод колективної
генерації ідей можна вважати «гібридом» методу, який в американській
термінології має назву метод «мозкової атаки» й спрямовується на отримання
великої кількості ідей, у тому числі і від осіб, які зазвичай не висловлюють
свою думку, маючи досить високий ступінь ерудиції [4]. Враховуючи, що такий
метод стратегічного розвитку громади є новим, а місцеві мешканці досі не
усвідомлюють свою причетність до розвитку своєї громади і не впевнені у
дієвості громадської участі, пропонуємо поступово і наполегливо долучати
жителів до активної

участі у житті

громади, проводити відповідну

інформаційно-просвітницьку діяльність. Ймовірно, що таким чином буде
зібрана невелика кількість пропозицій, або вони в своїй більшості будуть
дублюватись. Усі отримані програмні ідеї варто згрупувати за відповідністю
операційним цілям.
Після закінчення терміну збору програмних ідей варто провести засідання
робочої

групи, яка

оцінюватиме отримані пропозиції

за наступними

критеріями: відповідність Стратегії розвитку ОТГ та її операційним цілям,
реалістичність ідеї (організаційна спроможність та наявність ресурсів для її
реалізації) [5]. Ті програмні ідеї, які повністю задовольняють критерії відбору
можуть бути включені до Цільової програми, тобто згодом сформують
Програму

соціально-економічного

розвитку

об’єднаної

громади.

Варто

враховувати пропозиції учасників робочої групи, які, розуміючи як проблеми
громади, так і особливості діяльності місцевої влади «з середини», можуть
запропонувати оптимальні заходи і проекти подальшого розвитку своєї ОТГ.
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Наступним кроком пропонуємо відповідальній особі, довести до відома
мешканців сформовані програмні заходи шляхом опублікування у місцевих
ЗМІ та на сайті громади.
Враховуючи, що кожен член громади має свій індивідуальний досвід
життя в громаді, розуміємо, що він є носієм цінної інформації, аналіз якої
дозволить зацікавленим особам визначити найбільш актуальні потреби
місцевого соціуму й шляхи їхнього вирішення. В подальшому при розробці
Програми соціально-економічного розвитку на наступні роки рекомендуємо
проводити опитування місцевого населення стосовно поточного і очікуваного
розвитку території. Існує ризик, що потреби та бачення майбутнього розвитку
як свого населеного пункту, так і об’єднаної громади загалом, у мешканців
різних населених пунктів тієї ж ОТГ можуть кардинально різнитись. Тому
відповідальним особам варто моніторити стан справ у кожному населеному
пункті своєї об’єднаної громади.
До того ж, в сучасних умовах, коли світ зіштовхнувся із небезпечним
вірусом, коли існують рекомендації обмежити соціальні зв’язки, більша
частина населення віддає перевагу спілкуванню через мережу Інтернет та
соціальні мережі. В такому випадку, вважаємо доцільним в період карантинних
заходів, та по їх скасуванню, у процесі збору думок місцевих жителів та
роботодавців вдаватись до сучасних інструментів, наприклад, створення
онлайн-анкет в Google-форми або на сайті SurveyMonkey.com та поширювати
посилання на них у місцевих ЗМІ та на соціальних сторінках. Спосіб збору
громадської думки через Google-форми зручний, адже має легкий і зрозумілий
інтерфейс при розробці анкет, досліднику в процесі опитування пропонується
візуалізація отриманих/поточних/кінцевих результатів. До того ж онлайнанкетування дозволяє опитати велику кількість людей із меншими затратами
часу, а анонімність проведеного опитування підвищує об’єктивність отриманих
результатів проведеного дослідження.
При організації опитування місцевого населення та підприємців, варто
намагатись досягти репрезентативності даного емпіричного дослідження. В
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такому випадку необхідно визначитись із рівнем похибки та підрахувати
необхідний обсяг вибірки (респондентів).
Максимальні допустимі похибки в опитуванні громадської думки часто
становлять понад 2%, але менші ніж 5%. Однак це аж ніяк не є догмою. Можна
провести опитування з максимальною похибкою і 7%, і 10%, якщо така
точність результату прийнятна [1].
Так, при населенні Томашпільської ОТГ 16764 осіб можна розрахувати
необхідну кількість респондентів, яких варто опитати (табл. 2).
Таблиця 2 – Кількість респондентів, яких необхідно опитати при складанні
програми соціально-економічного розвитку в Томашпільській ОТГ
Обсяг вибірки, при максимально допустимій похибці:
Населення, осіб

1,5%

2%

5%

7%

16764 (ОТГ)

3513

2176

391

202

7522 (Томашпіль)

2794

1876

380

199

Як бачимо, щоб досягти незначної похибки, в Томашпільській об’єднаній
громаді потрібно опитати щонайменше 3,5 тис. осіб і такі результати можна
буде вважати репрезентативними. Відповідно, у випадку опитування значно
меншої кількості мешканців отримаємо значну похибку у результатах.
Оскільки в Томашпільській ОТГ раніше не проводились місцеве соціальне
опитування, нами було здійснено опитування жителів Томашпільської
селищної об’єднаної громади за допомогою анкетування на платформі Googleформи, яке мало на меті з’ясувати відношення місцевих жителів до сучасних
проблем, які є актуальними для цілої країни. В опитуванні прийняли участь 63
жителі, тому його не можна вважати репрезентативним, однак ми не ставили за
мету мінімізувати похибку так як це опитування швидше є розвідувальним.
Респондентам пропонувалось дати відповідь на кілька запитань, що
стосуються життя і розвитку Томашпільської об’єднаної громади. У основній
частині

анкети

було

розміщено

5

запитань.

Перше

запитання

було

напівзакритим: «Яка, на Вашу думку, проблема потребує найпершого
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вирішення в громаді?» і мало на меті визначити відношення населення до
існуючих проблемних питань. До запитання пропонувалось сім відповідей і
одне текстове поле, в якому можна було запропонувати свій варіант. При
цьому, було прохання до респондентів обрати не більше трьох запитань. Також
обрати кілька відповідей було запропоновано у третьому запитанні: «У яких із
запропонованих заходах Ви погодились би приймати участь?». В такому разі
сумарна кількість відсотків у таких відповідях перевищує 100.
Друге і четверте запитання передбачали можливість обрати лише одну
правильну відповідь і звучали наступним чином: «Чи готові Ви приймати
активну участь у вирішенні обраної Вами проблеми?», «За яких умов Ви
візьмете участь у обраних Вами заходах?»
Як видно з результатів опитування (рис. 1 та рис. 2), майже половина
опитаних вважають, що в Томашпільській громаді варто здійснювати більше
заходів, направлених на облаштування місць відпочинку та вирішити проблеми
із утилізацією сміття. Примітно, що 30% респондентів готові взяти участь у
заходах із прибирання зелених зон та прибирання на майданчиках для дітей, а
вдома сортувати сміття готові 43% осіб.

Рисунок 1 – Рейтинг актуальних питань, які потребують вирішення
Не менш чутливим є питання стосовно сприяння розвитку підприємництва
та виробництва. 40% опитуваних розуміють необхідність розвитку даного
напрямку, хоча готові приймати участь у навчальних семінарах і тренінгах 13%
респондентів. Ймовірно, люди очікують від третіх осіб утворення нових
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підприємств, а отже і робочих місць, і додаткових надходжень у місцевий
бюджет.

Рисунок 2. – Рівень готовності респондентів приймати участь у
пропонованих заходах
Важливими для опитаних томашпільчан є заходи у сфері охорони здоров’я
(38%) та розширення мережі дошкільних закладів (25%). Менша популярність
була у запитань про облаштування місць для паркування (16%), соціальна
допомога вразливим верствам населення (14%).
Варто зазначити, що опитування показало відповідальність місцевого
населення. Так, лише 10% респондентів переклали б турботи місцевого
розвитку на «плечі місцевої ради», а 90% опитуваних розуміють свою
відповідальність і важливість їхньої участі у житті своєї громади. І ніхто не
очікує, що все влаштується з часом.
У опитуванні досліджувались умови, за яких респонденти готові прийняти
участь у заходах, визначених у попередніх запитаннях. Отримані результати
зображені на рис. 3.
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Рисунок 3 – Умови, за яких мешканці приймуть активну участь у
запропонованих заходах
Як бачимо, приймати участь у всіх запропонованих в опитуванні заходах
погоджуються 57% респондентів (рис. 2), при цьому 63% зазначають, що
прийматимуть участь за будь-яких умов, 32% - у разі, якщо на активні заходи
прийдуть інші учасники.
Співставляючи думку мешканців та заходи, передбачені у Програмі
соціально-економічного розвитку Томашпільської ОТГ на 2020 рік, ми бачимо,
що місцева влада сприяє розвитку у сфері охорони здоров’я, усіма можливими
силами підтримує стан місцевих доріг і має плани на їх покращення, у межах
своїх повноважень та фінансових можливостей надає соціальну допомогу своїм
мешканцям та запроваджує роботу нових соціальних закладів, результати
роботи яких мешканці поки ще не відчувають, у розвиток місцевого дитячого
садку щороку вкладаються чималі кошти та вирішується питання збільшення
кількості місць у ДНЗ.
Окрім опитування, часто зрозуміти настрої у громаді можна за допомогою
контент-аналізу звернень жителів та старост відповідних населених пунктів.
Також не менш важливим є включене спостереження, наприклад, коли стоїть
завдання оцінити та покращити роботу муніципальних закладів (освіти,
охорони здоров’я, комунальних закладів та ін.) – важливо дослідити реакцію
населення на діяльність такого закладу.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, посадовцям,
орієнтованим на ефективний розвиток своєї громади, варто розуміти потреби
місцевого населення. Стан розвитку інформаційних технологій дозволяє
сучасним управлінцям швидко налагодити взаємозв’язок із місцевими
жителями, а існуючі програмні засоби сприяють не лише якісному збору
програмних ідей, а й у зручній графічній формі інтерпретують отримані
результати різноманітних опитувань. Головними завданнями для робочої групи,
що займається розробкою ПСЕР є: розробка повних анкет-опитувальників,
налагоджене

інформування

населення,

проведення

глибокого

аналізу

отриманих результатів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
В статті проаналізовано існуючі методики оцінювання ефективності
інвестиційних проектів з енергозбереження. Розширено систему показників
для визначення соціальної ефективності проектів з енергозбереження. Це
дозволить не тільки якісно, але й кількісно оцінити соціальний результат
інвестування в енергозберігаючі проекти і програми на рівні підприємств і
територій.
Ключові слова: розвиток, стратегія розвитку регіону, інвестиційний проект,
енергозбереження, ефективність.
В Стратегії сталого розвитку України на перід до 2030 року зазначено, що
одним із пріоритетних напрямків державної регіональної політики є
диверсифікація

джерел

енергопостачання

та

підвищення

рівня

енергоефективності в регіонах. Для цього вже на першому етапі реалізації
Стратегії передбачено «впровадження в регіонах новітніх енергоефективних
технологій та енергозберігаючих заходів, виробництва електроенергії з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива» [2]. «Суттєву
роль інвестиційної діяльності в сфері енергозбереження відіграє координація
вимог до порядку формування та проходження документів з енергетично
ефективних інвестиційних проектів ... Це, насамперед, стосується методик
визначення економічної ефективності енергозберігаючих заходів» [3]. Завдання
підвищення

рівня

енергоефективності

регіонів

потребує

обєктивного

комплексного аналізу ефективності інвестиційних проектів енергозбереження.
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У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях з питань енергоефективності
наводиться

багато

методик

з

оцінювання

інвестиційних

проектів

енергозбереження [6-8]. Проте, попри детально огляду ихта технологічних
аспектів оцінювання проектів, соціальні - залишаються поза увагою. Разом з
тим, генеральною метою стратегічних регіональних програм розвитку є
вирішення соціальних проблем та створення умов для загального підвищення
добробуту населення [2]. Недосконалість комплексних методик для аналізу
еколого-економічної ефективності інвестування в енергозберігаючі проекти
гальмує розвиток цих задач.
Метою статті є удосконалення методик оцінювання ефективності
інвестиційних проектів енергозбереження
Оцінювання доцільності інвестування в проекти енергозбереження може
базується на різних критеріях. Проте, «головними об'єктами оцінювання
ефективності проекту енергозбереження є витрати на проект та вартість
енергоресурсозбережень. І, навпаки, величина витрат в грошовому еквіваленті,
які можна ліквідувати, виступає головним фінансовим пріоритетом» [5].
Витрати на реалізацію заходів енергозбереження розподіляють на:
початкові

інвестиції;

одноразові

витрати

на

проведення

енергоаудиту

(енергодослідження); одноразові витрати на придбання та монтаж приладів
обліку та систем автоматичного контролю, віддаленого зняття показань
приладів обліку; поточні витрати на преміювання (заохочення) відповідальних
за енергозбереження [6; 7].
В процесі оцінювання ефективності проектів енергозбереження витрати
порівнюють з отриманим результатом (ефектом). Але, оскільки, однакові
витрати можуть давати різний , то метою суспільного виробництва є одержання
більшого ефекту з найменшими трудовими, матеріальними і грошовими
витратами. Отже, заходи з енергозбереження забезпечують отримання таких
видів ефектів :
- зниження вартості енергоресурсів для споживачів;
- зниження споживання енергоресурсів на одиницю продукції;
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- зниження пікових навантажень призводить до зниження ризику аварій,
підвищення якості енергії, зниження втрат енергії, мінімізації інвестицій у
розширення мережі і, як наслідок, зниження мережних тарифів;
- зниження споживання енергії,;
- зменшення навантаження перехресного субсидування на промисловість,
тобто, якщо населення плачує електроенергію за нижчою собівартістю, то
додаткове фінансове навантаження включається в тарифи для промисловості;
- коли знижується споживання електричної та теплової енергії в зимовий
час, то розвантажуються найбільш дорогі електростанції та котельні, які
працюють на мазуті та низькоякісному вугіллі;
- увага до проблем енергозбереження активізує систему взаємовідносин в
ЖКГ.
Ефекти, як і витрати, є абсолютними величинами. Їх розраховують як:
вартість економії енергоресурсів, або частка вартості від споживання
енергоресурсів, у тому числі на одиницю продукції;
кількість тон умовного палива (т.у.п.) зекономлених енергоресурсів, або
частка величини споживаних енергоресурсів у т.у.п.; натуральне вираження
(кВт.г., Гкал і т.п.);
зниження частки енергоресурсів у ВВП у вартісному вираженні, або у
натуральних одиницях (т.у.п., кВт.г.) на 1 грош. од. ВВП [6; 7].
Саме зіставлення ефекту (результату) з витратами й дає таку відносну
величину як ефективність.
У сучасній науковій літературі можна зустріти оцінку різних видів
ефективності інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження, –
економічну, бюджетну, енергетичну (технологічну), екологічну, соціальну,
суспільну. Проте, в сучасних методиках значну увагу приділено визначенню
економічної ефективності проектів, але без урахування фактора часу або
ґрунтуються на дисконтуванні грошових потоків
Аналіз чинних методик оцінки ефективності інвестиційних проектів
енергозбереження показав, що в їх основу покладено витратний принцип,
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згідно якого підвищення енергоефективності зводиться переважно до
скорочення споживання енергоносіїв. Однак,

«енергоефективність – це не

тільки виробничо- технологічний та економічний процес, пов’язаний зі
зменшенням споживання енергоносіїв та зниженням їх вартості, а й
соціальний. Соціальний аспект енергоефективності полягає у забезпеченні
потреб суспільства в енергоресурсах у такий спосіб, який задовольняє потреби
сучасного покоління і не ставить під загрозу можливість для майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби» [7, с. 38].
Результати

дослідження

дієвості

соціальних

чинників

на

енергоефективність національної економіки показали, що соціально-культурна
складова на 14,9% впливає на агрегований показник (енергоємність ВВП) та
посідає третє місце за вагомістю сфер впливу після політико-економічних
(48,3%) та структурних (24,3%) чинників [8]. На покращення соціального
середовища спрямовані й програми з енергозбереження, які фінансуються
міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, метою міжнародної
фінансової установи «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)» є
підвищення енергетичної ефективності та скорочення шкідливих викидів
шляхом виконання енергозберігаючих заходів [7]. Позитивні соціальні
результати, які полягають у збільшенні робочих місць, мають й проекти,
реалізовані в межах Програми фінансування альтернативної енергетики в
Україні (USELF) [3]. Проте, у науковій літературі ще й досі не обґрунтовано
чітку систему показників оцінки соціальної ефективності інвестиційних
проектів.
Так, у «Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції»,
затвердженому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
соціальна ефективність характеризується збільшенням обсягів реалізації
продукції;

кількістю

збережених

або

новостворених

робочих

місць;

покращенням умов праці працівників; упровадженням інновацій; поліпшенням
(створенням) інфраструктури тощо [4]. Крім того, попередні технікоекономічні розрахунки передбачають визначення економічної та бюджетної
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ефективності. Зокрема, економічна ефективність проекту розраховується за
допомогою показників чистої приведеної вартості (NPV), внутрішньої норми
дохідності (IRR) та дисконтованого періоду окупності (DPP).
Бюджетна ефективність оцінюється шляхом виявлення запланованих
надходжень до державного бюджету, в тому числі за рахунок: надходження від
податків, зборів та інших обов’язкових платежів; коштів від сплати за
отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво
та експлуатацію об'єктів; погашення кредитів; плати за надання кредиту та/або
державної

гарантії

виконання

зобов'язань

суб’єктів

господарювання;

дивідендів.
Поодиноку спробу визначення соціальної ефективності проектів
енергозбереження зроблено у методиках [8; 9]. Так, згідно методики
оцінювання

ефективності

функціонування

механізму

енергозбереження

підприємства інтегральний показник визначається як співвідношення суми
результатів (ефектів), отриманих від реалізації енергозберігаючих заходів, до
витрат, понесених на їх реалізацію [9, с. 51- 52]. При цьому результат від
реалізації енергозберігаючих заходів виражається різними ефектами –
економічним, що виникає в результаті отриманої економії енергетичних
ресурсів; соціальним, що виявляється у покращенні умов праці, та
екологічним, який можна отримати в результаті зменшення забруднених
ґрунтів та інших шкідливих викидів у навколишнє середовище. Витрати на
реалізацію енергозберігаючих заходів складатимуться з поточних виробничих
витрат та витрат на управління енергозбереженням. Водночас, характеризуючи
соціальну складову, автор методики зазначає, що в результаті запровадження
енергозберігаючої техніки і технології може виникнути і від’ємний соціальний
ефект, що полягатиме у скороченні (вивільненні) працівників.
Наступний автор пропонує удосконалити діючу методику оцінки
ефективності капіталовкладень в енергетику шляхом її адаптації до
міжнародних зобов’язань, прийнятих Україною щодо захисту навколишнього
середовища

[9].

Тут

розрахунок

соціального
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ефекту

впровадження

енергоефективних проектів полягає у скороченні шкідливих викидів, що
утворюються

від

спалювання

органічних

видів

палива,

встановивши

нормативний орієнтир соціального ефекту (середньорічне скорочення викидів
відповідно до міжнародних зобов’язань України). Безумовно, що обсяги
шкідливих викидів впливають на здоров’я, умови праці та відпочинку
населення та, з іншого боку, цей показник характеризує екологічний стан
певного регіону, тобто визначає екологічну ефективність проекту. Крім того,
необхідним, на думку автора, є визначення суспільного ефекту заходів з
енергозбереження шляхом визначення частини прибутку, яка утворилась в
результаті впровадження заходів та має направлятись на зниження тарифу на
електроенергію або інвестування у подальше підвищення енергоефективності.
Вищенаведені методики містять, як правило, якісні показники
(покращення умов праці, соціальної інфраструктури), кількісні показники або
представлено кількістю збережених (новостворених) робочих місць, або за них
прийнято показники екологічної ефективності. Проте, якщо за узагальнюючий
показник антропогенного тиску на навколишнє середовище взяти здоров’я
населення, то можна виділити показники, що характеризуватимуть вплив
екологічних чинників, зокрема використання різних джерел енергії, на
фізичний потенціал суспільства. На думку аротварот такими показниками є:
-рівень захворюваності населення, в тому числі профзахворювань;
-рівень виробничого травматизму та рівень смертності населення.
Отже, показники оцінки ефективності фінансування інвестиційних
проектів з енергозбереження можна представити таким чином:
- економічна ефективність :приведені витрати; прибуток від впровадження
енергоощадних

заходів;

чиста

приведена

вартість;

внутрішня

норма

доходності; простий період окупності; дисконтований період окупності;
економічний ефект від впровадження комплексу заходів на підприємствах
регіону та загальнорегіональних заходів; коефіцієнт економічної ефективності
інвестиційних коштів у енергозбереження на регіональному рівні;
бюджетна ефективність: енергоємність бюджету населеного пункту
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(району, області); величина економії коштів бюджетів різних рівнів на
придбання енергоресурсів
- технологічна ефективність: енерго-, паливо- електро- та теплоємність
ВРП; енергоємність k-го виду економічної діяльності; величина економії
енергоресурсів; енергетична ефективність впровадження заходів; питомі
витрати на отримання одиниці економічного ефекту; питомі витрати на
отримання економії енергоресурсу; тепло- та електроємність житлового
фонду;
- екологічна

ефективність:

показники

забруднення

і

охорони

атмосферного повітря та природних вод України і розміщення відходів;
щільність викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел у
розрахунку на 1 км2 регіону;
- соціальна ефективність: покращення умов праці та проживання;
покращення стану соціальної інфраструктури (дитячі садки, лікарні, школи та
ін.); кількість
захворюваності

збережених
населення,

або
в

новостворених
тому

числі

робочих

місць; рівень

профзахворювань; рівень

виробничого травматизму; рівень смертності населення; зниження тарифу на
ПЕР (газ, електроенергію) для населення
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИРІШЕННІ
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
У статті досліджено участь громадянського суспільства у вирішенні питань
місцевого значення. Проаналізовано способи їх вирішення. Досліджено
прогалини у чинному законодавстві та запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадські слухання, демократія,
загальні збори, організації громадянського суспільства, органи місцевого
самоврядування, місцева ініціатива.
Постановка проблеми. Розвиток громадянського суспільства залежить від
рішень, прийнятих органами державної влади та органами місцевого
самоврядування. Тому аби реалізувати принцип демократичного суспільства,
закріпленого в Конституції України, інститути громадського суспільства
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намагаються вплинути на ухвалення правових рішень задля забезпечення своїх
прав та свобод.
На задоволення місцевих інтересів суттєво впливають органи місцевого
самоврядування. На нашу думку, вони належать до інститутів громадянського
суспільства, адже мають громадський, а не державницький характер. Ми
солідарні з науковцями, які вважають органи місцевого самоврядування саме
інститутами громадянського суспільства [16, c.206].
Аналіз громадянського суспільства є предметом наукового дискурсу таких
вчених, як: Батанов О., Бекешкіна І., Берлінгуера А., Ващук-Огданська О.,
Гелетій М., Дідик В., Корнієвський О., Лукінюк М., Марцеляк О., Яблонський
В. та ін.
Метою статті є розкриття участі громадянського суспільства у вирішенні
питань місцевого значення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стаття 38 Конституції
України [1] передбачає право громадян брати участь в управлінні державними
справами та здійснювати місцеве самоврядування безпосередньо та/або через
органи місцевого самоврядування. Право громадян на участь у державних
справах врегульовано Законами України: «Про місцеве самоврядування в
Україні» [6], «Про органи самоорганізації населення»[3], «Про доступ до
публічної інформації» [2], «Про звернення громадян»[5], а також постановами
Уряду: «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» [10], «Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»[9] тощо.
Згідно зі ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо та
через органи державної влади або органи місцевого самоврядування [1]. Отже,
держава наділила органи місцевого самоврядування ознакою самостійності,
тобто муніципалітетом, при якому народ може самостійно здійснювати владу та
бути незалежним арбітром для вирішення питань місцевого значення.
На думку Марцеляка О., Батанова О., Берлінгуера А. «громадянське
суспільство» - це певний соціальний простір, у якому люди вільно взаємодіють
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між собою, без безпосереднього впливу будь-яких зовнішніх чинників
(держави); це система, яка складається із великої кількості недержавних
інститутів та асоціацій. Держава може лише опосередковано впливати на
громадянське суспільство створивши певну правову модель, яка в подальшому
може наповнюватись конкретним змістом. Тобто, взаємовідносини держави та
громадянського суспільства свідчить про їх взаємовплив та взаєморозвиток.
Цей процес взаємодії залежить від рівня політичної та правової культури, а
також від рівня демократії, соціальної активності тощо [16, c.208].
Експерти,

розробляючи

Карту

правових

реформ

громадянського

суспільства [15], виокремили певні проблеми, які потрібно врегулювати для
посилення участі громадськості у прийнятті важливих рішень на рівні
місцевого самоврядування. Нижче проаналізуємо їх.
По-перше, низька участь жителів у розробці та ухваленні рішень, що
проявляється у наступному: незначна кількість та якість ухвалених статутів
територіальних

громад,

що,

в

свою

чергу,

унеможливлює

участь

громадянського суспільства у розробці та ухваленні рішень органами місцевого
самоврядування; складний порядок проведення загальних зборів громадян;
недосконалий порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд органів
місцевого самоврядування внаслідок недостатньо чітких норм стосовно
внесення ініціативи та її розгляду радою; відсутній або складний порядок
здійснення громадських слухань; недостатня кількість проведених публічних
консультацій;

внаслідок

неврегульованості

правового

статусу

члена

територіальної громади та вади системи реєстрації місця проживання обмежено
право жителів на участь у місцевому самоврядуванні; неврегульована
процедура виконання електронних петицій та досить складний механізм їх
розгляду; внаслідок недоліків та прогалин в регулюванні правового статусу
органів самоорганізації населення, останні недостатньо функціонують як
представницькі органи та форми участі жителів при розв’язанні питань
місцевого значення; внаслідок відсутності фахових консультативно-дорадчих
органів при

посадових особах

та органах
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місцевого

самоврядування

використання

експертного

потенціалу

громадськості

у

функціонуванні

муніципальної політики є недостатнім.
По-друге, необхідність оприлюднення інформації (принципу прозорості)
та доступу до засідань (відкритості) у діяльності органів місцевого
самоврядування: обмежений доступ жителів територіальної громади до
публічної інформації; обмежене, або відсутнє право доступу до засідань
колегіальних органів рад; ускладнений доступ жителів територіальних громад
до інформації про роботу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих
комітетів внаслідок несвоєчасного оприлюднення або взагалі не оприлюднення
проектів рішень, рішень ради, протоколів засідань, інформації про поіменне
голосування тощо; ускладнений доступ жителів територіальної громади до
інформації про діяльність постійних депутатських комісій, внаслідок не
оприлюднення інформації, яка визначення Законом України «Про доступ до
публічної інформації».
По-третє, підзвітність та контроль органів місцевого самоврядування:
невиконання обов’язку щорічно звітувати перед громадою головами сільських,
селищних та міських рад, депутатами місцевих рад та старостів та відсутність
чіткого порядку та строків звітування; внаслідок відсутності ухвалених
порядків органів місцевого самоврядування не здійснюється проведення
громадської експертизи діяльності виконавчих комітетів місцевих рад;
відсутність прозорості та звітування територіальній громаді щодо роботи
комунальних підприємств [15].
Інститут громадянського суспільства може існувати не тільки у тих
випадках, коли громадяни входять в якесь певне об’єднання для досягнення
певних цілей, але і може формуватись під час громадських обговорень
(наприклад при створенні об’єднаної територіальної громади), починаючи від
ініціювання процесу до завершального етапу (напр. підготовки документів
щодо добровільного об’єднання в ОТГ) [13, c.96] .
Відповідно до ч.1 ст. 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» [6] органи місцевого самоврядування мають право, а не обов’язок,
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ухвалювати статут територіальної громади. При цьому відсутня чітка структура
і визначення конкретних питань, які обов’язково мають міститись в статуті
територіальної громади. Тому пропонується внести зміни до вищезазначеного
Закону [6], яким необхідно зобов’язати органи місцевого самоврядування
ухвалювати статути територіальних громад, а також встановити їх чітку
структуру. Крім того,рекомендується ввести відповідальність за не ухвалення
статуту територіальної громади органами місцевого самоврядування [15, c.83].
Основною формою безпосередньої участі в розв’язанні питань місцевого
значення, згідно статті 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» [6] є загальні збори. Органи місцевого самоврядування враховують
рішення, прийняті на загальних зборах для своєї діяльності. Однак наразі немає
спеціального закону, який би регулював саму процедуру проведення загальних
зборів. Лише діє постанова Верховної Ради України «Про затвердження
Положення про загальні збори громадян за місцем проживання»[8], яка
суперечить нормам Конституції України. Вона не містить відповідної
регламентації порядку скликання та проведення конференцій представників
жителів територіальної громади, у випадку, коли наявні суттєві організаційні
складнощі. Тому варто врегулювати цю колізію в законодавстві [15,c.84].
Місцеві ініціативи спрямованні на задоволення місцевих інтересів. Органи
місцевого самоврядування ж спрямовують свою діяльність на задоволення цих
місцевих інтересів. Марцеляк О., Батанов О., Берлінгуера А. визначають
місцевий інтерес як «питання місцевого значення», під яким слід розуміти
«якість життя територіальної громади», «спосіб життя» та «гідність».
Показниками якості та гідності життя є задоволення приватного життя
громадянина територіальної громади, характер і зміст дозвілля та партнерства,
комунікація, саморозвиток, ступінь комфорту як в побуті так і під час праці
тощо [16, c.207].
У законодавстві ускладнена процедура місцевої ініціативи, відсутні чіткі
строки розгляду місцевих ініціатив, що провокує затягування процедури їх
розгляду. Тому пропонується встановити, що у статутах територіальних громад
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повинно бути закріплено положення про порядок внесення на розгляд рад або ї
виконавчих комітетів, а також порядок і метод збору підписів та їх кількість,
необхідна для підтримки місцевої ініціативи; строки та порядок розгляду та
інші питання [15, c.88].
Існує проблема проведення громадських слухань, які не забезпечують
ефективність вирішення питань місцевого значення. Тому ми солідарні з
експертами щодо необхідного внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [6] та сформулювати його наступним чином:
громадські слухання проводити не менше одного разу на рік; в деяких
передбачених законом або статутом територіальної громади випадках органи
місцевого самоврядування зобов’язані проводити громадські слухання; за
територіальною ознакою громадські слухання можуть проводитись як на всій
території територіальної громади так і на її частині [15, c.92].
Консультації з громадськістю є досить важливою формою демократії, яка
надає право інститутам громадянського суспільства вносити зауваження та
пропозиції на будь-якому етапі формування й реалізації державної політики для
вирішення питань місцевого значення. В Україні законодавчо закріплено
обов’язок органів державної влади проводити консультації з громадськістю.
Так само і в органах місцевого самоврядування проводиться особистий прийом
громадян, де громадяни мають право проконсультуватись стосовно земельних,
деяких цивільно-правових або господарсько-правових питань тощо. Так,
відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»
у сфері формування інститутів громадянського суспільства існує необхідність
проведення регулярних консультацій з важливих питань життя суспільства і
держави [13, c.86].
Відповідно до «Індексу демократичності міст - 2018» лише у восьми містах
(Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Миколаїв, Рівне, Полтава та
Чернігів) присутні

елементи публічних консультацій, які полягають у

взаємозв’язку із консультативно-дорадчими органами із конкретним складом
учасників, однак їх проведення не забезпечує повноцінного вивчення інтересів
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громади та включення зацікавлених сторін [14], а тому це є неефективною
практикою.
Тому пропонується доповнити норми Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» нормами про встановлення визначення «публічні
консультації» в законі, а також ряд факультативних питань: коло учасників,
порядок та форма проведення публічних консультацій (публічні заходи або
надання електронних консультацій), строки та порядок проведення, також
врахування пропозицій та в заключній частині: подання звітів за результатами
проведених

публічних

консультацій.

На

рівні

органів

місцевого

самоврядування у статутах територіальних громад варто закріпити положення
про механізм проведення публічних консультацій, або закріпити окремі
положення про публічні консультації.
Наступною проблемою є обмеження прав жителів територіальної громади
на участь у місцевому самоврядуванні, внаслідок відсутності положень про
правовий статус жителя та членів територіальної громади. У законодавстві
відсутнє відокремлення понять «жителі» та «члени» територіальної громади,
однак відомо наступне, що все, що їх поєднує, то це постійне місце
проживання. Тому необхідно внести зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» визначивши поняття «житель територіальної
громади».
Іншою проблемою є складна процедура розгляду, а також відсутній
механізм виконання електронних петицій радами. Більш сучасною формою
звернення громадян є електронна петиція, яка може подаватись не тільки до
органів державної влади, а і до органів місцевого самоврядування. У Законі
України «Про звернення громадян» містяться вимоги стосовно ініціювання,
перевірки,

оприлюднення,

збору

підписів

на

підтримку,

розгляду

та

повідомлення ініціатора про результати розгляду. Зрештою, не існує механізму,
який би регулював контроль з боку органів державної влади над виконанням
таких петицій органами місцевого самоврядування. А тому, виконувати
електронні петиції чи ні, повністю залежить від волі самого органу місцевого
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самоврядування. Тому пропонується внести зміни до Закону України «Про
звернення громадян» та доповнити його нормами про встановлення контролю
над виконанням електронних петицій та упорядкування плану заходів на таке
виконання [15,с.94-98].
Існують недоліки та прогалин в регулюванні правового статусу органів
самоорганізації населення, які недостатньо функціонують як представницькі
органи та форми участі жителів під час розв’язання питань місцевого значення.
Це пов’язано із тим, що: перелік завдань не в повній мірі відповідає його
природі

(відсутня

відстоювання

норма,

інтересів

яка

передбачає

жителів

функцію

відповідної

представлення

територіальної

та

громади);

недосконалий перелік власних повноважень; органи місцевого самоврядування
уповноваженні

вибірково

наділяти

органи

самоорганізації

населення

повноваженнями, а не в повній мірі; у законодавстві помилково визначена
можливість

органів

місцевого

самоврядування

наділяти

делегованими

повноваженнями органи самоорганізації населення; невизначене право органів
самоорганізації

населення

самостійно

розпоряджатись

фінансовою

та

матеріальною основою.
При виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування створюються
консультативно-дорадчі органи у формі громадських рад, які спеціалізуються
не на конкретних галузях, а загалом. І це є проблемою, оскільки у громадську
раду входить по одному експерту, який вирішує питання із певної галузі, що
значно ускладнює вирішення таких проблем внаслідок великого навантаження.
Тому

необхідно

створити

фахові

консультативно-дорадчі

органи

при

виконавчих комітетах сільських, селищних, міських, районних та обласних рад.
Жителі територіальної громади обмежені в доступі до публічної
інформації у зв’язку із відсутністю наявності у частини органів місцевого
самоврядування офіційних веб-сайтів, їх низькою навігаційною доступністю та
низькою інформативністю, несинхронізованими даними, які місцеві ради мають
оприлюднювати на своїх веб-сайтах; несвоєчасним наданням або взагалі
ненаданням місцевими радами, їх виконавчими органами або комунальними
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підприємствами,

установами,

організаціями

відповідей

на

запити

на

інформацію; завищеною собівартістю за виготовлення копій документів, які
надаються за такими запитами, аніж їхня справжня оплата; неналежним
забезпеченням або взагалі незабезпеченням запитувачів інформації правом
ознайомлення з документами та можливістю робити їх копії [15, c.99-100].
Електронні сервіси почали поступово розвиватися в України з 2014 року, а
вже з 2015 року було зроблено перші кроки для реалізації електронного
врядування: Верховна Рада України внесла зміни до Закону України «Про
звернення громадян» [5], яким ввела в обіг поняття «електронної петиції». У
2016 році було створено Коаліцію з розвитку електронної демократії, яка
розробила Концепцію розвитку е-демократії та План заходів стосовно її
реалізації. Метою даної концепції стало: підвищення довіри до суб’єктів
владних повноважень [11]. У 2019 році було видано Указ Президента України
«Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до
електронних послуг» [12], яким було запроваджено стимулювання розвитку
електронних послуг. Таким чином було запроваджено платформу електронної
взаємодії влади та мешканців, яка надала можливість територіальним громадам
запровадити електронну комунікацію, не витрачаючи коштів місцевого
бюджету на розробку власних рішень [13, c.105].
Необхідно зобов’язати кожен орган місцевого самоврядування створити
свій офіційний веб-сайт та постійно оновлювати інформацію на ньому. А також
встановити обов’язковий перелік інформації, яка б підлягала б обов’язковому
оприлюдненню, серед такої інформації має бути: склад ради, графіки засідань,
правова документація, яка видається органами місцевого самоврядування на
засіданнях та на сесіях; інформація про комунальні підприємства та про інші
виконавчі органи ради тощо. Також слід встановити контроль за оновленням
розпорядником такої інформації.
Іншою проблемою є обмежене, або відсутнє право доступу до засідань
колегіальних органів рад (засідань самих місцевих рад та їх виконавчих
комітетів), їх органів (президій) та постійних депутатських комісій. Фахівці
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пропонують їх вирішити наступним чином: внести зміни до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», визначити вичерпний перелік
випадків, коли місцеві ради мають право скликати позачергові сесії та перелік
питань, які можуть на них розглядатись. А також передбачити право
територіальних громад бути присутніми на засіданнях органів місцевого
самоврядування, їх виконавчих комітетів, органів та депутатських комісій.
Доступ жителів територіальних громад до інформації про роботу органів
місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів ускладнений, внаслідок
несвоєчасного оприлюднення або взагалі не оприлюднення проєктів рішень
ради, а також самих рішень, протоколів засідань, інформації про поіменне
голосування та про явку депутатів на сесіях рад тощо. Вбачається необхідність
посилити штрафні санкції за невиконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації», вносячи зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, змінити статтю 212-3 цього кодексу, яким пропонується
внести адміністративну відповідальність за не оприлюднення обов’язкової
інформації згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Доступ жителів територіальної громади до інформації про діяльність
постійних

депутатських

комісій

також

ускладнений,

внаслідок

не

оприлюднення інформації, яка визначена Законом України «Про доступ до
публічної інформації», де також планується запровадити адміністративну
відповідальність

за

не

оприлюднення

обов’язкової

інформації,

згідно

вищезазначеного Закону та посилити штрафні санкції за невиконання Закону
України «Про доступ до публічної інформації».
Сільські, селищні, міські голови, а також депутати місцевих рад та
старости не виконують передбачений законом обов’язок щорічно звітувати
перед своєю територіальною громадою. Щоб подолати цю проблему
планується внести зміни до частини 7 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та частини 1 статті 16 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад». Зокрема пропонується: визначити чіткі дати
звітування голів, депутатів та старост всіх рівнів органів місцевого
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самоврядування;

оприлюднювати

затверджений

органами

місцевого

самоврядування графік звітування та/або оголошення про проведення
звітування на офіційному веб-сайті, або на дошках оголошень, або у місцевих
ЗМІ, або інших каналах комунікації для якомога більшого інформування
жителів громад про час, місце та терміни; встановити чіткий перелік питань, з
яких звітує місцевий голова, депутат та староста; закріпити положення про те,
що у випадку не звітування депутата або посадової особи місцевого
самоврядування два роки поспіль, то у такому випадку він має бути
відкликаний виборцями в установленому законом порядку [15, c.103-111].
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 976 «Про
затвердження

Порядку

сприяння

проведенню

громадської

експертизи

діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 року [9] було надано
органам самоорганізації населення право проводити експертизу діяльності
органів виконавчої влади, а також самих місцевих органів виконавчої влади.
Однак, де-факто, органи місцевого самоврядування не користуються цією
рекомендацією, внаслідок чого і виникла проблема у проведенні інститутами
громадянського

суспільства

громадських

експертиз

діяльності

органів

місцевого самоврядування. Для вирішення цієї проблеми пропонується внести
зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнивши
її нормою, яке гарантувало право інститутів громадянського суспільства на
проведення громадських експертиз діяльності виконавчих органів місцевих рад.
Місцеві ради поповнюють статутний капітал комунальних підприємств
задля того, щоб останні надавали послуги у сфері обслуговування населення
(ремонт доріг, облаштування паків, вивезення сміття і т.д.). Однак,
контролювати рух цих коштів дуже важко, і у зв’язку з цим можуть виникати
корупційні ризики в діяльності таких підприємств. Для їхнього подолання
найпростішим та найефективнішим способом є публічність. Проте і тут є
проблема - вітчизняні комунальні підприємства не носять публічного
характеру. Тому для подолання цієї проблеми пропонується встановити
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конкретний перелік інформації, яку комунальні підприємства на сайті місцевих
рад були б зобов’язані оновлювати [15, c. 114].
Висновки.

Громадянське

суспільство

відіграє

важливу

роль

у

державотворенні. Однак наразі необхідно удосконалити чинне законодавство у
цьому напрямі. Для належного функціонування принципу демократизму на
рівні питань місцевого значення потрібно врегулювати проблеми, які пов’язані
із:

участю

жителів

у

розробці

та

ухваленні

рішень;

необхідністю

оприлюднювати інформацію та здійснювати допуск до засідань органів
місцевого самоврядування; підзвітністю та контролем.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ
БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
У статтi здійснюється правовий аналіз родового об’єкта кримінальних
правопорушень проти безпеки виробництва. Проаналізовано стан наукової
розробленості зазначеної тематики наукового дослідження.
Ключовi слова: класифікація об’єктів, родовий об’єкт, суспільні відносини,
кримінальне правопорушення, безпека виробництва.
Постановка проблеми. Відповідно до ст.43 Конституції України кожен
має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не
нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на
небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється [1].
Як зазначає В.М. Панькевич, державна політика в галузі охорони праці
визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і
спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці,
запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Але на будьякому виробництві існує небезпека травматизму, що представляє собою одну із
соціальних проблем людського суспільства. Саме на вирішення цієї проблеми
спрямована вся нормативно-правова база України про охорону праці, яка
повинна постійно доповнюватися і вдосконалюватися [2, с.173]. Вдосконалення
системи законодавства, що передбачає кримінальну відповідальність за
порушення у сфері охорони праці, повинно ґрунтуватися на всебічному
вивченні та аналізі умов та причин виникнення нещасних випадків та аварій на
виробництві, тому дослідження цієї тематики має важливе значення для
подальшого розвитку системи охорони праці.
Згідно статистичних даних Держпраці щодо виробничого травматизму
протягом 2019 року в Україні в цей період було зафіксовано 3876 випадків
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отримання виробничих травм та ушкоджень, в тому числі, 422 зі смертельними
наслідками, що на 13 випадків більше ніж у 2018р. та на 56 випадків більше ніж
у 2017р. На першому місці, як не дивно, соціально-культурна сфера та
торгівля– 924 випадок, в тому числі, 63 зі смертельними наслідками; на
другому місці вугільна промисловість – 690 випадків, в т.ч., 20 зі смертельними
наслідками; далі розташований агропромисловий комплекс – 517 випадків, в
т.ч., 80 зі смертельними наслідками, транспортна сфера — 293, в т.ч., 75 зі
смертельними наслідками; машинобудівна сфера — 270, в т.ч., 20 зі
смертельними наслідками [3]. Наведені цифри свідчать про високу актуальність
досліджуваної тематики та необхідність ґрунтовних наукових розвідок щодо
удосконалення

кримінальної

відповідальності

за

порушення

вимог

законодавства про охорону праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях увага
неодноразово приділялася питанням кримінальної відповідальності за злочини
проти безпеки виробництва. Проблемним питанням присвятили увагу такі вчені
як В.І. Антипов, В.І. Борисов, О.О. Бахуринська, В.І. Борисов, І.П. Лановенко,
В.О. Навроцький, В.І. Павликівський, О.О. Пащенко, В.П. Тихий, Г.І. Чангулі
та інші.
Мета статті. Метою дослідження є здійснення комплексного правового
аналізу родового об’єкта кримінальних правопорушень проти виробництва.
Виклад основного матеріалу. Центральне місце у вивченні складів
злочинів займає глибинний аналіз їх об’єктів. Так, встановлення та аналіз
змісту об’єкта злочину дозволяють дати відповідь на ряд запитань, які
стосуються сутності суспільних відносин, що охороняються кримінальним
законом, предметного змісту соціального зв’язку між зацікавленими особами,
характеру і ступеня суспільної небезпечності злочинного посягання. Завдяки
характеристиці об’єкта злочину уточнюються межі дії кримінально-правової
норми, розмежовується злочинне діяння від незлочинного, здійснюється
правильна кваліфікація скоєного діяння, встановлюються його наслідки тощо.
Проблемі об’єкта злочину в науці кримінального права завжди приділялась
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неабияка увага 4, с. 3–5]. Переважна більшість вчених розуміє під об’єктом
будь-якого злочину суспільні відносини, тобто відносини між людьми, які
існують в суспільстві

та охороняються

кримінальним законодавством

(В.К. Глістін, М.Й. Коржанський, В.Я. Тацій, М.І. Бажанов та ін.) [5, с.3; 6, с.7;
7, с.6, 8-9; 10, с.30. Для нас така точка зору є прийнятною, оскільки вона
вважається

найбільш

сталою

та

найбільш

розробленою

у

доктрині

кримінального права. Однак, слід зазначити, що в теорії кримінального права
існують й інші точки зору щодо розуміння об’єкта злочину. Зокрема, деякі
вчені розуміють під об’єктом злочину охоронювані кримінальним правом блага
(С.Б. Гавриш) [11, с.62] або соціальні цінності (П.С. Матишевський,
Є.В. Фесенко) [12, с.352; 6, с.46]. На наш погляд, ці наукові точки зору також
мають право на існування, проте, як видається, такий матеріалізований чи
аксіологічний підходи все ж таки не зможуть повною мірою відбити всю
сутність об’єкта злочину.
Ознаками об’єкта злочину є суспільні відносини, предмет і потерпілий від
злочину. Перша ознака об’єкта злочину є обов’язковою, решта виступають
обов’язковим лише, коли прямо передбачені у диспозиції кримінально –
правової норми [13, с.48]. У цьому зв’язку зауважимо, що обсяг суспільних
відносин, котрі складають категорію об’єкта, чітко визначений, і до його складу
входять тільки ті суспільні відносини, що перебувають під кримінальноправовою охороною. При цьому вивчення питання про об’єкт будь-якого
злочину, як правило, проводиться на підставі науково обґрунтованої
класифікації. В кримінально-правовій науці існує класифікація об’єктів
злочинів за різними підставами, при цьому однією з найпоширеніших є їх
«вертикально-горизонтальна» класифікація. Так, «по-вертикалі» виділяють такі
об’єкти: загальний, родовий і безпосередній; «по-горизонталі» – основний
безпосередній та додатковий безпосередній, при чому останній має два підвиди
– додатковий необхідний безпосередній об’єкт і додатковий факультативний
безпосередній об’єкт) [14, с.78]. Їх докладну характеристику здійснено в
кримінально-правовій літературі [15, с.60].
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За своєю спрямованістю склади злочинів, пов’язані з порушенням безпеки
виробництва, є діяннями, в разі вчинення яких, може виникнути загроза
завдання шкоди або завдається істотна (значна) шкода суспільним відносинам,
які забезпечують безпечне виконання працівником своєї трудової функції.
Спричинення загрози завдання такої шкоди або безпосереднє завдання шкоди
спрямовані проти об’єктивно зумовленої потреби суспільства у гарантуванні
його громадянам безпечних умов праці та несе у собі велику суспільну
небезпечність. На підставі цього законодавець криміналізував вищевказані
діяння та передбачив у КК України відповідальність за порушення безпеки
виробництва.
Таким чином, у відповідності з класифікацією об’єктів злочинів «повертикалі», можна стверджувати, що загальним об’єктом злочинів проти
безпеки виробництва, як і інших злочинів, є вся сукупність суспільних
відносин, що охороняються кримінальним законом. Для більш точної
характеристики

суспільно-небезпечних

діянь,

з’ясування

суспільно-

політичного змісту злочинних посягань, визначення місця відповідних норм у
системі інших злочинів, кваліфікації діянь тощо, передусім слід правильно
встановити родовий об’єкт злочину. В якості родового об’єкта кожного злочину
завжди виступає окрема група однорідних тотожних суспільних відносин, що
утворюють певну сферу суспільного існування, та є складовою частиною
загального об’єкта [16, с.87]. І якщо в теорії кримінального права та на практиці
визначення загального об’єкту злочинів не викликає труднощів, то цього не
можна сказати про визначення родового об’єкту.
Для встановлення сутності родового об’єкту злочинів, про які йдеться у
розділі Х Особливої частини чинного КК України, необхідно провести
системно-структурний

аналіз

суспільних

відносин,

що

поставлені

під

кримінально-правову охорону. У теорії кримінального права утвердилася
позиція, яку автор даної роботи поділяє в повній мірі, згідно якої об’єкт
злочину включає в себе предмет, з приводу якого існують відносини, суб’єктів
(їх носіїв) відносин і соціального зв’язку як змісту відносин 17, с.16. Зокрема,
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визначальну роль для встановлення змісту і значення кожної складової
суспільних відносин відіграє предмет цих відносин, який, у свою чергу,
потрібно відрізняти від предмета злочину. Тому сутність суспільних відносин
потрібно визначати, виходячи з характеристики їх предмета. Залежно від
особливостей предмета всі суспільні відносини поділяються на матеріальні і
нематеріальні. В якості предмета перших можуть виступати речі, гроші, цінні
папери, що потрібно розглядати тільки з позиції їх соціальної функції, як засади
визначення відносин; в якості предмета других – соціальні, духовні блага або
цінності, включаючи ті або інші соціальні інститути, діяльність людей, а на
певному рівні ієрархії відносин – інші відносини 4, с.26–48. Таким чином,
суспільні відносини, які поставлені під охорону у Розділі Х КК України,
відповідно до наведеної вище класифікації, відносяться до нематеріальних.
Потреба у створенні безпечних умов праці формується через розробку
відповідних кримінально-правових норм, об’єктом захисту яких, у даному
випадку, виступають нематеріальні суспільні відносини.
Основою формування нематеріальних суспільних відносин виступають
певні соціально-правові інститути, що утворюються державою в особі її органів
влади, в даному випадку у процесі (з приводу) здійснення державних заходів по
забезпеченню безпеки виробництва. Рушійною силою формування таких
соціальних інститутів є усвідомлена необхідність (прагнення, бажання,
переконання) у створенні безпечних умов праці. Враховуючи вищевикладене,
потрібно зробити висновок про те, що предметом суспільних відносин, що
поставлені під кримінально-правову охорону у розділі Х Особливої частини КК
України, є можливість людини безпечно виконувати свою трудову функцію.
Основними суб’єктами зазначених вище суспільних відносин є, з одного
боку, люди і громадяни (суб’єкти права), які здійснюють трудову функцію, а, з
іншого

боку

–

державні

органи,

установи

й

організації,

суб’єкти

господарювання в особі їх службових осіб, які своєю правовою діяльністю
(поведінкою) забезпечують безпечне виконання трудової функції.
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Соціальний зв’язок, як складова зазначених суспільних відносин, виявляє
себе як у діяльності суб’єктів, так і у формі правового та соціального статусу
суб’єктів, у вигляді соціальних інститутів тощо. При цьому соціальний зв’язок
суб’єктів завжди обумовлений предметом суспільних відносин та визначає їх
взаємне розташування. На відміну від інших зв’язків, які існують в об’єктивній
дійсності, соціальний зв’язок виникає тільки у процесі та в результаті
соціальної діяльності людей , с.80.
Досягнення стану безпечного виконання особою своєї трудової функції
здійснюється через нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини з
метою їх впорядкування у відповідності з міжнародними правовими нормами,
національним законодавством, вимогами суспільного розвитку, регулюванням
взаємовідносин суб’єктів, підкоренням їх певній меті. Мета організації
оптимального режиму функціонування таких відносин вимагає підкорення
суб’єктів засобам та заходам (нормам) відповідної організації, створення певної
узгодженої єдності. Підкорення єдиним нормам передбачає виникнення певних
відносин між суб’єктами, коли кожний з них використовує свої повноваження,
виконує юридичні обов’язки, дотримується юридичних заборон, вчиняє певні
дії або утримується від їх вчинення. Порушення безпеки виробництва тягне за
собою порушення встановленого соціального зв’язку між певними суб’єктами,
що становить неабияку суспільну небезпечність.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Підводячи підсумок, варто відзначити, що родовим об’єктом кримінальних
правопорушень проти безпеки виробництва є коло однорідних суспільних
відносин, що існують у сфері забезпечення безпеки виробництва та
унеможливлення завдання шкоди здоров’ю та життю працівників. Разом з тим,
проблема визначення родового об’єкта кримінальних правопорушень проти
безпеки виробництва в наукових колах залишається дискусійною, тому
потребує подальших наукових розвідок.
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Гук Д.А.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
РОЗВИТКУ СЕЛА ПИРІЖНА
Стаття присвячена розробці економіко-соціального розвитку села Пиріжна
та прикладних аспектів управління інноваційною діяльністю села. Результати
досліджень можуть бути рекомендовані будь-яким територіям сільської
місцевості із схожими природними ресурсами села Пиріжна, Кодимського
району, Одеської області, як важелі підвищення конкурентоспроможності на
ринку як вітчизняного попиту так і за кордон. Інноваційна діяльність
(діяльність із питань нововведень) дійсно задає динаміку і темпи розвитку
селу, сприяє його активній позиції на ринку попиту і пропозицій, ставить
завдання проблемного характеру. Тенденції розвитку світової економіки
свідчать, що все сходиться в кінцевому підсумку до необхідності інтенсивного
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вдосконалення управління створенням і впровадженням науково-технічних
інновацій з урахуванням екологічних пріоритетів, розвитку інноваційного
менеджменту. Орієнтир на наукоємні виробництва демонструють усі
розвинені країни. Тому функціям інноваційного менеджменту надається
пріоритетне значення в конкретних технологічних, виробничих і організаційних
системах.
Ключові слова: розвиток сільських територій, наукові підходи, перспективи
розвитку села, соціальне покращення.
В умовах ринкових відносин метою управління інноваційною діяльністю
села Пиріжна є досягнення їхнього ефективного функціонування в умовах
постійних змін як в політичному, світовому та економічному сенсах. Оцінка
існуючого рівня потенціалу села Пиріжна, як цілого, так і окремих складових
стає основою для обґрунтування і прийняття управлінських рішень. Визначення
складових інноваційної діяльності має важливе наукове значення, оскільки
уявлення про зміст складових визначає підхід до його оцінки, вимірювання й
підвищення ефективності.
Питання економічних та соціальних засад розвитку села досліджували
науковці як з точки зору особливостей територіального розміщення населеного
пункту так і з точки економічного і соціального регулювання. Окремі аспекти
досліджувалися такими науковцями як,: О.В. Ареф’ева, О.В. Коренков,
Березін О.В., Дуда С.Т., Міщенко Н.Г. ,Балабанова Л.В. , С.В. Чернишева,
Малік М.Й., Саблук П. Т.,Хвесик М. А., Хвесик Ю. М., В.М. Гончаров,
Г.І. Сокуров, А.Є. Пожидаєв, Д.О. Квітковський, О.В. Бугайов, Я.В. Ободець та
ін. Проте для формування економічних та соціальних засад розвитку сільських
територій в Україні необхідно прибрати ряд проблем, а саме: скорочення
чисельності сільського населення; бідність (масштаби якої в селі значно більші,
ніж у місті); нижчі порівняно з містом темпи розвитку сільської економіки
(особливо прогресуюче відставання сільського господарства); скорочення
мережі сільської соціальної інфраструктури; зменшення площі історично
освоєних ландшафтів; низький рівень життя та високий рівень безробіття
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сільського населення [8]. Досліджуючи проблеми регулювання розвитку
сільської місцевості, Малік М.Й. відмічає, що соціально-економічний розвиток
села визначається як процес змін, спрямованих на підвищення рівня розвитку
економічної і соціальної сфер сільських регіонів, з мінімальними втратами для
природного середовища і найбільшим рівнем задоволення потреб сільського
населення та інтересів держави [3]. Все вищезазначене зумовлює необхідність
подальших досліджень у цьому напрямку.
Метою статті є виокремлення управління інноваційною діяльністю села
Пиріжна із загальних понять інноваційного менеджменту, визначення його
особливостей та забезпечення можливостей для прискореного економічного
розвитку села; дослідження наукових підходів щодо розробки економікосоціального розвитку сільських територій на основі врахування та формування
економічних та соціальних засад розвитку села Пиріжна, Кодимського району,
Одеської області.
Економіка села Пиріжна спирається на сільське господарство. Хоча лише
частина земель є високобальними, але в цілому погодні умови сприятливі для
його ведення. Спираючись на загальні тенденції у розвитку світової економіки
при

переході

до

постіндустріального

інформаційного

суспільства

та

переорієнтація ринку продавця у ринок споживача, у якості основних шляхів
розвитку виробничого потенціалу визначають [6] екстенсивний, інтенсивний та
інноваційний.
Під екстенсивним розуміють розширення обсягів виробництва і збуту
продукції, тобто те, що було визначено як зростання виробництва, але не
розвиток.
Інтенсивний

науково-технічний

розвиток

передбачає

використання

досягнень науки і техніки для вдосконалення конструкцій і технологій
виробництва традиційних або модернізованих продуктів.
Інноваційний

науково-технічний

розвиток

передбачає

безперервне

оновлення асортименту продукції і технології її виробництва, удосконалення
системи управління виробництвом і збутом [6]. Цей шлях передбачає всебічне
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охоплення діяльності села процесом впровадження інновацій, тоді як
попередній шлях обирає тільки інновацію факторів виробництва.
Кожен із можливих шляхів розвитку передбачає той чи інший вид
інвестування. В сучасних умовах для вітчизняних сіл при виборі напрямку та
шляху розвитку особливо актуальним є стан інвестиційного клімату країни та
створення своєї (для села Пиріжна) інвестиційної привабливості. Виникає
потреба проведення ще одного процесу, який передбачає створення та
підтримання інвестиційної привабливості села задля досягнення цілей села
Пиріжна у напрямку його розвитку. Можна говорити про інноваційноінвестиційний розвиток села, який забезпечить постійні якісні та кількісні зміни
в діяльності села за рахунок безперервного переходу досягнень інвестиційної
діяльності та привабливості в інновації, що посилить конкурентоспроможність
та сприятиме розвитку, надасть можливість на новому рівні вести інноваційну
діяльність.
Таким чином, інноваційно-інвестиційний розвиток передбачає неперервні
впровадження інновацій у діяльність села (техніка, технології, продукція,
управління, збут та ін.) за рахунок створення та підтримки інвестиційної
привабливості, інтенсифікації інвестиційної діяльності та використання
інвестиційного потенціалу села.
Розвиток села повинен здійснюватися так, щоб усі зміни, що відбуваються
в його технологічному комплексі, виробничій, інноваційній, організаційній і
управлінській діяльності дозволяли зберігати і покращувати рентабельність і
стабільність, а також інші характеристики, що відповідають розвитку [3].
Наведемо основні шляхи розробки економіко-соціального розвитку села
Пиріжна для нарощування виробничого потенціалу за рахунок інноваційної
діяльності.
1. Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення
ефективності використання основних засобів.
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Найважливішим показником підвищення рівня ефективності використання
основних засобів є зростання обсягів виробленої ним продукції (виконаних
робіт, наданих послуг).
У цілому, сукупність резервів покращення використання основних засобів
села може бути поділена на три великі групи [9, с. 25].
а) Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає:
-

технічне

переозброєння

на

базі

комплексної

автоматизації

та

впровадження гнучких виробничих систем;
- заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
- ліквідацію вузьких місць та диспропорцій у виробничих потужностях;
- механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
- розвиток винахідництва та раціоналізаторства.
б) Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:
- ліквідації недіючого обладнання (здавання його в оренду, лізинг,
реалізація тощо);
- скорочення строків ремонту обладнання;
- зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.
в) Покращення організації та управління виробництвом, а саме:
-

прискорення

досягнення

проектної

продуктивності

введених

в

експлуатацію основних фондів;
- впровадження наукової організації праці та виробництва;
- покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
- вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної
техніки;
-

розвиток

матеріальної

зацікавленості

працівників,

що

сприяє

підвищенню ефективності виробництва.
2. Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення
ефективності використання трудових ресурсів.
А саме:
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- удосконалення спеціалізації і кооперування виробництва та методів
організації виробничого процесу;
- удосконалення

розподілу

і

кооперування

праці,

організації

та

обслуговування робочих місць;
- удосконалення підбору і розстановки працівників, їх підготовки й
підвищення кваліфікації;
- впровадження передових прийомів і методів праці та проведення робіт по
інших напрямках удосконалення організації праці;
- поліпшення соціально-трудових відносин працівників з власниками та
адміністрацією;
- поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;
- впровадження раціональних режимів роботи та відпочинку;
- встановлення сприятливого (поліпшення існуючого) мікроклімату в
трудових колективах.
Якісна робоча сила значною мірою сприяє підвищенню продуктивності
праці, а значить виробничому потенціалу [1,с. 4].
3. Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення
ефективності використання оборотних фондів.
Ефективне використання оборотних фондів є одним із першочергових
завдань керівництва села Пиріжна в сучасних умовах і забезпечується це
прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.
а) На стадії створення виробничих запасів:
- раціональне використання виробничих запасів;
- ліквідація наднормативних запасів матеріалів;
- удосконалення нормування;
- поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення
чітких договірних умов і забезпечення їх виконання, оптимальний вибір
постачальників, налагодження роботи транспорту;
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- поліпшення організації складського господарства, зокрема впровадження
комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт на
складах.
б) На стадії незавершеного виробництва:
- упровадження прогресивної техніки і технології, зокрема безвідходної та
маловідходної;
- розвиток стандартизації і уніфікації;
- удосконалення форм організації виробництва;
- удосконалення

системи

економічного

стимулювання,

економного

використання сировинних та паливно-енергетичних ресурсів.
в) На стадії обігу:
- раціональна

організація

збуту

готової

продукції,

застосування

прогресивних форм розрахунків;
- своєчасне оформлення документації та прискорення їх руху, дотримання
договірної та платіжної дисципліни.
Прискорення оборотності оборотних фондів дає змогу зекономити значні
суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових
фінансових ресурсів.
Покращення

використання

вище

наведених

ресурсів

сприятиме

підвищенню виробничого потенціалу села, розвитку трудових ресурсів,
збільшення населення, покращенні соціальних умов.
Таким чином, в статті було розкрито основні шляхи для розробки
економіко-соціального

розвитку

села

Пиріжна

економічну

сутність

виробничого потенціалу і визначено доцільність його розгляду як системи
здійснення цілеспрямованого впливу на потенціал з урахуванням оцінки
складових - ресурсів та можливостей щодо його формування та реалізації з
метою забезпечення виконання цілей розвитку села Пиріжна.
Структуризація потенціалу села Пиріжна ґрунтується на його проявах
відносно внутрішньої діяльності, діяльності із взаємодії та зовнішньої
діяльності, правах власності на ресурси та можливостях, що формують кожну
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складову потенціалу. За цим напрямом було виділено внутрішній потенціал,
потенціал взаємодії «село-ринкове середовище» та потенціал зовнішнього
(ринкового) середовища. Структуризацію цих видів потенціалу запропоновано
здійснювати на основі функціонально-цільового підходу, що, на відміну від
інших, враховує функціональний напрям внутрішньої діяльності села Пиріжна
та її цілі.
Аналіз

стану

управління

потенціалом

села

показав

необхідність

формування та впровадження комплексної системи управління ним, що може
стати довготривалою конкурентною перевагою села Пиріжна. Для реалізації
цієї мети було запропоновано механізми управління формуванням та
реалізацією потенціалу, що включають принципи, функції, методи, заходи,
інструменти та важелі управління.
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Гук О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ
ТА ВИДИ
У статті розглянуто питання, пов’язані із захистом права спільної власності,
проаналізовано загальноприйняті класифікації способів захисту та надано їх
характеристику.
Ключові слова: право спільної власності; захист права власності;способи
захисту права власності;віндикаційний позов; негаторний позов.
Постановка проблеми. Однією з ключових проблем цивільного права на
сучасному етапі розвитку є питання забезпечення ефективного захисту права
власності. Відповідно до ст.13 Конституції України «Держава забезпечує захист
прав усіх суб'єктів права власності», та ст. 41 «Ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним».
Подальше застосування норми Конституції знайшли в різних галузях права, але
саме цивільному праву найбільш властиві питання про захист права власності,
адже специфіка цивільно-правового захисту права власності надає можливість
застосовувати способи, які забезпечують усунення перешкод у здійсненні права
власності та відновлення майнового становища власника, чому не можуть у
повному обсягу сприяти норми інших галузей права.[1, с.501]
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми захисту права
власності, в тому числі права спільної власності, а також окремих способів
захисту прав досліджували

відомі вітчизняні та зарубіжні науковці: Ю.М.

Андреєв, С.М. Братусь, М.І. Гаврилюк, О.В. Дзера, І.О. Дзера, С.Є. Донцов,
С.Е. Демський, І.П. Домбровський, Г.В. Єременко, О.С. Йоффе, І.С.
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Канзафарова, О.М. Клименко, О.С. Красільнікова, Т.С. Ківалова, В.М. Коссак.,
Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Р.А. Майданик, С.М. Романович, Я.М. Романюк,
З.В. Ромовська, Є.А. Суханов, І.В. Спасибо-Фатєєва, Є.О. Харитонов, Р.Б.
Шишка, Я.М. Шевченко, О.С. Яворська та інші.
Мета статті. Визначити поняття і систему способів захисту права спільної
власності.
Виклад основного матеріалу. Метою захисту права власності є
відновлення порушеного права та припинення дії, яка порушує право, що
знаходить свій прояв у використанні управомоченим суб’єктом передбачених
законодавством способів захисту. Для розуміння видів цивільно-правових
способів захисту права власності необхідно визначити поняття цивільноправового захисту та права на захист. Загальновизнаним є сформульоване свого
часу О.С.Іоффе розуміння захисту права власності як сукупності тих цивільноправових засобів, які застосовуються у зв’язку зі скоєнням правопорушень
проти відносин власності [2, с. 472-473]. Так, О.Б. Гнатів підкреслює, що захист
права власності є самостійним суб’єктивним правом, яке виникає в момент його
порушення або оспорювання, що проявляється в активних діях суб’єкта щодо
конкретного порушеного чи оспорюваного права власності. При цьому, саме
право на захист потрібно розуміти як передбачену нормами права або договору
можливість

управомоченої

особи

реалізувати

заходи

правоохоронного

характеру визначеним способом.[3, с.14]
Особливістю права спільної власності є те, що з однієї сторони воно
відповідає характеристикам класичного права власності, а з іншої, у відносинах
спільної власності співвласники мають право захищати річ не тільки від третіх
осіб, але й один від одного. На думку С.В. Кравцова, право на захист права
спільної власності – це суб’єктивне цивільне право, яке виникає у випадку його
порушення, невизнання чи оспорювання третіми особами або іншими
співвласниками,

і

полягає

у

застосуванні

передбачених

законодавством заходів для його відновлення.[4, с. 25]
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цивільним

Поряд з поняттям права на захист

виникають і питання про те, за

допомогою яких заходів його можна реалізувати, тобто про способи захисту.
Необхідно зауважити, що в контексті захисту права власності як правило,
вживають терміни «способи захисту права власності та «засоби захисту права
власності».
У тлумачних словниках терміни "засоби" та "способи" визначені таким
чином. Засіб – прийом, спосіб дій; пристосування для здійснення якої-небудь
діяльності [5, с.85].
Спосіб – 1) напрям, характер дій, метод, засіб для здійснення, досягнення
чогось; 2) особливість, манера виконання чого-небудь; встановлений порядок
чогось [5, с.252]. Схожі визначення містяться і в деяких інших тлумачних
словниках [6, с.124,].
В цивільному праві

сформувались різні думки щодо поняття способу

цивільно-правового захисту. Так, наприклад, Т.М. Підлубна під способами
захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів розуміє правові прийоми,
передбачені договором або законом, за допомогою яких заінтересована особа,
право якої порушено, невизнано чи оспорено, має змогу припинити порушення,
здійснити відновлення і, таким чином, реалізувати надане їй суб’єктивне
цивільне право на захист [7, с. 12].
На думку Т. І. Іларіонової, цивільно-правовий захист представлений у
формі спеціальних заходів чи їх сукупності, спрямованих на припинення
конкретних порушень, відновлення порушених інтересів чи забезпечення умов
їх задоволення в інших формах [8] .
Цивільний кодекс України у Гл. 29 передбачає конкретні правові засоби,
якими може скористатись власник у разі порушення його суб’єктивного права
власності [9]. Законодавець у ч. 2 ст. 16 ЦК України перелічує перелік
можливих способів захисту права власності, який не є вичерпним, а саме:
1) визнання права;
2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує право;
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4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
5) примусове виконання обов’язку в натурі;
6) зміна правовідношення;
7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної
влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.
Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що
встановлений договором або законом.
Характеризуючи

види

способів захисту права спільної

власності,

необхідно відзначити традиційність поглядів щодо їх поділу на речово- та
зобов’язально-правові. До перших відносять такі способи як: визнання права
власності, витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикація),
усунення перешкод у користуванні (негаторний позов).
Під віндикаційним позовом розуміють позадоговірну вимогу власника, що
не володіє, до фактичного власника майна про повернення його в натурі.
Віндикаційний позов носить позадоговірний характер і захищає право власності
як абсолютне суб’єктивне право. [10, с. 415-416]
Негаторний позов, як і віндикаційний, подається щодо індивідуально
визначеного майна та може застосовуватись лише у разі відсутності між
позивачем та відповідачем зобов’язальних відносин. Негаторним визначають
позов володіючого власника щодо усунення будь-яких перешкод у здійсненні
ним права користування та розпорядження майном, якщо ці порушення не
пов’язані з правом володіння.
До зобов’язальних способів захисту відносять, зокрема, визнання
правочину недійсним та/або повернення сторін у попередній стан (реституція),
зміна

та

припинення

правовідношення.

Зобовязально-правові

поділяються, в свою чергу, на договірні та не договірні.
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способи

І.О.Дзера до загальноприйнятного поділу цивільно-правових засобів
захисту на речово-правові та зобов’язально-правові включила так звані
«спеціальні» засоби захисту, які не належать ні до речово-правових, ні до
зобов’язально-правових, та відносить до них позови про захист прав
співвласників у разі виділу, поділу та продажу спільного майна; засоби захисту
права власності померлих та осіб, визнаних безвісти відсутніми або
оголошених померлими; засоби захисту прав власників від неправомірного чи
правомірного втручання державних органів, органів місцевого самоврядування
та в надзвичайних ситуаціях; інші спеціальні засоби, обумовлені особливим
колом уповноважених чи зобов’язаних осіб та надзвичайними обставинами.
[ 11, с. 17, 48]
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, способи захисту
права спільної власності - це передбачені законом та/або договором цивільноправові

заходи, реалізація

яких

спрямована на

відновлення(визнання)

порушених прав і законних інтересів співвласників, а також
інтересів,

які

знаходяться

під

загрозою

невизнання,

їх прав та

порушення

або

оспорювання. Основний напрям цивільно-правового захисту права спільної
власності полягає у застосуванні речово-правових способів, які забезпечують
повернення майна з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у
здійсненні права власності, та застосуванні зобов’язально-правових способів,
яким властиве відновлення майнового стану потерпілого. Вибір конкретного
способу захисту порушеного права спільної власності необхідно здійснювати з
урахуванням

змісту

та

характеру

правовідносин

між

власником

і

правопорушником.
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РОЗРОБЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
У статті проаналізовані наукові підходи до розроблення іміджевої стратегії
функціонування органу державної влади. Автором обґрунтована іміджева
тактика органів державної влади: сукупність шляхів, форм, прийомів, методів
та засобів. Автором були виділені етапи процесу розробки й реалізації
іміджевої стратегії органу влади.
Ключові слова: імідж, імідж органів державної влади, сучасні технології,
іміджеві стратегія
На сьогоднішній день органами влади здійснюються певні кроки щодо
врегулювання питання покращення іміджу держави, органів державної влади,
державних службовців через формування державної інформаційної політики.
Водночас, законодавчі акти, які приймаються, не є системними та, на жаль, не
завжди

сприяють

формуванню

відкритого

діалогу

між

владою

та

громадськістю, що в свою чергу не реалізує принципу відкритості та прозорості
влади.
У зв’язку з вищезазначеним актуалізується питання визначення основних
проблем формування іміджу державних органів влади. Через визначення
проблем формування іміджу державних органів влади можна визначити шляхи
удосконалення процесів та механізмів формування зазначеного іміджу та
формування іміджевої стратегії органу державної влади.
Варто наголосити, що формування іміджу органів державної влади – це
складний процес, який вимагає координації діяльності не тільки інформаційних
служб, а й структурних підрозділів, які займаються зв‘язками з громадськістю.
Проблематику іміджу органів державної влади досліджують такі науковці
як Битяк Ю., Дрешпак В., Дубенко С., Глущенко К., Желюк Т., Ларіна Н.,
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Махначова Н., Пантелейчук І., Семенюк І., Столбовий В. та інші. Водночас, не
існує комплексного дослідження щодо формування іміджевої стратегії органів
державної влади, тому тема статті є актуальною.
Метою статті є системний аналіз наукових досліджень щодо розроблення
іміджевої стратегії функціонування органу державної влади.
Досягнення системного ефекту формування позитивного іміджу органів
державної влади відбувається шляхом розробки й реалізації іміджевої стратегії
органів державної влади, що має бути комплексною, цілісною системою дій,
спрямованих на реалізацію процесу формування або коригування позитивного
іміджу органів державної влади, яка розрахована на тривалу перспективу.
Формою реалізації іміджевої стратегії виступає іміджева тактика органів
державної влади – сукупність шляхів, форм, прийомів, методів та засобів.
Етапи процесу розробки й реалізації іміджевої стратегії передбачають:
- постановку проблеми (стратегічний аналіз поточної ситуації, виявлення
існуючих уявлень про імідж органів державної влади шляхом вивчення
громадської думки, з’ясування характеристик цільових аудиторій, серед яких
прихильність до традицій, тип політичної культури громадян, ментальні
особливості, стереотипне мислення тощо);
- визначення цілей стратегії (формування або коригування позитивного
іміджу органів державної влади);
- визначення часових рамок стратегії (довго-, середньо-, короткотривалих);
- вибір іміджевої тактики (технології формування позитивного іміджу
органів державної влади, серед яких зв’язки з громадськістю, іміджева реклама,
пропаганда та засоби масової інформації);
-

оцінка

ефективності

реалізації

іміджевої

стратегії

(моніторинг

громадської думки й аналіз одержаних результатів, у разі потреби – внесення
коректив) [1].
Використовуючи методики емпіричного підходу (контент-аналіз, івентаналіз, соціологічні опитування, фокус-групи для визначення ставлення
громадськості до органів державної влади і виявлення динаміки змін іміджу у їх
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сприйнятті) та економічного підходу (економічні показники щодо витрат на
створення і підтримку позитивного іміджу органів державної влади), можна
визначити критерії ефективності іміджевої стратегії органів державної влади,
які

дають

змогу

оцінити

якість

прийнятих

управлінських

рішень

і

запропонувати можливі шляхи їх корекції: функціональна ефективність,
комунікативна ефективність, ресурсозатратна ефективність [1].
Функціональна

ефективність

реалізації

іміджевої

стратегії

органів

державної влади проявляється в потенційній можливості сприяння досягненню
цілей і завдань органами державної влади та характеризується: відповідністю
іміджу цілям і завданням публічного управління, кореляцією між реальним
іміджем і імідж-ідеалом з урахуванням специфіки діяльності органів державної
влади (відсутність єдності цілей іміджу і цілей діяльності органів державної
влади призводить до неефективності створюваного іміджу, оскільки він існує
відокремлено (сам по собі), втрачаючи своє функціональне призначення),
адекватністю іміджу сучасним реаліям, його відповідністю соціокультурному
контексту розвитку суспільства, який умовно можна поділити на актуальний
(характерний для даного періоду часу) та потенційний (загальні тенденції зміни
контексту).
Комунікативна

ефективність

реалізації

іміджевої

стратегії

органів

державної влади визначається характером інтерсуб’єктної іміджевої взаємодії з
різними цільовими групами громадськості та вміщує: семіотичну ефективність,
що передбачає якість наданої інформації, її доступність для реципієнтів;
технологічну ефективність – вибір оптимальних каналів передачі інформації,
включаючи різні ЗМІ, інтерсуб’єктивну ефективність – зняття відчуження в
усьому спектрі відносин між органами державної влади і громадськістю.
Ресурсозатратна ефективність реалізації іміджевої стратегії органів
державної влади орієнтована на співвідношення витрат на формування і
підтримку іміджу органів державної влади та здобутим результатом (фінансові
витрати на іміджеву рекламу, зв’язки з громадськістю, взаємодія зі ЗМІ,
підвищення іміджевої компетенції державних службовців, оплата праці
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професійних іміджмейкерів тощо). Визначено, що реалізація іміджевої стратегії
органів державної влади передбачає використання сучасних технологій,
спрямованих на забезпечення інтерсуб’єктивної іміджевої взаємодії.
Важливою технологією виступає іміджева реклама як форма комунікації
органів державної влади, орієнтована на роз’яснення суспільству значення
діяльності органів державної влади, шляхів розв’язання ними важливих завдань
розвитку суспільства, з метою сприяння досягненню як загальнодержавних
цілей, так і цілей окремих суб’єктів державного управління та орієнтована на
вирішення довгострокових і комплексних завдань формування позитивного
іміджу органів державної влади. Функціональна спрямованість іміджевої
реклами полягає в забезпеченні ідентифікації, орієнтованої на формування в
населення

почуття

громадянськості

(підтримка

патріотичних

настроїв

населення, у тому числі збереження і примноження традицій національної
духовності,

стимулювання

вивчення

історії

країни

та

рідної

мови);

інформуванні громадян про засади державної політики, механізми її реалізації,
державні програми та проекти тощо; мобілізації громадян на підтримку
діяльності органів державної влади; агрегуванні ресурсів (інтелектуальних,
соціальних фінансових тощо), необхідних для забезпечення ефективного
державного управління [2].
Формування позитивного іміджу органів державної влади передбачає
використання

політичних

державноуправлінської

технологій.

комунікації

є

Технологією

політичний

міф,

налагодження
функціональне

призначення якого полягає в легітимізації владних інститутів у свідомості
громадян країни. Як технологія формування позитивного іміджу органів
державної влади політична пропаганда здійснює цілеспрямоване поширення й
утвердження в суспільній свідомості ідей, поглядів і думок, тобто виступає
засобом інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади [4].
Отже, іміджетворчий процес передбачає здійснення іміджмейкінгу
державного управління – професійної діяльності, орієнтованої на досягнення
поставленої мети – формування позитивного іміджу органів державної влади
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або ж зміну уявлень суб’єктів іміджевої взаємодії про іміджеві характеристики
органів державної влади, виражену у формуванні їхньої думки, поведінки
стосовно органів державної влади.
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УДК 005.32
Домбровська О.К.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВІДБІР КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЗА
КРИТЕРІЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧИМИХ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У статті досліджено теоретико-методологічні аспекти відбору керівників
органів державної влади за критеріями професійно-значимих лідерських
якостей. Визначено поняття «професійно-значимих лідерських якостей» на
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державній службі. Проаналізовано такі компоненти структури особистості
управлінського лідера: лідерська спрямованість, професійна компетентність
та лідерський потенціал особистості (комплекс особистісних якостей).
Ключові слова: лідерство, ефективність керівника, управління персоналом,
особистість, професійно-значимі лідерські якості, державна служба
Розвиток лідерства у контексті реформування державної служби,
подальший розвиток Української держави є стратегічного умовою належного
врядування в Україні. Вирішальна роль у цьому процесі належить службовцям
нової

генерації,

лідерам

в

системі

державної

служби,

талановитим,

обдарованим керівникам, які володіють інноваційними персонал-технологіями,
вміють ефективно вирішувати соціальні та управлінські конфлікти, успішно
реалізують свій комунікативний потенціал, володіють вміннями формувати
лідерів з кола своїх підлеглих. Державні службовці для того аби бути лідерами,
провідниками системних реформ у суспільстві, вони повинні володіти
необхідними компетенціями щодо набуття лідерських навичок та підвищення
своєї кваліфікації відповідно до вимог часу.
Лідерство в організації та в публічному управлінні, зокрема, у свій час
досліджували: О.М. Леонтьєв, А. Ліпенцев, А.В. Кобера, К.К. Платонов,
В.В. Рибалка, Л. Бізо, Є. Барань, І. Ібрагімова, В. Князєв, О. Кікоть,
Н. Махначова та ін.
Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методологічних аспектів
відбору керівників органів державної влади за критеріями професійнозначимих лідерських якостей.
Національне агентство з питань державної служби України продовжує
оновлювати свій підхід до управління людськими ресурсами на державній
службі у напрямку приведення державної служби у відповідність до принципів
та стандартів, які широко апробовані у Європейському союзі. Один з ключових
аспектів цих змін стосується розвитку лідерів – керівників усіх рівнів на
державній службі, й особливо – вищої керівної ланки державної служби, які
повинні бути спроможними та відповідальними за впровадження змін у процесі
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здійснення системних реформ. Саме якість лідерства є фундаментом для
подальшого реформування інституту публічної служби.
В Україні запроваджено та успішно реалізується низка програм для
керівників середньої та вищої ланки державної служби спрямованих на
розвиток лідерства. Стратегічною метою цих програм є розвиток лідерських та
управлінських навичок, необхідних керівникам вищого корпусу державної
служби для оперативного реагування на вимоги та виклики, що виникають у
зв’язку з процесами суспільної трансформації, економічного розвитку,
європейської інтеграції. Розробка та впровадження програми розвитку
лідерства пов’язані з визнанням провідної ролі керівників вищої ланки в
системі публічного управління, їхнього впливу на реалізацію реформ, зокрема
професіоналізації державної служби. Державні службовці вищого корпусу
мають бути взірцем для інших та вести працівників за собою. Впровадження
таких програм відповідає потребам вдосконалення системи та процедур
управління людськими ресурсами на державній службі, в тому числі, вищими
керівними кадрами. Вони покликані надавати допомогу керівникам, розвивати
їх компетенції та забезпечувати можливості для обміну досвідом та підвищення
кваліфікації відповідно до вимог часу.
Для того, щоб успішно здійснювати управлінські функції, керівнику
потрібно вміти вести за собою підлеглих. Виступаючи сьогодні в ролях
керівника, дипломата, вихователя, новатора, менеджера він насамперед виявляє
себе як лідер. Лідерські дії в сучасному світі превалюють у всіх сферах дії
професійної діяльності керівника будь-якого рангу.
На нашу думку, доцільно виділити такі компоненти структури особистості
управлінського лідера: лідерська спрямованість, професійна компетентність та
лідерський потенціал особистості (комплекс особистісних якостей).
Лідерська спрямованість розглядається як складне системне утворення, що
детермінує саме лідерську поведінку особистості, ставлення до себе як до
лідера певної групи людей, до послідовників та охоплює систему мотивів, їх
взаємодію і відносини, які проявляються у мотивах, інтересах та цілях.
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Лідерська спрямованість має цілісну, багаторівневу структуру та включає 6
компонентів, а саме: специфічність, стійкість, інтенсивність спрямованості,
широта мотивації, дієвість спрямованості та рівень задоволеності статусом [1].
Професійна компетентність – компонент структури особистості лідера,
який розглядається як система внутрішніх ресурсів, необхідних для ефективних
дій у визначеному колі ситуацій, а також як досконале знання своєї справи,
сутності виконуваної роботи, розуміння складних зв’язків, явищ і процесів,
можливих способів і засобів, знання можливих наслідків конкретного способу
впливу, досвід практичного використання різних методів керівництва. Таким
чином, можна виділити наступні складові професійної компетенції: спеціальна,
соціальна, особистісна та індивідуальна [1].
Комплекс особистісних якостей та психологічних характеристик утворює
лідерський потенціал особистості, що включає:
- емоційну гнучкість – набір регулятивних якостей особистості керівника, а
саме особливості емоційних і вольових процесів, які безпосередньо беруть
участь у організації професійної діяльності;
- поведінкову

гнучкість,

тобто

комплекс

комунікативних

та

організаторських якостей, які сприяють ефективній роботі з людьми;
- когнітивну гнучкість, що розуміється як процесуальна властивість
інтелекту та проявляється, з одного боку, в умінні перебудувати, переоцінити
вже наявні способи дії, багатопланово підходити до можливості їх змін, з
іншого – сприяти вибору певної стратегії вирішення задачі управлінським
лідером органу державної влади.
Тобто, для підготовки управлінського лідера державного органу важливо:
накопичення досвіду професійної самореалізації, формування професійнозначимих лідерських якостей, мобілізація внутрішніх ресурсів особистості
управлінського лідера та формування готовності до управлінської діяльності.
Таким чином, ключовими групами компетенцій лідерів на державній
службі в Україні можна визначити наступні:
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1) Орієнтація

на

результат

–

це

спроможність

брати

на

себе

відповідальність, прогнозовано та послідовно діяти відповідно до визначених
цілей, з метою досягнення очікуваних результатів, здатність до управління
наявними ресурсами, враховуючи потреби та пріоритети організації. Орієнтація
на досягнення визначених результатів діяльності пов’язана із очікуваннями
щодо якості діяльності державних службовців, успішного впровадження
реформ, розвитку ефективної державної служби, здатної відповідати на
суспільні виклики та забезпечувати надання дієвих послуг населенню.
2) Аналітичне мислення – це здатність об’єктивно сприймати, вивчати та
викладати інформацію, що передбачає її узагальнення з різних джерел,
врахування деталей та тенденцій, визначення проблем, їх важливості та
причинно-наслідкових зв’язків; це здатність генерування нових ідей та різних
шляхів розв’язання проблем. Аналітичне мислення є основою для розвитку
довгострокового бачення, скоординованості та послідовності дій. Важливою є
спроможність обґрунтування діяльності та дотримання визначених стратегій
розвитку на основі аналітичного мислення та стратегічного планування,
розроблення політики, що є однією з ключових функцій державних службовців,
для забезпечення далекоглядності, поступовості дій на шляху розв’язання
наявних

проблем,

задоволення

суспільних

потреб

та

використання

можливостей.
3) Управління людськими ресурсами – це спроможність керівників
дотримуватися послідовного стратегічного підходу до управління персоналом,
нести відповідальність за планування людських ресурсів, добір кадрів, розвиток
їхньої спроможності та організацію діяльності на основі поточних та майбутніх
потреб організації, мотивування досконалої діяльності, визнання внеску
працівників у діяльність відомства та підтримку сприятливих умов праці, в
яких службовці максимально можуть реалізовуватися та сприяти досягненню
цілей організації. Управління людськими ресурсами пов'язане із визнанням
найвищої цінності людини та усвідомлення керівниками відповідальності за
управління підпорядкованих їм службовців на основі поваги до працівників,
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розвитку командної роботи, мотивування активної участі працівників, їх
професійного розвитку тощо.
4)

Ефективна комунікація – це здатність до ефективного обміну

інформацією як по горизонталі, так і по вертикалі, з метою досягнення
розуміння та підтримки на шляху реалізації цілей організації; це вміння чітко та
зрозуміло формулювати свою точку зору, враховуючи потреби аудиторії, в
різних умовах та з використанням різних форм (письмово та усно) та способів
комунікації; це спроможність прислухатися до інших та забезпечення
постійного зворотнього зв’язку. Важливим є усвідомлення керівниками
значення та відповідальність за налагодження співпраці між відомствами,
взаємодії в рамках організації по вертикалі та горизонталі, між керівниками
різних

рівнів,

колегами

для

забезпечення

прозорості,

обізнаності,

сфокусованості та скоординованості діяльності та взаємної підтримки на шляху
досягнення цілей.
Отже, керівники на державній службі в Україні відіграють важливу роль у
скеровуванні та впровадженні реформи державної служби . Саме тому важливо,
аби на державній службі були можливості для навчання та розвитку, з метою
підтримки керівників у виконанні ними ролі лідерів.
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СКЛАДОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
На

сьогоднішній

день

конкурентоспроможності

існує

об'єктивна

підприємств

потреба

України

шляхом

у

забезпеченні
інтенсифікації

інноваційних процесів. Вітчизняні технології не в повній мірі забезпечують
необхідні вартісні та якісні показники продукції, що є однією із головних
причин низького рівня конкурентоспроможності продукції на світових і
внутрішніх ринках.
Ключові слова: інновація, стратегія впровадження інновацій, інноваційна
діяльність, технологія інновацій, інноваційна стратегія.
Постановка проблеми. Традиційна інноваційна стратегія полягає у
підвищенні якості існуючого товару на існуючій технологічній базі. Наслідок
цього варіанту стратегічного розвитку може проявитись у послідовному
відставанні фірми спочатку в техніко-технологічному, а потім і в економічному
відношенні. Опортуністична стратегія орієнтується на продукт лідера ринку,
що не потребує високих витрат на наукові розробки. Як наслідок реалізації
стратегії - стійке положення на ринку. Разом з тим існує ризик швидкої втрати
цих переваг за рахунок зміни прихильності споживачів.
Імітаційна стратегія полягає в тому, що фірма купує ліцензії, заключає
ліцензійні угоди, витрачаючи мінімальні кошти на власні НДКР. Успіх в цьому
випадку може досягатись за умови високої кваліфікації робітників і постійної
підтримки досягнутого рівня.

418

Оборонна стратегія використовується на невеликих підприємствах, які
часто залежать від великих фірм (не відставати від інших і не претендувати на
лідерство - гасло стратегії).
Наступальна інноваційна стратегія полягає в тому, щоб бути першим на
ринку за рахунок високого рівня інновацій, кваліфікації кадрів. Для такого
варіанту стратегії характерні всі види ризику. Наступальний варіант
інноваційної стратегії дозволяє досягти певного рівня агресивності загальної
стратегії фірми та забезпечити відповідність певному рівню нестабільності
зовнішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та значення
інноваційних стратегій у діяльності підприємства завжди привертали увагу
дослідників. Значний внесок у науку в даній сфері зробили такі вітчизняні та
закордонні вчені як Ілляшенко С., Іванченко Г., Єфремов О., Денисенко М.,
Бондарчук Л., Шматько В., Гойко А., Ландик В., Лепа М., Друкер П., Шумпер
Й. та інші.
Метою статті є у широкому розумінні явище впровадження інноваційної
практики, що трактують як відкритий процес, де кожна із фаз пов'язана з
попередніми та наступними, в системі використання впровадження інновацій.
Виклад основного матеріалу. Фази першого застосування та дифузії
зазвичай мають значний вплив на процес народження та вдосконалення ідей.
Часто фази процесу впровадження інновації досить важко відокремити одну від
одної. Наприклад, система управління якістю відповідно до апробованих деінде
засад під час впровадження може бути значною мірою модифікована з огляду
на специфіку підприємства та нові, нетрадиційні види застосування інформації.
Розробка інноваційної стратегії передбачає вибір виду інновації. За
класифікацією інновацій тактика впровадження інновації розглядаються з
урахуванням трьох параметрів: сфери, якої вони стосуються; методу
впровадження; обсягу змін, які вони викликають.
Різновиди інноваційної практики з точки зору сфери застосування можна
поділили на два основні типи: технічні інновації та організаційні інновації.
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Технічні

інновації

пов'язані

з

продукцією,

що

виробляється

підприємством, впровадженням нових рішень у виробництво та технологіями.
Інновації

організаційного

характеру

змінюють

систему

управління

та

організацію процесу створення продукції або послуг.
З точки зору способу впровадження розрізняють системні інновації
(інкрементальні) та одиничні (стихійні).
Системні (інкрементальні) інновації постають на основі ухваленої на
підприємстві системи їх створення. Вони базуються передусім на пошуку
рішень щодо скорочення витрат, вдосконалення технологічних процесів, на
новій системі організації фірми у рамках визначеного процесу діяльності.
Інкрементальні інновації базуються на певному взірці створення ідей, на
модифікації ідей, що вже існують на ринку, або ж є унікальними розробками,
які можуть використовуватися на іншому підприємстві.
Системні інновації передбачають навчання персоналу підприємства та
участь у здійсненні відповідних заходів досить численної групи працівників
вищого та нижчого рівня. Показником системної праці над інноваціями є
існування на підприємстві спеціально створеного колективу, співпраця відділів
дослідження та розвитку з іншими підрозділами фірми, системність у створенні
нових виробів чи вдосконалені якості існуючих.
Одиничні

(стихійні)

інновації,

на

противагу

до

системних

(інкрементальних), є випадковими у діяльності підприємства. Вони не є
наслідком існуючої системи, а скоріше відповіддю на нові можливості або
загрози. Такими прикладами можуть бути пошук нового виду продукції,
придбання ліцензії, зміна технології виробництва чи системи управління, які
постають на підставі викликів середовища або ж аналізу стану підприємства,
що його здійснюють фахівці.
Впровадження

механізму

застосування

організаційних

інновацій

(несистемних) характеризується більшим ризиком, ніж системних, які постають
на підставі постійного накопичення знань та інформації.
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Радикальні інновації організаційного характеру зазвичай базуються на
впровадженні нового способу управління підприємством, який може привести
до зміни технології виробництва продукції та надання послуг. Радикальні
інновації організаційного типу можуть виникати на підприємствах, які бажають
посісти провідні позиції на ринку, а також тих, які з різних причин постають
перед необхідністю змінити засади функціонування. Такі інновації принципово
змінюють стратегію та способи управління фірмою. Прикладами можуть бути
впровадження колективної форми праці, виникнення нових структур завдяки
організаційним процесам або впровадження нових інформаційних систем, які
кардинально змінюють організаційні засади підприємства.
У рамках радикальних інновацій фірма зазвичай використовує нові
ресурси, створює нові для себе рішення в технологічно-виробничому або
організаційному вимірі. Організаційні радикальні інновації, як правило,
впроваджуються та розробляються стихійно, тоді як технічні можуть виникати
також внаслідок інкрементальних робіт над новими виробами або ж
вдосконалення технології, а також внаслідок одиничних впроваджень окремих
ідей.
Рекомбінаційні

інновації

полягають

у

використанні

існуючих

технологічних, організаційних та виробничих рішень з метою створення нових
різновидів продукції, технологій або систем управління. Рекомбінаційні
інновації, що стосуються систем управління, спрямовані на поєднання
існуючих виробничих функцій або різних технологічних рішень для
виробництва нової продукції.
Рекомбінаційні
підприємством,

інновації,

полягають

у

які

видозмінюють

поєднанні

різних

систему
типів

управління

організаційного

реформування (наприклад, структури, кадрової політики і т.д.) для створення
нових рівнів якості у підрозділах, де вони раніше не існували, або для
створення

нових

методів

та

засобів

управління

(об'єднання

відділів,

перенесення повноважень, використання існуючих мотиваційних систем обліку
зарплати в тих підрозділах підприємств, де вони раніше не використовувалися).
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У процесі рекомбінаційних інновацій зазвичай використовуються ресурси та
інформація підприємства.
Модифікаційні інновації створюються з метою реагування фірми на
потреби клієнтів або поведінку конкурентів і полягають у незначних змінах
існуючого асортименту продукції, технологій та систем управління з метою їх
вдосконалення. Модифікації не змінюють функції виробів або процеси
виробництва (наприклад, підвищення якості, зменшення витрат внаслідок
використання нових матеріалів, запровадження додаткової функції виробу).
Вони є наслідком тісних взаємин підприємства з клієнтами та гострої
конкуренції за задоволення їхніх потреб.
Таким чином, під час створення концепції або впровадження інновації
істотне значення відіграють стосунки із постачальниками та споживачами,
внаслідок чого може відбуватися постійний обмін інформацією та створення
партнерських відносин. Фірма також може тісно співпрацювати із зовнішніми
дослідницькими центрами. Свої ідеї підприємство може генерувати самостійно,
підтримуючи із зовнішніми суб'єктами періодичні контакти.
Ефективне формування інноваційної стратегії починається з визначення
того, куди підприємство має рухатися, яку довгострокову позицію на ринку
воно збирається зайняти в результаті впровадження інновації, тобто з
розробленням місії та цілей.
Місія підприємства завжди дуже індивідуальна. Вона «відділяє» одне
підприємство від іншого і наділяє його власними відмінностями, напрямом
діяльності та шляхом розвитку.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
інтелектуальні ресурси (матеріальні, організаційні та фінансові) є передумовою
і умовою інноваційного процесу і складають об'єктивну характеристику
інноваційного потенціалу підприємства. Кожна складова інноваційного
потенціалу оцінюється по ряду параметрів. Сукупний інноваційний потенціал
та сучасні складові процесу впровадження інновацій на підприємстві являє
собою складну функцію потенціалів окремих видів ресурсів, яка повинна бути
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предметом конкретного творчого аналізу в кожному випадку. Підприємству
важливо проаналізувати внесок кожного інноваційного ресурсу підвищення
ефективності підприємства, повна реалізація якого може бути здійснена при
найменших фінансових вкладеннях. При цьому істотним фактором є час короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий період, та механізм
впровадження інноваційної стратегії для системи ефективного функціонування.
У підприємств з'являється ефективний інструмент оцінки інноваційних
можливостей, а також вибору ймовірно реалізованих стратегій технологічного
розвитку. На етапі розробки стратегічних планів та впровадження систем и
інноваційної діяльності підприємство може виключити з числа розглянутих
альтернатив нездійсненні (з точки зору фінансового забезпечення) проекти і
уникнути

в

подальшому

проблеми

упущеної

вигоди,

зумовлені

заморожуванням інноваційних проектів.
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Триває новий етап реформи децентралізації. 6 травня 2020 року Кабінет
міністрів України затвердив перспективний план формування територій
об’єднаних

громад

Вінницької

області.

Проекти

розпоряджень

КМУ

розроблено відповідними обласними державними адміністраціями спільно з
Міністерством розвитку громад та територій України відповідно до чинного
законодавства. Згідно з діючими нормативно-правовими актами у Вінницькій
області передбачено 63 спроможні (об’єднані) територіальні громади та 6
районів.
Ключові слова: децентралізація, спроможні об’єднані територіальні громади
(ОТГ), реформування місцевого самоврядування, Кабінет міністрів України
(КМУ), Вінницька область.
Адміністративний поділ Вінницької області до початку реформи місцевого
самоврядування визначав 27 адміністративних районів і 6 міст обласного
значення, до складу яких входять 18 міст, 29 селищ міського типу, 1458
сільських населених пунктів (станом на 1 липня 2013 року).
Найбільші

міста:

Вінниця,

Жмеринка,

Могилів-

Подільський, Хмільник, Козятин.
Адміністративний центр — місто Вінниця.
Із

затвердженням

перспективного

плану

формування

територій

об’єднаних громад Кабінетом міністрів України передбачено 63 спроможні
(об’єднані) територіальні громади у Вінницькій області. А саме: Барська ОТГ,
Копайгородська ОТГ, Бершадська ОТГ, Джулинська ОТГ, Агрономічна ОТГ,
Вороновицька ОТГ, Луко-Мелешківська ОТГ, Стрижавська ОТГ, Якушинецька
ОТГ, Гайсинська ОТГ, Краснопільська ОТГ, Кунківська ОТГ, Северинівська
ОТГ, Станіславчицька ОТГ, Іллінецька ОТГ, Дашівська ОТГ, Калинівська ОТГ,
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Іванівська ОТГ, Глуховецька ОТГ, Махнівська ОТГ, Самгородська ОТГ,
Крижопільська ОТГ, Городківська ОТГ, Липовецька ОТГ, Турбівська ОТГ,
Літинська ОТГ, Вендичанська ОТГ, Яришівська ОТГ, Мурованокуриловецька
ОТГ, Брацлавська ОТГ, Немирівська ОТГ, Райгородська ОТГ, Оратівська ОТГ,
Піщанська ОТГ, Студенянська ОТГ, Погребищенська ОТГ, Теплицька ОТГ,
Соболівська ОТГ, Гніванська ОТГ, Сутисківська ОТГ, Тиврівська ОТГ,
Вапнярська ОТГ, Томашпільська ОТГ, Ободівська ОТГ, Тростянецька ОТГ,
Тульчинська ОТГ, Шпиківська ОТГ, Жданівська ОТГ, Уланівська ОТГ,
Бабчинецька ОТГ, Чернівецька ОТГ, Чечельницька ОТГ, Ольгопільська ОТГ,
Джуринська ОТГ, Мурафська ОТГ, Шаргородська ОТГ, Ямпільська ОТГ,
Вінницька ОТГ, Жмеринська ОТГ, Козятинська ОТГ, Могилів-Подільська ОТГ,
Ладижинська ОТГ, Хмільницька ОТГ. Деталі та роз’яснення відображені у
розпорядженні КМУ від 6 травня 2020 р. № 512-р.
17 липня 2020 року Верховна Рада України більшістю голосів затвердила
Постанову «Про утворення та ліквідацію районів», проект якої зареєстровано за
№3650. Вказаною Постановою Верховної Ради України передбачено утворити
6 районів у Вінницькій області: Вінницький район, Гайсинський район,
Жмеринський район, Могилів-Подільський район, Тульчинський район,
Хмільницький район.
Таким чином у Вінницькій області створено:
Вінницький район (з адміністративним центром у місті Вінниця) у складі
територій

Агрономічної

сільської,

Вінницької

міської,

Вороновицької

селищної, Гніванської міської, Іллінецької міської, Липовецької міської,
Літинської селищної, Лука-Мелешківської сільської, Немирівської міської,
Оратівської селищної, Погребищенської міської, Стрижавської селищної,
Сутисківської

селищної,

Тиврівської

селищної,

Турбівської

селищної,

Якушинецької сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом
Міністрів України;
 Гайсинський

район (з адміністративним центром у місті Гайсин) у складі

територій Бершадської міської, Гайсинської міської, Дашівської селищної,
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Джулинської сільської, Краснопільської сільської, Кунківської сільської,
Ладижинської

міської,

Ободівської

Райгородської

сільської,

сільської,

Соболівської

Ольгопільської

сільської,

Теплицької

сільської,
селищної,

Тростянецької селищної, Чечельницької селищної територіальних громад,
затверджених Кабінетом Міністрів України;
 Жмеринський

район (з адміністративним центром у місті Жмеринка) у

складі територій Барської міської, Джуринської сільської, Жмеринської міської,
Копайгородської селищної, Мурафської сільської, Северинівської сільської,
Станіславчицької сільської, Шаргородської міської територіальних громад,
затверджених Кабінетом Міністрів України;
 Могилів-Подільський

Могилів-Подільський)
Вендичанської

у

район (з адміністративним центром у місті
складі

територій

селищної,

Мурованокуриловецької

селищної,

Бабчинецької

сільської,

Могилів-Подільської
Чернівецької

селищної,

міської,
Ямпільської

міської, Яришівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом
Міністрів України;
 Тульчинський

район (з адміністративним центром у місті Тульчин) у

складі територій Брацлавської селищної, Вапнярської селищної, Городківської
сільської, Крижопільської селищної, Піщанської селищної, Студенянської
сільської, Томашпільської селищної, Тульчинської міської, Шпиківської
селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 Хмільницький

район (з адміністративним центром у місті Хмільник) у

складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської
сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської,
Самгородоцької

сільської,

Уланівської

сільської,

Хмільницької

міської

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Згідно з Постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі
територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до
складу відповідного району.
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Постановою

ліквідовано

всі

райони

в

областях

згідно

чинним

адміністративно-територіальним поділом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ТА
КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ
У даній статті висвітлені такі аспекти: дослідження мотиваційних методів
кар’єрного просування персоналу підприємств, сутність системи розвитку
персоналу.
Ключові слова: мотивація, персонал, управління, кар’єрне зростання, розвиток
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«Не важливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся», –
Конфуцій
За

умов нинішньої ринкової

економіки

досить

актуально

постала

проблема дослідження методів кар’єрного просування персоналу підприємств.
Тому перед багатьма науковцями постала потреба в їхньому дослідженні,
згрупуванні та виокремленні тих методів мотивації, які будуть найбільш
ефективні для підприємств.
Мотиваційні методи кар’єрного розвитку персоналу підприємств дають
можливість контролювати кар’єру персоналу, покращувати їхню роботу.
Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що останнім
часом

зростає

значення

кар’єри персоналу на підприємствах. Більшість

підприємств зацікавлені в тому, щоб розвивати своїх працівників, тим самим
допомагати їм рухатись по кар’єрній драбині, що, об’єктивно сприяє зростанню
важливості їх мотивації та значенню мотиваційних заходів щодо управління
кар’єрою персоналу підприємств.
Дослідження кар’єри персоналу підприємств є необхідним елементом
управління персоналом, адже саме персонал є найважливішим ресурсом
функціонування підприємства. Тому, розкриваючи тему кар’єрного розвитку,
можна

приділити значну увагу

покращенню роботи

персоналу, задля

зростання його продуктивності праці.
Система розвитку персоналу – це сукупність організаційних структур,
методик, процесів і ресурсів, що необхідні для ефективного виконання завдань
у

сфері

розвитку

запитів працівників,

персоналу,
пов’язаних

а

також
із

оптимального

самореалізацією,

задоволення
професійною

підготовкою і кар’єрою. Вона повинна відповідати потребам працівників
в

отриманні

та підвищенні професійної підготовки протягом усієї їхньої

трудової діяльності на всіх рівнях кваліфікації і відповідальності. [1]
Досліджуючи

досвід

закордонних

підприємств,

виявили,

що

там

найпоширенішими є такі системи, методи і методики оцінки персоналу, які
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дозволяють виявити і розкрити потенціал кожного співробітника і направити
позитвні результати на реалізацію стратегічних цілей компанії.
Виділимо основні з них:
Система Management by Objectives (MBO) - управління результативністю.
Суть цього підходу полягає в тому, що для співробітника формується список
основних завдань (критеріїв роботи) в єдиному стандарті. Стандарт цей, як
правило, включає найменування, опис і вагомість завдання, а 12 також
плановані і фактичні показники її виконання (із зазначенням відповідних
одиниць виміру) в загальному списку завдань об'єкта управління. В даному
випадку дуже важливо, щоб виконання кожного завдання піддавалося
вимірюванню. Після закінчення затвердженого періоду співробітник і керівник
оцінюють виконання кожної мети (як правило, у відсотках) і всього особового
плану співробітника. [2]
Система «360 градусів» була створена з метою підвищення об'єктивності
оцінки. Ця система передбачає, що в ході процедури оцінки опитують колег,
керівників, підлеглих і клієнтів співробітника; це призводить до зниження
суб'єктивізму оцінки. Процедура проводиться в кілька етапів: спочатку
визначають

критерії

оцінки,

складаються

опитувальники,

проводиться

анкетування, в кінці аналізуються результати і розробляється план розвитку
недостатньо розвинених компетенцій. Важливо правильно визначити критерії
оцінки, які не можуть бути однаковими для різних посад. Для кожної посади
визначається своє коло компетенцій з заздалегідь розробленими індикаторами
для оцінки - поведінковими прикладами. Плюс даної системи оцінки полягає в
її відносній простоті. Однак слід врахувати, що при проведенні масштабного
дослідження ускладняється процес обробки отриманих даних. Крім того,
необхідні чітко вироблені критерії оцінки. [3]
Метод

комітетів. Оцінка проводиться групою експертів і націлена на

з'ясування здібностей кандидата, що дають йому право претендувати на інші
посади, зокрема висунення на підвищення. Оцінка в узагальненому вигляді
укладає наступні чотири дії: вибір оцінюваних якостей, показників діяльності
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працівника; використання різних методів збору інформації; оцінна інформація
повинна давати комплексне уявлення про людину; порівняння реальних
якостей

співробітника

з

необхідними.

Досліджувані

набори

якостей

розробляються з урахуванням завдань, які виконуються за посадою. Зазвичай
таких якостей набирається від 5 до 20.
Метод незалежних суддів. Незалежні члени комісії – 6-7 осіб задають
співробітнику, що атестується різноманітні питання. Процедура нагадує
перехресний допит за різними сферами діяльності працівника. Перед суддею
розташовується комп'ютер, на якому він натискає клавішу "+" в разі правильної
відповіді і, відповідно клавішу "-" – у разі неправильної відповіді. По
завершенні процедури програма видає висновок. Можлива і ручна обробка
відповідей працівника, тоді правильність відповідей заноситься у попередньо
складений бланк.[4]
«Центр оцінки» – це один з методів комплексної оцінки персоналу,
заснований на використанні взаємодоповнюючих методик, орієнтований на
оцінку реальних якостей співробітників, їх психологічних і професійних
особливостей, відповідності вимогам посадових позицій, а також виявлення
потенційних можливостей фахівців. «Центр оцінки» успішно вирішує наступні
задачі: оцінка професійних знань і навичок персоналу; оперативне управління
персоналом; навчання персоналу; розвиток навичок оцінки. Компоненти
«Центру оцінки»: інтерв'ю з експертом, в ході якого відбувається збір даних
щодо знань та досвіду співробітника; тести (психологічні, професійні, загальні);
коротка презентація учасника перед експертами та іншими учасниками; ділова
гра; біографічне анкетування; опис професійних досягнень; індивідуальний
аналіз конкретних ситуацій (case-study); експертне спостереження. Переваги
«Центру оцінки»: несе в собі елементи стратегії компанії; «Центр оцінки»
дозволяє отримати максимально об'єктивну оцінку в порівнянні з іншими
методами; «Центр оцінки» дозволяє найбільш раціонально вкладати гроші в
розвиток персоналу; забезпечується розуміння і чіткість в оцінці персоналу
всіма співробітниками компанії; сама процедура «Центр оцінки»
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вже є

сходинкою до розвитку персоналу. До недоліків можна віднести: процедура
«Центру оцінки» в цілому дорожче, ніж проведення тестування або
інтерв'ювання співробітників; для проведення «Центру оцінки» часто потрібно
більше часу, ніж на тестування; для «Центру оцінки»

потрібна підготовка

спостерігачів з числа співробітників Компанії, що вимагає від них приблизно 3
дні .[5]
Метод ділових ігор. Оцінка персоналу здійснюється в рамках спеціально
розроблених імітаційних і розвиваючих ділових ігор. До оцінки залучаються як
самі учасники ділових ігор, так і експерти-спостерігачі. Атестаційні ділові ігри
проводяться, як правило, на результат, що дозволяє оцінити готовність
персоналу до вирішення поточних і майбутніх завдань, а також індивідуальний
внесок кожного учасника гри. Цей метод оцінки може використовуватися для
визначення ефективності командної роботи персоналу.
Метод

стандартних

оцінок.

Здійснюється

керівництвом.

Керівник

заповнює спеціальну форму стандартних оцінок, оцінюючи окремі аспекти
роботи працівника на протязі атестаційного періоду по стандартній шкалі.
Однак метод стандартних оцінок страждає рядом серйозних недоліків. Поперше, атестацію проводить одна людина – керівник, що передбачає високий
ступінь суб’єктивності та односторонності оцінки. Хоча він повинен приймати
до уваги тільки професійні якості працівників, на оцінці можуть відобразитись
особистісні взаємовідносини з підлеглими. По-друге, стандартна шкала не
враховує особливостей професійної діяльності кожного окремого працівника,
що може вплинути на якість оцінки.
Метод вирішальних ситуацій. Для використання цього методу фахівці з
оцінки готують список описів «правильної» і «неправильної» поведінки
працівників у типових ситуаціях – «вирішальних ситуаціях». Ці описи
розподіляються по рубриках відповідно до характеру роботи. Далі особа, що
проводить оцінку, готує журнал для записів по кожному оцінюваному
працівнику, в який вносить приклади поведінки по кожній рубриці. Пізніше цей
журнал використовується при оцінці ділових якостей співробітника. Зазвичай
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даний метод використовується в оцінках, що виносяться керівником, а не
колегами та підлеглими.[4]
Управління результативністю (Performance Management) і управління
компетенціями (Competence Management) - підтримують процес безперервного
розвитку

людського

потенціалу

в

організації.

Мета

управління

результативністю та управління компетенціями - безперервне досягнення
високої продуктивності мотивованим

і

розвиненим

колективом.

Ці

підходи зосереджені на максимальному розвитку співробітників і визначають
способи оптимального докладання

їх

потенціалу

організації.

Управління результативністю

спрямовані

на

і

для

досягнення

управління

цілей

компетенціями

розвиток здібностей, потрібних для виконання роботи. Вони

дозволяють накопичувати знання, здобувати вміння, досвід, навички, формують
систему відносин, норм, цінностей,
спрямовані

на

поглядів

і

принципів

(знань),

які

професійне виконання роботи. Цикл розвитку і тут

знаходиться в центрі уваги і складається з

наступних

етапів:

планування

результатів, коучинг, оцінка результатів(атестація) і розвиток.
Цикл навчання Колба (Kolb's Learning Cycle) - цей процес інтуїтивного
навчання, або навчання на практиці, зустрічається у всіх

чотирьох

перерахованих теоріях менеджменту. Результатом застосування цього процесу
разом з процесом свідомого навчання, або навчання в рамках освітніх програм,
служить зміна індивідуального і колективного поведінки. Два даних процесу
навчання, а також індивідуальне навчання, цикл PDCA і групове навчання важливі принципи TPS, з їх допомогою створюються умови для ефективних
змін в організаціях. Цикл навчання Колба складається з наступних чотирьох
етапів:
 отримання досвіду «з перших рук»;
 звернення до цього досвіду, роздум над його результатами, оцінка
отриманого досвіду;
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 підведення підсумків роботи і перетворення отриманих вражень
вправила,

поняття,

гіпотези,

моделі

і

теорії

з

метою

розвитку

здатності приймати рішення в аналогічних ситуаціях;
 експериментальна

перевірка

цих

ідей,

результатом

якої

стануть зміни в поведінці і придбання нового досвіду. [6]
Коучинг.

Здійснюється

методом

безпосереднього

досвідченого працівника більш досвідченим,

навчання

менш

у процесі їх взаємодії.

Відбувається у формі наставництва, консультування. Ефективний інструмент
персонального та особистісного розвитку, який сприяє розкриттю та реалізації
внутрішнього потенціалу людини й підвищенню на цій основі ефективності
праці. У наставника є можливість довести свою компетентність у даній сфері,
тим самим показавши, що готовий для подальшого зростання.
Існує достатньо багато різноманітних методів оцінки персоналу, та слід
розуміти, що вони є індивідуальними. Підбираючи метод оцінки кадрів для
підприємства необхідно обов’язково враховувати

структуру підприємства,

характер діяльності персоналу, цілі оцінки. Треба розуміти, що кожен метод
оцінки має свої сильні та слабкі сторони, тому для їх ефективного використання
варто правильно підібрати потрібний метод оцінки персоналу для певного
підприємства.
Управлінцям слід розуміти, що процвітання підприємства в цілому
залежить від кожного працівника, тому краще розвивати весь персонал,
надаючи можливість проявити себе кожному, тим самим сприяючи їх
кар’єрному

зростанню.

Турбота

про

саморозвиток

та

удосконалення

професійної майстерності працівників повинна бути пріоритетом серед
стратегічних цілей компаній на шляху до процвітання.
Можливість кар’єрного зростання являється ключовим мотиваційним
стимулом для багатьох працівників.
У співробітника з низькою мотивацією та без можливості подальшого
кар’єрного розвитку досить таки швидко настає «професійне вигорання», що в
подальшому призводить до низької продуктивності праці.
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Для того, щоб робота будь-якого підприємства була максимально
успішною, приносила прибуток власникам та задоволення гостей треба
фокусувати свою увагу на процесі управління та розвитку персоналу. Варто
дуже відповідально підходити до цього процесу, приділяючи особливу увагу
навчанню працівників, постійному розвитку та покращенню знань, не
нехтуючи загальною атмосферою в колективі та умовами праці співробітників.
Для керівника є дуже важливим вміти відрізняти потреби працівників, які
постійно змінюються, адже не можна бути впевненому в тому, що мотивація,
яка позитивно вплинула один раз на кар’єрне просування працівника,
ефективно вплине вдруге.
Що ж до персоналу підприємств, то головна його задача – працювати,
ефективно використовувати мотивацію щодо роботи та стрімко розвивати свою
кар’єру.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
У статті представлені основні тенденції зміни корпоративної поведінки
публічних службовців. Аналізуються проблеми зайвого корпоративізму, що
впливають на професіоналізм чиновників, які стають додатковою перешкодою
для модернізації державного управління. Представлений алгоритм якісної
зміни корпоративної культури публічної служби.
Ключові слова: корпоративна культура, професійна поведінка, публічне
управління, публічна влада, службовці.
Постановка проблеми. Професійна поведінка відображає внутрішні
установки, норми, цінності, рівень професіоналізму і розвиток особистих
якостей - по суті все це є елементами професійної культури. Спроба впливу на
вдосконалення професійної культури - це спосіб конструктивного впливу на
професіоналізм і компетентність, а також морально-етичні погляди публічних
службовців. Бажану поведінку можна прогнозувати і стимулювати за
допомогою певних установок, системи цінностей або професійної моделі, які
виробляються в рамках професійної культури. У той же час обов’язково
враховувати вже сформовані корпоративні відносини. Впровадження нової
філософії, де декларуються прогресивні цінності, нові управлінські технології, є
тривалим і складним процесом, штучно впроваджувані нові традиції та ідеали
починають конфліктувати зі сформованими на практиці.
Тобто на особистісному рівні конкретних публічних службовців при
формуванні корпоративної культури відбувається переорієнтація на затребувані
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у внутрішньому середовищі, але не найефективніші з точки зору цілей
державної служби управлінські технології діяльності.
Мета статті
професіоналізм

аналіз проблеми зайвого корпоративізму, що впливає на
чиновників,

які

стають

додатковою

перешкодою

для

модернізації державного управління та розробка алгоритму якісної зміни
корпоративної культури публічної служби.
Виклад основного матеріалу. Основні тенденції розвитку корпоративної
культури державної та муніципальної служби склалися відповідно рівням і
сферам її реалізації. Сьогодні середній, корпоративний рівень регіональних і
територіальних органів є найбільш значущими у формуванні професійної
культури державної та муніципальної служби. Цей рівень в свою чергу
характеризується

загальними

тенденціями

домінування

компонент

адміністрування, авторитаризму і бюрократизму.
Згідно з результатами досліджень, найбільш характерними рисами
типовою для сучасної ситуації корпоративної поведінки сучасного державного і
муніципального службовця є: досить високий комунікативний потенціал;
хороша підготовка до виконання своєї роботи і, як правило, зацікавленість в її
якості; навички організатора [4]. Але найчастіше працівник не ініціативний,
його творчі здібності недостатньо розвинені; він орієнтований на внутрішнє
управлінське середовище.
Аналіз особливостей професійної поведінки публічних

службовців

дозволив виявити, що основу їх поведінкової моделі складають: орієнтація на
оцінку діяльності керівництвом, а не населенням; дисциплінованість і
дотримання інструкцій; закритість.
Подібна корпоративна основа для побудови управлінської культури
публічних службовців, незважаючи на всі демократичні і етичні починання,
веде до недостатнього рівня професіоналізму і моральної стійкості чиновників,
збільшення рівня корупції, нехтування інтересами суспільства і держави,
правами людини. Так, при розгляді корупції провідним мотивом хабародавців
Е.А. Ліхачової називається задоволення корпоративних інтересів - 48,1%, для
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порівняння - задоволення особистих цілей становить 39,2%, а задоволення
інтересів родичів, подружжя, знайомих - 13,3% [3].
Органи державної влади, незважаючи на свою специфіку, розвиваються за
тими ж законами, що і будь-яка організація. Їх функціональні можливості
залежать не тільки

від правового статусу, внутрішньої

структури і

контрольованих ресурсів, а й від стану організаційного та корпоративного
середовища. Складові корпоративного середовища неформальні (корпоративні)
відносини істотно впливають на ефективність функціонування структур
державного управління та муніципального самоврядування і діяльність
кожного окремого працівника. Від характеру корпоративних відносин багато в
чому

залежать

ступінь

інтеріоризації

працівниками

місії

державного

управління і місцевого самоврядування та рівень готовності до її виконання.
Конструктивні

корпоративні

відносини

підвищують

результативність

публічного управління, а їх деформація перешкоджає досягненню ефекту
управління, про що І.М. Воронін писав ще 10 років тому [2].
Слід врахувати, що діє в даний час модель публічного управління
орієнтована на досягнення результатів, вимірюваних в певних цифрових
показниках, акцент зроблений на формування особистісних установок,
міжособистісних відносин і зразків поведінки. До цього не готові самі органи
влади.
З матеріалів досліджень відомо, що службовці органів державної влади все
ще не до кінця розуміють суть і призначення поточних перетворень
українського суспільства, їх участь в модернізації системи управління
недостатня, а праця не цілком ефективна. На практиці безпосередній контакт
державних і муніципальних службовців з населенням для надання послуг як і
раніше часто імітує професійну діяльність (різноманітні «відписки», пере
направлення «По інстанціях» і т.д.). Такий результат пов’язаний з надлишком
канцелярської роботи, недостатньою орієнтованістю на сумлінне виконання
посадових обов’язків, розмитістю службових інструкцій для різних рівнів
державної та муніципальної служби, існуючими стереотипами корпоративної
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культури. За рахунок цих факторів, що впливають на мотивацію і
професіоналізм державних службовців, відбувається падіння рівня професійної
культури чиновників. Це стає додатковою перешкодою для модернізації
державного управління.
Крім того, визнано, що цінності та культурні стереотипи слабо схильні до
цілеспрямованих управлінських впливів і буде потрібно час для прояву
значущого ефекту.
Корпоративні відносини, що формуються в органах влади, представляють
собою систему неформальних міжособистісних відносин, наявність якої є
наслідком розуміння і прийняття ними єдності цілей і завдань. Схильність до
бюрократизації

корпоративних

відносин

виробляється

головним чином

адміністративною практикою державного і муніципального управління.
В умовах діяльності органів державного і муніципального управління
досвід корпорацій може бути застосований з істотними коректуваннями, однак
доречність такої аналогії не представляє сумніви. Представляється можливим
наступний алгоритм дій, необхідних для якісної зміни корпоративної культури:
- діагностика цінностей і установок публічних службовців адміністрацій;
- конструювання оптимального, бажаного образу органу влади;
- розкладання цього образу на ряд взаємопов’язаних базисних цінностей;
- просування цих цінностей, при цьому вирішальну роль набуває фактор
керівника і найбільш авторитетних публічних службовців, які своєю
повсякденною поведінкою повинні переконувати в непохитності прийнятих
норм і цінностей;
- формування списку «антицінностей», що створюють комплекс загроз для
репутації органу влади і перешкоди для ефективного виконання ним належних
функцій, роз’яснення негативних наслідків їх затвердження;
- створення громадської думки всередині організації, що працює на
просування цінностей в необхідному напрямку;
- коригування нормативної бази, яка закріплює норми поведінки, що
відповідають прийнятим цінностям - Кодексу поведінки.
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Формулюючи ці завдання, не можна не усвідомлювати всі складнощі їх
реалізації.
Найважливішою

проблемою

впровадження

ціннісно-раціонального

управління корпоративною культурою державних і муніципальних службовців
є деформований корпоративізм. В.П. Бабінцев зазначає, що сама по собі
групова солідарність є одним з нейтральних умов досягнення колективних
цілей і професійних інтересів[1].
Відтворення у свідомості і поведінці бюрократичного погляду на
реальність, загальне переконання в корумпованості всієї соціальної групи
чиновників призводить до легітимації в системі корпоративних цінностей
розкрадання в усіх сферах, включаючи інтелектуальну.
Серед факторів, що стримують утворення нової корпоративної культури
державної та муніципальної служби, можна виділити:
- відсутність позитивного прикладу з боку керівників, які своєю
поведінкою часто відкидають проголошувані корпоративні цінності служіння
державі і суспільству;
- сформована система відбору і просування кадрів публічної служби на
основі знайомств, а не професійних якостей, наслідком якого є помітне число
чиновників з непрофільних освітою, невідповідними виконуваних завдань
особистими і професійними даними;
- недостатнє стимулювання нагородами і привілеями службовців, які
підтримують цінності публічної служби і є прикладом поведінки для колег;
- слабка представленість в програмах навчання службовців навчальних
курсів з етики, профілактики корупційної поведінки, організаційної культури,
тренінгів з надання послуг.
Управління формуванням системи корпоративних відносин в виконавчих
органах влади має на увазі використання технологій, які створюють сприятливі
умови для появи тенденцій розвитку колективізму і зниження ризику
деформації корпоративного середовища.
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Серед факторів, що стримують утворення нової корпоративної культури
державної та муніципальної служби, були виділені відсутність позитивного
прикладу з боку керівників, що актуалізує питання заміни, або «озеленення»
кадрового корпусу на регіональному рівні; що склалася система відбору кадрів
на основі протекцій, яка привела до низької професіоналізації чиновників;
недостатня увага до етики, профілактики корупційної поведінки.
Бюрократизація галузі сама по собі не є негативним процесом і відображає
ускладнення

завдань

державного

управління,

відбиваючись

на

статус

державних цивільних службовців. Корпоративність як основа для побудови
управлінської культури публічних службовців, незважаючи на всі демократичні
і етичні зміни останніх років, стає причиною зниження рівня професіоналізму і
моральної стійкості чиновників, поширенню корупції.
Висновки.

Актуальними

орієнтирами

практики

створення

нової

корпоративної культури для державних і муніципальних службовців є постійна
регуляція поведінки державних і муніципальних службовців, створення
організаційних передумов професіоналізації їх діяльності, орієнтація на
інновації і зворотний зв'язок з населенням.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена кримінологічній характеристиці осіб, що вчиняють
злочини,

пов’язані

з

порушенням

державних

соціальних

стандартів.

Проаналізовано сучасний стан вивчення причин і умов злочинів у сфері
господарювання України. Визначено ознаки структури особи злочинця, які
мають першочергове значення у детермінації даного виду злочинів.
Ключові слова: детермінанти; причина; умова; злочинність; суб’єктивний та
об’єктивний

характер;

економічні

причини;

правові

фактори;

правосвідомість.
Постановка проблеми. Важелем у формуванні

всього державного

механізму є проблема детермінації злочинів, учинених службовими особами у
сфері господарської діяльності, має велике практичне значення у протидії
злочинності в цілому. В умовах перехідної економіки в нашій державі
законодавство у сфері господарських відносин має значну кількість прогалин і
це дає реальну можливістю незаконного збагачення.
Завдяки вивченню кримінологічної характеристики особи злочинця, чиї дії
пов’язані із порушенням державних соціальних стандартів зумовлена тим, що
сприяє ефективній протидії злочинності зазначеної сфери, під час проведення
як оперативно-розшукових заходів, так і слідчих дій. Така характеристика надає
можливість

правильно

розв’язувати

проблеми

щодо

індивідуальної

відповідальності та покарання, виявляти причини й умови, що впливають на
вчинення аналізованого виду злочину.
Ефективне

запобігання

злочинності,

насамперед,

потребує

чіткого

розуміння причин (причини) або казуальності злочинів у сфері економіки.
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Ступінь

розробленості

проблеми.

Питанням

кримінологічної

характеристики особи злочинця в різні періоди приділяли увагу такі
дослідники: Ю. М. Антонян, В. В. Голіна, П. С. Дагель, І. М. Даньшин, А. І.
Долгова, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, О. Дудоров, А. П. Закалюк, А. Ф.
Зелінський, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Г. Кулик, Н. С. Лєйкіна, Г. М.
Міньковський, Ч. Ломброзо, В. В. Лунєєв, І. С. Ной та ін.
Мета статті полягає дослідити детермінанти, що впливають на вчинення
злочинів службовими особами у сфері господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу. Детермінація злочинності є багатогранною,
яка охоплює різні суспільні відносини, процеси, які є предметом дослідження
таких суспільних наук. як філософії та психології, а також соціології та
соціальної психології. Вирішення проблеми детермінації злочинів у сфері
господарської

діяльності

викликає

необхідність

дослідження

основних

суспільних економічних процесів, ринкових утворень, суспільної діяльності,
що здійснюється службовими особами у сфері господарювання [9, с. 22].
Загалом у кримінології поняття «причини злочинності» охоплює комплекс
взаємодіючих детермінант, які зумовлюють злочинність. Універсальний
словник української мови визначає детермінант (віл лат. мови – determinans –
той, що визначає) – причина, що є визначальною для виникнення явища [12, с.
212].
Детермінізм, як філософська категорія, як матеріалістичний принцип, що
стверджує причину зумовленість усіх явищ природи, суспільства і людської
психіки, зокрема людської волі [20, с. 100].
У вітчизняній психології сформувався новий вид детермінізму, за яким
вважають, що активність свідомості людей визначається їх способом життя.
Основним пояснювальним принципом для психіки людини стало
положення про те, що змінюючи реальний, незалежний від свідомості світ своєї
предметної діяльності, людина змінює свою свідомість і себе [16, с. 99].
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Соціологічна наука розглядає детермінізм, як фактори природного
середовища, при цьому розглядають як незалежні змінні, що впливають на ті чи
інші характеристики суспільства – залежні перемінні [18].
На наш погляд, детермінанти що спонукаю на вчинення злочинів, як
правило це об'єктивні і суб'єктивні явища, що активізують психічну діяльність
особи на кримінальну поведінку, котрі мають належний зв'язок між собою.
Більшість авторів пропонують використовувати термін “детермінація
злочинності”, коли йдеться про причини та умови злочинності. Як зазначають
О.М.Бандурка і Л.М.Давиденко, поняття детермінації є похідним від слів
«детермінант», «детермінувати».
Поряд з термінами «детермінанти», «обставини» у різноманітних
значеннях використовується термін «фактор»– це причина, рушійна сила
процесу, яка визначає його характер, окремі риси; група причин, об’єднаних
якоюсь ознакою. Ми поділяємо думку тих авторів, які розуміють фактор і як
причину, і як умову (необхідну й супутню), і як явище, яке перебуває з ними у
функціональному зв’язку, а також визначений стан соціальних процесів та
явищ, їх взаємозумовлених сполучень [1, с. 32–33].
Н.Ф. Кузнєцова підкреслювала, що у детермінантах злочинності необхідно
розрізняти соціальні явища, що її породжують і здійснюють несприятливі зміни
стану і динаміки. Останні впливають на: а) інтенсивність дії явищ першої групи
(наприклад, ослаблення боротьби зі злочинністю в певному регіоні); б) масштаб
дії явищ першої групи (поява нових районів певного регіону); в) формування
нових «ланцюгів спричинення» (наприклад, обстановка надзвичайного стану)
[10, с. 15].
У кримінології

існують

різні

підходи

до

класифікації

теорій

(концепцій) детермінації злочинності:
 кондиціоналістський, традиційний (в якості причини злочинності
розглядається

вплив

зовнішніх

чинників);

традиційно-діалектичний

та

інтеракціоністський, який розглядає причини злочинності як результат
взаємодії соціального середовища і людей (А.І. Долгова) [5, с. 252-258];
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 казуальний підхід, який знаходиться у кореляційному зв'язку із
показниками

злочинності

і

на

пізнанні

тих

закономірностей,

яким

підпорядкована динаміка злочинності в соціальному середовищі (Д.В. Бухарев)
[2, с. 23];
 розуміння змісту та ролі причини в структурі детермінації злочинності
(А.М. Бойко) [3, с. 17];
 особливістю детермінації злочинності є її соціальна зумовленість, а
злочинність - це історичний продукт суспільного життя (Б.Б. Головкін) [7, с.
73,74].
Дослідження кримінологів дають змогу стверджувати, що фактори, які
детермінують злочинність, відрізняються між собою не тільки за ступенем
криміногенної дії на злочинність, а й за характером. У цьому сенсі можна
виділити такі групи детермінант, що спричиняють порушення порядку
здійснення операцій з металобрухтом, а саме:
 детермінанти економічного характеру – панівні галузі господарства,
джерела інвестицій, стан бюджету, співвідношення бюджету, його доходної та
витратної частин, перебіг приватизації, рівень розвитку малого та середнього
підприємництва, зайнятість населення тощо;
 детермінанти політико-правового характеру – сфера розроблення та
реалізації економічної політики держави, що тісно пов’язана з економічними
факторами, державне регулювання економічних процесів та ін.;
 детермінанти соціального характеру – життєвий рівень населення,
забезпеченість населення товарами, житлом, послугами, рівень доходів, якість
медичного забезпечення, освітній рівень населення, звичаї, традиції, стереотипи
поведінки, які зумовлені етнопсихологічними, національними, релігійними,
історичними та іншими особливостями тощо. [18, с. 51-52].
В процесі дослідження детермінантів злочинів службовими особами у
сфері господарської діяльності необхідно виділити такі групи обставин:
обставини, які впливали на становлення службової особи в процесі її трудової
діяльності (вплив негативних явищ: корупція у навчанні, отримання посади
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тощо), друге - це життєва ситуація вибору вчинення злочину службовою
особою під впливом державних корумпованих структур. У процесі визначення
детермінації зазначених злочинів не потрібно визначати неминучість і
закономірність причин та умов, що сприяють вчиненню злочину, як це
пропонується деякими вченими [13, с. 324].
Причиною називають явища (системи), які породжують, продукують інші
явища (системи) – наслідки. Тобто між причиною і наслідком є зв’язок
генетичний,

продукуючий.

У

тлумачних

словниках

слово

«причина»

етимологічно пов’язується з дієсловом «вчиняти», тобто робити, творити,
виробляти (явище, яке зумовлює або продовжує інше явище, мотив) [19, с. 496].
Необхідно підкреслити, що причини та умови злочинності визначають
систему компонентів окремого виду злочинів.
Таким чином, причини – це соціальні явища, які в бінарному зв’язку
породжують і відтворюють злочинність і злочини як свій закономірний
наслідок [10, с. 116].
Умови – такі явища, які самі не породжують злочинність і злочини, а
сприяють, полегшують, інтенсифікують: а) формування і б) дію причини. Це
різноманітні явища, процеси, обставини, які сприяють або створюють
можливість виникнення та прояву причини, яка породжує наслідок [4].
Як підтверджують окремі дослідження, між причинами та умовами існує
тісна взаємодія, наявність якої і дозволяє використовувати узагальнене поняття
«криміногенні детермінанти», що охоплює й ті та інші. Умови самі собою не
можуть породити злочин, а тим більше їх поєднати. Кримінальні детермінанти
формують причини, які мають тісний зв'язок і складаються у вигляді системи
«причини – умови» і зумовлюють загальний зміст [8, с. 435].
Криміногенні фактори злочинів у сфері господарської діяльності, що
вчиняються службовими особами службових злочинів досить численні й
різноманітні. Вони визначені передусім істотними змінами у соціальноекономічному житті суспільства і діляться на зовнішні та внутрішні причини.
Дослідженням підтверджено, що детермінанти злочинів у сфері господарської
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діяльності можуть бути короткострокові, середньострокові та довгострокові,
що визначають тенденцію даного явища.
До зовнішніх загально-соціальних причин злочинів у сфері господарської
діяльності, що вчиняються службовими особами, необхідно віднести:
а) глобалізацію в сфері господарської діяльності, що означає проникнення
транснаціональних

корпорацій

в

національну

економіку,

насамперед,

кримінальну, яка дає максимальний прибуток і обчислюється тисячами
відсотків, що сприяє перевазі норм міжнародного права над національним ;
б) економічна злочинність іноземців під прикриттям спільних підприємств,
міжнародних економічних організацій;
в) використання міжнародної банківської системи для відмивання доходів,
одержаних злочинним шляхом;
г) диктування економічних умов за допомогою міжнародного валютного
фонду тощо; .
д) міжнародний тероризм комерційного плану, який впливає на зниження
товарообігу та отримання інвестицій, а також використовуються легальні
фінансові-господарські структури як всередині країни, так і за кордоном для
фінансування своєї злочинної діяльності;
ж) тінізація зовнішньоекономічної діяльності, 55-60% всього товарообігу в
цій сфері здійснюється без митного оформлення або контрабандою (57%);
з)

цілеспрямований

розвал

економіки

через

підкинуту

і

реалізовану ідею конверсії;
і) економічний тиск шляхом введення митних обмежень та розв’язання
прямої військової погрози з метою домогтися територіальних поступок та ін.
Названі чинники за своєю суттю становлять ядро суспільно-соціального
життя суспільства і саме їх взаємозв’язок у цілому та окремо може впливати на
розвиток злочинів, учинених службовими особами у сфері господарської
діяльності.
Злочинність і злочини – поняття різні і причини їх вчинення також різні.
Таким чином неможливо створити класифікацію причин злочинності.
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Як відомо, внутрішньою причиною злочинної поведінки службових осіб є
криміногенна мотивація. Для корисливого злочинної поведінки типова
корислива криміногенна мотивація. Користь взагалі - це прагнення до особистої
вигоди, наживи, матеріальної користі за чужий рахунок. Так, Н. Ф. Кузнєцова,
досліджуючи криміногенну мотивацію взагалі, виділила свого часу чотири
види корисливої мотивацій: користь - накопичення, користь - паразитизм,
користь - легковажність, користь - нужда [11, с. 11].
За сутнісною характеристикою детермінанти можна розподілити на
основні групи, а саме: соціально-політичні, соціально-економічні, правові,
соціально-психологічні, організаційно-управлінські та детермінанти, пов’язані з
недоліками правоохоронної і правозастосовної діяльності.
До соціально-політичних факторів, що детермінують злочини у сфері
господарської діяльності, що вчиняються службовими особами, належать такі
явища:

тотальність

державного

регулювання

господарської

діяльності;

відсутність запроваджених реформ у господарський сектор; створення
корпоративно-бюрократичної

структури

(олігархи),

які

монополізували

господарську діяльність; створення контролюючого надприбуткового бізнесу у
сфері виробництва та торгівлі металобрухтом, енергоносіями, банківською
діяльністю тощо; призначення керівників галузей економіки (міністерства) за
партійними ознаками, які становлять більшість у Верховній Раді (конкурс
формальний); відсутність ефективного громадського контролю за діяльністю
службових осіб, які очолюють державні установи та комерційні підприємства.
Політико-ідеологічні

причини

та

умови

пов’язані, зокрема, з

непрогнозованістю та нестабільністю державної політики, неврахуванням
пріоритетних потреб населення при розробці, прийнятті та внесенні змін до
бюджетів різних рівнів. Кримінологічні детермінанти цього виду злочинів – це
недоліки під час реалізації державної кримінальної та кримінологічної політики
у сфері протидії злочинності, недоліки правоохоронної діяльності щодо
запобігання злочинності, взаємодії правоохоронних органів з громадськістю,
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процес реформування правоохоронної системи, низький рівень розкриття
злочинів.
Серед головних політико-правових детермінант економічної злочинності
розглядають ті явища, що належать до сфери розроблення та реалізації
економічної політики держави й найбільш інтенсивно впливають на стан і
зміни в детермінації цього виду злочинної поведінки. Специфіка їх впливу
полягає в тому, що вони виникають на підґрунті існуючих у суспільстві
економічних відносин і відтворюють дійсність через призму цих відносин.
Умови економічної життєдіяльності, з якою силою вони б не впливали на
політичні, ідеологічні та інші фактори, є вирішальними і пронизують всі
процеси розвитку суспільства [6, с. 80].
Соціально-економічні чинники, які детермінують злочини у сфері
господарської діяльності, що вчиняються службовими особами. Криміногенні
фактори зазначених злочинів досить численні й різноманітні. Вони визначені
передусім істотними змінами у соціально-економічному житті суспільства.
Детермінанти

економічної

злочинності

зумовлені,

насамперед,

економічними відносинами будь-якої соціальної системи, її суперечностями,
незбалансованістю

господарського

механізму,

дефектами

і

недоліками

економічного планування, а також існуючою системою розподільчих відносин.
До економічних чинників, що детермінують злочини у сфері господарської
діяльності, що вчиняються службовими особами, належать такі явища:
практичне неспіввідношення зростаючого споживання матеріальних благ
службової особи до спроможності держави у їх забезпеченні; створенні правила
ведення господарювання тіньовою економікою, як спосіб економічного
виживання; високий рівень отримання прибутків від нелегальної господарської
діяльності тощо.
До соціально-економічних детермінант необхідно віднести загострення
економічної ситуації в державі, непідконтрольність територій на Сході України,
зменшення внутрішнього валового продукту, інфляцію національної валюти,
що призвело до зменшення доходів та зубожіння населення тощо.
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Л.П. Скалозуб і В.І. Василинчук до основних економічних чинників, що
детермінують злочини, вчинені

службовими

особами

у господарській

діяльності, відносять наявність і поширення у даній сфері незаконної
господарської діяльність, як спосіб незаконного збагачення [14, с. 308].
Незаконна

господарська

діяльність

породжує

тіньовий

сектор

господарської діяльності.
За нашими дослідженнями, окремою проблемою є вплив тіньової
економіки на інституційну інфраструктуру ринку; фінансові, банківські,
інвестиційні, страхові установи, торгівельно-посередницькі, консультаційні
фірми.
Основними чинниками, які заганяють законну господарську діяльність у
тінь, є наступне: зрощення державного апарату з олігархічним управлінням
економіки; кришування основних бізнес-структур фіскальними органами;
відсутність процесу реформування даного сектору; недоліки в роботі
правоохоронних

органів

щодо

протидії

правопорушенням

у

сфері

господарської діяльності.

1. В

процесі

незаконної

господарської

діяльності

здійснюються

правопорушення пов’язані з незаконною приватизацією державної власності,
використання тіньових схем здійснення шахрайства з фінансовими ресурсами,
відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, які згодом виливаються в
легальну економіку і створюють недобросовісну конкуренцію та отримання
високих прибутків.
Найбільше криміналізовані сфери господарської діяльності - енергетична,
банківська, сільськогосподарська, споживчий ринок тощо. Такі методи ведення
господарювання руйнують його механізм і становлять частину кримінального
бізнесу.
Фактори, які сприяють вчиненню злочинів у сфері господарської
діяльності, об'єднують у такі групи: організаційно-управлінські, до яких
належать: недосконалість, неефективність державного і громадського контролю
за бюджетними коштами; бюрократизм, формалізм, тяганина в окремих ланках
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органів державної влади і органів місцевого самоврядування; некомпетентність
окремих службових осіб при прийнятті управлінських рішення; недоліки у
підборі й розстановці кадрів в органах влади і управління та інше; нормативноправові, до них належать: прогалини у підзаконних актах різного рівня, що
містять значну кількість заборон і обмежень, недосконалість, багатозначність та
різне трактування їх положень. Це створює стан правового свавілля, дозволяє
хабарникам уникати належної відповідальності тощо. В Україні нормативноправова база, яка регулює відносини у цій сфері, значно відстає від реалій
життя; морально-психологічні: недоліки соціально-виховного характеру, які
сформували

у

свідомості

окремих

державних

службовців

можливість

використання свого службового становища в особистих, у тому числі
корисливих, цілях; розповсюдженість у середовищі державних службовців,
суб'єктів господарювання особливого стилю мислення - можливість збагачення
будь-яким шляхом, включаючи протиправний; поблажливе ставлення до фактів
хабарництва з боку оточуючих [14, с.56].
До соціально-психологічних чинників, які детермінують злочини у сфері
господарської діяльності, що вчиняються службовими особами. В юридичній
науці постійно піддається дискусії питання причин та умов вчинення злочинів і
їх встановлення. В процесі розслідування злочинів не встановлюються причини
та умови, а здійснюється процес доказування вини особи.
На наше переконання, що причини - це внутрішні (суб’єктивні) фактори,
які спонукають особу вчинити злочин і зароджують у неї злочинну мотивацію,
що відноситься до психологічного стану злочинця. Окремі дослідники
підкреслюють, що причини злочину,- це явища та процеси, які впливали на
свідомість особи і виробляють потребу у вчинені протиправних дій [4].
Крім цього, до політико-правових детермінант злочинності у сфері обігу
металобрухту в сучасній Україні можна віднести
1)недоліки в реалізації державної кримінальної та кримінологічної
політики у сфері боротьби зі злочинністю в економічній сфері.
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2)низький рівень державного регулювання економічних процесів в умовах
трансформаційних змін системи економічних відносин. Недосконалість
чинного законодавства виявляється, насамперед, у тому, що воно не передбачає
цілісної системи регулювання відносин у сфері господарювання, разом із
заходами запобігання вчиненню злочинів у цій галузі, та, у свою чергу, не
справляє необхідного антикримінального впливу на її причини та умови.
3)нестабільність фінансової, валютної, податкової, митної, промислової,
політики держави, що знижує рівень довіри населення до економічних реформ і
прагнення займатися підприємницькою діяльністю. Прийняття законів повинно
здійснюватися

лише на базі

господарських

відносин, що об’єктивно

сформувалися, а в нашій державі, як правило, закони приймаються на користь
окремих політиків або груп лобістів чи олігархів.
4)високий рівень корумпованості системи державного регулювання
підприємницької діяльності й лобіювання протиправних економічних інтересів
окремих фінансово-промислових груп.
Висновки. Негативні явища та процеси, що відбуваються в економічній та
соціальній сферах, негативно впливають і на духовно-моральний стан
українського суспільства. У свідомості багатьох людей втрачена цінність
продуктивної

праці

як

джерела

благополуччя

та

головного

засобу

самореалізації особистості; поширеним стало уявлення про можливість легко
досягти збагачення обманним шляхом, участю в недобросовісних фінансових
іграх, кримінальному бізнесі.
Саме усунення причин та умов, що сприяють учиненню таких злочинів, є
необхідною передумовою для розроблення системи заходів запобігання
злочинам.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
HR БРЕНДИНГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ
ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
В статті визначено досвід впровадження HR-брендингу за кордоном та у
вітчизняній практиці. Проаналізовано сукупність факторів, які впливають на
створення HR-бренду. Досліджено як соціальні мережі впливають на розвиток
HR-брендингу.
Ключові слова: корпоративний бренд, споживчий бренд, бренд роботодавця,
head hunter, імідж.
В умовах глобалізації бренди повинні бути максимально прозорими,
автентичними та чесними для аудиторії. Розуміння сутності брендингу це
питання, які в сьогоднішній час набувають все більшого значення для
роботодавців організацій. Сьогоднішнє покоління адаптоване під цифрові
комунікації, працівники розуміють, що вони є частиною, які генерують бренд.
Основним правилом маркетингу слугує вислів «знай свою аудиторію». Цим
правилом користується багато організацій, вони добре ознайомлені з образом
своєї цільової аудиторії і наполегливо працюють над тим аби використовувати
інформацію про споживачів для створення власного корпоративного бренду.
Але слід розглянути ще одну аудиторію – перспективу та існуючу
обдарованість.
Клієнти та працюючий персонал – це дуже різні зацікавлені сторони, які
хочуть від організації різного. Їм притаманні унікальні потреби, а також різні
очікування від організації.
Бренд роботодавця – це саме той потужний інструмент, завдяки якому
простіше знайти, залучити та утримати кандидатів, які ідеально підходять під
опис вимог роботодавця. Щоб краще зрозуміти процеси утворення та
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функціонування брендингу на різних рівнях, у статті ми окреслюємо наукові
дослідження.
Експерт Head Hunter Ніна Осовіцька зазначає, що робота з брендингом в
міжнародному

досвіді

яка

існувала

10

років

системно

була

досить

сформованою, проте не розвиненою повністю. В міжнародній спільноті того
часу намагались якомога більше привернути увагу аудиторії до розвитку
брендингу:

випускались

книги,

планувались

заходи,

провайдери.

Для

вітчизняної практики позиція брендингу була новою, реальні практики
пристосовували під діяльність компанії від міжнародних організацій [1] .
Систематично організації почали працювати починаючи з 2013-2014 року.
У внутрішньому HR брендингу почали з’являтись різноманітні напрямки,
спеціалісти, які повністю організовували HR-брендинг з нуля. Сьогодні
менеджери, маркетологи, економісти та рекламісти згодні з тим, що брендинг
компанії є процесом, який веде до покращення не тільки торгової марки, а й
цілком всієї організації. Товари, марки, бренд – це потужні маркетингові
стратегії, які ведуть до стабільного перебування на ринку праці, а також до
збільшення об’ємів продажу. Для того, щоб зберігати конкурентність, сучасні
компанії прагнуть до створення мультибрендингових стратегій. Кількість марок
брендингу фактично характеризують монопольне становище організації по
відношенню до конкурентів. Прикладами цього слугують такі компанії як:
Procter&Gamble, Nestle, Coca-Cola. Аби бути на вищих щаблях, щорічні
рекламні бюджети підприємств рахуються мільйонами доларів.
Проте, не тільки матеріальні витрати визначають успіх компанії.
Ефективність роботи компанії зазвичай залежать від менеджменту організації,
високої кваліфікації, а також підготовленості кадрів. На фоні загальної
конкурентності

висококваліфіковані

спеціалісти

коштують

дорого,

а

корпоративна конкуренція витікає не тільки в зовнішній осередок, а й присутня
і у внутрішньому середовищі організації. В таких умовах закономірністю для
організації буде підтримка своєї конкурентоспроможності та пошук нових
управлінських та маркетингових стратегій.
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Організація «Universam» яка базується на дослідженнях брендингу серед
компаній роботодавців разом із кадровим підприємством Head Hunter Ukraine
представила

у

2015

році

результати

дослідження

«Найпривабливіші

роботодавці України». Групою респондентів були обрані безпосередньо
працівники цих організацій та студенти різних спеціальностей. Результати
дослідження були спрямованими на те, щоб зрозуміти кому більше надають
переваги українські студенти та професіонали, а також загалом оцінити стан на
ринку праці. В процесі дослідження студентам та професіоналам пропонували
описати слова з якими асоціюється в них «ідеальний роботодавець». Студенти у
своїх

відповідях

відзначали

такі

слова

як

«зарплатня»,

«місце

працевлаштування», «впевненість» та «надійність». Професіонали натомість
описували образ роботодавця словами «бюрократія», «застій», «хаос».
Основною якістю надійного роботодавця студенти називали можливість
кар’єрного росту, професійного розвитку, стійкого фінансового положення. Для
працівників, які вже ознайомлені з поточною ситуацією на ринку праці
важливою якістю ідеального роботодавця стала конкурентоспроможна базова
ставка [2, c.175].
Відповіді двох різних груп респондентів дають підстави зробити висновки,
що професіонали, які знали свого справжнього роботодавця частіше були
невдоволені становищем на ринку праці, аніж студенти, які будують певні
очікування стосовно працедавця. Тому навіть тоді, коли організація ставить
перед собою важливіші перспективи, не потрібно забувати про залученість
співробітників інших підрозділів до формування бренду.
Формування та аналіз та власного HR-бренду необхідно розпочинати з
оцінки задоволеності потреб працюючого персоналу. Можна витрачати
різноманітні ресурси на формування зовнішньої реклами, не помічаючи
основного ресурсу компанії – людей. Працівники можуть сформувати
протилежний бік бренду і поширювати цю ідею серед інших.
Коли обмін повідомленнями про бренд та потреби споживачів не
узгоджується, ви ризикуєте втратити увагу від аудиторії. Якщо бренд
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роботодавця занадто тісно узгоджується за корпоративним та зовнішнім
виглядом, він має меншу рентабельність інвестицій, ніж ті, хто емоційно
переконливо та сміливо доставляють «меседж» безпосередньо до аудиторії.
Враховуючи загальні цілі та інвестиції у бренд роботодавця, надзвичайно
важливо, щоб організації брали це до уваги при створення платформи для свого
бренду.
Дослідження, яке було проведене у 2015 році організацією «Делойт»
показало, що 48% респондентів вважають, що використання організаціями
соціальних мереж покращило їхнє сприйняття бренду. У половині з зазначених
випадків респонденти відзначали, що компанія може ефективніше піднімати та
вирішувати процес обслуговування клієнтів за допомогою соціальних мереж,
ЗМІ. 55% опитуваних кажуть, що використання соціальних медіа, аніж вебсайту дає більше розуміння про компанію, бренд, продукт, послугу. Більшість
керівників підприємств схильні до використання соціальних мереж та
технологій для того, щоб побудувати особисті стосунки з клієнтами [3].
Комунікації між HR-брендингу та споживачами можуть відбуватись за
рахунок візуальних характеристик: колір, логотип, марка, шрифти. В якості
прикладу можна згадати «Золоті арки» компанії McDonalds, популярну
«галочку» Nike, фірмовий ніжний ліловий колір, який використовується на
упаковці продукту Cadbury. Такі знаки діють для споживачів на підсвідомому
рівні, вони є однаково зрозумілими як і для цільової аудиторії так і для
роботодавців.
Не дивлячись на це, в сучасному менеджменті HR-брендинг має серйозну
проблему. Через те, що роботодавці посилають споживачам непослідовні
повідомлення, а також нехтують рекламними заходами, у співробітників та
споживачів не діляться зворотнім зв’язком, позитивною чи негативною
думкою. Найчастіше рекламні комунікації сучасних організацій несуть в собі
суперечливі повідомлення про цінності бренду, або взагалі не присутні в
комунікації.
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У 2018 році в Україні на здобуття «Премії HR-бренд Україна» подали
заявки 45 діючих компаній. Це проекти, які демонстрували успішні результати
в процесі залучення, мотивацію та утримання працюючого персоналу, розвитку
конкурентності HR-бренду та репутації роботодавця. Проекти оцінювались за
трьома критеріями, а саме: актуальність задуму, результативність та
ефективність проекту. В таблиці подані результати [4, c.5].
Таблиця 1 – Успішні HR-бренди підприємств-роботодавців в Україні
(2018).
Компанія

Назва проекту

Номінація «Світ»
І місце Mars Україна
«Майстерність Лінійного Менеджера»
ІІ місце Ubisoft
«Coding Campus: Talent has no age»
ІІІ місце SoftServe
«Побудова Employee Value Proposition
для залучення та утримання талантів»
Номінація «Україна»
І місце ПриватБанк
«Онлайн-практика»
ІІ місце компанія Датагруп
«DATALAB: залучаємо, надаючи
можливості»
ІІІ місце Метінвест Холдинг
«STEM-екосистема Метінвесту. Як
зробити важку промисловість привабливою
для молоді?»
Номінація «Столиця»
І місце компанія Salateira
«JOB BOT». Salateira стала першою
українською компанією в ресторанній сфері,
що запустила співбесіди за 90 секунд за
допомогою Job Bot.
ІІ місце Телеканал СТБ
«StarLive» (проект дослідження та
підвищення рівня
залученості працівників)
ІІІ місце Медіа Група Україна
«WE CREATE – майбутні технології
роботи команд вже сьогодні!»
Номінація «Регіон»
І місце ДТЕК (Академія ДТЕК)
«Розрахувати не можна вгадати. Де
поставити кому? Як HRаналітика зберігає
життя та здоров’я людей».
ІІ місце Метінвест Холдинг
«Центр кар’єри Метінвесту. Candidate
journey для промислової компанії»
ІІІ місце Агротек
«Service. Reload»

Отже, тим роботодавцям бренд компанії яких займає високі рейтинги
можна не перейматись стосовно привабливого іміджу. Якщо підприємство не
має необхідності в залученні нових кандидатів, а плинність кадрів не
перевищує нормативного значення у 5%, тоді немає сенсу вкладати великий
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бюджету розвиток бренду. Дядик Т.В., Іванов М.В зазначають, що побудова HR
бренду

необхідна для підвищення конкурентоспроможності організації.

Дослідники виділяють дві категорії підприємств, яким не варто розвивати
брендинг для шукачів роботи – стабільні організації, які не потребують
розвитку компанії, а також підприємства на межі банкрутства. Для інших HR
бренд може стати ефективним методом у скороченні плинності кадрів, а також
залученні нових кадрів [4, с.6].
Амір Мойні, працівник у сфері просування бренду найпопулярнішої
американської платформи для мультфільмів та серіалів Netflix. Пропрацювавши
певний період у цій справі, Амір виділив головні правила створення успішного
бренду на основі компанії Netflix [5]:
1)

Щоб займатись hr-брендингом потрібний не тільки досвід, а й soft-

skills. Для працівників важливо володіти емпатією та розумінням природи
людських відносин. Таке ставлення забезпечить більш щирим.
2)

Дозвольте говорити співробітникам про вашу компанію своїми

словами, навіть якщо звучить неідеально.
3)

Заохочуйте інші відділи організації до створення брендингу

компанії
4)

Не бійтесь експериментувати та ризикувати

5)

Створіть людяний образ компанії в соціальних мережах. Амір

намагався створювати акаунти WeAreNetflix доступними та зрозумілими, щоб
аудиторія відчувала, що спілкується з реальними людьми.
Висновок. Отже, опрацьовуючи дослідження різних наукових джерел
можна запропонувати ряд рекомендацій, які можна застосовувати компаніям
при розробці стратегій комунікацій HR-бренду, запозичених із зарубіжного
досвіду сучасних корпорацій.
По-перше необхідно забезпечити зв’язок між внутрішніми департаментами
організації, відповідальними за будову стратегії бренду, корпоративного бренду
та споживчого бренду. Тому й важливо заохочувати співробітників, аби кожен,
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хто бере участь в розробці мали однакове розуміння цілей проекту і працювали
над їх досягненням.
По-друге, потрібно включити розвиток креативних концепцій для бренду
(логотипи, форми, стилістику, марку), якісні характеристики неформального
впливу на аудиторії (імідж, репутація, лідери, популярність, культура), тобто
всі елементи, які навіюють асоціації про брендинг.
По-третє,

менеджменту

організації

необхідно

дослідити

канали

комунікації, забезпечуючи найбільшу доступність, необхідно дотримуватись
логічності та послідовності.
В сучасних умовах розвиток HR-бренду відіграє важливу роль, так як
уявлення позитивного образу компанії роботодавця є перевагою компанії не
тільки на ринку праці, а й на ринку товарів, послуг, сприяє покращенню іміджу
серед партнерів по бізнесу. Додатковою перевагою організацій буде
налагодження контактів із ВУЗами: це стартовий майданчик для знайомства з
молодими та перспективними студентами, які в майбутньому виявлять себе в
ролі кваліфікованих фахівців.
Побудова потужного HR-бренду йде і на матеріальному і на не
матеріальному рівні. Саме тому зусилля повинні бути направлені на побудову і
підтримку надійних та постійних асоціацій в яких ваша компанія повинна
створювати у співробітників.
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В статті дається правова оцінка договору спадкування, аналізуються різні
визначення поняття спадкового договору, розглядаються переваги та недоліки
такого договору в Україні та аналізуються проблемні питання.
Ключові слова: спадковий договір, спадкування, спадкодавці, спадкоємці,
правочини, відчужувач, набувач.
Постановка проблеми. Історично спадковий договір існував ще в часи
Римського права. Звичайно, його сучасна сутність дещо відрізнялася від
значення в ті часи. Це також було пов'язано з тим, що Римське право
передбачало два види спадкування - за законом і за заповітом. Спадковий же
договір як такий, вважався недопустимим, адже він міг обмежувати волю
заповідача. Проте, допускався договір дарування, який вважався особливим
видом договорів. [1] В той період, договір спадкування прирівнювався до
договору дарування, згідно якого «дарувальник передавав безоплатно річ
обдарованому перед загрозою смерті, — або коли небезпека нависає
безпосередньо над ним (війна, морська подорож тощо), або коли він просто
думав, що не переживе обдарованого».
В сучасному значенні договір спадкування детально регламентований в
законодавствах багатьох європейських країн, хоча інтерпретація, в залежності
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від країни, дещо різниться. Для прикладу: в Німеччині законодавство детально
регламентує процедуру укладання такого договору, а законодавство Франції
дозволяє укладати договір спадкування лише для подружжя і прирівнює його
до акту дарування між живими особами.
В Україні, юридичне значення договору спадкування закріплено в ст. 1302
ЦК України за спадковим договором «одна сторона (набувач) зобов’язується
виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті
набуває право власності на майно відчужувача».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання спадкового договору
висвітлюються в працях: О.В. Дзери, С.В. Мазуренко, З.В. Ромовської, Є.О.
Рябоконя, С.Я. Фурси, О.Є. Харитонова, В.Ю. Чуйкової та ін. Однак, існує ще
низка проблемних питань пов'язаних з укладанням та правовим значенням
спадкового договору, які потребують дослідження та обгрунтування.
Мета статті полягає в комплексному дослідженні правового аспекту
спадкового договору в контексті розгляду проблемних питань.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи історію давнього походження
та сучасний стан розвитку законодавства все ж таки серед фахівців в галузі
цивільного права не існує єдиного визначення поняття спадкового договору.
Поділяючи думку Р.А. Майданика, можна сказати що спадковий договір є
«одностороннім, консенсуальним, безоплатним або оплатним, алеаторним,
особистого характеру, довготривалим, з ускладненим порядком зміни і
дострокового розірвання правочином з надання послуг під умову відчуження на
користь набувача належного відчужувачеві майна на випадок його смерті». [2]
В.В. Васильченко вважає, що спадковий договір слід визнати «як окремий
самостійний вид спадкування і внести відповідні зміни до ст. 1217 ЦК України,
яку слід викласти в такій редакції: «Спадкування здійснюється за заповітом, за
спадковим договором або за законом». [3]
На думку Є.О. Харитонова, спадковий договір «за своєю суттю не є
«договором про спадкування», оскільки спрямований на встановлення,
передусім, не спадкових, а зобов’язальних відносин». [3]
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Історія становлення спадкового договору в Україні розпочалася ще з 1811
року, коли на території України поширювалися дії положень Цивільного
кодексу Австрії. Землі західної України в той час були під владою Австрійської
монархії. Згідно із законодавством того часу, спадковий договір був однією з
підстав спадкування, так як і спадкування за законом та спадкування за
заповітом. Проте особливістю було те, що укладався він лише між подружжям.
Сучасна інтерпретація спадкового договору в законодавстві дещо різниться з
часів підпорядкування українських земель Австрії, проте Верховний Суд
дотримується схожої позиції в тому, що перехід майна від відчужувача до
набувача за умови спадкового договору не вважається окремим видом
спадкування, тому на сторони не поширюються правовідносини спадкування.
Сутність спадкового договору можна пояснити основною та додатковою
метою. Основна мета полягає у визначенні юридичної долі незалежного
відчужуваного

майна

у

випадку

смерті

власника.

Додаткова

мета

характеризується зустрічним наданням у вигляді певних визначених дій
майнового чи немайнового характеру, які вчиняються набувачем [4].
Узагальнюючи, можна визначити спадковий договір як консенсуальний,
відплатний двосторонній договір, який регулює відносини між спадкодавцем
(відчужувачем) і набувачем спадщини. Набувачем вважається фізична або
юридична особа, а відчужувачем може бути як одна так і кілька фізичних осіб,
наприклад, подружжя.
Законодавство України постановляє, що спадковий договір має бути
укладеним в письмовій формі, посвідчений нотаріусом та зареєстрований в
електронній базі даних, що містить відомості про спадкові договори –
спадковому реєстрі. За інших умов або не додержання цих умов, договір
вважається недійсним.
Згідно ЦК України, існують гарантії для учасників, що укладають
спадковий договір: для того, щоб майно, яке предметом спадкового договору
не перейшло до третіх осіб, нотаріус накладає на зазначене майно заборону
відчуження, про що вносяться відомості до Єдиного державного реєстру
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заборони відчуження об'єктів нерухомого майна. Заборона знімається вже після
смерті відчужувача, на підставі свідоцтва про смерть [4].
Існують випадки, коли складається заповіт щодо майна, яке є предметом
спадкового договору. В такому випадку, заповіт вважається нікчемним, не
залежно від часу його складання.
Спадковий договір може бути розірваним як на вимогу відчужувача так і
на вимогу набувача. Причинами розірвання можуть бути: не виконання
розпоряджень

набувачем;

неможливість

виконання

набувачем

вимог

відчужувача та ін. Також, сторони можуть розірвати договір за домовленістю,
підписавши при цьому додаткову угоду посвідчену нотаріусом.
За причиною смерті набувача, спадковий договір вважається припиненим.
Можлива виплата відчужувачем певних витрат спадкоємцям набувача, яких
вони зазнали в процесі виконання спадкового договору набувачем.
Існують випадки, коли за умовами спадкового договору виконання певних
дій повинно відбуватися після смерті відчужувача, в такому разі, коли наступає
смерть набувача – зобов'язання повинні виконати спадкоємці.
Спадковий договір як і будь-який правочин може бути визнаний недійсним
за рішенням суду. Як зазначається в абз. 3, 4 п. 28 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 7 «Про судову практику у
справах про спадкування» спадковий договір може бути визнано недійсним із
підстав, визначених нормами глави 16 ЦК України. Вимогу про визнання
недійсним спадкового договору може бути заявлено як відчужувачем та
набувачем, так і іншою заінтересованою особою [5].
Розглядаючи спадковий договір з позиції переваг та недоліків правової
конструкції перед іншими правочинами в цивільному праві України, варто
зазначити, що на спадковий договір не розповсюджуються певні обмеження,
встановлені щодо спадкування за заповітом зокрема. Так, на відносини зі
спадкового договору не розповсюджується правило про обов’язкову частку в
спадщині, тому заінтересованість в укладенні спадкового договору може бути
обумовлена тим, що саме спадковий договір надасть можливість відчужувачеві
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вирішити долю права власності на майно на випадок смерті так, що на це майно
не зможуть претендувати ті спадкоємці, за якими закон передбачає право на
обов’язкову частку в спадщини.
Також перевагою є те, що укладення спадкового договору не створює
додаткових

перешкод

й

для

призначення

відчужувачеві

субсидії

на

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Враховуючи,
що найчастіше на стороні відчужувача у спадковому договорі виступає особа
похилого віку, то укладення спадкового договору й збереження за такою
особою права звернутися за призначенням субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива є важливим в умовах зубожіння значних
верств населення.
Важливою перевагою є те, що якщо майно, що передається за спадковим
договором, належить подружжю на праві спільної сумісної власності, то
правова конструкція спадкового договору надає можливість подружжю укласти
один спадковий договір, в якому на стороні відчужувача виступає такий суб’єкт
як подружжя. Відповідно до ст. 1306 ЦК України предметом спадкового
договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної
власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.
Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з
подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя
його майно переходить до набувача за договором [5].
Поряд з перевагами спадкового договору перед іншими правочинами у
цивільному праві, варто зазначити про ризикові моменти, з якими пов’язується
укладення спадкового договору.
Одним із спірних питань є питання про сторони спадкового договору. В
судовій практиці щодо сторін спадкового договору склався такий підхід:
відчужувачем та набувачем за спадковим договором може бути як повністю
дієздатна особа, так і особи, зазначені у статтях 32, 36 ЦК України. Набувач за
спадковим договором не відповідає за зобов’язаннями відчужувача (абз. 2 п. 28
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постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову
практику у справах про спадкування»). Отже, судова практика виходить з того,
що набувачем за спадковим договором може бути як повністю дієздатна особа,
так і неповнолітня особа та обмежено дієздатна фізична особа. Згідно зі ст. 1303
ЦК України відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із
подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути
фізична або юридична особа.
Отже, визначаючи фізичних осіб як сторін у спадковому договорі,
законодавець не вказує будь-яких обмежень щодо їх віку та обсягу дієздатності,
лише акцентує увагу на тому, що на стороні відчужувача може бути у тому
числі подружжя або один із подружжя.
Натомість, для порівняння, визначаючи сторін в договорі довічного
утримання (догляду), законодавець чітко вказує, що відчужувачем у договорі
довічного утримання (догляду) може бути фізична особа незалежно від її віку
та стану здоров’я (ч. 1 ст. 746 ЦК України); набувачем у договорі довічного
утримання (догляду) може бути повнолітня дієздатна фізична особа або
юридична особа (ч. 2 ст. 746 ЦК України). Вочевидь, чинне цивільне
законодавство не встановлює обмежень щодо можливості дитини бути
набувачем та відчужувачем права власності на майно за спадковим договором,
але при укладенні спадкового договору необхідно враховувати вимоги
законодавства

щодо

обсягу

цивільної

дієздатності

малолітньої

та

неповнолітньої особи та включати до змісту спадкового договору ті умови
(права та обов’язки), які може виконати набувач-дитина, маючи на увазі, що
набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію
майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її
відкриття. [5]
Одним з проблемних питань при укладенні спадкового договору є те, що
набувач може бути зобов’язаний вчинити певні дії, як до смерті відчужувача,
так і після моменту його смерті, тому ця умова має бути чітко визначена у
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спадковому договорі. Відчужувач може призначити особу, яка після його
смерті буде контролювати виконання умов спадкового договору [6, с. 415].
У випадку, якщо відчужувач не призначив таку особу, контроль за
виконанням цих умов буде виконувати нотаріус за місцем відкриття спадщини.
Але, оскільки за таких обставин не виникає спадкових відносин та не може йти
мова про місце відкриття спадщини, то доцільніше було б передбачити
покладення зазначених вище обов’язків на того нотаріуса, який посвідчив
спадковий договір, а не на нотаріуса за місцем останнього постійного
проживання. Проблемність полягає в тому що нотаріус може контролювати
виконання умов договору, але законодавчо не визначено механізм здійснення
нотаріусом такого контролю, тому що йдеться про покладення на нього нової,
зовсім не нотаріальної функції. І тут виникає ряд запитань, серед таких такі, як:
чи буде оплачуватись нотаріусу здійснення такого виду контролю, і якщо так,
то ким саме; якими є межі здійснення нотаріусом такого контролю, враховуючи
те, щодо набувача вже перейшло право власності на майно за спадковим
договором. Взагалі, з огляду на специфіку нотаріальної діяльності, тут може
йти мова лише про спостереження нотаріусом за виконанням набувачем умов,
які містяться у спадковому договорі чи їх невиконанням. Це спостереження
може здійснюватися, наприклад, через присутність нотаріуса на похованні
відчужувача, через виїзд на кладовище для перевірки наявності намогильної
споруди, яка мала бути встановлена на могилі відчужувача згідно з умовами
спадкового договору [7, с. 399].
Проте, можна сказати, що в умовах, які існують на сьогоднішній день,
контроль за виконанням спадкового договору не є ефективним способом
забезпечення виконання набувачем своїх обов’язків. Тому що ані призначена
відчужувачем особа, ані нотаріус не мають право обмежувати правомочності
набувача – власника того майна.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Спадкування є надзвичайно важливим правовим інститутом у цивільному
праві. Відповідно до законодавства України спадкування може здійснюватись
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за законом, заповітом або договором спадкування. У випадку наявності
договору спадкування він застосовується першочергово. Саме тому важливим є
дослідження правової природи договору спадкування, особливостей його
складання та реалізації.
Отже,

дослідження

правової

складової

спадкового

можливість зрозуміти, що такий вид правочину є

договору,

дає

значущим у цивільному

законодавстві України, проте, він потребує законодавчого вдосконалення та
глибокої теоретичної розробки. Потрібно більш детально визначити основні
положення, права та обов’язки сторін, істотні умови цього виду договору,
питання здійснення контролю за виконанням набувачем своїх обов’язків за
спадковим договором.
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Лиженко Є.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ – ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ОТГ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Досліджено результати децентралізації як основи створення територіальних
громад на прикладі Тульчинської ОТГ Вінницької області. Проаналізовано
підсумки розмежування повноважень між органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Розкрито позитивний досвід створення та
функціонування Тульчинської ОТГ.
Ключові

слова:

фінансова

децентралізація,

територіальна

громада,

самоврядування, розмежування, публічне управління.
Постановка проблеми. Здійснення ефективної децентралізації соціальноекономічних процесів в Україні на прикладі Тульчинської ОТГ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти даної проблематики є
не лише в законодавчих актах, але й в роботах науковців: В. Б. Авер’янова, О.
В. Батанова, В. І. Борденюка, Л. К. Воронової, В. А. Дерець, О. Б. Заверухи, Л.
В. Коваль, А. Ф. Мельникова, Л. В. Фещенка, Н. Р. Нижника, О. Ю.
Оболенського, М. В. Пундика, В. М. Селіванова та ін. Вони, аналізуючи
відносини, які виникають під час розмежування органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, класифікують відносини за сферами діяльності,
економічні, фінансові, соціальні, інфраструктурні; поділяють їх за характером:
на адміністративні, функціональні, дисциплінарні; за формою: правові і
неправові.
Так,

Батанов О.

В.

підкреслює,

що

розгляд

основних

моделей

взаємовідносин між органами виконавчої влади й органами місцевого
самоврядування є питання: чи засновані відносини на підпорядкуванні або на
рівному партнерстві [1].
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Більшість з авторів віддають перевагу координаційним відносинам в тих
сферах громадського життя, які рівною мірою важливі для держави в цілому і
для територіальних громад зокрема, тобто стосуються загальних інтересів як
державних так і місцевих.
Мета статті. Виявлення результатів децентралізації, її вплив на публічне
управління та фінансове забезпечення територіальних громад.
Виклад основного матеріалу. В Україні процес децентралізації розпочато
в межах чинної Конституції з прийняттям Концепції реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади (1 квітня 2014 року),
Законів «Про співробітництво територіальних громад» (17 червня 2014 року),
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (5 лютого 2015 року) та
змін до Бюджетного, Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації.
Цей процес, за твердженням Єгорової В. С., дав змогу формувати
відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування значний
дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні –
об’єднані територіальні громади (ОТГ).
Тульчинська міська об’єднана територіальна громада утворена шляхом
добровільного об’єднання територіальних громад міста Тульчина, села
Суворовське, селища Пестеля, сіл Тиманівка, Дранка, Одая та Ганнополя
Тульчинського району Вінницької області.
Рішення про добровільне об’єднання територіальних громад прийнято
рішення 14 (позачергової) сесії 7 скликання Тульчинської міської ради № 249
від 18 серпня 2016 року.
Діяльність ОТГ здійснюється на підставі відповідних законів та
нормативних актів.
Статут територіальної громади визначає механізм здійснення місцевого
самоврядування

територіальною

громадою,

порядок

створення

органів

самоорганізації населення, гарантує всім членам громади право участі в
місцевому самоврядуванні, установлює регламентні правила і процедури
реалізації цього права.
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Статут Тульчинської ОТГ затверджений рішенням Тульчинської міської
ради має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які
приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за
винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.
Статут регулює взаємовідносини територіальної громади з органами та
посадовими

особами

державної

влади,

установами,

підприємствами

і

організаціями, іншими територіальними громадами; передбачає планування
розвитку громади, систему місцевого самоврядування, права та обов’язки
членів територіальної громади, форми їх участі у здійсненні місцевого
самоврядування, умови проведення загальних зборів громади, громадських
слухань, місцевих ініціатив, органів самоорганізації населення.
Статут передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб, контроль територіальної громади за діяльністю органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Організацію та керівництво ОТГ здійснює Тульчинська міська рада, яка в
своїй діяльності керується не лише Статутом, але й Регламентом, затвердженим
рішенням 5 сесії Тульчинської міської ради 7 скликання № 431 від 12.04.2017
року.
Регламент виконавчого комітету Тульчинської міської ради розроблено на
виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до Статуту
територіальної громади. Він визначає загальний порядок організації роботи
виконавчого комітету міської ради на строк її повноважень для здійснення
організаційно-правового,

інформаційного,

аналітичного,

матеріального

і

технічного забезпечення ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і
зв’язків міської ради з територіальною громадою, місцевими органами
виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Регламентом передбачено, що роботу по реалізації Законів України, Указів
Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України,

рішень

обласної,

районної
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рад,

розпоряджень

голів

облдержадміністрації та райдержадміністрації інших актів законодавчої та
виконавчої влади особисто організовують міський голова, заступники міського
голови, керуючі справами виконкому [9].
Тульчинська ОТГ має розроблену та затверджену рішенням 34 сесії
Тульчинської міської ради 6 скликання № 858 від 23.09.2016 року «Стратегію
розвитку Тульчинської громади до 2020 року», щорічні програми соціальноекономічного розвитку Тульчинської ОТГ та «Стратегічний план сталого
розвитку Тульчинської міської ОТГ до 2030 року».
спрямована на формування нового бачення

Сутність цих документів

сталого місцевого розвитку

громади в умовах децентралізації та процесів добровільного об’єднання громад
спільно з реалізацією завдань кардинального покращення якості життя
мешканців громади шляхом
підвищення

комплексної зміни системи управління,

конкурентоспроможності

місцевої

економіки,

інвестиційної

привабливості, якості життя через ефективне використання ресурсів та
реалізацію узгоджених інтересів влади, громади та бізнесу.
Планування

забезпечує

впорядковану

діяльність,

спрямовану

на

обгрунтування та прийняття важливих рішень щодо місцевого розвитку,
впровадження заходів, програм і проектів які направлені на реалізацію змін
задля бажаного майбутнього стану території.
В Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження
виконавчих органів поділяється на два види: власні (самоврядні) – такі, що
належать до компетенції органів місцевого самоврядування; делеговані – такі,
що входять до компетенції органів виконавчої влади, якими держава
«поділилася» із виконавчими органами рад [7].
Обсяг повноважень виконкому є значно більшим, аніж сукупність
повноважень ради та голови разом взятих. У такій ситуації взаємовідносини
територіальної громади з органами та посадовими особами виконавчої влади,
діяльність яких поширюється на територію громади базуються на засадах
співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань
соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів
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та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в
інтересах територіальної громади .
Взаємовідносини Тульчинської ОТГ з підприємствами, установами і
організаціями, що перебувають на її території базуються на суворому
дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності
і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій,
джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.
У статті 81 Бюджетного кодексу України визначено, що міжбюджетні
відносини – це відносини між державою та територіальними громадами, які
повинні забезпечити бюджети фінансовими ресурсами, необхідними для
виконання функцій, передбачених Конституцією України та Законами України.
Відповідно до статті 82 Кодексу розмежовуються види видатків бюджетів і
відповідні сфери, які розмежовують повноваження між органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, наприклад, такі: видатки на
забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету,
незалежного судочинства, а також інші, передбачені Кодексом видатки, які не
можуть бути передані на виконання місцевому самоврядуванню; видатки, які
визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання
місцевому самоврядуванню з метою забезпечення ефективного їх виконання;
видатки на реалізацію прав та обов’язків місцевого самоврядування,
наближеного до безпосереднього споживача [2].
Так в Законах України «Про місцеві державні адміністрації» [8], «Про
місцеве самоврядування в Україні» є перелік сфер, які зумовлюють
розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, серед яких передбаченні такі сфери: соціальноекономічний розвиток відповідних територій, бюджет, фінанси та ціни,
планування та облік; управління майном, приватизація, сприяння розвитку
підприємництва; містобудування, житлово-комунальне господарство, побутове
торговельне обслуговування, транспортний зв’язок; використання та охорона
земель, природних ресурсів і охорона довкілля; промисловість, сільське
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господарство; освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура і спорт,
материнство і дитинство, сім’я та молодь; соціальне забезпечення та соціальний
захист населення; зайнятість населення, праця та заробітна плата; забезпечення
законності, правопорядку, прав, свобод і законних інтересів громадян.
Однак, як відзначають спеціалісти, іноді важко визначити, які саме
питання належать до повноважень органів місцевого самоврядування, а які – до
відання місцевих органів виконавчої влади.
Не дивлячись на це, спираючись на законодавчу базу, Тульчинська ОТГ
існує і успішно розвивається.
На сьогодні вона у своїй діяльності охоплює такі сфери існування громади,
як:

освіта,

культура,

спорт,

бібліотечна

справа,

соціальна

сфера,

підприємництво, промисловість, сільське господарство та інфраструктуру.
Головним чинником сталого розвитку Тульчинської ОТГ з початку
втілення реформи децентралізації було і залишається питання наповнення
бюджету, кошти якого забезпечують вирішення низки проблемних питань в
утримання бюджетної

та соціальної сфери дозволяють значно покращити

захист інтересів населення.
За три роки існування (2017-2019 роки) доходи Тульчинської ОТГ
загального фонду зростають: всього 2017 рік – 133,6 млн. грн.; 2018 – 175,5
млн. грн.; 2019 – 199,1 млн. грн. Власні доходи завдяки децентралізації виросли
більше як у 2 рази з 54 млн. грн. у 2016 році до 124,5 млн. грн. у 2019 році.
Покращилась динаміка наповнення бюджету: 54 млн. грн. у 2016 році; 84,4 млн.
грн. у 2017 році [3]; 107,2 млн. грн. у 2018 році [5]; 124,5 млн. грн. у 2019 році
[6].
Зростання власних доходів наочно підтвердили, що справжнім господарем
можна себе відчути лише тоді, коли є кошти на вирішення економічних,
соціальних та інших питань життєзабезпечення громади.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
спираючись на законодавчу базу, розроблені власні теоретичні засади
дозволяють виконавчому комітету Тульчинської міської ради організовувати
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свою роботу, спрямовану на поліпшення життя мешканців об’єднаної
територіальної громади. Виконавчий орган складається з адміністрації в
кількості 31 особи, апарата міської ради в кількості 79 осіб та 26 депутатів.
Свою діяльність здійснюють постійно діючі комісії: з питань будівництва і
архітектури, охорони природи, екології та благоустрою; комісія з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та
торгівлі; комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального
захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та
зв’язків з громадськістю; постійна комісія із земельних відноси та управління
комунальним майном.
Структура та теоретичні засади Тульчинської ОТГ, економічні, соціальні
умови дають можливість ефективно керувати територіальною громадою.
Розмежування повноважень дало можливість забезпечити самостійність
діяльності Тульчинської ОТГ з усіх напрямків. Досвід показує, що з метою
здійснення завдань взаємовідносини ОТГ з органами та особами виконавчої
влади з підприємствами, організаціями, іншими ОТГ базуються на засадах
співробітництва
Децентралізація

та

взаємодопомоги

забезпечила

визначених

розмежування

законодавством.

матеріальних,

фінансових,

бюджетних та міжбюджетних стосунків. Практична діяльність з наповнення
бюджету з різних джерел призвела до його постійного зростання. Збільшення
власних доходів забезпечило більшу кількість видатків, спрямовану на
поліпшення якості життя всіх членів громади як у місті та і на селі.
Децентралізація, дала можливість отримати серйозні кошти. Якщо
порівняти суму бюджетів сільських рад до об’єднання і бюджети цих сіл вже
після об’єднання – то різниця становить до 5 разів. Середній показник
надходжень власних доходів на одного жителя в Тульчинській ОТГ за
результатами звітних даних 2019 року становить 6 007 грн. проти 804 грн. 2016
року.
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УДК 331.1
Лук’янович О.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті розглянуто сучасний стан системи оплати праці медичних
працівників,

досліджуються

можливості

розробки

систем

мотивації

медичного персоналу в сучасних реаліях реформування медичної галузі України
.Реформування системи охорони здоров’я в Україні потребує адаптації
медичних закладів до нових напрямів діяльності. Одну з ключових ролей у
процесі запровадження на практиці відповідних змін відіграє ефективне
управління мотивацією медичних працівників.
Ключові слова: мотивація, сучасна парадигма, медичний персонал,
стимулювання, охорона здоров’я.
Протягом останніх років дослідження проблематики управління та
регулювання діяльності, фінансово-господарського механізму та покращення
економічних

можливостей

лікарняних

закладів

України

є

одним

з

найактуальніших питань сучасної державної політики. Враховуючи сучасну
соціально-економічну кон’юнктуру та політичні аспекти розвитку Україні,
галузь охорони здоров’я можна вважати одним з приорітетних напрямків
реформування.

Значні

зрушення,

які

спостерігаються

в

фінансово-

господарських відносинах між державними регуляторами та медичними
закладами, запровадження ринкових механізмів в галузі охорони здоров’я,
спонукають на пошуки нових механізмів управління закладами охорони
здоров’я, що призводить до удосконалення та осучаснення парадигми системи
управління персоналом лікарняних закладів.
За останні роки до питань організації охорони здоров’я зверталися такі
науковці як І.С. Вардинець, Ю.В. Вороненко, Е.В. Ковжарова, А.О. Надточій,
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Г.Л. Панфілова, В.М. Пономаренко, О.А. Скрипник, Т.Д. Чеканова, В.Ю
Чернецький.
Однак проблеми управління закладом охорони здоров’я не є повноцінно
дослідженими в національних наукових розробках, адже сучасні керівники
лікарняних закладів все ще живуть старими реаліями, не поспішаючи
змінювати свої погляди на управління в нещодавно створених комунальних
некомерційних підприємствах, на формування ринку праці медичних кадрів,
виходячи із сучасних реалій, а відповідно й нової парадигми управління
людськими ресурсами в цій галузі.
Як сьогоднішні кроки вперед, так і подальший розвиток системи охорони
здоров’я України неможливі без фахівців галузі, які, використовуючи свої
знання та вміння, рухаються тернистим шляхом самовдосконалення, мають
чітку мотивацію до успішної професійної діяльності. Саме правильно
побудована система мотивації є основним із завдань системи управління
персоналом сучасного закладу охорони здоров’я, що в свою чергу сприяє
підвищенню якості надання медичної допомоги.
В цій статті за мету ставиться визначення можливостей бюджетних
лікарняних закладів пристосуватися до нових реалій та дослідження
можливостей мотивації медичного персоналу в сьогоденному реформуванні
медичної галузі.
В усьому світі в системі охорони здоров’я виключно важлива роль
відведена саме медичним кадрам, оскільки вони є носіями медичних послуг для
населення будь якої країни, отже, управління процесами формування та
розвиток професіоналізму кадрів будь якого медичного закладу визнається
пріоритетним завданням менеджменту в галузі охорони здоров’я.
6 листопада 2017 року в Україні введено в дію Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 6 квітня 2017
року № 2002, яким запроваджується автономізація медичних закладів [1].
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В рамках автономізації закладів охорони здоров’я відбуваються зміни у
фінансово-господарській, управлінській та організаційній діяльності:
1) зміна форми власності лікарняного закладу ( комунальне некомерційне
підприємство замість бюджетної установи);
2) керівник закладу отримує широкі владні повноваження, зокрема свободу
в розпорядженні активами, фінансами та формуванні кадрової політики закладу,
визначенні внутрішньої організаційної структури закладу;
3) заклад охорони здоров’я отримує свободу дій у встановленні форми та
методів оплати праці кадрам, механізмів мотивації та стимулювання в рамках
чинного законодавства;
4) зміна фінансових механізмів господарювання (фінансування закладу зі
статусом підприємства здійснюється на основі власного фінансового плану, а не
за кошторисом витрат, коли усі трати мають бути чітко розписані по статтям, а,
отже,

мають

бути

запроваджені

інструменти

сучасного

фінансового

менеджменту);
5) заклад охорони здоров’я отримує право утворювати об’єднання
підприємств з іншими закладами охорони здоров’я, які також діють у статусі
підприємства, таким чином перерозподіляючи функцій між собою, що дає
можливість оптимізувати використання матеріальних, людських та фінансових
ресурсів членів такого об’єднання (запровадження принципів аутсорсингу);
6) медичні заклади можуть наймати лікарів фізичних осіб – підприємців,
які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію на здійснення господарської
діяльності з медичної практики [2].
Таким чином, на тлі вищезгаданих змін, ми простежуємо осучаснення
парадигми системи управління охороною здоров’я України, так як:
1) активно впроваджуються принципи підприємницької діяльності в галузі
охорони здоров’я не тільки для закладів приватного сектору охорони здоров’я,
але й для бюджетного сектору;
2) виникає необхідність бізнес-планування як основи підприємницької
діяльності лікарняних закладів;
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3)

застосовуються

новітні

механізми

та

інструменти

фінансового

менеджменту для управління активами закладів охорони здоров’я;
4) впроваджується інструментарій стратегічного управління для здійснення
середньо- та довгострокового керування закладами охорони здоров’я;
5) відбувається зміна парадигми управління кадрами закладів охорони
здоров’я, що приводить до впровадження сучасних методів кадрового
менеджменту.
Спираючись на вищенаведені принципи ми стверджуємо, що формується
зміна конкурентного середовища у галузі охорони здоров’я, а це призводить до
впровадження нового типу управління бюджетними медичними закладами, яке
засновується на підприємницькій діяльності.
Варто зазначити, що за сьогоднішніх умов певну фору отримують приватні
медичні організації. По-перше, приватні медичні заклади були засновані та
функціонували в жорсткому конкурентному середовищі, тобто вони не змогли б
вижити без застосування чіткого фінансового планування, адекватної кадрової
політики та спокусливої для медичних працівників системи мотивації
персоналу. Тож, на сьогоднішній день вони мають вже сформовані та
функціонуючі вищеперераховані інструменти та досвід у їх використанні.
По-друге, приватні медичні заклади звикли сподіватися перш за все на свої
ресурси, користуючись тими фінансовими можливостями та інструментами, які
можуть собі дозволити. Нажаль, більшість сучасних керівників бюджетних
медичних закладів мають виражений “погляд бюджетника” на свої фінансові та
трудові ресурси. “Якщо не вистачить — попросимо ще і нам дадуть!” - ось їх
основна

парадигма.

Найвірогідніше,

що

в

жорсткому

конкурентному

середовищі серед приватних медичних структур, вони швидко та мало
ефективно

розпорошать

свої

ресурси,

та

втратять

значну

кількість

можливостей.
По-третє, бюджетні організації мають свою, вибудовану довгими роками
ієрархічну організацію, на кожному з рівнів якої переважно знаходяться мало
вмотивовані керівники, які найчастіше не мають спеціальної управлінської
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освіти, отже адекватно розбудувати систему управління медичним закладом,
розробити сучасну кадрову політику та застосувати систему мотивації
медичного персоналу, яка б могла відповідати сучасним реаліям, мають змогу
лише одиниці, в той час як приватні медичні заклади наймають професійних
управлінців.
Зважаючи на викладене вище, вважається, що система реформування
сьогоднішньої медичної галузі це “природній відбір” для закладів охорони
здоров’я, тобто, щоб зберегти свою цілісність, кадри та попередні надбання,
керівникам некомерційних підприємств, що в минулому були бюджетними
організаціями, необхідно швидко набувати нових знань та вмінь, застосовувати
найсучасніший інструментарій менеджменту організацій.
Визначне місце, як вже було сказано вище, у системі надання медичних
послуг посідають медичні кадри. Сучасні принципи реформування галузі
передбачають зміну концепції управління цими кадрами:
1) застосування кадрової політики та стратегії в рамках діяльності закладу
охорони здоров’я;
2) впровадження новітніх форм, систем та принципів оплати праці
медичних працівників;
3)

впровадження

мотиваційного

механізму

та

сучасних

методів

стимулювання діяльності медичного персоналу;
4) впровадження сучасних принципів формування та розвитку кадрів
охорони здоров’я;
5) застосування новітніх методів підготовки медичних кадрів, зокрема
управлінських;
6) запровадження принципів командної роботи в рамках надання медичної
послуги закладами охорони здоров’я.
В рамках цієї статті ми розглянемо перш за все мотиваційні механізми,
системи та принципи оплати праці медичних працівників, адже вони тісно
пов’язані між собою.
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Оплати праці у робітників сфери охорони здоров’я України є чи не
найактуальнішою соціально-економічною проблемою, оскільки професія лікаря
є найменш оплачуваною в Україні. Виходячи з даних Державної служби
статистики України, заробітна плата медичного персоналу найнижча серед
працівників бюджетної сфери України. Так, у 2018 році вона складала 66,5%
середньомісячної заробітної плати по Україні [6].
На сьогодні система охорони здоров’я України працює за принципами
тарифної системи та нормування праці. Оплата праці медичного персоналу
базується на єдиній сітці заробітної плати з урахуванням всіх доплат. Ця
система оплати є фіксованою, не залежить від обсягу та якості роботи.
Відповідно до такої системи заробітна плата має бути виплачена навіть тоді,
коли медичні працівники не виконували певний обсяг робіт. Уявімо ситуацію: в
однакових умовах працюють два лікарі з однаковим досвідом та кваліфікацією.
Один лікар старанний та внутрішньо мотивований, він приймає близько 30
пацієнтів на добу. Інший не працює в повну силу, у нього близько 10–15
пацієнтів на добу. Відповідно до єдиної тарифної системи оплати праці обидва
лікарі отримують однакову заробітну плату. Зрештою спрацьовує негативний
відбір і перший лікар змінює своє ставлення до роботи, оскільки бачить, що не
потрібно перенапружуватись, так як розмір зарплати не зміниться. В цій
ситуації одна з найважливіших функцій системи оплати праці (стимулювання),
не працює, тож роботодавець не має можливості ні заохочувати, ні
санкціонувати

своїх

співробітників.

Тому,

якість

медичної

допомоги

знижується, зникає бажання докласти більших зусиль до процесу лікування у
медичних кадрів. Постає необхідність докорінної зміни форм, систем та
принципів оплати праці медичних працівників. Заплата медичних працівників
має передбачати встановлення винагороди за досягнуті результати понад
встановленого заробітку за тарифною ставкою (наприклад, впровадження
погодинно преміальної системи оплати праці). Так, буде посилюватись
відповідальність та зацікавленість працівників у кількісних та якісних
показниках надання медичної допомоги [4].
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Сучасний лікарняний заклад (КНП), як і будь-яке інше підприємство, буде
нести значні збитки через неефективне управління фондом заробітної плати, а
продуктивність медичних кадрів може зменшуватися через несправедливу чи
непрозору систему компенсацій та стимулів.
В межах медичної установи прикладом інструментів забезпечення
внутрішньої винагороди є створення належних умов для роботи завдяки
забезпеченню необхідного матеріально-технічного оснащення (наприклад,
згідно з примірним табелем матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров’я, затвердженим Наказом МОЗ від 26 січня 2018 року № 148),
комп’ютеризації, адекватного навчання медичного персоналу та його розвитку,
ротації кадрів тощо. Закріплюють процес мотивації стимулюючі інструменти винагороди, що надаються організацією. Їх можна визначити як стимулювання
праці, спрямоване на більш повну реалізацію наявного трудового потенціалу.
Мотивація та стимулювання - це стратегія і тактика в управлінні персоналом.
Мотивація має бути стратегічною лінією, що спрямована на досягнення
глобальних цілей, які поставлені перед співробітником та сполучаються із
загальними цілями організації. Наприклад, лікар, що прагне ротації чи
розширення своїх професіональних знань, проходить навчання чи курси
підвищення кваліфікації за рахунок медичного закладу, в якому працює,
сприяючи його розвитку завдяки набутим знанням та навичкам.
Стимулювання, відповідно - тактика в мотиваційному механізмі, що
реалізує певні мотиви співробітників (переважно матеріальні) та сприяє
підвищенню продуктивність їх праці. Наприклад, заохочення завдяки преміям,
13-му окладу, подякам за понаднормову роботу, гнучкому графіку роботи. Для
вирішення проблеми підвищення якості медичних послуг та ефективності їх
надання є необхідним комплексний підхід, який враховує існування таких типів
співробітників: співробітники, які орієнтовані на змістовність та суспільну
значущість праці; співробітники, які орієнтовані на оплату праці та інші
матеріальні цінності; співробітники, в яких значимість різних цінностей
збалансована [5].
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Таким чином, необхідність впровадження удосконаленого механізму
мотивації та стимулювання персоналу закладів охорони здоров’я та зміни
системи оплати праці. Вибудовування чіткого механізму мотивації та
стимулювання – це одна з найголовніших функцій будь-якого менеджера чи
керівника. Завдяки цьому відбувається вплив на персонал медичної установи
задля активізації їх діяльності, підвищення ефективності та продуктивності.
При цьому керівник має розглядати мотивацію та стимулювання в сукупності,
оскільки вони мають різні напрями дії. Запроваджуючи мотиваційний механізм
у закладах охорони здоров’я, керівники, враховуючи потреби своїх підлеглих,
спонукати їх до дії. Причому індивідуальні цілі медиків та загальні цілі
організації мають перебувати в підпорядкуванні. Тобто трудовий процес та
механізм

мотивації

бажано

вибудовувати

індивідуально

для

кожного

співробітника з урахуванням дійсних мотивів поведінки співробітників.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛЮВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Сучасні особливості досліджень елементів моделювання є створення дієвої
моделі оцінки відносної ефективності прийняття управлінських рішень як
значного кроку на шляху вдосконалення управління підприємством. В даній
науковій роботі розглядаються методи прийняття управлінських рішень,
застосування їх в сучасній практиці управління організаціями та методи
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: рішення, моделювання, технологія управління, комплексні
заходи моделювання, управлінські рішення, організаційна структур.
Постановка проблеми. Найбільш актуальною задачею господарської
діяльності на сьогоднішній день слід вважати виявлення критичних проблем та
пошук їх оптимального управлінського рішення та особливості соделювання.
До цього висновку незалежно один від одного приходить все більша кількість
економістів, системотехнiкiв, аналiтикiв, практичних робітників та дiячiв
науки. Потреба в рішенні з`являється тільки при наявності проблеми, яка в
загальному виді характеризується двома станами - заданим (бажаним) та
фактичним (прогнозуємим). Неузгодження між цими станами передбачає
необхідність виробки управлінського рішення та контролю за його реалізацією.
Вдосконалення управління на всіх рівнях - величезний та ще мало
запитуємий резерв підвищення ефективності господарської діяльності в галузях
виробництва, а

якість

управління

в

кінцевому рахунку визначається

приймаємими оперативними, плановими, організаційними рішеннями.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність та значення системи
моделювання

управлінської

інформації

в

діяльністі

з

відокремленням

релевантних витрат досліджені в роботах багатьох вітчизняних науковців: С.Ф.
Голова [1], Ф.Ф. Бутинця [2], П.Й. Атамаса [3], І.Б. Садов-ської [4], В.М.
Добровольського [5] та ін.
Метою статті є дослідження процесу управління, що включає в себе цикл
виробки, і складові елементи прийняття i реалізації управлінських рішень,
починається з появи стимулу, тобто з деякої події, що вказує на виникнення
ситуації, в якої треба прийняти рішення.
Виклад основного матеріалу. Процес прийняття рiшень в контурі
управління виступає основним елементом, що здійснює, з одного боку,
визначальний вплив на інші елементи процесу управління, пов'язані з
реалізацією прийнятого рішення та з оцінкою отриманих результатів, а з
іншого, - сам відчуває їхній вплив в результаті дії зворотнього зв`язку [3].
Процес прийняття рішень відбувається на всіх рівнях управління
підприємством -- від керівника структурного підрозділу до власника
підприємства. Прийняття рішення є заключною стадією управління, яке полягає
у виборі конкретного рішення із кількох альтернатив. Такий вибір здійснюється
на основі аналізу результатів діяльності структурного підрозділу або
підприємства в цілому за допомогою попередньо встановлених показників,
значення яких оцінюються з огляду прийнятності для конкретних умов
господарювання.
Процес прийняття рішення може бути одноразовим, а може бути й
багаторазовим, та прийняте рішення може підвергатися перепровiрцi. Час
прийняття рішень може бути дуже різним: стратегічні рішення готуються
роками, а оперативні - протягом секунд [2].
У виробничих системах люди часто стикаються з різними ситуаціями, що
потребують рішень. Поведінка людини, що приймає рішення, та й саме рішення
дуже залежить від структури та об`єктивних характеристик ситуації, стосовно
якої вона приймає рішення. Ситуація являється частиною навколишнього
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середовища, в якому діє людина, та для її аналізу потрібні попередні знання
характеристик цього середовища.
Таким чином, те або інше управлінське рішення представляє собою
соціальний акт, підготовлений на основі на основі варіантного аналізу та
прийнятої в установленому порядку оцінки, що має директивне значення, що
містить постановку цілей та обґрунтування засобів їх здійснення, організує
практичну діяльність суб'єктів та об`єктів управління, направляє на досягнення
вказаних цілей [4].
В умовах посилюючої конкурентної боротьби та перенасичення світових
ринків сучасними високоякісними товарами, технологіями та послугами
стратегічним

напрямком

диверсифікації

діяльності

виробництва,

конкурентноздатного

рівня,

були

визначені

активна

політика

поновлення

випускаємої

продукції

впровадження

прогресивної

технології,

виготовлення раніше не виробляючихся в Україні та країнах СНД машин і
обладнання з технічними характеристиками, що відповідають світовим
стандартам.
Діяльність будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності має ризиковий
характер. Найбільш вагомою причиною виникнення ризику є брак інформації,
так як неврахування саме цього фактору з великою вірогідністю може привести
до фінансових втрат підприємства [3].
Імітаційне моделювання - це метод дослідження, заснований на тому, що
система, яка вивчається, замінюється імітатором і з ним проводяться
експерименти

з

метою

отримання

інформації

про

цю

систему.

Експериментування з імітатором називають імітацією (імітація - це збагнення
суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об'єкті). Імітаційне
моделювання - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують,
як ці процеси проходили б насправді.
Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні
моделі або не розроблені методи розв'язування задач про такі моделі. В цьому
випадку математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю.
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Імітаційна модель - (у вузькому значенні) логіко-математичний опис
об'єкта, який може бути використаний для експериментування на комп'ютері в
цілях проектування, аналізу і оцінки функціонування об'єкта.
При здійсненні аналізу діяльності підприємств і об'єднань виділяють три
етапи

роботи.

Перший

етап

(підготовчий)

включає

в

себе

роботи

організаційного характеру, що гарантують достатню глибину й оперативність
аналізу (планування, визначення об'єктів аналізу, складання програми та ін.);
другий - основний етап - це власне аналітичні роботи (збір і обробка даних, їх
систематизація і зіставлення, виявлення впливу факторів і т.д.); на третьому
(підсумковому) етапі узагальнюють і оформлюють результати аналізу, а також
розробляють пропозиції щодо їх реалізації.
Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску
продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому
виробничу діяльність підприємства жорстко зумовлено загальною економічною
ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.
У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути
такі питання:
а) якість планування виробництва, напруженість і обґрунтованість планів
діяльності як у цілому, так і щодо окремих виробничих підрозділів;
б) оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації
продукції, динаміка обсягів виробництва;
в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги
виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді;
г) розкриття взаємозв'язку і взаємозумовленості показників обсягу
виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо.
Найбільш узагальнюючий характер для аналізу якості продукції мають
питома вага продукції зі знаком якості, або атестованої державою як продукція
вищої якості (зараз цей показник поновлюється); питома вага в загальному
обсязі випуску продукції, що одержала товарні знаки. Своєрідним знаком
якості є фірмовий знак корпорацій, котрі відомі у світі як виробники якісної
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продукції. Досить надійним показником якості може бути також і відповідність
міжнародним стандартам.
Будь-яке

господарське

рішення

оцінюється

за

його

кінцевими

результатами, тобто прибутком. Одним з головних факторів, що впливає на
величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Виручка від реалізації та
прибуток з'являться лише тоді, коли предмети праці, використані в процесі
виробництва, перенесуть свою вартість на вартість виготовленого продукту та
знайдуть кінцевого споживача.
Тому стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами є необхідною
умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства. Моделювання є
основним інструментом аналізу, організації, оптимізації і синтезу систем. Воно
дає змогу експериментувати зі спрощеною, але еквівалентною за поведінкою до
натуральної системи моделлю
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналізуючи розвиток
менеджменту, неважко вiдмiтити, що його теорія еволюціонує до розробки
сучасних технологій прийняття рішень. Рішення визначають такi напрямки
менеджменту, як управлення на основі контролю за виконанням, управління за
допомогою екстраполяції минулого в майбутнє, управлення за допомогою
передбачення змін, управляння шляхом гнучких екстрених рiшень. В
теперішній час багато обставин свiдчить про брак в управлiнськiй дiяльностi,
що народжує серйознi економiчнi та соцiальнi наслiдки (упущену можливiсть,
нерацiональнi затрать годині i коштiв, безвiдповiдальнiсть, зниження трудової
активностi, розкладання здорового психологiчного клiмату в колективах). Тому
органiзацiя глибокої проробки управлiнських рiшень, грамотніше оформлення
та виконання методологiчних принципiв проведення цiєї роботи набуває
особливої актульностi. Однак у сучасних системах управлiння виробництвом
неможна обмежуватися рiшенням математичних задач вибору оптимального з
тим чи iншим критерiям рiшеення з кiнцевої множини альтернативних
варiантiв.
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Сутнiсть проблеми якiсного управлiння складається в генерацiї цих
альтернативних варiантiв, у визначеннi цiлей, обмежеень та можливих областей
рiшення, а також викликаємих цими рiшеннями наслiдкiв.
Тому прийняття управлiнських рiшень

являє собою процес, що

починається з усвiдомлення з'явлення проблемної ситуацiї та завершується
формулюванням дiй, направлених на її знищення. При цьому пiд проблемною
ситуацiєю розумiють будь яку невiдповiднiсть фактичне виконуємих в системi
дiй та цiлей, що перед нею стоять.
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ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
У статті аналізується цивільно-правова характеристика форм захисту
цивільних прав, досліджуються юрисдикційна та неюрисдикційна форми
захисту цивільних прав.
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Постановка проблеми. Проблема захисту цивільних прав є надзвичайно
актуальною, так як важливою гарантією реалізації прав та свобод учасників
цивільних правовідносин є належний механізм їх правового захисту. Захист
цивільних прав є однією з найважливіших категорій цивільного права,
самостійним суб’єктивним правом, що має матеріально-правову природу та є
передумовою виникнення процесуальних відносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання захисту цивільних
прав та інтересів в цілому та окремі його аспекти були предметом дослідження
таких відомих науковців як: М.М. Агарков, С.С. Алексєєв, А.І. Базилевич, Л.М.
Баранова, В.П. Грибанов, І.В. Жилінкова, О.В. Дзера, З.В. Ромовська, Б.Ю.
Тихонова, Є.О. Харитонов, Я.М. Шевченко. Дослідження форм захисту цивільних прав здійснювали І.Г. Бережна, А.П. Вершинін, Ю.В. Желіховська, Р.А.
Майданик, Т.М. Підлубна та інші.
Мета статті. Охарактеризувати форми захисту цивільних прав, їх
особливості.
Виклад основного матеріалу. Суб’єктивне право на захист складається з
можливості здійснення правомочною особою власних позитивних дій;
можливості вимоги відповідної поведінки від зобов’язаної особи; використання
державно-примусових заходів стосовно осіб, які порушили юридичний
обов’язок.[1, 43]
На думку І. В. Спасибо-Фатеєвої захист – це міра дозволеної поведінки
правомочної особи, що виражена в можливості самостійно або за допомогою
юрисдикційних

органів

застосувати

до

зобов’язаної

особи

заходи

державнопримусового характеру з метою усунення перешкод у здійсненні
суб’єктивного права або відновлення його у попередній стан чи покарання за
порушення [2, 234]. Ю. Д. Притика також розглядає захист прав як юридичну
діяльність, спрямовану на усунення перешкод на шляху здійснення суб’єктами
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своїх прав та припинення правопорушення, відновлення положення, що
існувало до порушення [3, 16].
Національне законодавство не містить визначення «захист права», «форма
захисту», що дозволяє зосередитись на більш детальному дослідженні наукової
літератури. О. П. Вершинін зауважує, що більшість дослідників під формою
захисту суб’єктивних прав розуміють порядок чи різновид діяльності щодо
захисту прав [4, с. 12]. В. В. Дунаєв форму захисту цивільних прав визначає як
дії, засновані на нормі права або договорі, що протікає або у рамках правової
процедури, або без неї, спрямовані на попередження, припинення порушення
прав і їх відновлення, здійснювані спеціальним юрисдикційним органом або
самим правовласником [5]. На слушну думку В. В. Бутнєва, форма захисту - це
комплекс погоджених організаційних заходів щодо захисту суб’єктивних прав,
що протікають у рамках єдиного правового режиму [6, 17].
У науковій літературі представлено значну кількість думок щодо форм
захисту цивільних прав та інтересів, що обумовлено застосуванням різних
критеріїв для їх розмежування і класифікації.
Так, В. П. Воложанін розрізняє спірний і безспірний порядок примусового
здійснення суб’єктивних цивільних прав та інтересів. Як зауважує науковець,
безспірна форма втілюється у самостійному здійсненні права уповноваженою
особою та безспірному примусовому здійсненні прав в адміністративному
порядку, а до спірних форм віднесені судова, громадська та адміністративна
форми розгляду й вирішення цивільних справ [7, с. 7–8].
А.А. Добровольський і С.А. Іванова вказують на позовну та непозовну
форму захисту цивільних прав та інтересів [8, с. 25].
Є.О. Харитонов виділяє наступні форми захисту цивільних прав, за
критерієм юрисдикційного органу, що здійснює захист, а саме: судовий захист
(ст. 16 ЦК України), адміністративний захист (ст. 17 ЦК України), захист
нотаріусом (ст. 18 ЦК України), самозахист (ст. 19 ЦК України), захист за
допомогою інших громадських, державних та міжнародних інституцій та
органів [9, с. 183].
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Враховуючи вищенаведені та інші погляди науковців, можна зауважити,
що найбільш поширеною класифікацією є поділ форм захисту на юрисдикційні
та неюрисдикційні, критерієм якого в науковій літературі називають суб’єкта,
що здійснює захист.
Суть юрисдикційної форми полягає в тому, що особа, право якої
порушено, оспорюється чи не визнається, звертається за захистом до
державного чи іншого компетентного органу, який уповноважений приймати
необхідні

міри

для

відновлення

порушеного

права

або

припинення

правопорушення [10, с. 203].
У рамках юрисдикційної форми захисту цивільних прав та інтересів можна
вести мову про загальний порядок захисту прав у судах і про спеціальний
порядок захисту – адміністративний та нотаріальний.
Безумовно, найбільш ефективною юрисдикційною формою захисту прав є
судова, оскільки саме під час судового розгляду забезпечуються всі необхідні
умови для врегулювання та вирішення правового спору, а судове рішення
ґрунтується на принципах верховенства права.
Юрисдикційний захист також може бути здійснений у позасудовій формі.
Суб’єкти, які мають право відповідно до законодавства здійснювати такий
захист, – це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Президент
України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, органи влади
Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування, а також
спеціально уповноважені органи або органи зі спеціальним статусом, що мають
визначені повноваження у сфері захисту прав: Антимонопольний комітет
України, дипломатичні служби, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
нотаріат.
Водночас захист прав у неюрисдикційній формі відбувається в рамках
самого матеріального правовідношення та реалізується безпосередньо його
учасниками [11, с. 65]. Тобто, громадяни та організації здійснюють захист
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цивільних прав та охоронюваних законом інтересів самостійно, без звернень за
допомогою до державних або інших компетентних органів.
До юрисдикційних форм захисту також відносять адміністративну форму,
так як захист суб’єктивних цивільних прав відповідно до їх компетенції
здійснюють відповідно до їх компетенції та з огляду на уповноваження їх
державою відповідні органи влади.
До неюрисдикційних способів захисту цивільних прав, а їх особливість
полягає в тому, що це позасудовий захист, котрий здійснюється особою, або
організацією право якої порушено, самостійно, але у межах закону, без
звернення до компетентних органів, відносять застосування мір оперативного
впливу щодо порушника цивільних прав, наприклад, припинення, зміна
правовідносин, переведення на попередню форму оплати та самозахист.
Під

самозахистом

цивільних

прав

розуміють

здійснення

уповноваженою особою дозволених законом дій фактичного порядку, які
спрямовані на охорону його особистих або майнових прав й інтересів.
Самозахист як один з неюрисдикційних способів захисту передбачає і
Цивільний кодекс України. У статті 19 ЦК України зазначено: «будь-яка особа
має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від
порушень і протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою
засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам
суспільства»[12]. У самій статті не визначено, яким чином має здійснюватися
самозахист, а лише зазначається, що способи самозахисту мають відповідати
змісту права, що порушено, та характерові дій, якими ці права порушені, і не
можуть суперечити вимогам закону. При цьому відповідно до ст.1169
встановлено межі права на самозахист: шкода, завдана особою при здійсненні
нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані
необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не
відшкодовується. Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона
завдала шкоди іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка її
завдала. Якщо такої шкоди завдано способами самозахисту, які не заборонені
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законом

та

не

суперечать

моральним

засадам

суспільства,

вона

відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію. [12]
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи,
необхідно підкреслити що захист цивільних прав – це дії по попередженню,
припиненню порушення прав чи відновленню порушених прав, охоронюваних
законом інтересів громадян та організацій. Право на захист кожний учасник
цивільних правовідносин здійснює на свій розсуд за власним волевиявленням.
Форму захисту цивільних прав можна розглядати як комплекс погоджених
організаційних заходів щодо захисту суб’єктом його невизнаного, порушеного
чи оспорюваного права. Як юрисдикційні форми захисту прав, можна
розглядати

судову,

адміністративну

та

нотаріальну

форми.

До

неюрисдикційних слід віднести застосування мір оперативного впливу щодо
порушника цивільних прав, в тому числі самозахист.
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Рабцун С.П.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
У даній статті порушуються і аналізуються нагальні питання кадрової
політики в Україні, кадрового забезпечення органів державного управління та
органів місцевого самоврядування високопрофесійними працівниками.
Ключові слова: кадрова політика, кадрове забезпечення, органи державного
управління.
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Постановка

проблеми.

Структурна

перебудова

економіки

країни

неможлива без створення ефективного механізму управління розвитком його
кадрового потенціалу, наукового розроблення методів якісного кадрового
забезпечення державних структур. Нині в умовах реформування вітчизняної
державної служби дане питання набуває статусу пріоритетного виклику, від
адекватної відповіді на який залежить ефективність та результативність як
кожного чиновника та органу влади, так і державної служби в цілому.
Наразі наростає науковий інтерес до проблеми кадрового потенціалу
державних службовців. Відтак метою даної статті виступає визначення поняття
кадрового потенціалу державної служби.
Питання

професіоналізму

та

компетентності

органів

державного

управління та органів місцевого самоврядування постає одним із важливих
завдань, які стоять на шляху втілення та зміцнення кадрової політики у нашій
державі. Акцентується особлива увага на одній із найважливіших проблем у
діяльності органів державного управління – підготовці висококваліфікованих
спеціалістів, обґрунтовується необхідність формування професійного кадрового
потенціалу держслужбовців, здатних на належному рівні виконувати покладені
на них обов’язки та завдання державного управління.
Мета дослідження – з’ясувати стан кадрового забезпечення органів
державної влади й органів місцевого самоврядування, знайти шляхи
покращення ефективності реалізації управлінських функцій державними
службовцями органів державної влади.
Виклад основного матеріалу. Над проблемами формування та реалізації
державної кадрової політики, кадрового забезпечення органів державного
управління продовжує працювати досить багата кількість вітчизняних фахівців.
Основною метою кадрової політики в регіонах України є забезпечення органів
державного управління та місцевого самоврядування високопрофесійними,
ініціативними, патріотично налаштованими, моральними управлінськими
спеціалістами, здатними взяти на себе відповідальність й успішно вирішувати
назрілі загальнодержавні та регіональні проблеми і в такий спосіб організувати
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ефективне управління політичним, економічним і соціальним розвитком своїх
регіонів. Вказана вимога була закріплена в Указі Президента України №
1035/95 від 10 листопада 1995 р. «Про затвердження Програми кадрового
забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій» [5].
Саме від того, наскільки якісним та здатним до самовдосконалення буде
сформований кадровий потенціал державної служби в Україні, залежить
можливість функціонування держави в цілому та забезпечення належним
чином гарантованих Конституцією України прав, свобод та законних інтересів
кожного громадянина.
Підготовка кадрового персоналу для органів державної влади має давню
історію. Фактично кожна історична формація у розвитку людства займалася
підготовкою кадрів для управління державними утвореннями. Так, за часів
СРСР одним із відомих закликів було гасло «Кадри вирішують все!». Це гасло
висунуло більшовицьке керівництво на початку 1930-х років минулого століття
і фактично ним керувалися до розпаду СРСР.
Варто зазначити, що система кадрів у житті будь-якої країни є
визначальною, тому проблема їх ефективності й оновлення у сферах
державного та регіонального керівництва та управління є надзвичайно
актуальною. Державна власність на засоби виробництва, що існувала за часів
СРСР, розподіл виробленої продукції, товарів та інших матеріальних благ
призвели до зростання бюрократичного апарату держави.
Проблема кадрів в усіх сферах народного господарства підживлювалась
їхнім невисоким якісним рівнем, що порушувало будь-які передреволюційні
професійно-освітні стандарти (за Йосипом Віссаріоновичем Сталіним –
«незамінних

людей

некваліфікованими

немає»)

та

призводило

до

заміни

двома–трьома

«напівробітниками»; аналогічною була ситуація і в

управлінських структурах.
За роки незалежності України були спроби кількісних та якісних змін в
органах влади. Створена і функціонує система роботи з державними
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службовцями, вдосконалюється система підготовки кадрів для місцевого
самоврядування. Проте сучасний стан кадрового забезпечення державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
для якісного виконання Українською державою своїх функцій на сучасному
етапі визнати задовільним не можна.
Так, кількість чиновників у владному апараті України у 1991 р. становила
15,5 тис. осіб, у 2006 р. чиновників стало 260 тис. осіб, а у 2019 році ще більше.
Збільшення кількості державних службовців свідчить про низьку якість
діяльності органів державної влади і багатомільйонні витрати на їхнє
утримання [1].
Результати адміністративної реформи, яка проводиться в Україні, свідчать
про супротив чиновників різного рівня заходам зі скорочення управлінського
апарату. Поза увагою залишаються пропозиції вчених з цього питання, а також
технічні досягнення, які значно спрощують процес управління, особливо у
соціальній сфері. Кількісні показники підготовки фахівців свідчать про їх
достатність, але якість їхньої підготовки залишається на досить низькому рівні.
Відчувається гостра потреба у кваліфікованих кадрах, загальновизнаною є
«криза керівників», особливо середньої ланки. Різко погіршився освітній рівень
посадових осіб органів місцевого самоврядування. Маємо дефіцит професійних
кадрів на тлі безробіття. Сьогодні єдина кадрова політика щодо державних
підприємств, установ та організацій, що забезпечують виконання функцій
держави, фактично повністю відсутня. Переважно кадрові призначення
посадових осіб в органах державної влади та управління відбуваються з
урахуванням політичної належності особи до правлячої більшості в країні, по
команді зверху, тощо.
У зв’язку із системними реформами, що проводяться в Україні, одним із
головних факторів покращення діяльності органів виконавчої влади є ставлення
до власних кадрів. Для підготовки висококваліфікованих фахівців та їх
успішної роботи керівники зобов’язані формувати та застосовувати систему
управління кадровим потенціалом, тим ключовим фактором, який має
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визначити результативність та ефективність державної влади на всіх рівнях і
який має забезпечувати керованість процесами реформування суспільства,
становлення правової держави, розробки курсу дій, змін у структурі, стилі та
системах, як управління, так і взаємодії людини з державою [3].
Сьогодні за умов соціально-економічної кризи є нагальною проблема
активізації державної політики у сфері кадрового забезпечення органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, адже питання формування
програми управління кадровим потенціалом є однією із найголовніших
проблем у сучасній системі державної служби України.
Кадровий потенціал державної служби розуміється як:
- інтегральна характеристика накопичених суб’єктом державної кадрової
політики наявних кадрів та незатребуваних (прихованих) професійноособистісних можливостей та здібностей працівників апарату державних
органів;
- можливість кар’єрного зростання персоналу державної служби та
реалізації його професійних знань і умінь;
- процес задіювання ще нереалізованих здібностей персоналу (резерв) до
ефективного виконання завдань та функцій органу державної влади;
- частина
спеціальною

трудового
професійною

потенціалу,
підготовкою,

представлена
що

працівниками

виконують

функції

із
та

повноваження державного органу [2].
Наразі в Україні відбувається процес зміни поколінь у владі. Щоб надати
цьому процесові гармонійності та послідовності, доцільними видаються
розроблення та прийняття Концепції державної кадрової політики, яка створить
передумови для наступності поколінь управлінців і сприятиме нерозривності
зв’язку між управлінськими генераціями, уможливить використовувати
позитивний досвід старшого покоління, сприймати одночасно й нові підходи у
державному управлінні, що ґрунтуються на принципово іншому розумінні ролі,
функцій і призначення держави. За цих умов саме держава має мобілізувати
соціально активні сили для відновлення людського потенціалу, його
501

ефективного розвитку і залучення до побудови суспільства загального
добробуту і духовності, як це відбувається у всіх цивілізованих країнах світу.
Сьогодні в Україні ефективність кадрової політики має визначатися з
урахуванням

суспільно-політичного та

соціально-економічного

стану

у

державі. Реальна кадрова ситуація, що склалася в країні та регіонах зокрема, ще
зовсім не відповідає потребам держави, суспільства та громадян. Слушною є
думка окремих науковців про те, що в сучасних умовах на перший план
висуваються питання професіоналізму місцевих кадрів, їх спроможності
ефективно управляти власністю і фінансами місцевого самоврядування,
бюджетними установами, об’єктами інфраструктури та соціальної сфери,
уміння працювати з усіма суспільними верствами, громадськими групами.
Вказану тезу можна доповнити тим, що якісне кадрове забезпечення неможливе
без створення сприятливих умов для професіоналізації служби в органах
місцевого самоврядування.
Кадрове забезпечення діяльності органів державного управління в регіонах
України як частина кадрової політики у сфері державної служби має
здійснюватися у взаємопозв’язаних напрямках, а саме щодо:
–

забезпечення

органів

державного

управління

та

місцевого

самоврядування висококваліфікованими, компетентними кадрами;
– розвитку механізму формування нової генерації державних службовців,
здатних ефективно працювати в умовах євроінтеграції та становлення
інформаційного суспільства у державі.
Не усі проблеми професійного навчання нормативно врегульовані
однаково.

Це

забезпечення

стосується,
розмежування

зокрема,

проблеми

професійної

нормативно-правового

підготовки

кадрів

різних

управлінських рівнів за змістом, формами і методами навчання. Адже до осіб,
які посідають в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
посади різних рівнів або претендують на їхнє заміщення, висуваються як
загальні, так і спеціальні вимоги, насамперед щодо їхньої професійної
підготовки та загальної кваліфікації.
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Одним із найважливіших обов’язків державних службовців є постійне
вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.
Для цього мають бути створені усі умови для навчання й підвищення
кваліфікації державних службовців у відповідних навчальних закладах та через
самоосвіту. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав
для просування по службі.
Законодавство унормовує також положення щодо формування кадрового
резерву з державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли
відповідне стажування. Аналогічні положення містить і закон України «Про
службу в органах місцевого самоврядування». Підбір персоналу містить цілу
систему вивчення психологічних і професійних якостей працівника з метою
встановлення його відповідності вимогам робочого місця і підбору з
претендентів того, хто найбільше підходить на це робоче місце, з урахуванням
його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, здібностей, характеру та
інтересів організації.
Негативними прикладами у цьому відношенні є використання фальшивих
дипломів, які «засвідчують» високу кваліфікацію їх пред’явників, вирішування
питань щодо призначень «по телефону», або за окреме винагородження... Для
запровадження ефективної кадрової політики дуже важливо ще на стадії
формування передбачити основні критерії оцінки її ефективності. Це дуже
складно, оскільки в Україні немає досвіду оцінювання ефективності кадрової
політики загалом, а не лише окремих її складових.
Україні зараз, як ніколи, потрібна науково-обґрунтована державна кадрова
політика, чітка, продумана система роботи з кадрами: створення необхідного
потенціалу для висунення на посади, формування персоналу управління, його
еліти, підготовка державних службовців-професіоналів, постійне підвищення
їхньої кваліфікації. З грудня 2010 і впродовж 2011 рр., відповідно до Указу
Президента України, завершилося реформування органів виконавчої влади,
спрямоване на ефективне їх функціонування. Необхідно зазначити, що цей
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процес повинен тривати постійно, лише тоді він буде наповнений новим
змістом стратегії і тактики роботи з кадрами.
У фаховій літературі є різні визначення поняття «державна кадрова
політика». За визначенням окремих дослідників, це вираження назрілих потреб
суспільства, вимог життя, докорінних інтересів народу, важлива складова
частина політики держави, її головна лінія у сфері добору, розстановки та
виховання кадрів нового покоління.
Кадрова політика покликана забезпечити реалізацію усієї політики
держави. Україна перебуває у процесі широкомасштабних трансформацій
фактично усього суспільного життя. Саме тому актуальним є створення
інноваційної моделі державної кадрової політики, що орієнтуватиметься на
формування

кадрового

потенціалу

оновленого,

реформованого,

демократичного суспільства та ґрунтуватиметься на системі сучасних
принципів кадрової роботи.
Пріоритетним напрямком державної політики у сфері суспільних відносин
є

підвищення

професіоналізму,

якнайповніше

використання

знань

і

можливостей громадян в інтересах суспільства й держави, тобто розвиток
кадрового потенціалу як найважливішого інтелектуального й професійного
ресурсу українського суспільства, що забезпечує соціально-економічний
розвиток країни, її конкурентоспроможність на міжнародному рівні й
підвищення ефективності державної влади.
Зважаючи на це, дедалі гостріше постає питання формування якісно нової
генерації управлінських кадрів – державних службовців і службовців органів
місцевого самоврядування, свідома орієнтація та фаховий рівень яких
відповідали б потребам часу, прагненням, сподіванням і вимогам українського
народу до системи адміністративного забезпечення державного управління.
Потрібно визнати, що кадрова політика – це загальний курс і послідовна
діяльність держави з формування вимог до службовців, їх підбору, підготовки і
раціонального використання з урахуванням стану і перспектив розвитку
державного апарату, прогнозів щодо кількісних і якісних потреб у кадрах.
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Отже, сутність державної кадрової політики полягає у залученні, закріпленні та
адекватному

використанні

на

державній

службі

висококваліфікованих

спеціалістів, у створенні умов щодо реалізації ними свого професійного
потенціалу для успішного виконання посадових обов’язків і забезпечення
ефективного функціонування і розвитку державного апарату.
Українська

державна

кадрова

політика

як

частина

зовнішньої

і

внутрішньої політики держави та засіб її реалізації має формуватися у межах
державної політики загалом і не повинна бути розрахованою лише на кадрове
забезпечення актуальних завдань реформування держави, а враховувати
одночасно і теперішній, і майбутній соціально-економічний та політичний стан
суспільства.
Головною і стратегічною метою кадрової політики є формування та
оптимальне використання кадрів для досягнення цілей держави. Таким чином,
потрібно забезпечити такий кадровий процес, який сприятиме сталому розвитку
економіки, політичного життя та соціальної сфери суспільства [4].
Для успішного розвитку кадрової політики необхідно спрямувати зусилля
на реалізацію таких заходів, як: інтегрування системи управління людськими
ресурсами у процесі реформування державної служби; розвиток такої кадрової
політики, яка давала б можливість формувати та постійно оновлювати
управлінський кадровий потенціал.
В Україні вживаються заходи щодо корегування та оптимізації державної
кадрової політики, професійного навчання управлінських кадрів з урахуванням
історичного вітчизняного та кращого світового досвіду, практики, що склалася
за роки незалежності. На загал сформоване правове поле, що регулює
функціонування

створеної

в

середині

90-х

рр.

минулого

століття

загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
Особливо

велике

значення

для

створення,

функціонування

та

удосконалення системи мало прийняття законів України «Про державну
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службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідних
указів Президента України, насамперед Указу «Про системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» № 398 від
30 травня 1995 р., й виданих на їх виконання низки постанов і розпоряджень
КМ України, рекомендацій Головного управління державної служби України
тощо.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Нагальною потребою,
що зумовлена адміністративною реформою в Україні, є створення могутнього
кадрового потенціалу, який з властивою йому високою культурою служив би
народові; кваліфіковано, компетентно захищав би права, свободи та законні
інтереси кожного громадянина; сумлінно, чесно і добросовісно виконував би
службові обов’язки на доручених ділянках державної служби.
Отже необхідно постійно моделювати систему пошуку та добору кадрів в
органах виконавчої влади України в умовах реформування державної служби;
з’ясовувати шляхи, напрямки і проблеми комплектування органів державної
влади

та

місцевого

самоврядування

високопрофесійними

та

висококваліфікованими кадрами, здатними забезпечити необхідний рівень
послуг, які б задовольняли нагальні потреби громадян.
Державна служба, будучи специфічним видом професійної діяльності, має
визначати особливості кадрової політики у цій сфері. Саме тому залучення
громадян до управління справами суспільства і держави є одним з
найважливіших завдань кадрової політики на державній службі. Причому саме
держава повинна створювати реальні можливості для:
- рівного доступу громадян до державної служби;
- прояву та актуалізації кожним державним службовцем своїх здібностей,
реалізації своїх інтересів та особистих планів на державній службі, що є
основою максимальної професійно-особистісної самореалізації особистості
кожного професіонала на державній службі;
- правової та соціально-економічної захищеності державних службовців.
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У статті розкрито поняття прав неповнолітніх та здійснено їхню
класифікацію за різними критеріями. Проаналізовано наукові погляди вчених
щодо класифікації прав дитини. Запропоновано авторську дефініцію прав
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класифікація прав, загальнолюдські права.
Постановка

проблеми.

В

умовах

проведення

правових

реформ

актуалізується питання захисту прав неповнолітніх як категорії осіб, яка
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потребує особливої уваги та турботи держави та суспільства. Життєві реалії
свідчать, що до цих пір права неповнолітніх недостатньо захищені, існує
булінг, домашнє насильство та ін. Очевидно, що проблема поняття та
класифікації

прав

неповнолітніх

потребує

подальшого

наукового

обґрунтування.
Теоретико-правові аспекти прав дитини вивчали такі вчені, як І. В.
Волошина [1], Н. М. Крестовська [2], О. Ф. Мельничук [3], Н. М. Опольська [4],
Н. В. Ортинська [5], І. В. Швець [6] та ін. Однак наразі потребує удосконалення
поняттєво-категоріальний апарат цієї проблеми.
Метою статті є розкриття поняття прав неповнолітніх та здійснення їх
класифікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Неповнолітній є самостійним
суб’єктом права, тому він має систему економічних, соціальних, культурних та
інших прав. Вони обумовлюються особливостями дитини, тобто її фізичним,
розумовим та психологічним рівнем розвитку. Права неповнолітніх визнаються
та гарантуються у міжнародно-правових актах, а також у національному
законодавстві.
Поняття прав дитини науковцями тлумачиться по-різному. Наприклад,
Н. М. Опольська вважає, що «права дитини є об’єктивно визначеними
соціально-економічним

рівнем

розвитку

суспільства

та

юридично

гарантованими державою тими можливостями задоволення потреб та інтересів
дитини, реалізація яких є необхідною умовою для її нормального життя та
гармонійного розвитку, і здійснюється самою дитиною або за допомогою інших
осіб» [4, с. 9]. На думку І. В. Швець, «права дитини – це складова частина
загального комплексу прав людини, який становить правовий статус будь-якої
фізичної особи» [6, c. 148].
Вважаємо, що ознаки прав дитини сприяють більш ґрунтовному розкриттю
їхньої сутності. Вагоме дослідження у цьому напрямі провела Н. В. Ортинська,
яка

визначила

такі

ознаки

прав

неповнолітніх:

«1)

перевага

прав

неповнолітнього над його обов’язками; 2) наявність мінімальних міжнародних
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стандартів прав неповнолітнього та передбачення органічної єдності в
національному законодавстві універсальних і загальнолюдських цінностей
світової цивілізації, що дозволяють дати оцінку правам і свободам людини, які
характеризують правовий статус неповнолітнього; 3) наявність додаткових
прав, порівняно з іншими загальними суб’єктами права, як-от право жити в
сім’ї, право на піклування з боку батьків тощо; 4) строковий характер системи
прав,

що

зумовлений

віковими

характеристиками

суб’єкта

та

його

динамічністю і здатністю до зростання й набуття повноліття; 5) вікова
незрілість впливає на обсяг прав, деякі з них, що характерні для повнолітніх, а
саме: перебувати на державній службі, право голосувати, бути обраним тощо,
не надаються неповнолітнім; 6) відсутня можливість повної самостійної,
автономної реалізації своїх прав, внаслідок чого на батьків, органи державної
влади покладено обов’язок сприяти в реалізації прав неповнолітнього» [5, с.51].
Науковці класифікують права дитини за різними критеріями. Зокрема,
Н. М. Опольська пропонує критерії класифікації прав та свобод дитини
розділити на дві групи: загальні і спеціальні [4, с. 116-117]. До загальних
критеріїв класифікації віднесено ті, що застосовуються науковцями як до прав
людини, так і до прав дитини. Зокрема:
– за сферою реалізації у суспільному житті: особисті, соціальноекономічні, культурні, політичні;
– за галузевою ознакою: права дитини за цивільним, сімейним, трудовим,
адміністративним, кримінальним законодавством тощо;
– відповідно до конституційного закріплення: абсолютні (конституційні) та
відносні (усі інші, що є загальноприйнятими);
– за характером: на матеріальні та процесуальні;
– залежно від наявності майнового змісту: майнові та немайнові (особисті);
– відповідно до способу закріплення: права дитини, закріплені у
міжнародному праві, права дитини, закріплені у національному законодавстві;
– залежно від можливості реалізації: реальні та декларативні;
– за суб’єктивним складом: індивідуальні та колективні.
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Зазначені критерії класифікації є загальними, дозволяють висвітлити
загальні риси прав дитини, їх місце в системі прав людини.
До спеціальних критеріїв класифікації віднесено ті, що використовуються
науковцями виключно до прав та свобод дитини. Вони поділяють права та
свободи дитини за такими особливостями:
– залежно від категорії дітей, що потребують особливого захисту: права
дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей –
жертв

військових

та

міжнародних

конфліктів,

жертв

екологічних

та

техногенних катастроф, стихійних лих, дітей із сімей біженців та примусових
переселенців, дітей – жертв насилля, дітей, що притягувались до кримінальної
відповідальності, дітей, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у
виправних колоніях;
– за обсягом прав: загальнолюдські і ювенальні;
– залежно від суб’єктивного складу правовідносин: групи прав, що
походять із взаємовідносин «дитина і сім’я», «дитина і суспільство», «дитина і
держава»;
– залежно від вікових особливостей дитини: права малолітніх (до 14 р.),
права підлітків (14–16 р.), права осіб юнацького віку (16–18 р.);
– залежно від активності дитини у здійсненні своїх прав: права та свободи,
в яких дитина є об’єктом спеціального захисту та піклування з боку держави,
батьків тощо, і права та свободи, в яких дитина є активним суб’єктом;
– залежно від можливості обмеження прав дитини батьками: права, що
можуть бути обмежені правом батьків на виховання, та необмежені права
дитини.
Використання спеціальних критеріїв класифікації має важливе значення
для характеристики системи прав та свобод дитини, оскільки дозволяє виявити
особливості, притаманні тільки правам дитини.
Так, для прикладу, у Конституції України визначено такі загальні права
людини: право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23), право на життя
(ст. 27), право на повагу гідності особистості (ст. 28), право на недоторканність
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житла (ст. 30), право на свободу думки і слова (ст. 34), право на свободу
світогляду і віросповідання (ст. 35), право на соціальний захист (ст. 46), право
на житло (ст. 47), право на охорону здоров’я (ст. 49), право на освіту (ст. 53),
право на правову допомогу (ст. 59). Конституція Російської Федерації декларує
такі права: право на життя (ст. 20), право на повагу гідності (ст. 21), свободу
особи і недоторканність (ст. 22), право на інформацію (ст. 24), недоторканність
житла (ст. 25), право на свободу пересування (ст. 27), право на свободу
думки і слова (ст. 29), право на мирні зібрання (ст. 31), на охорону здоров’я (ст.
41), право на освіту (ст. 43) та низку інших [8].
По суті, також градація наявна і в конституціях усіх європейських держав.
Варто констатувати, що більшість конституційних норм внутрішньодержавного
законодавства сучасних держав імплементують загальні міжнародні стандарти
прав людини.
Н. М. Крестовська запропоновувала класифікувати права дитини на
загальнолюдські права і свободи особистості, адаптовані до особливого
суб’єкта – дитини, та ювенальні (спеціальні) права і свободи, які постають як
дозволені об’єктивним правом види поведінки, що встановлюються тільки для
дітей. Вона вважає, що ці групи прав та свобод дитини у системі ювенального
права становлять субінститути правового статусу дитини. У їх складі
перебувають норми як природного, так і позитивного права [2, с. 18-19].
Слід зауважити, що в теорії права прийнято поділяти права і свободи
людини насамперед за сферою суспільних відносин на: громадянські
(особистістні); соціальні; культурні (гуманітарні); економічні; політичні.
У Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р. зазначається
перелік прав дітей, до яких відносять: право на життя; ім’я і набуття
громадянства; на вільне висловлювання своїх думок; на загальну й однакову
відповідальність батьків за виховання й розвиток дитини; на користування
найдосконалішими послугами системи охорони здоров’я; на рівень життя,
необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального
розвитку; на освіту; на захист від усіх форм сексуальної експлуатації і
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сексуального розбещення; на застосування міжнародних норм гуманітарного
права у період збройних конфліктів. Варто зазначити, що перелічені права
можна розподілити за найбільш поширеною класифікацією, яка, фактично, і
застосована у Конвенції ООН з прав дитини від 20 листопада 1989 р.,
відповідно до якої права можуть бути поділені на п’ять груп за аналогією з
традиційною класифікацією прав людини: громадянські (особисті), політичні,
економічні, соціальні і культурні [7].
Враховуючи зазначене вище, вважаємо за доцільне звернути увагу на таку
класифікацію прав дитини, як природні та набуті.
Під природними правами дитини І. В. Волошина розуміє суб’єктивні
права, які виникають з приводу благ, які не носять матеріального характеру та
безпосередньо пов’язуються з особою дитини, виникають, як правило, з
моменту народження. До природних варто віднести право на життя, право на
ім’я, право на свободу та особисту недоторканність, право на свободу
пересування, вільний вибір місця проживання, право дитини на свободу думки і
слова, на вільне висловлення своїх поглядів і переконань. Щодо набутих прав
дитини, то їх варто розуміти як права, котрі надають можливість дитині
користуватися матеріальними та нематеріальними благами для задоволення
особистих потреб. У свою чергу, до набутих прав дитини можна віднести право
на об’єднання в дитячі та молодіжні організації, право на працю, право дитини
на заняття підприємницькою діяльністю, право на охорону здоров’я та медичну
допомогу, право володіти, користуватися і розпоряджатися власністю, право на
житло [1, с. 150].
Висновки. Права неповнолітніх – це є об’єктивно обумовлені соціальноекономічним рівнем розвитку суспільства та юридично гарантовані державою
можливості дитини для задоволення її потреб.
Вичерпного переліку критеріїв для класифікації прав неповнолітніх не
існує. Для їх поділу пропонуємо обрати загальні та спеціальні критерії. До
загальних віднесемо: сфера реалізації прав у суспільному житті; галузева
ознака; наявність чи відсутність майнового змісту; спосіб закріплення;
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суб’єктний склад та ін. До спеціальних критеріїв класифікації прав
неповнолітніх віднесемо: потреба захисту держави; обсяг прав дитини; вік
дитини; активність дитини у здійсненні своїх прав та ін.
Список використаних джерел:
1. Волошина І. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні: дис.
… на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2016. 237 с.
2. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: генезис та сучасний стан
: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : 12.00.01.
Одеса, 2008. 40 с.
3. Мельничук О. Ф. Право людини на освіту: монографія. Вінниця:
Меркьюрі-Поділля, 2013. 440 с.
4. Опольська

Н. М. Теоретико-правові засади забезпечення прав та свобод

дитини: монографія. Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2011. 226 с.
5. Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове
дослідження: дис.. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.01.
Львів, 2017. 524 с.
6. Швець І. В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні. Бюлетень
Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С. 145-151.
7. Конвенція ООН про права

дитини від 20 листопада 1989 р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
8. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР.
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.

513

УДК 342.9
Різник О.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ
ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ В РОЗРІЗІ ПОРУШЕНЬ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ
Статтю присвячено аналізу адміністративної відповідальності за порушення
вимог фінансового контролю стосовно антикорупційних декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Визначено ознаки юридичного складу адміністративного правопорушення –
порушення вимог фінансового контролю, а також недоліки правового
регулювання цих відносин.
Ключові слова: склад адміністративного правопорушення, адміністративна
відповідальність, фінансовий контроль, антикорупційні декларації, логічна
правова норма.
Постановка

проблеми.

Запобігання

та

протидія

корупції,

які

здійснюються державою і суспільством шляхом впровадження в законодавстві і
практичної реалізації системи антикорупційних заходів, є необхідною умовою
існування демократичної, правової, соціальної держави. Як показує досвід
багатьох країн світу, широке поширення цього негативного соціального явища
призводить до гальмування економічного розвитку, зубожіння більшості
населення на багатого життя тільки окремих осіб, систематичного порушення
основних прав і свобод людини і громадянина, а в окремих випадках навіть до
розвалу держави, втрати нею суверенітету і територіальної цілісності.
Показовим є той факт, що за Індексом сприйняття корупції (CPI), який щорічно
складається міжнародною громадською організацією Transperency International,
високий рішень сприйняття корупції має місце в найбідніших країнах світу,
зокрема в 2019 році - Сомалі, Південний Судан, Сирія, Ємен, Венесуела,
Екваторіальна Гвінея і Авганістан.
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У свою чергу, найменший рівень сприйняття корупції є показником
найрозвиненыших в усіх відношеннях країн - Данії, Новій Зеландії, Фінляндії,
Сінгапуру, Швеції та Швейцарії [1].
На жаль, Україна в цьому рейтингу знаходиться на великій відстані від
високорозвинених країн: в 2019 році наша держава серед 180 країн світу посіла
126 місце, зокрема, залишається попереду раїни Європейського Союзу та
Північної Америки, та більшість країн СНД.
Події останніх років в Україні, зокрема Революція Гідності, яка відбулася
на тлі прагнення народу подолати корумповану систему управління державою
та інтегруватися до Європейського співтовариства, зумовили суттєві зміні в
антикорупційному законодавстві. Так, 14 жовтня 2014 року ухвалено Закон
України «Про запобігання корупції» № 1700-VII (далі – Закон від 14.10.2014 №
1700-VII) [2], який, ґрунтуючись на міжнародно-правових документах у цій
сфері, зокрема положеннях Конвенції ООН проти корупції 2003 року [3], а
також Цивільної та Кримінальної конвенцій Ради Європи про боротьбу з
корупцією 1999 року [4; 5], запроваджує низку нових для України заходів
протидії корупції. До останніх належить запровадження принципово нової
системи декларування доходів і видатків осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, а також установлення відповідальності за порушення вимог
законодавства в цій сфері. Так, зокрема, адміністративна відповідальність за
порушення вимог фінансового контролю встановлена в ст. 172-6 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [6], а
кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації – в ст.
366-1 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адміністративної
відповідальності за корупційні правопорушення досліджувалися такими
вченими, як В. Б. Авер'яновим, Ю.П. Битяком, А.В. Клоком, В.К. Колпаковим,
А. Т. Комзюком, М.І. Мельником, В.Я. Настюком, С.С. Рогульським, М.І.
Хавронюком та іншіими. При застосуванні положень про відповідальність за
порушення вимог фінансового контролю практика стикається зі значними
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труднощами, які вимагають науково обґрунтованого рішення, а тому обрана
тема дослідження є актуальною.
Метою статті є розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо
оптимізації застосування адміністративної відповідальності за порушення
вимог фінансового контролю.
Виклад основного матеріалу. Закон від 14.10.2014 № 1700-VII
установлює систему заходів, які застосовуються в Україні з метою протидії
корупції [2]. Остання в розумінні цього Закону [2] та міжнародно-правових
документів [3; 4; 5] являє собою явище, що полягає, з одного боку, в отриманні
з використанням службового становища особами, уповноваженими на
виконання функцій держави, неправомірної вигоди для себе або інших осіб, з
іншого – у пропозиції, обіцянці або передачі такої вигоди з метою схилити цю
особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних із ними можливостей. Одним із невід’ємних складників системи
антикорупційних заходів є здійснення фінансового контролю, передбаченого
розділом VII Закону від 14.10.2014 № 1700-VII. Так, статтями цього розділу
встановлено обов’язок щодо подання декларацій суб’єктами декларування (ст.
45), визначено перелік інформації, яка зазначається в декларації (ст. 46), облік і
порядок оприлюднення таких декларацій (ст. 47), порядок здійснення контролю
та перевірки декларацій (ст. 48), у тому числі встановлення своєчасності
подання декларацій (ст. 49), підстави й порядок здійснення повної перевірки
декларацій (ст. 50) і моніторингу способу життя суб’єктів декларування (ст. 51),
додаткові заходи щодо здійснення фінансового контролю (ст. 52) й особливості
здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб (ст.
52-1) [2].
Як бачимо, встановлені розділом VII Закону від 14.10.2014 № 1700-VII
статті, які передбачають правила запобігання корупції шляхом здійснення
фінансового контролю, являють собою регуляторні положення, виконання яких
має досягти бажаних для суспільства результатів, і виступають як гіпотези й
диспозиції логічної правової норми. Останню теорія держави і права розуміє як
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правило поведінки, яке сформульовано шляхом установлення приписів, що
містяться в текстах різних нормативно-правових актів, у тому числі й тих, що
належать до різних галузей права.
Відповідно до «розподілу праці», правові приписи охоронюваних галузей
права, які встановлюють відповідальність за порушення вимог фінансового
контролю, в структурі логічної правової норми виконують роль санкцій. Ідеться
про ст. 172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю» [6] і ст. 366-1
ККУ

«Декларування

недостовірної

інформації»

[7].

Природно,

що

диференціація відповідальності за порушення вимог фінансового контролю на
адміністративну та кримінальну здійснюється залежно від ступеня суспільної
небезпечності відповідних порушень, що відбивається на ступені суворості
заходів впливу, які застосовуються до порушників (заходи адміністративного
стягнення або кримінального покарання).
Отже, логічна правова норма, яка регулює суспільні відносини щодо
здійснення

антикорупційного

фінансового

контролю,

складається

з

регулятивних приписів розділу VII Закону від 14.10.2014 № 1700-VII (гіпотеза
та диспозиція) [2] й охоронюваних приписів ст. 172-6 КУпАП та 366-1 ККУ
(санкції). Із цього випливає, що адміністративна відповідальність за порушення
вимог фінансового контролю є невід’ємним складником системи правових
приписів у складі єдиної логічної правової норми, яка здійснює правове
регулювання відносин у сфері антикорупційного фінансового контролю.
Положення

ст.

172-6

КУпАП

мають

повністю

узгоджуватися

з

положеннями приписів інших законодавчих положень цієї системи, а
застосування має здійснюватися за таким алгоритмом:
1) існують вимоги розділу VII Закону від 14.10.2014 № 1700-VII [2], які
порушені;
2) учинене діяння містить склад адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 172-6 КУпАП [6];
3) відсутні обставини, які виключають можливість притягнення до
адміністративної відповідальності;
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4) за таке порушення не передбачена кримінальна відповідальність у ст.
366-1 ККУ [7].
Ст. 172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю» входить до
глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією». Зміст
цієї статті й, власне, логіка законодавця щодо розміщення її саме в главі 13-А
дають підстави для висновку, що родовим об’єктом цього правопорушення є
суспільні відносини у сфері запобігання корупції, а безпосереднім – відносини
у сфері здійснення антикорупційного фінансового контролю. Таке визначення
родового й безпосереднього об’єктів цього правопорушення відповідає сутності
суспільних відносин, яким завдається шкода під час його вчинення. Зважаючи
на це важко, погодитись з О.А. Клок, яка обстоює позицію, відповідно до якої
порушення вимог фінансового контролю в частині несвоєчасного подання
декларації не належить до правопорушень, пов’язаних із корупцією, оскільки
останнім обов’язково має бути притаманна корислива мета.
Така позиція, з одного боку, видається непослідовною, оскільки
несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку або суттєві зміни в
майновому стані, так само як і несвоєчасне подання декларації, можуть бути
вчиненими як із корисливою метою, так і без такої. Тому пояснити
запропоноване «розпорошення» відповідальності по різних статтях наявністю
або відсутністю корисливого мотиву неможливо. З іншого боку, розуміння
правопорушень, пов’язаних із корупцією, лише як корисливих діянь не
відповідає чинному антикорупційному законодавству Україні, суперечить
міжнародно-правовим зобов’язанням нашої держави [3; 4; 5], а тому, на нашу
думку, не може бути прийнятним.
Об’єктивна сторона передбачає вчинення одного з таких діянь, які
можуть виражатися як в активних діях, так і в бездіяльності. Наслідки, що
виражаються в завданні шкоди відносинам у сфері антикорупційного
фінансового контролю, а також причинний зв’язок між діянням і наслідками,
складом зазначеного адміністративного правопорушення не охоплюються, а
тому на його кваліфікацію не впливають.
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Активні дії під час порушення вимог фінансового контролю можуть
виражатися в одній із таких форм:
1) несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП);
2) несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі
банку-нерезидента (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП);
3) несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якими,
відповідно до ст. 52 Закону від 14.10.2014 № 1700-VII [2], є отримання доходу
або придбання майна на суму, яка перевищую 50 мінімальних заробітних плат,
тобто станом до 1 вересня 2020 року – 236 150 грн. (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП);
4) подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у
випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до
250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто станом на серпень
2020 року – від 472 300 до 1 180 750 грн. (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП).
Несвоєчасним є подання декларації на наступний день після закінчення
строку, визначеного ст. 45 Закону від 14.10.2014 № 1700-VII [2]. Бездіяльність
під час порушення вимог фінансового контролю може виражатися в одній із
таких форм, передбачених ч. 2 ст. 172-6 КУпАП:
1) неповідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банкунерезидента;
2) неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Суб’єктивна сторона порушення вимог фінансового контролю може
характеризуватися як умисною, так і необережною формою вини, за винятком
такої форми, як подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Остання потребує лише вчинення правопорушення з прямим умислом, на що
вказує завідомість як ознака складу цього правопорушення.
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Суб’єктом цього правопорушення, відповідно до Примітки до ст. 172-6
КУпАП, можуть бути особи, які, відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 45 Закону України
від

14.10.2014

№

1700-VII,

зобов’язані

подавати

декларацію

особи,

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Кваліфікуюча ознака передбачена в ч. 3 ст. 172-6 КУпАП і стосується
лише тих форм порушення вимог фінансового контролю, які вказані в ч. ч. 1 і 2
цієї статті. Ідеться про вчинення таких дій особою, яку протягом року було
піддано

адміністративному

стягненню

за

такі

самі

порушення.

Кваліфікація за ч. 3 ст. 172-6 КУпАП можлива у випадку, коли особа, яка була
притягнута до адміністративної відповідальності за вказані порушення,
повторно вчиняє такі дії щодо нової декларації, іншого факту відкриття
валютного рахунку в установі банку-нерезидента чи іншої суттєвої зміни в
майновому стані порівняно з тими, за невиконання вимог щодо яких
застосована відповідальність. Указана ознака підвищує ступень небезпечності
зазначеного адміністративного правопорушення та обумовлює посилення
санкції за вчинення таких дій. У зв’язку з цим безпідставним убачається
твердження А.В. Титка, що повторність як кваліфікуюча ознака не має
законодавчої доцільності існування в нормі про порушення вимог фінансового
контролю. Цей автор аргументує свою позицію тим, що виявлення факту
вказаних порушень позбавляє особу можливості бути призначеною на
відповідну посаду, а в разі вчинення таких порушень під час перебування на
посаді тягне за собою звільнення з такої посади. Тому суб’єкт декларування
просто не матиме можливості вчинити такі дії повторно [10].
Зауважимо, що вчинення передбаченого ст. 172-6 КУпАП правопорушення
не є безперечною підставою для звільнення суб’єкта декларування із займаної
посади. Крім того, навіть у разі звільнення за вчинення такого правопорушення,
відповідно до вимог п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 45 Закону від 14.10.2014 № 1700-VII,
особа, яка припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, має обов’язок подати декларацію за період, не
охоплений раніше поданими деклараціями, а також подати наступного року
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після припинення діяльності декларацію за минулий рік. Ці положення
повністю спростовують висновок А.В. Титка про відсутність законодавчої
доцільності існування такої кваліфікуючої ознаки, як повторність порушення
вимог фінансового контролю.
Як уже зазначалось, адміністративна відповідальність за порушення вимог
фінансового контролю являє собою невід’ємний складник системи юридичних
приписів, що регулюють відносини щодо здійснення антикорупційного
фінансового контролю, й у сукупності утворюють логічну правову норму. На
жаль, це принципове положення неповною мірою враховане законодавцем під
час формулювання відповідних приписів, що внаслідок порушення правил
законодавчої техніки потягло за собою утворення правового вакууму в частині
охорони певних суспільних відносин.
З метою посилення відповідальності за порушення вимог фінансового
контролю Законом від 14.10.2014 № 1700-VII передбачено її диференціацію на
адміністративну та кримінальну. При цьому ст. 172-1 КУпАП викладено в
новій редакції, яка не встановлювала адміністративної відповідальності за
неподання декларації, натомість такі дії криміналізовано в ст. 366-1 ККУ
«Декларування недостовірної інформації». Порівняння диспозицій ст. 172-6
КУпАП і ст. 366-1 ККУ показує, що якщо в статті КУпАП указано на
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, то у відповідній статті ККУ чітко визначено вид такої
декларації. Так, диспозиція ст. 366-1 ККУ передбачає відповідальність за
подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»,
або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, систему
правових приписів, які в складі єдиної логічної правової норми регулюють
суспільні відносини щодо здійснення антикорупційного фінансового контролю,
утворюють положення розділу VII Закону від 14.10.2014 № 1700-VII (гіпотеза
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та диспозиція), а також ст. 172-6 КУпАП і

ст. 366-1 (санкції). Із

цього випливає, що адміністративна відповідальність за порушення вимог
фінансового контролю є невід’ємним складником системи правових приписів у
складі єдиної логічної правової норми, яка здійснює правове регулювання
відносин у сфері антикорупційного фінансового контролю.
Крім цього важко не погодитися з тим, що антикорупційне законодавство,
зокрема, і в розрізі фінансового контролю потребує удосконалення та
доопрацювань. На даний час шляхом проведення антикорупційних програм в
Україні йде активний розвиток в даному напрямку, який враховує досвід інших
країн та власний аналіз практичної діяльності.
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У статті розглянуто теоретичні і практичні питання правового регулювання
новації як способу припинення зобов'язання за цивільним законодавством
України в сфері цивільних правовідносин.
Ключові слова: новація, зобов’язання, договір, угода, юридичний факт.
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Постановка проблеми. Інститут новації у сучасному цивільному праві
України є досить новим. Наразі тривають обговорення різних підходів з-поміж
науковців

до

визначення

правової

природи

цього

правового

явища,

виокремлення його характерних особливостей.
Поряд з цим, досить суперечливим залишаються питання укладання
договору новації і його практичної реалізації як одного зі способів припинення
зобов’язання. Тож, мають місце розбіжності у визначенні та застосуванні норм
про новацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання новації сьогодні
залишається актуальним, проте воно потребує теоретичного та законодавчого
вдосконалення з метою усунення суперечностей та проблем, які мають місце у
цій сфері у цій сфері. Дослідженням правової природи та проблемних аспектів
новації займались такі відомі дослідники, як: М. І. Брагінський, О. С. Іоффе, Д.
І. Мейєр, Ю.Л. Сенін, С.Е. Сибіга, Ю. К. Толстой, Є. О. Тупицька та інші.
Мета статті. Дослідження правової природи новації як способу
припинення зобов'язання у сучасному цивільному праві.
Виклад основного матеріалу. Новація як правовий інститут виникла і
набула значного поширення ще в римському праві.
Так, вчення про новацію (novatio) у давньоримському праві було достатньо
розробленим і деталізованим. У Дигестах новації присвячено окремий титул –
титул 2 книги 46 «De novationibus et delegationibus» [7, c. 47].
На той час, новація була формальним усним контрактом, який укладався
через виголошення спеціальних урочистих промов. Тому немає ніяких сумнівів
у тому, що новація в давньоримському праві визнавалася двостороннім
правочином – договором.
Для того, аби відбулася новація, потрібним було дотримання декількох
умов.
Першою умовою було те, що новація була можлива тільки тоді, коли
первісне зобов’язання (prius debitum) є наявним і дійсним. Так, якщо боржник,
вчиняючи новацію, знав, що оновлюване первісне зобов’язання не існує або є
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недійсним, то в такому випадку новація хоча й не припиняла первісного
зобов’язання (його де-факто чи де-юре взагалі не існувало), проте створювала
нове зобов’язання [7, c. 48].
Другою умовою новації виступала наявність нового зобов’язання, яке за
волею сторін призначалося на зміну першому. Тож, хоча за загальним правилом
новація

мала

значення

і

правоприпиняючого,

і

в

той

же

час

правопороджувального юридичного факту, проте у римському праві існували
винятки, коли новація а) породжувала нове зобов’язання, не припиняючи
первісного (якщо первісне зобов’язання було недійсним і боржник про це знав)
і б) припиняла первісне зобов’язання, не породжуючи нового (якщо нове
зобов’язання, яке мало б бути призначене через новацію, мало ті або інші
юридичні недоліки, що були б причиною його недійсності) [7, c. 49].
Третьою умовою новації виступала наявність певної зміни, тобто
відмінності (aliquid novi) між первісним та новим зобов’язаннями. Відмінність
могла полягати у: а) заміні підстави виникнення зобов’язання; б) заміні сторони
зобов’язання; в) заміні елементів змісту зобов’язання, наприклад: скорочення
чи подовження строку (dies), додавання чи скасування умови (conditio),
збільшення чи зменшення розміру боргу, застосування застави чи іншого
забезпечення тощо [7, c. 51].
Цей вид новації використовували в першу чергу для того, аби
трансформувати неформальні зобов’язання на формальні. У цей спосіб сторони
могли зміцнити юридичну силу укладених домовленостей і замінити складні
розрахунки зрозумілими й стислими.
Четвертою умовою, яка потрібна була для новації, є умова суб’єктивного
характеру, зокрема – наявність наміру сторін припинити первісне зобов’язання
через установлення нового (animus novandi). Якщо такого наміру сторони не
мали, то їхня домовленість не причиняла новації, а призводила до появи ще
одного зобов’язання [7, c. 51].
Якщо ці чотири умови виконувалися, виникала новація, якій був
характерний двоїстий правовий ефект: з однієї сторони – правоприпиняючий, з
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іншого – правоутворюючий. Правоприпиняючий ефект новації пояснювався
тим, що через новацію припинялося первісне основне зобов’язання, а разом з
ним також і акцесорні зобов’язання, які забезпечували належне виконання
первісного основного [7, c. 52].
У правовій доктрині можна виділити два підходи до з’ясування природи
новації.
1. Припинення договору новим договором з метою припинення
попереднього зобов'язання та замість нього створення нового, при цьому
сторони залишаються ті ж.
2. Будь-яка зміна договору з тим, що самі сторони за угодою між собою
продовжують займати свої місця в правовідносинах [8, c. 63].
На наш погляд, найбільш доцільним є перший підхід, оскільки новація
характеризується, перш за все, появою нового зобов'язання, а не зміною
існуючого.
Отже, сутність новації полягає в тому, що скасування попереднього
зобов'язання не відділяється від встановлення нового, але і те й інше
відбувається в одному акті взаємної свободи. У такому випадку колишнє
зобов'язання припиняється з усіма супутніми, допускається хіба тільки за
згодою переносити забезпечення з попереднього зобов'язання на нове.
В українському законодавстві поняття «новація» наведено у ч. 2 ст. 604 ЦК
України, де її визначають як домовленість сторін про заміну первісного
зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами [10].
Новація характеризується подвійною правовою природою, оскільки вона
виступає одночасно підставою для виникнення зобов'язальних правовідносин і
підставою їх припинення. Новація породжує нові зобов'язальні правовідносини,
отже,

виступає

правостворюючим

юридичним

фактом

правоприприняючим – припиняючи первісне зобов'язання.
Виходячи з цього, можна виділити основні ознаки новації:
– спосіб припинення зобов'язання;
– тільки між сторонами попереднього зобов'язання;
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і

одночасно

– нове зобов'язання пов'язано з попереднім;
– є двосторонньою правовою угодою (договором);
– спрямована саме на заміну первісного зобов'язання новим, а не на зміну;
– дійсність початкового зобов'язання [9, c. 417].
У той же час слід враховувати, що новація характеризується двоїстою
правовою природою, оскільки виступає одночасно підставою для виникнення
зобов'язальних правовідносин та підставою їх припинення. Припинення одного
і встановлення іншого зобов'язання є не тільки послідовними діями, вони
знаходяться в причинному зв'язку: колишнє припиняється для того, щоб
встановити інше; нове зобов'язання встановлюється тим, що передбачається
припинити попереднє.
Визначальною ознакою є здійснення новації між тими ж сторонами
зобов'язання з метою припинення первісного, адже його відсутність призведе
до втрати новими правовідносинами свого значення в частині підстави
припинення первісного зобов'язання [4, c. 40].
Правова природа новації спрямована саме на заміну первісного
зобов'язання новим, а не на зміну. Основний розмежувальний критерій зміни
від зміни первісного зобов'язання – вказівка на відмінність істотних умов, які
складають основу відповідного зобов'язання. Зобов'язання відрізняється від
призупиненого, як правило, своїм змістом, хоча і залишається правовим
зв'язком між тими ж особами. У разі зміни зобов'язання, зокрема договірного,
вся сукупність істотних умов не може бать змінена, в цьому випадку буде
заміна первинного зобов'язання, адже даний договір буде новим і правовий
зв'язок з попереднім в цій сфері буде втрачений.
Юридичною підставою для зобов'язання, яке виникає при новації, є угода
сторін про припинення первісного зобов'язання. Тому від дійсності останнього
залежить дійсність нового. Якщо первісне зобов'язання визнається недійсним,
то недійсним стає зобов'язання, яке його замінює. Якщо ж недійсним є
новаційний

договір,

сторони

залишаються

зобов'язанням, і новації не відбувається.
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пов'язаними

первинним

Новація – двостороння угода, оскільки вона здійснюється в зв'язку з тим,
що мета початкового зобов'язання не реалізована або реалізована в повному
обсязі. Обов'язковою для новації є наявність угоди сторін, тобто відсутність
спору про припинення дії попереднього зобов'язання та за умовами нового
зобов'язання [4, c. 41].
Отже, більшість наведених

ознак новації

одночасно

є умовами,

необхідними і достатніми для її здійснення. Їх наявність необхідна для того,
аби відповідні дії були визнані безпосередньо новацією. У той же час умовами
здійснення новації є те, що окремий акт повинен бути двосторонньою угодою,
досконалою між тими ж сторонами, що і в первісному зобов'язанні.
Для більш повного визначення правової сутності новації слід сформувати
систему умов, необхідних і достатніх для здійснення новації [9, c. 425]:
– нове зобов'язання повинно пов'язувати ті ж особи, що і початкове;
– сторони повинні досягти згоди щодо заміни одного зобов'язання іншим;
– здійснюється новація у формі двосторонньої правової угоди, яка повинна
відповідати вимогам до форми і змісту, необхідним для нового зобов'язання;
– наявність намірів сторін здійснити новацію, про які сторони повинні
обов'язково вказати в договорі; при відсутності такого застереження первинне
зобов'язання не припиниться, а буде діяти поряд з новим;
– зміна змісту зобов'язання повинна виконуватися та ж, але на іншій
правовій підставі;
– дійсність первинного зобов'язання;
– допустимість заміни первісного зобов'язання новим [9, c. 426].
Отже, новація тільки тоді припиняє зобов'язання, коли угода про заміну
первісного зобов'язання новим зобов'язанням відповідає всім вимогам закону,
укладено в певній, передбаченій законом формі, між незмінними сторонами
досягнуто згоди з усіх істотних умов, що встановлюється сторонами
зобов'язання, і угода є дійсною [4, c. 142].
Важливо зазначити, що припинення договірних зобов'язань новацією
викликає на практиці багато проблем, пов'язаних з визначенням наявності
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новації в тій чи іншій ситуації і наслідків її настання. Іноді виникають труднощі
з розмежуванням припинення зобов'язань новацією від інших підстав
припинення зобов'язань. Від правильного вирішення цих питань і правильного
тлумачення норм про новації зобов'язання багато в чому залежить ефективність
захисту порушених прав та інтересів суб'єктів цивільного права і розгляду
цивільних справ судами.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, під новацією в
Давньому Римі вважалася заміна одного зобов’язання іншим, або, іншими
словами, перехід боргу в нове зобов’язання.
Для того, аби виникла новація, потрібно було, щоб: а) первісне
зобов’язання фактично існувало і було дійсним (prius debitum); б) нове
зобов’язання фактично існувало і було дійсним (nova obligatione); в) нове
зобов’язання в деякій мірі відрізнялося від первісного (aliquid novi); г) сторони
мали намір вчинити новацію і, який для них обох був зрозумілим (animus
novandi).
Ми дійшли висновку, що інститут новації є достатньо новим для
вітчизняної правової системи, що є причиною недостатнього розроблення
законодавством,

і

як

наслідок

нечисленними

випадками

практичного

застосування договору новації.
Ми з’ясували, що в українському законодавстві поняття «новація»
наведено у ч. 2 ст. 604 ЦК України, де її визначають як домовленість сторін про
заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами.
Таким чином, проблеми новації як способу припинення зобов'язання
характеризуються наявністю значного кола питань, які потребують свого
вирішення, зокрема питання її правової кваліфікації та право розуміння, сфери
застосування.

Оскільки

застосування

новації

як

способу

припинення

зобов'язання як цивільно-правової категорії можливе тільки після належного
виконання, адже припинення за домовленістю (новація) відповідає основним
принципам цивільного права – диспозитивності, свободи договору тощо.
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Ми

дійшли

вдосконалення

і

висновку,

що

детальнішого

новація

вивчення

ще

потребує

науковцями,

законодавчого

адже

саме

від

правильного тлумачення норм про новацію та від розв’язання вищевказаних
проблемних питань залежить ефективність захисту прав та законних інтересів
суб’єктів цивільного права.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ В
ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Висвітлено особливості укладення господарських договорів в електронній
формі. Проаналізовано законодавство України, яке регулює порядок укладення
господарських договорів в електронній формі. Вивчено судову практику
застосування законодавства у цій сфері.
Ключові слова: електронні договори, господарський договір, форма договору,
порядок укладення договору, електронна форма.
Постановка проблеми. В умовах стрімкого зростання науково-технічного
прогресу, євроінтеграції неминучим є розвиток нових правових інститутів.
Поява електронної комерції ставить нові завдання перед законодавцем, від
ефективності вирішення яких залежить стан національної економіки. Очевидно,
що правове регулювання укладення електронних договорів в сучасних умовах
потребує подальшого вивчення та вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань форми
договору присвячено дослідження таких вчених, як С. М. Жутова [1], Н. О.
Кучаковська [2], С. О. Теньков [3] та ін. Науковці розкрили поняття
електронного господарського договору, його правове регулювання, однак
недостатньо висвітлено особливості його електронної форми. У зв’язку з цим,
вважаємо, що зазначена тема є актуальною та потребує проведення подальших
наукових розвідок.
Мета статті – розкриття особливостей укладення господарського договору
в електронній формі.
Виклад основного матеріалу. З прийняттям 3 вересня 2015 р. Закону про
електронну комерцію [4] до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)
[5] внесено зміни, відповідно до яких до письмової форми прирівняно
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електронну форму правочину. Також стало допустимим вчинення правочину
шляхом фіксації його змісту в одному або кількох електронних документах,
якими обмінялися сторони.
Закон встановлює важливі правила щодо особливостей укладання
електронного договору. По-перше, визначені вимоги до змісту оферти
(необхідність викладення істотних умов договору та іншої необхідної
інформації. Визначено форму оферти (наприклад, шляхом надсилання
комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у
мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах).
До головних елементів правового регулювання у цій сфері слід віднести
достовірність факту укладення договору, збереженість і незмінність даних, що
містяться в договорі [1, c. 877].
Слушною є думка С. О. Тенькова про те, що змісту поняття форми
договору відповідає визначення цієї форми як зовнішніх проявів взаємного
волевиявлення сторін, що свідчать про досягнення згоди стосовно всіх істотних
умов договору [3, с. 366]. Таке визначення гармонійно поєднує поняття форми і
змісту договору. Поняття форми договору можна визначити як спосіб
відображення взаємного волевиявлення сторін договору щодо його змісту на
відповідному носії інформації [2, с. 62]
Електронний договір – це домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків
та оформлена в електронній формі, тобто із застосуванням інформаційнотелекомунікаційних систем [4, п. 5 ч. 1 ст. 3]. Електронний договір укладається
і виконується у порядку, передбаченому ЦК України і Господарським кодексом
України (далі - ГК України) [6], а також іншими законодавчими актами.
При цьому щодо вчинення електронних правочинів є певні обмеження.
Так, дія Закону про електронну комерцію не поширюється на правочини,
якщо: законодавством встановлено спеціальний порядок переходу права
власності або предметом правочину є об’єкти, вилучені з цивільного обороту
(пам’ятки археології, державні природні заповідники й заказники тощо) або
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обмежені в цивільному обігу (зброя, наркотичні засоби і прекурсори, земля,
водні об’єкти, ліси, інші природні ресурси тощо); однією зі сторін є фізична
особа, яка не зареєстрована як підприємець та реалізує/пропонує до реалізації
товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем (крім випадків, коли сторони прямо домовилися
про застосування положень Закону про електронну комерцію до правочину);
стороною

правочину

є

орган

державної

влади

(орган

місцевого

самоврядування) в частині виконання ним функцій держави (місцевого
самоврядування) чи правочин вчиняється відповідно до закону про державні
закупівлі; правочин підлягає нотаріальному посвідченню або державній
реєстрації; вчинення правочину регулює сімейні правовідносини; правочин
стосується ігорного бізнесу, у тому числі парі, тоталізаторів та інших азартних
ігор, або проведення лотерей, крім негрошових лотерей відповідно до закону
про благодійну діяльність

та лотерей, визначених законом про рекламу;

виконання зобов’язання забезпечується особою, яка уклала договір поруки або
іншої форми майнового забезпечення, за умови, що така особа діє в цілях, що
виходять за межі його господарської діяльності чи незалежної професійної
діяльності [4].
Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою,
яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї
пропозиції. При цьому відповідь (акцепт) може бути надано шляхом:
надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти
електронний договір; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої
пропозиції в електронній формі; вчинення дій, які вважаються прийняттям
пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено
в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз’яснення
логічно пов’язані з нею. Ця форма прийняття пропозиції укласти договір є
найпоширенішою в Інтернет-магазинах і здійснюється шляхом, наприклад,
оформлення замовлення, додавання товару (послуги) в кошик тощо. При цьому
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продавець (виконавець, постачальник) зобов’язаний оперативно підтвердити
одержання такого замовлення.
Перша і друга

із зазначених форм відповіді (акцепту) мають бути

підписані за допомогою електронного підпису або електронного цифрового
підпису (за умови використання засобів електронного цифрового підпису усіма
сторонами електронного правочину), за допомогою електронного підпису
одноразовим ідентифікатором (дані в електронній формі у вигляді алфавітноцифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою,
яка

прийняла

і надсилаються

пропозицію
іншій

(оферту)

стороні

цього

укласти
договору).

електронний
Такий

договір,

одноразовий

ідентифікатор надсилає особа, яка пропонує укласти договір, іншій стороні
засобами зв’язку, зазначеними під час реєстрації її в системі, і додається до
повідомлення особою, що прийняла пропозицію укласти договір. Наприклад,
підтвердження за допомогою «смс» або листа на електронну пошту; за
допомогою аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення
підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого
аналога власноручного підпису) – за письмовою згодою сторін, в якій мають
міститися зразки таких аналогів. Цей порядок посвідчення правочину
передбачений ще в ЦК України: сторони мають обмінятися листами, в яких їх
уповноважені представники «живим» власноручним підписом засвідчують,
наприклад, її факсимільне відтворення [5, ч. 3 ст. 207].
Відповідно до ч.11 ст.11 Закону про електронну комерцію покупець
(замовник, споживач) повинен отримати підтвердження вчинення електронного
правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового
чеку, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у
момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар [4, ч.11
ст.11]. Щоб захистити права споживача, це підтвердження має містити такі
відомості: умови і порядок обміну (повернення) товару або відмови від
виконання роботи чи надання послуги; найменування продавця (виконавця,
постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо
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товару, роботи, послуги; гарантійні зобов’язання та інформацію про інші
послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару або з виконанням роботи
чи наданням послуги; порядок розірвання договору, якщо строк його дії не
визначено.
Проте ця вимога не поширюється на електронні правочини, пов’язані з
одноразовим наданням інформаційних електронних послуг або послуг
проміжного характеру в інформаційній сфері, оплата яких здійснюється
дистанційно. Постачальник таких послуг має надати змогу споживачеві
ознайомитися з найменуванням постачальника, його місцезнаходженням та
порядком прийняття претензії щодо послуги.
Електронний

договір,

укладений

шляхом

обміну

електронними

повідомленнями, за правовими наслідками прирівнюється до договору,
укладеного у письмовій формі [4, абз.1 ч.12 ст.11].
При цьому електронні документи (повідомлення), пов’язані з електронним
договором, можуть бути подані як докази сторонами у судовому розгляді. У
такому разі докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій
електронних повідомлень, вважаються письмовими доказами відповідно до
вимог процесуального законодавства. Так, суди за відсутності актів прийманняпередання виконаних послуг

приймають як належні й допустимі докази

обґрунтування позовних вимог листування скайпом.
У зв’язку з укладенням електронних правочинів часто виникає запитання:
чи може як підтвердження укладення електронного договору бути визнаний
виставлений (висланий на електронну пошту) рахунок-фактура? Щодо цього
можемо зауважити, що рахунок-фактура є платіжним документом і передбачає
виставлення певних сум до оплати покупцем за поставлені (фактично
поставлені) товари або надані (фактично надані) послуги. Проте, крім випадків
виставляння рахунку-фактури у виконання умов уже укладеного між сторонами
договору, цей документ можна вважати простою офертою (пропозицією
укласти договір).
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Щоб визнати рахунок-фактуру як спрощену форму електронного договору
потрібно, щоб: по-перше, цей документ містив необхідну інформацію про
істотні умови для конкретного виду договору, але в будь-якому випадку про
предмет, ціну і строк (ч. 3 ст.180 ГК України) і, по-друге, був оплачений.
Відповідно до ч.4, 5 ст.13 Закону про електронну комерцію, якщо особа, яка
одержала пропозицію укласти електронний договір (оферту), протягом строку
для відповіді не здійснила оплату відповідно до зазначених у пропозиції умов,
така пропозиція вважається неприйнятою. Здійснення оплати відповідно до
умов, зазначених у пропозиції укласти електронний договір, але без виконання
інших умов та/або без надання усіх відомостей, визначених у такій пропозиції,
не можна вважати прийняттям пропозиції укласти електронний договір
(акцептом), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка
її здійснила. Таку позицію підтримав Монастириський районний суд у своєму
рішенні від 17.08.2016 р. у справі № 603/381/16-ц. [7].
Отже, щоб підтвердити факт укладення договору, одного рахунку буде
недостатньо.

Мають

бути

зустрічні

дії

контрагента,

пропозиції,

що

підтверджують прийняття. Електронне оформлення договірних відносин
виникло відносно традиційних і звичних форм зовсім недавно, однак уже
впевнено опановує сфери застосування (зовнішньоекономічна діяльність,
торгівля через Інтернет-магазини тощо), з’являються також і нові технології,
покликані забезпечити оперативне й безпечне передавання даних (наприклад,
блокчейн). Зазвичай правове регулювання відстає від сучасних форм і видів
правовідносин, разом із тим і законодавці, і Уряд України прагнуть скоротити
цю дистанцію і створити правове поле, що дає змогу повноцінно скористатися
всіма інструментами електронного документообігу.
Найбільш

поширеними

недоліками

укладених

у

спрощеному

електронному порядку електронних договорів, які виявлені практикою розгляду
справ господарськими судами, є такі: з електронного листування сторін не
випливає остаточної та однозначної узгодженості всіх істотних умов договору,
а на текстах документів відсутні підписи сторін; за вкладенням в електронний
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лист неможливо однозначно встановити, що приєднаний файл містить
узгоджений контрагентами текст договору; неможливо встановити факт
ведення переписки уповноваженою на укладення договору особою про те, що
вказані в електронних документах реквізити є дійсними та відповідають
офіційним реквізитам сторони; необхідно домовитися учасникам електронної
взаємодії про можливість укладення договорів в електронній формі чи шляхом
обміну електронними листами, а також про те, що електронні поштові адреси
мають дійсно належати сторонам.
Електронний договір має бути підписаний е-підписом та/або завірений
електронною

печаткою,

що

має

засвідчуватися

та

реєструватися

кваліфікованим надавачем кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Передбачені Законом України «Про електронні довірчі послуги» [8] механізми
та

процедури

дозволяють

суб’єктам

господарювання

ефективніше

використовувати свій час та ресурси, надають засоби для гарантованої
ідентифікації контрагента у господарському електронному документообігу.
Використання електронних довірчих послуг у процесі обміну електронними
документами

за допомогою

гарантованих

державою засобів

сучасних

технологій забезпечить належність та допустимість електронних доказів у суді
у разі виникнення господарських спорів як з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, так і з контрагентами.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Прийняття законів
України «Про електронну комерцію», «Про електронні довірчі послуги» стало
передумовою для запровадження в господарській діяльності такого правового
інструменту, як електронний договір. Електронний договір – це домовленість
двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі, тобто із
застосуванням

інформаційно-телекомунікаційних

систем.

Особливості

укладення електронного договору полягають у тому, що законодавцем
визначено вимоги до змісту оферти (необхідність викладення істотних умов
договору та іншої необхідної інформації), а також форму оферти (наприклад,
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шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення
пропозиції

(оферти)

у

мережі

Інтернет

або

інших

інформаційно-

телекомунікаційних системах).
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УДК 336.14
Стасюк О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Розкрито сутність, роль та значення бюджетної програми як основної
складової бюджету, сформованого за програмно-цільовим методом. Значну
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увагу приділено показникам результативності виконання програм місцевих
бюджетів.
Ключові слова: бюджет, місцеві бюджети, бюджетні програми, бюджетний
процес, програмно-цільовий метод формування бюджету, система оцінки
ефективності.
Постановка проблеми. Бюджетна система нашої держави перебуває в
процесі становлення та пошуку свого варіанту ефективного управління
державними програмами. Головним інструментом стратегічного розвитку
держави є ефективний бюджетний процес як основна складова частина
державного бюджету. Ефективне використання бюджетних коштів і якісний
контроль за цим процесом – головна ціль формування бюджетів.
Одним із основних методів формування як державного бюджету так і
місцевих бюджетів в нашій країні є балансовий (постатейний) метод.
Реформування бюджетної системи в Україні передбачає вдосконалення
практики бюджетного планування через застосування сучасних методик та
прогресивних підходів, підтверджених зарубіжним досвідом. Одним із таких
підходів є програмно-цільовий метод формування бюджетів, який є дієвим і
ефективнішим. Його застосування

створює необхідні передумови для

забезпечення збалансованості бюджетів у середньо терміновій перспективі,
покращання рівня надання послуг населенню органами державної влади та
місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблематики
запровадження програмно-цільового методу займалися українські вчені, серед
яких

слід

відмітити

наукові

роботи

І.В.Запатріної,

О.П.Кириленко,

Л.Ф.Кондусової, М.В.Ливдаря, К.З.Павлюка, Н.І.Рубана, І.Я.

Чугунова,

І.Є.Януль, Н.Б. Ярошевич та інших.
Мета статті. За допомогою програмно-цільового методу проводять
розподіл бюджетних ресурсів відповідно до визначених пріоритетів (програм)
та оцінки результативності використання бюджетних коштів за показниками.
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Виклад основного матеріалу. Окремі елементи програмно-цільового
методу з 2002 року запроваджено на рівні державного бюджету. З 2003 року
програмно-цільовий метод випробовувався на рівні місцевих бюджетів
України. У новій редакції Бюджетного кодексу України, який вступив у дію з
01.01.2011 року статтею 20 передбачено застосування програмно-цільового
методу на рівні державного бюджету та місцевих бюджетів ( за рішенням
відповідної місцевої ради).
Головною метою програмно-цільового методу є розподіл бюджетних
ресурсів

відповідно

до

визначених

пріоритетів

(програм)

та

оцінка

результативності використання бюджетних коштів за показниками. Така
методика забезпечує надання інформації щодо використаних ресурсів та
досягнутих результатів, таким чином надаючи можливість посадовцям на всіх
рівнях зробити висновки щодо пріоритетності тієї чи іншої програми та її
корисності для територіальної громади, регіону і країни у порівнянні з іншими
запропонованими видами послуг в рамках обмежених фінансових ресурсів.
Основними компонентами програмно-цільового методу є попередній
розрахунок доходів та видатків, середньострокове та стратегічне планування
доходів та видатків, довгострокове планування капітальних інвестицій, розгляд,
оцінка, аналіз та моніторинг виконання бюджету, прозорість та участь
громадськості у бюджетному процесі та стратегічне планування.
Стратегічне планування визначає процес впровадження змін у діяльність
бюджетної

установи.

Процес

стратегічного

планування

запроваджує

середньострокові рамки розробки та реалізації державної та регіональної
політики, об'єднує декілька основних етапів, які допомагають установі оцінити
середовище своєї діяльності та споживачів послуг, визначаючи тим самим
основну мету її діяльності, а також вимагає запровадження системи
періодичного

моніторингу

показників

результативності

для

оцінки

ефективності виконання.
Програмно-цільовий метод також вимагає від установ визначення
конкретних

цілей,

завдань

та

відповідних
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показників

виконання

у

середньостроковій перспективі. Він передбачає групування видатків у
програми, які фінансуються окремо та відповідають за визначені цілі та
завдання, доповнює процес стратегічного планування, визначаючи вартість
досягнення цілей та виконання завдань регіональної політики.
Відповідно до програмно-цільового методу проводиться фінансування яке
спрямоване на досягнення результату, замість утримання мережі існуючих
установ та штату працівників. Бюджетні ресурси завжди обмежені. Відтак,
правильне

планування

бюджету

повинно

збалансовувати

потреби

у

фінансуванні з обсягами наявних ресурсів.
Більше того, програмно-цільовий метод запроваджує та підтримує
прозорість та звітність у бюджетному процесі шляхом прямої відповідальності
окремих керівників за результати виконання програм.
Основною

метою

запровадження

програмно-цільового

методу

у

бюджетному процесі є встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням
бюджетних коштів та результатами їх використання, центральним елементом
якого є бюджетні програми.
Бюджетна програма – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення
єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких
здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього
функцій.
Програмою може бути один або декілька напрямків діяльності за кодом
функціональної класифікації видатків. Кожна бюджетна програма, розроблена
за програмно-цільовим методом, має чітко визначену структуру. Основними
невід'ємними компонентами бюджетної програми є: визначення мети і
предмету діяльності установи, цілі бюджетної програми, підпрограм, завдань,
напрямків діяльності та показників виконання. Водночас, програмно-цільовий
метод бюджетування – це набагато більше, ніж просто структурування видатків
у програми та підпрограми. Він вимагає прийняття рішень щодо вибору
альтернатив для фінансування за умови обмеженості ресурсів.
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Програмне бюджетування не може бути ефективним, якщо орган
місцевого самоврядування просто розподіляє наявні ресурси за програмами
установ на основі обсягів видатків попередніх бюджетних періодів без внесення
змін до переліку послуг чи статей видатків.
Якщо ресурсів недостатньо для фінансування всіх напрямків діяльності,
необхідно забезпечити лише пріоритетні, реалізація яких може бути
результативною за умови обмежених коштів. Необхідно також оцінювати
минулий досвід виконання програм. Якщо за програмою не надавалося жодних
корисних послуг, фінансування її необхідно припинити взагалі.
Отже,

головна

увага

у

програмно-цільовому

методі

приділяється

фінансуванню програм, а не установ, та моніторингу результатів програм
замість контролю за сумарними витратами.
Як уже було зазначено, оцінка виконання є одним із найбільш
прогресивних елементів програмно-цільового методу бюджетування, який
відрізняє його від інших традиційних систем управління бюджетом. Для
розробки результативної методології оцінки результативності програм бажано
використовувати показники виконання бюджетних програм, а саме показники
затрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості. На
підстві яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних
коштів передбачених на виконання бюджетної програми, для досягнення її
мети та реалізації завдань. Органи місцевого самоврядування використовують
оцінку виконання для підвищення якості процесу прийняття рішень,
вдосконалення процедури надання послуг, ефективності використання ресурсів,
розвитку процесу стратегічного планування. Ефективна система оцінки
повинна відповідати наступним критеріям, бути: орієнтованою на результат –
діяльність зосереджується на досягненні бажаного результату, а не на
цільовому витрачанні коштів; вибірковою – концентрується на найбільш
важливих показниках виконання; корисною – надає цінну інформацію особам,
відповідальним за прийняття рішень; доступною – надає періодичну
інформацію про результати діяльності; економічно ефективною – показники
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виконання є цінними та виправдовують витрати на збір даних; надійною –
надає точну, перевірену інформацію за певний період часу; простою у
використанні – не вимагає спеціальної підготовки спеціалістів; порівнянною –
може бути контрольним показником як для структурних підрозділів усередині
установи, так і для інших установ.
Вибір показників результативності залежить від конкретного завдання.
Інколи установі може знадобитися інформація про сукупні витрати для її
подальшого використання у процесі планування. Відповідно, будуть розроблені
показники витрат, які оцінюють усі фінансові потреби.
Доступні джерела доходів та відповідні зобов'язання щодо видатків
визначають ступінь, до якої місцеві органи влади здатні досягти своїх річних та
стратегічних завдань. Бюджетний кодекс України надає більше повноважень
місцевій владі в управлінні власними ресурсами, дозволяє вирішувати питання
про послуги та стандарти послуг, які є найбільш прийнятними для місцевої
громади у порівнянні з минулим періодом. Бюджетний кодекс України
забезпечує більшу ступінь прогнозованості доходів та принцип субсидіарності
видатків подібно до найкращих практик західних країн.
Із

впровадженням

програмно-цільового

методу

видатки

будуть

класифіковані за програмами в межах існуючих бюджетних установ. Розподіл
бюджетів на загальний та спеціальний фонди, "операційний" та "капітальний"
бюджети є кроком у напрямку сучасного фінансового менеджменту та
підвищення прозорості. Вимоги щодо прогнозування основних видів доходів та
видатків на три наступні роки забезпечують основу для середньострокового
планування бюджету.
Деякі напрямки видатків виникають через недоліки чи неправильне
застосування принципу "субсидіарності". Є деякі послуги, що надаються та
фінансуються однією територіальною громадою для жителів цієї громади, а
послугами користується ширше коло споживачів, наприклад, жителі інших
територіальних громад. Більш об'єктивний розподіл визначить розширену
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сферу відповідальності за надання послуги, в яку будуть включені усі
споживачі даної послуги.
Застосування методики середньострокового планування видатків як
складової програмно-цільового методу вимагає, щоб органи місцевої влади
відповідально ставилися до чіткості у прогнозуванні та розрахунку майбутніх
доходів та видатків, та щоб прогнози були невід'ємною частиною бюджетного
процесу та коригувалися у кожному бюджетному періоді. Дані прогнози та
оцінки буде дуже важко виконати, тому що Міністерство фінансів контролює
всі трансферти та прогноз доходів, в той час як майбутні потреби у видатках
часто невідомі.
Відповідно до програмно-цільового методу, планування доходів і видатків
здійснюється у довгостроковій перспективі та розглядається як важливий
елемент стратегічного плану. Видатки тісно пов’язані зі стратегічним планом та
повинні відображати поступ у напрямку до виконання середньострокових
завдань.
Складання бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм є
важливим елементом програмно-цільового методу. Вони описують програмні
цілі, завдання, напрямки діяльності, показники виконання, планові видатки у
середньостроковій

перспективі,

визначають

відповідальних

виконавців

програм. До того ж, вони містять детальне обґрунтування фінансових потреб.
Однією

з

найголовніших

складових

програмно-цільового

методу

формування бюджету є оцінка програм. Створюючи систему оцінки,
спеціалісти-бюджетники повинні брати до уваги різноманітні важливі аспекти:
1. Потрібно сприяти розвиткові культури оцінки у бюджетній сфері, щоб
практика оцінки існувала у довгостроковому періоді. Розвиток культури оцінки
сприяє проведенню подальших перетворень та реформ.
2. Керівництво процесом оцінки слід здійснювати зі стратегічної позиції.
Організація оцінки повинна відповідати потребам та пріоритетам різних сфер
діяльності.
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3. Потрібно підвищувати рівень достовірності методів та процесів оцінки,
щоб

якнайповніше

використовувати

результати

оцінки.

Відсутність

достовірності перешкоджає застосуванню результатів оцінки.
4. Інформація з оцінки може бути важливим чинником формування
політики з метою забезпечення підвищення якості її впливу на бюджетний
процес та підтримки пріоритетів.
5. Важливо зробити правильний вибір експертної організації з оцінки.
Оцінка

із

залученням

зовнішніх

експертних

організацій

(наприклад,

дослідницьких структур чи консультантів з питань управління) потрібна за
умови забезпечення нових перспектив державної політики та необхідності
спеціалізованої оцінки вмінь та навичок.
Важливою складовою програмно-цільового методу є капітальні інвестиції.
Щоб узгодити місцеві плани капіталовкладень із довгостроковими потребами
громади, органи влади повинні розробляти багаторічні програми капітальних
інвестицій, що мають співпадати зі стратегічними планами громади та
місцевими бюджетами.
Довгострокова

програма

капіталовкладень

повинна

починатися

з

визначення зацікавлених сторін, відповідального виконавця програми та її
організаційної структури. Працівники, задіяні у розробці програми, повинні
також визначити напрямки дій, що чітко регулюють процес та забезпечують
його прозорість. Далі потрібно розробити для розпорядників бюджетних коштів
всі необхідні форми, інструкції та критерії оцінки проекту. За умови
впровадження програмно-цільового методу формування бюджету важливо, щоб
бюджетні установи склали перелік запитів на фінансування капітальних
проектів за програмами. Необхідність програми має бути головним чинником
при визначенні її важливості для майбутнього громади. Щоб здійснити оцінку
запитів на фінансування програм капіталовкладень, органи місцевої влади
повинні спів ставити свою фінансову спроможність та капітальні потреби.
Найважливішим аспектом процесу програмування є ранжування існуючих
потреб. Крім послідовного застосування заздалегідь визначених критеріїв та
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сучасних аналітичних методів, думки та відгуки громадян також мають
відігравати роль у визначенні проектів, що будуть фінансуватися у
середньостроковій перспективі.
Після відбору проектів, слід розглянути переваги та недоліки різних
шляхів їх фінансування. Необхідно скласти проекти довгострокового плану
капіталовкладень та річного капітального бюджету. Проект повинен містити
ретельно підготовлені показники виконання, які дозволяють оцінити діяльність
проекту

у

середньостроковій

перспективі.

Після

схвалення

плану

капіталовкладень, необхідно розробити систему планування, контролю та
моніторингу управління проектом та його фінансування.
Останнім часом на державному рівні прийнято ряд законодавчих актів,
спрямованих на залучення громадськості до прийняття рішень як на
державному, так і на регіональному рівнях. Однак, щоб досягти цієї мети, має
змінитися філософія управління. Адміністрації повинні працювати на благо
суспільства та загальнонародного добробуту, а не бути монополістами у
процесі прийняття рішень.
Залучення громадськості є особливо важливим у бюджетному процесі.
Жителям територіальної громади необхідно надавати інформацію щодо витрат
бюджетних коштів та результатів цих витрат. Якщо пропозиції щодо програм
схвалюються за активної участі громадських комісій, рад чи асоціацій на
відкритих громадських слуханнях, то цілі та завдання бюджетної сфери будуть
більше узгоджені з потребами та бажаннями громадян.
Загалом, у процесі впровадження програмно-цільового методу виникла
низка труднощів. Найбільш важливою із них є те, що існуючий формат
державних цільових програм не відповідає форматові, розробленому за
програмно-цільовою методикою.
Іншою

перешкодою

на

шляху

впровадження

програмно-цільового

бюджетування була недостатність інформації про витрати на здійснення
діяльності. Видатки структуруються за економічною класифікацією, яка не
полегшує процес розробки відповідного програмного бюджету. Більше того,
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розподіл видатків за різними галузевими програмами – це складне завдання.
Адміністративні витрати, такі як централізований бухгалтерський облік чи
управління кадрами, не передбачені за кожною галуззю окремо, що створює
труднощі при проведенні оцінки загальних адміністративних витрат за
окремими програмами.
Незважаючи
цільового

на

вищезгадані

бюджетування

є

труднощі,

необхідним.

запровадження

програмно-

Програмно-цільовий

метод

започаткував новий погляд на управління бюджетом. Такий інструмент
управління дає змогу вийти за рамки традиційної системи формування бюджету
за статтями витрат та організувати діяльність бюджетних установ у
відповідності до потреб громади. Застосування принципів програмно-цільового
методу в усіх галузях бюджетної сфери, орієнтований на кінцевий результат,
сприяє удосконаленню всіх етапів бюджетного процесу.
Висновки і перспективи подальших досліджень . Програмно-цільове
бюджетування – дуже вчасна для України модель, яка задовольняє усі вимоги
реформування державної фінансової системи, особливо в умовах обмежених
фінансових ресурсів, необхідності продуктивного розподілу бюджетних коштів
та підвищення відповідальності за їх використання. Сутність програмноцільового бюджетування полягає у розподілі ресурсів за програмами, що мають
конкретні стратегічні цілі та оперативні завдання, які необхідно виконати.
Основні елементи покращеного процесу формування бюджету, такі як
середньострокове управління видатками, посилений та більш прозорий
моніторинг та контроль за виконанням бюджету, а також раціональна структура
програм і розподілу ресурсів прямо впливають на можливість органів місцевого
самоврядування задовольняти потреби населення.
Список використаних джерел:
1. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси і механізм їх формування, Фінанси
України - № 9, 2001.
2. Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету / М.
Ливдар Галицький економічний вісник.–2009. –№ 2. – С. 109-114.
547

3. Рилєєв С.В. Програмно-цільовий метод як інструмент виконання
бюджетів різних рівнів / С.В. Рилєєв, О.І. Чередарик Вісник Чернівецького
торговельно-економічного інституту. - 2009. – Вип. 3. – С. 169-278.
4. Чугунов І.Я. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
/ І.Я. Чугунов, І.В. Запатріна Фінанси України. –2008. – № 5. – С. 3-14.
5. Програмно-цільовий метод, як складова управління місцевими
фінансовими ресурсами / Фінанси в трансформаційній економіці України:
Навчальний посібник /За редакцією д. е. н. проф., М.І.Крупки. - Львів:
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,
2007.- С.565-609
6. Щербина І.Ф. Планування місцевих бюджетів на основі програмноцільового методу, / Навчальний посібник 3-тє видання-2012. С.02-101.
УДК -343.1
Ткаченко Ю.В.
здобувач освітнього ступеню «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ ТА ЇХ ВИДИ
На сучасному етапі становлення кримінально-процесуального судочинства
постає необхідність у більш глибокому вивченні процесуальних джерел доказів.
Значення кожного з джерел є досить вагомим на всіх стадіях кримінального
судочинства, особливо на стадії доказування. Такі джерела гарантують
отримання найбільш повних і достовірних фактичних даних, що є важливою
умовою допустимості доказів.
Ключові слова: доказування, кримінальний процес, докази, кримінальне
провадження, показання, документи, висновок експерта.
Постановка

проблеми.

З

моменту

виникнення

кримінальних

процесуальних правовідносин перед суб’єктами кримінального провадження,
що здійснюють кримінальну процесуальну діяльність, постає питання про
встановлення тих чи інших фактів та обставин, що становлять предмет
548

доказування в кримінальному провадженні, передбачений ч. 1 ст. 91
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) [1].
Установлення фактів та обставин, тобто їх наявності або відсутності,
можливе лише за умови чіткого й послідовного дотримання вироблених наукою
кримінального процесуального права правил процесу доказування.
Доказування має найбільш питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які
ведуть процес, осіб, яких залучають до цієї діяльності, а також те, що
нормативне регулювання й теоретичне дослідження проблем доказування
посідає чільне місце в кримінально процесуальному праві, найважливішою
складовою якого є доказове право, в науці кримінального процесу, де провідну
роль відіграє теорія доказів (вчення про докази). Тобто, можна сказати, що
докази відіграють найважливішу роль в процесі доказування.
На сучасному етапі розвитку кримінального процесуального законодавства
та відносин, що пов’язані зі здійсненням кримінального судочинства потребує
глибокого розуміння та питання можливості застосування доказів та їх
процесуальних джерел. Теоретичне обґрунтування поняття та значення
процесуальних джерел доказів займають важливе місце серед основоположних
категорій кримінального процесу в теорії та у практичній діяльності
правозастосувачів. Науковому обґрунтуванням питанням доказів та їх
процесуальних джерел присвячено чимало наукових дискусій, які навіть зі
спливом тривалого часу не зупиняються, оскільки наразі триває процес
реформування [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Праці В.П. Гмирка, В.Т.
Маляренка, О.П. Острійчука, В.О. Савицький, М.С. Строговича, Д.Я. Тація,
В.М. Тертишника, Л.Д. Удалова, В.П. Шевчука та інших провідних науковців
стали значним внеском у дослідження цього питання стали їх праці. Проте
зазначені питання досі залишаються актуальними для обговорення.
Мета статті. Основною метою наукової праці є комплексне дослідження
законодавчих положень, узагальнення та аналіз вітчизняних наукових розробок
по загальній характеристиці процесуальних джерел доказів, їх класифікації, які
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у свою чергу дозволяють дослідити процес доказування. Предмет дослідження
підлягає подальшому опрацюванню з урахуванням практики застосування
процесуальних джерел доказів.
Виклад основного матеріалу. Доказування - це діяльність суб'єктів
кримінального процесу по збиранню, перевірці та оцінці доказів і їх
процесуальних джерел, а також по формулюванню на цій основі певних тез і
наведенню аргументів для їх обґрунтування. Доказування полягає у збиранні,
перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення
для кримінального провадження.
Як вже було вказано вище, вчення про докази, відіграє основоположну
роль у процесі доказування.
Найбільш влучним визначенням процесуальних джерел доказів слід
вважати наступне: це така процесуальна форма, в якій докази (тобто певні
фактичні дані) допускаються у кримінальне провадження. КПК України
передбачає наступні процесуальні джерела доказів: показання, речові докази,
документи, висновки експертів. Названий перелік є вичерпним і може бути
змінений лише законодавцем. Кожному з них притаманні специфічні риси, які
надають їм характер особливого, самостійного джерела доказів. Необхідно
підкреслити, що всі ці процесуальні джерела, як і докази, що містяться в них, є
рівними і не мають наперед встановленої сили [3].
Найпоширенішим джерелом доказів, яке використовується в кожному
кримінальному провадженні, є показання. На їх основі встановлюються
обставини кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.
Нерідко такі обставини встановлюються винятково на підставі показань, в
результаті чого ухвалюється судове рішення. Цим обумовлюється необхідність
дослідження їх правової природи, законодавчого регулювання порядку їх
отримання і використання в доказуванні.
Відповідно до ч. 1 ст. 95 КПК України показання як процесуальне джерело
доказів – це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час
допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо
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відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення у цьому
кримінальному провадженні [1]. Таким чином, ознаками показань як
процесуального джерела доказів, виходячи із їх законодавчої дефініції, є:
1) показання – це відомості, які надаються під час допиту (в усній або
письмовій формі) (ознака, що стосується процесуальної форми отримання
показань);
2) показання можуть бути надані підозрюваним, обвинуваченим, свідком,
потерпілим, експертом (ознака, що стосується суб’єкта їх надання);
3) зв’язок відомостей, які складають зміст показань, з обставинами, що
мають значення для кримінального провадження (ознака, що стосується змісту
показань). Відсутність вказаних ознак позбавляє отримані відомості значення
показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні.
Закон встановлює, що показання можуть даватися як в усній, так і у
письмовій формі, однак тільки під час допиту. Способом фіксації показань,
наданих під час досудового розслідування в ході допиту, є протокол. Правом на
проведення допиту, так само як і інших слідчих дій на досудовому
розслідуванні, наділена сторона обвинувачення. Сторона захисту, згідно зі
статтею 95 КПК, має право отримувати від учасників кримінального
провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів
[1]. КПК передбачає право сторони захисту заявлять клопотання слідчому або
прокуророві про проведення слідчої дії – допиту, але разом з цим сторона
обвинувачення наділена правом їх відхилити.
За українським законодавством, показання з чужих слів можуть бути
визнані доказами, якщо суд визнає неможливим допитати особу, яка є
першоджерелом інформації [4]. Серед причин такої неможливості закон
називає:
1) відмову давати показання в судовому засіданні, не підкоряючись вимозі
суду дати показання;
2) неприбуття на виклик до суду, якщо її місцезнаходження не було
встановлено шляхом проведення необхідних заходів розшуку;
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3) перебування за кордоном та відмову давати показання (п.п. 2, 3, 4 ч. 3
ст. 97 КПК) [1].
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні
об’єкти, які були знаряддям учинення кримінального правопорушення,
зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути
використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час
кримінального провадження, також предмети, що були об’єктом кримінально
протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально
протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення
кримінального правопорушення [1].
Знаряддя вчинення кримінального правопорушення - це різноманітні
предмети, що мають певне призначення у сфері побутової, господарської,
медичної, військової чи іншої діяльності, спеціально виготовлені чи
пристосовані для вчинення конкретного кримінального правопорушення.
Предмети, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або
містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи
обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - це
предмети,

які

набули

певних

ознак

(властивостей)

унаслідок

події

кримінального правопорушення. Це предмети, що зберегли на собі сліди рук,
ніг, зубів, взуття, крові, фарби, мікрочастки та ін.
Предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій - це предмети,
на які було безпосередньо спрямоване кримінально протиправне посягання
(майно, гроші, автомобіль тощо) [5].
Гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом це все те, що було набуто на гроші, отримані внаслідок суспільно небезпечних
дій, а також власне гроші, отримані, зокрема, від реалізації викраденого майна.
Дати вичерпний перелік речових доказів неможливо, і тому закон,
перелічуючи основні їх види, додатково вказує, що речовими доказами є й інші
речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
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Документом згідно статті 99 КПК є спеціально створений з метою
збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за
допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть
бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час
кримінального провадження [1].
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених
частиною першою цієї статті, можуть належати:
1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації
(у тому числі електронні);
2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального
провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи
процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за
допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;
4) висновки ревізій та акти перевірок.
Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння
окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням
вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", за умови
відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використовуватися
в кримінальному провадженні як докази .
Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і
його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних
(автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційнотелекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим,
прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал
документа [6].
Відповідно до ч.1 ст. 101 КПК України, висновок експерта – це докладний
опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами
висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила
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експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи [1].
Експертом у кримінальному провадженні згідно з ч. 1 ст. 69 КПК України є не
просто особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними
знаннями, вона повинна мати право відповідно до ЗУ «Про судову експертизу»
на проведення експертизи, а також їй має бути доручене таке дослідження.
Зазначене зумовлює те, що висновок експерта може стати доказом тільки в разі
компетентного підходу до дослідження особою, яка має відповідні знання,
освіту, допуск до проведення такого роду досліджень.
Висновок експерта дається на підставі матеріалів, які надаються для
проведення

дослідження,

а

також

відомостях,

які

експерт

сприймав

безпосередньо.
Висновок експерта відрізняється за своєю природою від інших джерел
доказів такими рисами:
1) він є результатом дослідження особи, яка володіє спеціальними
знаннями та за фахом, компетенцією має право на проведення такого
дослідження;
2) дослідження проводиться на підставі трьох видів інформації:
а) яка міститься в матеріалах кримінального провадження (отримана з
інших джерел доказів – показань, речових доказів, документів);
б) яка була отримана під час використання методів у процесі самого
дослідження (бесіда, спостереження, експеримент тощо);
в) яка складає професійні знання експерта;
3) з об’єктивного боку, предмет дослідження (а отже, і обсяг інформації,
яку необхідно, бажано отримати) визначається стороною, яка залучила
експерта, тобто колом питань, які були поставлені на його вирішення;
4) з суб’єктивного боку, предмет дослідження обмежується знаннями
експерта, його правами, видом експертизи [2].
У статті 92 КПК вказано, що обов’язок доказування покладається на
слідчого, прокурора та, в установлених КПК випадках, - на потерпілого [1]. У
частині другій цієї ж статті доповнюється, що обов’язок доказування
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належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат
та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що
їх подає. Проте, саме збирання доказів здійснюється усіма сторонами
кримінального провадження, потерпілим,

представником юридичної особи,

щодо якої здійснюється провадження, у порядку, що передбачений КПК.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В процесуальній
літературі існують різні, нерідко протилежні погляди на поняття джерел
доказів.
Частина науковців ув'язують поняття джерел доказів з визначенням самих
доказів. Такі переконання є безпідставними і надуманими. Ніхто і не
сумнівається в тому, що докази та їх процесуальні джерела органічно поєднані
між собою, їх існування одне без одного недоцільне і неможливе.
Але на запитання чи становлять докази та їх джерела єдине нерозривне
ціле відповідь має бути негативною. Адже недаремно законодавець відмежовує
джерела доказів від самих доказів, тобто фактичних даних. Він чітко визначає
їх перелік, але не перелік фактичних даних. Зв'язок між ними при цьому не
зменшується. Навпаки чіткий розподіл доказів та їх процесуальних джерел
сприяє більш всебічній, повній й неупередженій оцінці доказів, правильному
вирішенню питання про їх достатність. Будь-яке процесуальне джерело доказів
є насамперед певною процесуальною формою за допомогою якої фактичні дані
залучаються до сфери кримінального судочинства, тобто до доказового поля.
Саме там міститься інформація (докази) за допомогою якої органи досудового
розслідування,

прокуратури

чи

суду

вправі

обґрунтувати

будь-яке

процесуальне рішення у кримінальному провадженні. Кожному з цих джерел є
притаманними риси, які відрізняють їх одне від одного. Звичайно, ці специфічні
риси не позбавляють їх загальних для усіх джерел доказів властивостей, а
навпаки, надають кожному з них характер особливого, самостійного джерела
доказів.
Необхідно підкреслити, що всі ці процесуальні джерела, як і докази, що
містяться в них є рівними і не мають наперед встановленої сили. Крім того,
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названий перелік процесуальних доказів є вичерпним і може бути змінений
лише законодавцем.
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Трохименко Ю.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО
НЕЗАКОННОЇ ВИРУБКИ ЛІСУ
У статті представлено правовий аналіз законодавства щодо незаконної
вирубки лісу. Виявлено проблемні аспекти нормативного регулювання
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законодавства щодо незаконної вирубки лісу, запропоновано можливі шляхи їх
вирішення.
Ключові слова: незаконна вирубка лісу, охорона лісу, відповідальність,
самовільна вирубка, нелегальні пилорами.
Постановка проблеми. Ліси відіграють неоціненну роль у розвитку
держави, як стратегічний ресурс економіки та один із вагомих базисів, що
впливають на якість життя населення. Понад 3 млн куб. м деревини (у
вартісному виразі цей обсяг становить 20-25% від загального обсягу її
експорту) щорічно експортується в європейські країни за цінами, які на 30-40%
нижчі за середньосвітові [1]. Вищенаведене призвело до надмірного зростання
попиту на деревину на зовнішньому та внутрішньому ринку та зумовило
виникнення такої серйозної проблеми лісового господарства як самовільні
вирубування, які призводять до негативних соціально-економічних та
екологічних наслідків. За 2019 рік загальний обсяг незаконних рубок склав 118
тис. куб. м на суму заподіяної шкоди – 814,2 млн гривень [2]. Розміри цієї
проблеми неухильно зростають із року в рік, що призводить до значних
матеріальних збитків державній економіці та створює передумови для
зниження екологічної безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми в законодавстві
щодо незаконної вирубки лісів, їх збуту або зберігання було предметом
дослідження П. В. Мельник, І. В. Козич, В. О. Навроцький, О. М. Пилипенко,
В. І. Семчик, І. С. Стеців та інших правників, попри це залишається низка
питань, які потребують уточнення в умовах сьогодення.
Метою статті є визначення ефективності законодавства щодо незаконної
вирубки лісів, переміщення лісоматеріалів; контролю за його виконанням та
можливих шляхів вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Самовільне вирубування лісу, як одна з
екологічних, соціальних та економічних проблем має три типи незаконної
вирубки:
• самовільна вирубка, яка здійснюється громадянами для власних потреб;
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• самовільна вирубка, яка здійснюється громадянами та підприємствами
для продажу чи перероблювання заготовленої деревини (головною причиною,
яких як вказують вчені являється бідність людей та безробіття);
• вирубка, що проводиться на основі дозвільних документів, але з грубими
порушенням дозволених правил.
До таких порушень відносяться рубки на площі, яка перевищує дозволену
(включаючи рубки за межами відведених лісосік), отримання залишків
деревини при неякісному відводі і таксації лісосік, заготівля деревини в
більшому обсязі або дерев кращої якості при неправильному проведенні
вибіркових рубок, заготівля кращої деревини під виглядом догляду за лісами чи
проведенні санітарних рубок.
Нелегальна

вирубка

лісів

–

це

відображення

рівня

соціального

забезпечення населення. Чим скрутніше становище населення, тим більше
випадків незаконних рубок, за відсутності грошей, щоб офіційно це придбати.
На фоні цього працюють нелегальні пилорами, які переробляють незаконно
вирубану деревину, яку ніхто не перевіряє. Як показує статистика із 707
пилорам на Львівщині 388 працюють без дозвільних документів. І саме через
частку продукції, яка ними виготовляється з нелегальної деревини, Україна
може втратити великий ринок.
Лісове законодавство ще досі не містить визначення «незаконно добута
деревина». Це створює складнощі у судових спорах. А також при віднесенні
деревини,

добутої

внаслідок

незаконних

рубок,

які

вчиняються

лісогосподарськими підприємствами. В результаті їх проведення деревину
можна вважати незаконно добутою. Адже виникають ситуації, коли незаконна
рубка вже проведена, а деревина реалізована лісовим господарством
споживачам. У такому разі вилучити деревину буде неможливо, до того ж
частину її вартості, а саме податкової складової лісгосп вже перерахував до
бюджету. Дані обставини потребують правового врегулювання.
До недавнього часу на законодавчому рівні юридичної відповідальності за
порушення пов’язані із незаконно заготовленою деревиною не передбачалось.
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Кримінальний закон не містив спеціальних санкцій за незаконне перевезення,
зберігання чи збут лісу. Згодом Верховною Радою України 6 вересня 2018 року
повторно, із пропозиціями Президента України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження
українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених
лісоматеріалів» [3]. Згідно якого із 01 січня 2019 року запроваджується
адміністративна відповідальність за перевезення та зберігання незаконно
зрубаних дерев або чагарників (ст. 65 Кодексу України про адміністративні
правопорушення) та кримінальна відповідальність за перевезення, зберігання,
збут незаконно зрубаних дерев і чагарників (ст. 246 Кримінального кодексу
України).
Ухваленим законом до статті 246 Кримінального кодексу України були
внесені суттєві зміни, що стосуються розміру шкоди, із досягненням якої
наступатиме кримінальна відповідальність.

Приміткою передбачалося, що

істотною шкодою вважається така шкода, яка у дві тисячі і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна
шкода,

завдана

забезпечення

навколишньому

ефективної

природному

охорони

належного

середовищу
захисту,

в

частині

раціонального

використання та відтворення лісів. Тяжкими наслідками вважаються такі
наслідки, які у п’ять тисяч і більше разів перевищують неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.
Відповідно до пункту 5 підрозділу ХХ Податкового кодексу України, для
норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації
злочинів або порушень, сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на
рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1
статті 169 Податкового кодексу України для відповідного року. У той же час
підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України
визначено, що сума податкової соціальної пільги встановлюється у розмірі, що
дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи
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(у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного
податкового року, – для будь‑якого платника податку[4].
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у
2019 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу для працездатних
осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня –
2102 гривні[5].
З огляду на вищевказане, для притягнення особи до кримінальної
відповідальності за статтею 246 Кримінального кодексу України потрібно було,
щоб її діями було завдано шкоди на суму, яка перевищує 1 921 000 грн (істотна
шкода), 4 802 500 грн (тяжкі наслідки). Такі дії фактично «зв’язали руки»
правоохоронним органам і судам в призначенні покарання за такий суспільно
небезпечний злочин, як незаконна порубка лісу.
Таким чином, 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в
цілому проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження українських лісів» [6]. Згідно якого було вдвічі
знижено грошовий еквівалент шкоди, який є умовою настання кримінальної
відповідальності за вирубку лісів, а також вдвічі підвищено адміністративну
відповідальність за незаконну вирубку лісу, порушення встановленого порядку
використання

лісового

фонду,

знищення

або

пошкодження

поле-

та

лісозахисних смуг.
Але, незважаючи на всі зусилля держави на зменшення незаконних рубок
лісу, відсоток їх знищення зростає. Тому, можна припустити, що ці дії були не
ефективні або були спрямовані не в той бік.
У більшості випадків незаконні рубки вчинюються для продажу деревини,
тобто основною метою таких протиправних дій є отримання відповідного
прибутку. Особливо це стосується рубок, що вчиняються організованими
групами, внаслідок яких добуваються цінні сортименти деревини. Це
зумовлено вільним обігом необробленої деревини в Україні, як звичайного
товару. Вважаємо доцільним запровадити юридичну відповідальність для
фізичних осіб-підприємців, які купують деревину без документів про її
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походження. В більшості це власники пилорам, які є основним споживачем
нелегальної деревини, яка не обліковується постійними лісокористувачами у
ході законних рубок. Адже, одним із основних напрямків протидії незаконним
рубкам та обігу нелегальної деревини має бути протидія
попиту на таку продукцію.
До того ж згідно зі статею 69 Лісового кодексу України право на
проведення рубок надає спеціальний дозвіл - лісорубний квиток. Спеціальний
дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування
видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства
Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері лісового господарства. Спеціальний дозвіл
на інші види спеціального використання лісових ресурсів видається власниками
лісів або постійними лісокористувачами[7].
Таким чином, фактично лісові господарства видають лісорубні квитки
«самі собі», їх адресатами є структурні підрозділи – лісництва. На підставі
виданих лісорубних квитків лісові господарства здійснюють рубки, у ході яких
заготовлена деревина стає їх власністю. Уповноважені посадові особи лісових
господарств здійснюють перевірку місць рубок.
Винятком є рубки головного користування, під час яких здійснюється
заготівля стиглого та перестиглого лісу, у лісовому господарстві цей період
називають «збором врожаю». Лісорубні ввитки на них видаються обласними
управліннями лісового та мисливського господарства згідно ст.ст. 69-71
Лісового кодексу України.
Вважаємо, що постійні лісокористувачі та власники лісів ні в якому разі не
повинні самі видавати дозволи. Ефективний заходом протидії незаконній
вирубці лісу буде створення спеціального дозвільного органу щодо видачі
лісорубних квитків для всіх видів рубок і для всіх лісокористувачів чи
власників лісів.
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Для лісових господарств доречним буде

створення незалежних

наглядових рад, для здійснення внутрішнього контролю та провадження
антикорупційної політики.
Нещодавно Державне агентство лісових ресурсів України запустило
пілотний проєкт електронного реєстру лісорубних квитків на заготівлю
деревини,

що

дає

можливість

перегляду

лісорубних

квитків

усіх

лісогосподарських підприємств, які входять до сфери управління Державного
агентства лісових ресурсів. Це є позитивним кроком в напрямку діджиталізації
лісової галузі та сприятиме відкритості інформації, пов’язаної з лісовим
господарством та зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
проведений аналіз законодавства щодо незаконної вирубки лісу засвідчив, що:
- першочергово необхідно законодавчо закріпити нормативне визначення
поняття «незаконно добута деревина»;
- запровадити юридичну відповідальність для власників пилорам, які
купують деревину без документів про її походження, а також посилити
покарання за функціонування нелегальних пилорам в Україні;
- створити спеціальний дозвільний орган щодо видачі лісорубних квитків
для всіх видів рубок і для всіх лісокористувачів чи власників лісів;
- створити незалежні наглядові ради в системі управління лісовими
господарствами для здійснення внутрішнього контролю та провадження
антикорупційної політики.
Запровадження

перелічених

змін

сприятиме

зменшенню

кількості

незаконних рубок, забезпечить ефективний механізм охорони лісу та прозору
реалізацію деревини.
Окрім цього вважаємо за необхідне зауважити, що важливим непрямими
фактором впливу на стан лісового господарства в Україні є рівень безробіття та
добробут населення, позитивні зміни яких поряд із реалізацією запропонованих
заходів сприятимуть оптимізації діяльності лісових господарств.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
Стаття присвячена дослідженню формування стратегії створення безпечного
середовища для суспільства. У статті розглянуто суть та цілі стратегії,
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основні чинники, які можуть сприяти розвитку безпеки в громадах, а також
проаналізовано підходи до реалізації стратегії. Національна поліція —
покликана служити суспільству і повинна забезпечувати охорону прав та
свобод людини, протидіяти злочинності, підтримувати публічну безпеку та
порядок. Громадський контроль за органами Національної поліції здійснюється
громадськістю у встановленому законодавством порядку у визначених формах
і межах з метою захисту громадян, організацій, суспільства і держави від
можливих негативних наслідків.
Ключові

слова:

безпечне

середовище,

безпека

життєдіяльності,

адміністративна діяльність, Національна поліція, МВС, права та свободи
людини і громадянина.
Останнім часом в Україні збільшується кількість ініціатив, спрямованих на
створення безпечного середовища. Це хороший показник того, що в суспільстві
з’являється розуміння спільної відповідальності за якість життя. Представники
громадянського суспільства, поліції, місцевих органів влади об’єднуються,
створюють команди та наполегливо працюють над розвитком проектів [1].
Національна поліція в Україні, відповідно Закону «Про Національну
поліцію», – це центральний орган виконавчої влади, головними задачами якого
є охорона прав і свобод людини, протидія злочинності та забезпечення порядку.
Поліція входить до структури Міністерства внутрішніх справ та складається з
патрульної поліції, поліції охорони, спеціальної поліції та інших підрозділів.
Найчастіше

громадяни

взаємодіють

з патрульними,

які

забезпечують

громадський порядок та безпеку на дорогах та приїздять на виклики у разі
потреби звернення до служби 102, дільничними інспекторами поліції, що
займаються вже безпосереднім розкриттям злочинів, та поліцією охорони, що
здійснює захист квартир та підприємств та охорону вантажів [3].
Суспільство - це універсальний спосіб організації соціальних зв'язків і
соціальної взаємодії, що забезпечує задоволення всіх основних потреб людей,
стабільний, самовідтворюваний та саморегульований. [2].
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Забезпечення

належного

функціонування

органів

системи

МВС

здійснюють заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, заклади
охорони здоров’я, підприємства, науково-дослідні, експертно-криміналістичні
центри та наукові установи, що належать до сфери управління МВС. Такий
підхід є основоположним для подальшого розвитку органів системи МВС.
Ключові виклики, які сьогодні стоять перед органами системи МВС,
безпосередньо пов’язані з їх компетентністю в забезпеченні безпеки громадян
та суспільства, здатністю протистояти злочинності, забезпечувати прозорі та
якісні сервіси для суспільства. Саме тому була розроблена «Стратегія розвитку
органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», яка
реалізується на даний час.
Основними цілями стратегії є створення безпечного середовища розвитку
вільного суспільства, забезпечення високої ефективності діяльності органів
системи МВС, зміцнення суспільної довіри до неї з урахуванням визначальної
ролі громадянина у розбудові України як безпечної європейської держави.
Досягнення цілей стратегії потребує зосередження ресурсів і зусиль у межах
пріоритетів державної політики у визначених сферах та розвитку органів
системи МВС.
Реалізацію стратегії планується здійснювати послідовно на основі
оптимальних рішень, які повинні враховувати позитивний досвід і кращу
практику провідних держав. При цьому необхідно забезпечити стійке
функціонування, керованість і ефективність роботи органів системи МВС. МВС
повинно забезпечувати реалізацію цілей стратегії відповідно до Конституції та
законів України, узгоджуючи зміст запланованих заходів з іншими рішеннями
державних органів стратегічного характеру. Так, МВС у межах компетенції
забезпечує реалізацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегії національної безпеки
України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. №
287, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої
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Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92, Стратегії
реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), та Плану заходів з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2015 р. № 1393 [8].
МВС передбачає реалізацію цілей стратегії, керуючись такими підходами:
1. служіння суспільству;
2. підзвітність і демократичний цивільний контроль;
3. залучення суспільства до процесу створення безпечного середовища;
4. застосування сучасних методів державного управління;
5. інформатизація діяльності.
Варто зазначити, що реалізація стратегії повинна забезпечити формування
безпечного середовища для суспільства. І саме через визначення певних
підходів та формування пріоритетів це стане можливим.
Підхід, щодо служіння суспільству передбачає:
1. дотримання і забезпечення прав людини і основних свобод як ключової
цінності в діяльності органів системи МВС;
2. реалізацію органами системи МВС своїх функцій відповідно до потреб
людини.
Щодо такого підходу, як підзвітність і демократичний цивільний контроль,
то варто виділити відкритість і прозорість процесів підготовки і прийняття
рішень в органах системи МВС. Адже в сучасному суспільстві зростають
прагнення до публічної діяльності. І саме реалізація такого підходу дасть
можливість громадянам ставитись з більшою довірою до органів МВС, а також
здійснювати громадський контроль.
Підхід, щодо залучення суспільства до процесу створення безпечного
середовища передбачає:
1. тісну співпрацю з територіальними громадами і суспільством у цілому;
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2. створення механізмів партнерства з інститутами громадянського
суспільства;
3. нетерпимість до корупції.
Даний підхід передбачає залученість громадян у галузі внутрішньої
безпеки.

Тобто участь у добровільних громадських формування, русі-

пожежників-добровольців, а також реалізації принципу «Community policing».
«Community Policing» – це принцип у роботі поліції, побудований на постійній
комунікації, коли поліція та громада усвідомлює спільну відповідальність за
безпеку. Окрім цього, поліція реагує на місцеві потреби й вимоги, які визначає
сама громада. Проблеми на місцях вирішуються індивідуально, шляхи їх
вирішення узгоджуються з населенням та органами влади. За рахунок більш
тісної комунікації та взаємодії між населенням і поліцією збільшиться рівень
поінформованості людей про те, що робить поліція, яка її роль, права та
обов’язки [4].
Щодо

застосування

сучасних

методів

державного

управління

та

інформатизації діяльності, то варто зазначити, що в сучасних умовах це є
необхідністю. Адже впровадження інноваційних рішень та інструментів
державної

політики

буде

сприяти

покращенню

результатів

діяльності

правоохоронних органів. Також потрібно переймати успішний міжнародний
досвід, щодо формування безпечного середовища і сприяти реалізації пілотних
проектів

з

максимальним

використанням

інформаційно-комунікаційних

технологій. Запровадження інноваційних платформ комунікації з населенням,
тематичні

зустрічі,

спільні

ініціативи

допоможе

мешканцям

швидше

отримувати реакцію на свої звернення та ефективніше вирішувати проблеми з
безпекою.
Реалізація

стратегії

передбачає

створення

безпечного

середовища

життєдіяльності людей, що забезпечується шляхом впровадження орієнтованої
на потреби населення діяльності органів системи МВС, її швидким і
компетентним реагуванням на надзвичайні ситуації і події, що загрожують
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особистій чи публічній безпеці, вжиття запобіжних заходів та активної участі
населення у забезпеченні публічної безпеки і порядку [7].
Найбільш небезпечними джерелами та передумовами загроз безпеці
суспільству можуть бути наступні чинники та явища:
1. інституційна слабкість державної влади та органів самоврядування, що
робить країну і громади вразливими до впливу деструктивних зовнішніх і
внутрішніх чинників;
2. природні катаклізми, кліматичні зміни, технологічні катастрофи та
надзвичайні події, пов’язані з діяльністю людини;
3. внутрішні і транскордонні кризові явища політичної, економічної,
фінансової, демографічної природи;
4. тероризм, наркоторгівля, організована злочинність;
5. обмежені

ресурси

(природні,

економічні,

соціальні),

брак

або

недосконалість норм і правил користування ними, корупція, що провокують
небажані форми конкуренції за доступ до ресурсів [6].
Комунікація поліції та громади допоможе ефективніше запобігати новим
правопорушенням, а це дозволить заручитися підтримкою громади та будувати
довіру між поліцейськими та мешканцями. Такий формат дозволить абсолютно
по-іншому налагодити роботу, яка сприятиме формуванню позитивного іміджу
поліції серед громадян. Співпрацюючи з громадою, поліція отримає можливість
підвищувати обізнаність мешканців про свою роботу. Взаємодія всіх сторін
допоможе дізнатися про проблеми один одного та побачити шляхи їх
вирішення задля досягнення спільної мети. Головними загальними напрямами
докладання зусиль заради забезпечення стійкості та безпеки громад мають
бути:
1. у рамках правового поля держави створення у громадах інституційних
спроможностей із запобігання появі, прояву та ескалації негативних чинників і
кризових явищ, з реагування на них, ліквідації наслідків і відновлення
нормальних умов поточної життєдіяльності та розвитку;
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2. розвиток у громадах культури існування, розвитку та безпеки,
підвищення обізнаності населення з питань безпеки; забезпечення відносної
економічної

самодостатності

громад

за

наявності

взаємовигідних

взаємозв’язків з іншими громадами та державою, зниження чутливості до
негативних впливів різноманітного характеру;
3. створення громадами організаційно-виконавчої системи забезпечення
безпеки (добровільних формувань, груп, дружин, загонів, комунальних
підприємств тощо) з відповідно підготовленими кадрами, матеріально
технічними

оснащенням,

нормативно-правовим

забезпеченням,

дієвими

каналами взаємодії із системами інших громад і держави [5].
Критично високий негативний баланс недовіри суспільства до головних
державних інститутів, що формують і реалізують політику безпеки, викликає
глибоке занепокоєння і дає як пряму оцінку ефективності їх роботи, так і
пояснення багатьох інших проблем, відображених у результатах дослідження.
Особливе занепокоєння викликають соціологічні заміри рівня довіри
громадян до державних інститутів. Результати соціологічних досліджень
демонструють критично низький рівень довіри громадян до практично всіх
органів центральної влади України. Найбільш високий негативний баланс
довіри до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів зафіксований серед
громадян південних і східних областей. Традиційно лідерські позиції в рівні
суспільної довіри посідають волонтерські організації, Церква і Збройні Сили. За
наявності загальноукраїнського позитивного балансу до структур сектору
безпеки, слід також звернути увагу на відмінності у позиціях жителів Сходу як
єдиного регіону, де фіксується негативний баланс довіри до Збройних Сил
України, Національної гвардії і добровольчого руху. Найбільш критичною є
ситуація з довірою громадян до судів і прокуратури. НАБУ, попри його
надзвичайно потужну присутність в інформаційному просторі, наразі теж має
негативний баланс довіри за результатами опитування [7].
Громадяни відчувають себе найбільш незахищеними від крадіжок і
грабежів (86,2%), протиправних дій української влади (82,6%) та великих
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стихійних лих (82,3%). Перше місце в переліку, очевидно, зумовлене тими
обставинами, що останніми роками в країні фіксується зростання злочинності,
насамперед майнового характеру. Можливості захисту власними силами від
крадіїв та грабіжників обмежені, і друге місце державної влади в цьому
переліку великою мірою пояснює причини низьких очікувань громадян.
Найбільш захищеними громадяни відчувають себе від наступних загроз:
поширення наркотиків; мін і боєприпасів, що не розірвалися; зіткнень на
міжнаціональному, міжрегіональному або релігійному грунті; торгівлі людьми
(близько 24-26% опитаних) [7].
Багато українців вважають, що звертатися до правоохоронних органів,
відстоювати свої права та свободи, вимагати справедливості через букву закону
– це безрезультатно. Також не менш важливим фактором впливу є те, що
закладається стереотип, що поліція виконує функцію «покарання», але ніяк не
«захисту» людей. Саме тому стратегія формування безпечного середовища
повинна бути направлена на покращення іміджу правоохоронних органів.
Посприяти цьому може масштабна інформаційна кампанія щодо діяльності
правоохоронних органів та ініціативи органів місцевого самоврядування [9].
Отже, створення безпечного середовища для суспільства є одним з
пріоритетних напрямків діяльності органів системи МВС. Це відбувається
через формування та реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ,
зміцнення довіри до органів системи МВС з боку суспільства, продовження
розвитку України як безпечної європейської держави, в основі якої лежать
інтереси її громадян та висока ефективність усіх складових системи МВС, а
також через тісну взаємодію правоохоронних органів та громадян.
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Хардін В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ І
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ
Стаття присвячена дослідженню якісних індикаторів діяльності державних
службовців, проблемі активізації та підвищення ефективності функціонування
державних інститутів. Аналізується роль ціннісних орієнтацій в їх взаємодії з
професійними компетенціями службовців на всіх рівнях публічного управління.
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Ключові слова: професійна компетентність, ціннісні орієнтації, критерії
оцінки, професійні стандарти, мотивація, моральна відповідальність.
Постановка проблеми. В даний час соціально гуманітарні науки
переживають зміну парадигм в теорії публічного управління. Класична
парадигма, сформована за часів переважання спрощених, механістичних
уявлень про пристрій суспільного життя і відповідна система управління цим
життям,

стає

історичним

минулим.

На

зміну

їй

приходить

нова

постмодерністська парадигма, згідно з якою розвиток сучасного суспільства
визначається складними синергетичними трансформаціями, нелінійністю
соціальних процесів і неоднозначністю їх наслідків.
Отже, вивчення будь-яких проблем розвитку суспільства, включаючи
економічні, політичні, нормативно-правові та ін., Необхідно розглядати в
контексті сучасного соціогуманітарного знання. Ще однією важливою
характеристикою сучасного історичного етапу розвитку суспільства є те, що
духовна культура повсюдно інтегрувалася в економічний простір, а соціальні
перетворення і реформи здійснюються під безпосереднім впливом культурних і
національних цінностей, моральних норм і установок.
Не можна не визнати, всі сфери і структурні рівні суспільства
розвиваються під сильним впливом всього різноманіття, створених людством,
аксіологічних цінностей (культурних, національних, моральних, естетичних,
релігійних). Суттєвою особливістю цього процесу стає формування базисного
імперативу діяльності фахівців системи державних служб - професійна
компетентність, яка виступає в нерозривному зв’язку з їх ціннісними
орієнтаціями, культурою суспільства в цілому. Важливо відзначити таку
обставину, кар’єра державного службовця стає все більш привабливою для
представників молодого покоління. Тому створення системи професійно
підготовлених кадрів державних органів стає однією з найважливіших і
визначальних завдань становлення і зміцнення державних інститутів і
одночасно дієвим інструментом ефективного адміністрування на сучасному
етапі.
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Важливим компонентом розвитку і функціонування державних інститутів,
безперечно, є формування кадрового потенціалу, вивчення якісних індикаторів,
а, головне, активізації і підвищення ефективності діяльності якого присвячено
окрему статтю. Але складність проблеми полягає в тому, що в моделі
професіоналізму фахівця акцент робиться, перш за все, на професійну
підготовку, а ціннісні орієнтації, моральна культура особистості розглядаються
як вторинні, що виступають придатком професійних компетенцій.
На наш погляд, сучасне реформування системи державної служби вимагає
в першу чергу звернення і найпильнішої уваги до проблем етики та моралі
державних службовців на всіх рівнях, так як від цього залежить довіра
громадян до влади і їх активну участь у вирішенні сучасних суспільних
проблем. Тому для інститутів державної влади всіх рівнів моральна культура
стає не просто способом її вдосконалення, а визначальною умовою виконання
цих завдань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи наукову літературу,
можна констатувати, що в сучасних дослідженнях проблеми співвідношення
професійних компетенцій і ціннісних орієнтацій фахівця сформувалися два
основних підходи: психологічний та соціологічний.
У

дослідженнях

з

психології,

соціальної

психології

професійна

компетентність розглядається, переважно, як сукупність професійних знань,
навичок, умінь в поєднанні з індивідуально-психологічними якостями, зокрема,
такими,

як

самостійність,

креативність,

енергійність,

ініціативність,

відповідальність, ефективність, націленість на результат і др.
У соціологічному підході компетентність пов’язують із особливим типом
організації знань, навичок, громадських цінностей і особистісних якостей, що
дозволяють людині приймати відповідальні рішення у відповідній області
діяльності. Очевидно, обидва підходи близькі за змістом і тісно пов’язані в
аналізі досліджуваного феномена. У нашому аналізі важливо інше, результати
досліджень та в першому і в другому підходах необхідно вивчати,
узагальнювати і аналізувати в єдності, як взаємодоповнюючі один одного.
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Особливий інтерес сучасних дослідників викликає вивчення характеру,
змісту і особливостей взаємозв’язку професійної компетенції та управлінського
професіоналізму і ціннісних орієнтацій фахівців різних сфер державної служби.
При цьому дослідники справедливо вказують на першочергову задачу в рішенні
цієї проблеми - доцільність розробки і впровадження професійних стандартів,
покликаних підвищити ефективність діяльності державних фахівців і створити
дієві способи їх мотивації до цієї діяльності.
Мета статті полягає в тому, що для ефективного розвитку мотивації
фахівців потрібні сучасні інструменти, основою яких виступає органічне
поєднання професійної підготовленості і ціннісних орієнтацій державного
службовця як особистості.
Виклад основного матеріалу. Коротко визначимося з основними
поняттями: професійна компетенція і ціннісні орієнтації. Слід зазначити, що
обидва наукових поняття досить багатозначні, широкі за обсягом і ємні за
змістом. Професійна компетенція - це, як зазначається в більшості робіт,
сутнісна характеристика фахівця, володіючи якою, він здатний показувати
правильну в тій чи іншій ситуації поведінку, і як наслідок, демонструвати
високі індикатори своєї діяльності в певній сфері або галузі. Іншими словами,
під компетентністю розуміються показники, що характеризують наявність
глибоких професійних знань і здатність до їх ефективної реалізації в своїй
службовій діяльності. Важливо також зазначити, що професійна компетентність
це якість фахівця, обумовлена розвитком суспільства і культури на певному
історичному етапі.
З метою нашого дослідження акцентуємо увагу саме на особливість
взаємозв’язку і зміни змісту професійної компетентності і ціннісних орієнтацій
в умовах соціальних перетворень. Узагальнене розуміння ціннісних орієнтацій
виражається в тому, що це здатність до діяльності з особистісного
вдосконалення, що передбачає усвідомлення цілей діяльності і бажання
реалізувати свій потенціал. Як відомо, в науковій літературі існує безліч різних
визначень поняття цінності, важливим є те, що формування особистісної
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ціннісної

структури

виступає

найважливішим

процесом

соціалізації

особистості, за допомогою якого людина стає повноправним членом
суспільства. Іншими словами, ціннісні орієнтації є базисною установкою
особистості для прийняття рішень і регуляції поведінки, в тому числі, і в
професійній діяльності. По суті, ціннісні орієнтації утворюють змістовну
сторону духовної спрямованості особистості і виражають внутрішню основу її
відносин до соціальної дійсності і культури.
Державний службовець може бути представлений як суб’єкт соціальної
діяльності, що здійснює професійні функції в рамках свого життєвого простору,
яке, в свою чергу, характеризується складним комплексом цінностей, ролей,
статусів, правил і норм з метою служіння суспільству і державі.
Такий взаємозв’язок і взаємозумовленість індивідуальної суб’єктивності
виражається і проявляється в системі установок, ціннісних орієнтацій,
стереотипів поведінки.
Таким чином, ціннісні орієнтації являють собою домінанту менталітету і
поведінки фахівця і одночасно систему особистісних смислів, зміст яких має
бути орієнтований на гуманістичні цілі професійної діяльності. Завдяки чому
він стає здатним усвідомлювати своє місце в створенні правової, соціальноорієнтованої держави, а норми моралі і правові закони для нього не є лише
деклараціями, а виступають нормами, прийнятими на рівні особистісних
переконань.
Початок
геополітичними,

ХХI

століття

характеризується

соціально-економічними

складними
та

якісними

соціокультурними

трансформаціями, а також виникненням глобальних за змістом і масштабом
проблем, які не мають простих і очевидних рішень. Як вельми точно, хоча і в
образній формі, помітив Новаченко Т.В.: «ми блукаємо по темному лісі і не
цілком розуміємо, в якому напрямку слід йти. Думаю, що нам необхідно
якомога швидше обговорити це разом. Таке обговорення, на мій погляд, не
відноситься до числа тих, де можна розділити і «розвести по різних кутах»
питання знання, етики та політики»[1]. Це розуміння, на наш погляд, повною
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мірою можна віднести і до проблеми підготовки кадрів в системі публічного
управління, а також створення ефективних критеріїв оцінки їх діяльності з
метою розробки головних стимулів і мотивацій професійної діяльності
державних службовців.
Аналізуючи

зовнішню

соціально-культурну

складову

діяльності

державного службовця, виходимо з того, що суспільство являє собою складну,
систему різноманітних соціальних відносин, в структурі якої можна виділити
кілька основних сфер: економічну, соціальну, політичну і духовну.
У

сучасній

науковій

літературі

найбільш

активно

вивчається

співвідношення економічної, політичної і соціальної сфер, так як їх взаємодія
характеризується граничною динамічністю і визначається рівнем і станом
структур всіх соціальних механізмів.
Центральним елементом політичної системи суспільства виступає держава,
яка на відміну від інших соціальних утворень та інститутів, які представляють
інтереси окремих груп людей, висловлює інтереси всіх членів суспільства. При
цьому однією з найважливіших внутрішніх функцій держави є регулювання
економіки, для чого використовуються такі соціально-економічні механізми як
податки, бюджет, інвестиції, кредит. У зв’язку з цим виникають дві важливі
соціальні проблеми: перша полягає у відповідальності держави перед
населенням за стан його життєвого рівня, друга в допустимості меж державного
сектора в економіці. На наш погляд, саме друга проблема пов’язана з
тенденцією зростання і посилення бюрократичного апарату, можливістю
зростання корупції та інших зловживань. За останні роки в сфері товарно грошових відносин відбулися серйозні і глибокі зміни. Це пов’язано більшою
мірою зі зміною ролі політики в економіці. Тому, слід підкреслити, що характер
державного впливу на соціально-економічні процеси не однозначний і
суперечливий.
В даний час формуються нові механізми взаємодії в ланцюжку: держава бізнес - суспільство, що одержало назву в науковій літературі нового
адміністративного менеджменту (NPM) і розглядає державне управління, як
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динамічну систему, схильну до змін, децентралізовану і орієнтовану на запити і
задоволення суспільних потреб. Тому зростання ролі людського фактора у всіх
сферах розвитку суспільства стає в умовах NPM сутнісною необхідністю. З
метою дослідження важливо відзначити, що ціннісні орієнтації, моральна
культура і їх вплив на професійну компетентність виступають визначальним
фактором, а не доповненням в активізації професійної діяльності фахівця.
На наш погляд, в сучасних умовах функціонування суспільства і
формування нового адміністративного менеджменту (NPM) розвиток моральної
культури державних службовців є основою успішної та результативної
модернізації державних структур. Оскільки мораль тільки тоді стає реальним
регулятором поведінки людини і фахівця і визначає спрямованість всіх його
вчинків і рішень, коли моральні норми і установки сприймаються і стають його
власними особистісними цінностями. А такі моральні якості, як надійність,
відповідальність, толерантність (терпимість) виступають, на наш погляд,
стрижневою основою соціально - аксіологічного потенціалу державного
службовця, визначальною умовою його професійної компетентності. Виникає
питання, в якій мірі в сучасному ринковому суспільстві соціально-культурні
духовні

цінності

повинні

враховуватися

для

досягнення

ефективного

цивілізаційного розвитку. Як справедливо зазначає Бакуменко В.Д., економічна
діяльність індивідів, особливо, в області прийняття рішень, нерозривно
пов’язана з психологічними установками і особливостями поведінки індивідів.
Найчастіше, в поведінці реальних індивідів порушується передумова про
раціональні очікування, наприклад, переоцінювання власних здібностей[3].
Внаслідок чого, моральна відповідальність і толерантність, як ціннісні
якості фахівця стають найбільш значущими характеристиками державних
службовців, так як ґрунтуються на визнанні визначальної ролі ціннісних
орієнтацій особистості. Не зайве повторити, що завдяки наявності цих
ціннісних якостей у фахівця формується довіра громадян до цілей державної
служби, в цілому до діяльності держави[4].
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Слід особливо підкреслити, саме на базі безумовного визнання як
найвищої цінності - людського життя і благополуччя інших людей, такі ціннісні
характеристики, як відповідальність і толерантність, виступають головними
індикаторами морального розвитку, не тільки особистості конкретного фахівця,
але суспільства і держави в цілому. Таким чином, моральні норми - стрижень
ціннісних орієнтацій фахівця і її розвитку необхідно приділяти найпильнішу
увагу і заохочувати таких службовців.
Але не можна не відзначити той факт, що на сучасному етапі моральна
культура в більшості державних організацій не в повній мірі відповідає
зазначеним критеріям. Це неминуче породжує численні проблеми, конфліктні і
драматичні ситуації. Саме негативний наслідок цих процесів, що при цьому
виникають передумови для розвитку корупційних порушень, які, в свою чергу,
надають деструктивний вплив і на сферу бізнесу і ділову активність, і на
правове середовище, і на моральні підвалини суспільства в цілому. А це веде до
морального розкладу суспільства і до бездуховності, тому що поряд з
корупцією,

формуються

умови

морального

переродження

державних

службовців, що призводить до деградації їх професійної компетентності.
Підкреслимо, боротьба з корупцією складна, важка, але здійсненне завдання.
Для її ефективності необхідно, перш за все, розвивати, моральну культуру
суспільства в цілому, займатися не на словах, а насправді моральним
вихованням

всіх

соціальних

верств

суспільства.

Відносно

державних

службовців, незалежно від рангу і займаної посади, які порушили етичний
кодекс

державного

службовця,

необхідний

диференційований,

але

принциповий підхід, заснований на нормах чинного законодавства.
На закінчення відзначимо, сучасна соціальна практика наочно демонструє,
що соціально-політичні та економічні теорії, що моделюють ті чи інші
соціальні процеси, формуються в контексті суспільно-гуманітарного знання.
Обмеження рамками тільки політики і «чистої економіки» приводили і
приводять як до ізоляціонізму і як наслідок, відриву від дійсності, так і до
втрати ними евристичного потенціалу, що неминуче позначається на їх
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ефективності. У зв’язку з цим зростає ступінь кореляції і взаємозв’язок різних
економічних досліджень з ідеями і концепціями сучасного соціогуманітарного
знання.
Подальше

функціонування

національних

і

глобально-світових

економічних систем в умовах нового адміністративного менеджменту (NPM)
вимагає

більш багатостороннього

включення

в

економічну діяльність

соціокультурних інститутів і механізмів. На наш погляд, для сьогоднішніх
соціальних і економічних систем взаємозв’язок є не тільки сутнісна, а й
функціональна характеристика. Використовуючи термінологію М. Вебера,
можна констатувати, що намітився перехід від «формальної раціональності» до
«сутнісної

раціональності»,

яка

характеризується

тим,

якою

мірою

забезпечення життєвими благами досягається з урахуванням духовно-ціннісних
орієнтацій людей. Отже, «дух» і «суть» соціально - економічної діяльності і її
інструментів стають нерозривно пов’язаними з мораллю і гуманістичними
ідеалами, в тому числі з ідеалами соціальної справедливості і рівності.
Висновки. Виходячи з цієї парадигми, можна зробити висновок, нову
якість сучасної епохи пов’язано з переходом до стану, зумовленого зростанням
ролі соціогуманітарних чинників: духовності, моралі, інформації, знання,
творчості в господарської діяльності. При цьому ціннісні установки все більш
адекватно

виражають,

вимагаючи

переосмислення

понять

економічна

ефективність, якість життя, соціальне благо. У той же час, кажучи про
інтеграцію економіки, політики і духовного життя суспільства, не можна не
враховувати факт очевидної комерціалізації і самої культурної сфери, тобто
вбудовування культурної матриці в ринкові відносини, що призводить до
різкого зниження інтелектуальних і культурних запитів мас.
Аналіз наукової літератури показує, що соціологія, політологія, психологія
і теорія економіки почали спільно конструювати моделі поведінки, які
враховують і економічний інтерес, і розширюють мотиваційний простір
суб’єкта тієї чи іншої діяльності. Етика, політологія, психологія, соціологія,
філософська антропологія, філософія економіки іноді в якості складової
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частини, іноді на правах методології або способу інтерпретації визначають
предмет, зміст, напрямок і способи розвитку теорії державного управління.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У статті досліджено основні концепції місцевого самоврядування, названо
представників, які були прибічниками тієї чи іншої концепції. Розкрито зміст,
визначено переваги та недоліки кожної концепції, здійснено їх порівняння.
Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, державна
влада, повноваження, народовладдя
Постановка

проблеми.

Вдосконалення

системи

місцевого

самоврядування в різних державах світу супроводжувалось постійними
науковими дослідженнями цієї сфери, що проводились з метою глибшого
розуміння суті цього поняття. У зв’язку з цим виникли різні концепції (далі –
теорії) місцевого самоврядування. Від вибору належної теорії залежить дієвість
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місцевого самоврядування у державі, його здатність відстоювати права громади
в цілому та інтереси кожного окремого місцевого жителя. Наявність ефективної
системи місцевого самоврядування є невід’ємним елементом демократичної
держави. Тому, на шляху побудови демократичної, соціальної та правової
держави вибір теорії місцевого самоврядування відіграє важливу роль у
досягненні поставлених цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями концепцій
місцевого самоврядування присвячені праці Г. Аренса, Н. Гербера, Л. Веліхова,
Р.Мома, М. Коркунова, М. Драгоманова, Л. Штейна, Р. Гнейста, О. Батанова,
М. Баймуратова, М. Лазаревського, В. Погорілка та інших дослідників
муніципального та конституційного права.
Метою статті є розгляд основних теорій місцевого самоврядування та
вибір прогресивної, яка сприятиме побудові дієвої системи місцевого
самоврядування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Місцеве самоврядування у процесі свого
становлення упродовж останніх століть розвивалося двома способами —
природно-еволюційним та реформаторсько-еволюційним. Перший з них
виражає природний перебіг еволюції місцевого самоврядування, коли сутність
реформаторсько-еволюційного способу становлення місцевого самоврядування
полягає у його здійсненні за специфічною програмою, що має певну цільову
спрямованість. Саме такий спосіб розвитку місцевого самоврядування є
притаманним для України [10, с. 226].
Загалом вивчення інституту місцевого самоврядування як суспільного
феномену здійснюється юридичною наукою вже понад 200 років. Оскільки
однозначної відповіді на феномен місцевого самоврядування як інституту
громадянського суспільства до цього часу ще немає, то продовжують існувати
та впливати на практику розбудови місцевого самоврядування, в тому числі й в
Україні, різноманітні його теорії.
Першою серед них з’явилася теорія вільної громади (природного права
громади на відання місцевими справами) як реакція на надмірне втручання
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держави в місцеве життя. Ідеологом цієї теорії під час Французької буржуазної
революції кінця XVIII ст. був Туре. Пізніше ця теорія поширилася в США та
була закріплена в дев’ятій поправці до Конституції, а також у Бельгійській
Конституції 1831 р., Конституції Франції 1849 р., що містила статті про
особливі права громад.
Представники теорії вільної громади (Г. Аренс, Н. Гербер, Л. Веліхов)
вважали, що права територіальної громади відати своїми місцевими справами є
такими ж природними і невідчужуваними як права людини, оскільки
територіальна громада історично є попередником держави, яка виникла в
результаті об’єднання територіальних громад з економічних і політичних
мотивів, а тому держава має поважати права та свободи місцевого
самоврядування [7, с.17].
Другою

концепцією

місцевого

самоврядування

була

господарська

концепція. Представники цієї концепції, зокрема Р. Мом, також наполягали на
громадівському суверенітеті у рамках держави, проте, на відміну від теоретиків
вільної громади, вбачали його джерело не в природних і невідчужуваних
правах територіальних громад, а в недержавному, суто господарському
характері їх діяльності [5, с. 25]. Тому органи місцевого самоврядування не
мали претендувати на те, щоб займатися політичною діяльністю.
Різновидом теорії вільної громади та господарської теорії є громадівська
теорія місцевого самоврядування, яку підтримував М. Коркунов і значною
мірою М. Драгоманов [3, с.349]. Зокрема, М. Коркунов відмічав, що
громадівська теорія вбачає сутність місцевого самоврядування в наданні
громадам можливості самим відати свої громадські інтереси та у збереженні за
урядовими органами завідування одними лише державними справами, тобто
держава має відати політичними інтересами, а громада — соціальноекономічними та культурними [1, с. 91].
На основі критики громадівської теорії місцевого самоврядування
упродовж другої половини ХІХ ст. розвинулася державницька теорія
місцевого самоврядування, засновником якої були німецькі вчені Рудольф
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Гнейст і Лоренц Штейн. Представники цієї теорії розглядали місцеве
самоврядування як децентралізоване державне управління, реальність якого
забезпечується низкою юридичних гарантій [2, с.43]. Держава наділяє місцеве
самоврядування юридичною компетенцією, а отже, місцеве самоврядування
має своїм джерелом державну владу. Проте місцеве самоврядування
здійснюється не через призначених згори урядових чиновників, а через
виборних посадових осіб.
Усередині державницької теорії місцевого самоврядування пізніше
сформувалося два основні напрями — політичний (Р. Гнейст) і юридичний (Л.
Штейн).
Своєрідним поєднанням державницької та громадівської теорії місцевого
самоврядування є концепція муніципального дуалізму (змішана), яка
поширилася в ХХ ст. Згідно з цією концепцією місцеве самоврядування є
суверенним лише у виконанні суто громадівських справ (вирішенні питань
місцевого значення), а беручи участь у реалізації державної політики, воно
виступає складовою ланкою державно-владного механізму. У зв’язку з цим ті
справи, які доводиться виконувати органам місцевого самоврядування,
поділяються на власні та делеговані державою.
Положення

громадсько

–

державницької

концепції

місцевого

самоврядування передбачає, що справи, які покликані вирішувати органи
місцевого самоврядування, поділяються на «власні» та «делеговані».
Аналіз засад регіонального управління та місцевого самоврядування
багатьох унітарних країн світу свідчить, що існують такі групи їхніх
повноважень: власні повноваження (ті повноваження, які виконуються
органами

регіонального

самоуправління

та

місцевого

самоврядування

самостійно і в інтересах місцевого населення) і делеговані повноваження
(повноваження органів державної влади, які з метою їх більш ефективного
виконання передаються для здійснення органам місцевого самоврядування на
засадах, визначених законом чи договором органами іншого рівня) [8, с. 42].
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Якщо при вирішенні «власних» справ органи місцевого самоврядування
мають діяти самостійно й незалежно від державних органів, підкоряючись
тільки закону, то вирішення «делегованих» справ повинно здійснюватися під
контролем та адміністративною опікою відповідних державних органів.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень
органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади
(ст. 143 Конституції України), а місцеві державні адміністрації в частині
делегованих їм повноважень обласними та районними радами 6 відповідним
радам (ст. 118 Конституції України). Конституційно закріплено обов'язок
місцевих державних адміністрацій здійснювати «взаємодію з органами
місцевого самоврядування» (ст. 119 Конституції України) [8, с.42].
Розглянуті теорії місцевого самоврядування істотно вплинули на зміст
відповідних розділів Конституції України.
Так, якщо візьмемо ст. 140 Конституції України, де йдеться про
територіальну громаду як первинний суб'єкт місцевого самоврядування,
можемо дійти висновку, що вибір зроблено на користь громадівської теорії
місцевого самоврядування. Про це свідчить і той факт, що місцеве
самоврядування обмежується переважно самостійним вирішенням питань
місцевого значення і зосереджується лише в селах, селищах та містах, оскільки
населення районів та областей не визнається самостійним суб’єктом місцевого
самоврядування [4, с. 16].
З іншого боку низку важливих положень Основного Закону України
написано Конституції написано в дусі державницької теорії місцевого
самоврядування. В них послідовно обґрунтовується ідея про те, що коріння
місцевого самоврядування – у тій владі, джерелом якої є весь народ, а не його
частина (громада), а обсяг повноважень – у законі. «Носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні, – зазначається, у Конституції, – є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування» (ст. 5). «Органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
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спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст. 19), тобто за
принципом: «Дозволено лише те, що передбачено законом» [4, с. 16].
На користь державницької теорії місцевого самоврядування працює і
збереження місцевого самоврядування на регіональному рівні, хоч і у вигляді
районних та обласних рад, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
Державницький підхід проводиться також в профільному законі про
місцеве самоврядування. Якщо в Конституції територіальна громада фіксується
як первинний суб´єкт муніципальної влади, то в Законі закріплюється фактична
конкуренція суб´єктів локальної демократії — якщо територіальна громада
буде не здатна здійснювати своє право на місцеве самоврядування (а хто це
буде визначати, залишається не відомим), то воно буде здійснюватися під
відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Така
законодавча можливість фактично нівелює конституційне право територіальної
громади на самостійне здійснення місцевого самоврядування, фактично усуває
її на другий план у вирішенні питань місцевого значення. Такі тенденції
свідчать про те, що держава потенційно не довіряє територіальній громаді і в
будь-який час може повернутися до централізованого управління, тим більше,
що виконавчі органи рад наділені цим Законом не тільки самоврядними
повноваженнями, а й делегованими повноваженнями державної виконавчої
влади, в межах реалізації яких вони фактично трансформуються в одержавлені
структури [9].
Певні мотиви концепції муніципального дуалізму звучать у тих
положеннях ст. 143 Конституції України, відповідно до яких «органам
місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження
органів виконавчої влади»; «органи місцевого самоврядування з питань
здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні
відповідним органам виконавчої влади» [6].
До того ж, колосальний обсяг делегованих повноважень фактично
унеможливлює здійснення справ громадських. Тому, на думку деяких учених,
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прогноз реалізації такого сценарію не є безпідставним. Думається, що політикоправові вчення про походження місцевого самоврядування, сформульовані
протягом століть вітчизняною та зарубіжною науковою думкою, не втратили
своєї актуальності до наших днів, а знання уявлень про природу місцевого
самоврядування,

взаємозв´язок

держави

та

інститутів

громадянського

суспільства необхідне для успішного вирішення проблем формування
місцевого самоврядування в сучасній Україні.
Висновки. В основу місцевого самоврядування кожної країни світу
покладені національні теорії місцевого самоврядування. На процес становлення
місцевого самоврядування в Україні найбільший вплив мають державницька і
громадівська. Зміст кожної із зазначених теорій визначається визнанням
пріоритетного суб’єкта місцевого самоврядування – громади та держави, або ж
дуалізму їх пріоритетності.
В Україні з моменту проголошення її незалежності вже накопичено певний
науковий потенціал щодо суті місцевого самоврядування, його місця й ролі в
системі народовладдя взагалі та взаємодії з державною владою зокрема. При
цьому позиції окремих авторів мають розбіжності в питанні щодо природи тієї
влади,

яку

здійснюють

самоврядування.

Якщо

територіальні
одні

з

них

громади
є

та

органи

переконаними

місцевого

прихильниками

державницької концепції місцевого самоврядування, то інші послідовно
відстоюють громадівську його концепцію.
Отже, існує необхідність подальшого пошуку більш досконалого варіанта
місцевого

самоврядування

з

урахуванням

аналізу

практики

його

функціонування в нашій країні.
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Шаповалова Я.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
«ПРАВИЛЬНИЙ» МАРКЕТИНГ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
В статті визначено поняття: криза. Висвітлено наслідки кризи під час
пандемії COVID-19. Визначено вплив пандемії на бізнес та помилки
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підприємств, які припинили свою діяльність під час карантину. Наведено
статистику

рекламних

продуктів,

які

застосовувались

бізнесом

для

утримання клієнтів.
Ключові слова: криза, пандемія, бізнес, підприємство, медіа, падіння,
утримання, прогноз.
Постановка проблеми. 2020 рік, виявився для різного бізнесу кризовий
через пандемію COVID-19. І хоча світ наразі починає відновлювати свої сили та
утрачені можливості, економісти все більше прогнозують тривалість даної
проблеми як глобальної кризи, а також шукають шляхи для виходу для бізнесів,
що втратили свої прибутки. Багато закладів, які працювали стабільно, зачинили
в цілях безпеки. В основному це були ресторани, кафе, заклади навчання,
сервісні центри та інші. Працювали в режимі карантину основні об’єкти, які
були необхідні для людей: клініки, аптеки, магазини. Великою популярністю
почали користуватись служби доставки, які почали просуватись більше та
швидше. Рекламні агентства, також продовжили свою роботу при цьому
зазнавши деяких збитків, адже багато бізнесів почали економити на рекламі.
Більшість публікацій які застосовують у майбутніх прогнозах для свого
бізнесу є прогнозі МВФ, які безпосередньо навіть мають сценарій для України
та її подальшого розвитку. Згідно з найсвіжішими дослідженням Gartner,
провідної світової дослідницької й консалтингової компанії, 65% директорів з
маркетингу та маркетологів очікували помірного або значного скорочення
бюджетів, а 33% готувались до суттєвих зменшень.
Метою статті є висвітлення реальних прикладів, як використати рекламу
під час пандемії та утримати свої позиції на місці, без великих утрат. Розгляд
більш детальної статистики зміни використання різних продуктів реклами за
періоди 2019-2020 років.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пандемія та карантинні
заходи призвели до повної зупинки низки галузей, інші зіткнулися з суттєвим
зниженням попиту. Якщо деякі види бізнесу повністю припинили свою роботу,
то окремі категорії бізнесу, які почали свій розвиток. В даний період сильно
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поширилась доставка їжі та в загальному компанії, які займаються доставкою
будь чого. Таким чином багато ресторанів та кафе почали запускати власну
доставку, щоб якось підтримувати свої доходи або частково вийти на нуль.
Навчальні заклади як державні, так і приватні перешли на дистанційне
навчання. Проте не для всіх галузей можна застосувати дану тактику
«виживання», бо для них це може бути економічно не вигідно або ж
недоцільно. Тому багато підприємств зараз живуть на власних фінансових
запасах, і факт їхнього виживання залежить від обсягу запасів та тривалості
карантину [1].
Багато закладів та підприємств, що надавали послуги втратили від 30% до
70% доходу. І це тільки в період карантину. Проте, як показала практика,
велика частина бізнесу, в основному малого та середнього, навіть після виходу
з карантину – закрились назавжди. Це було зумовлено рядом чинників, деякі з
них не могли навіть залежати від самого закладу.
Основні фактори закриття бізнесу:
- Фінансова неспроможність споживачів.
Багато людей, в період карантину втратили свою роботу. І були змушені
жити на свої зберігання протягом майже трьох місяців. А отже, не мають змоги,
після виходу, скористатись тими чи іншими послугами.
В цьому випадку, навіть якщо заклад не підняло свої ціни на свій продукт,
кількість відвідувачів зменшилась через їх неспроможність оплатити послуги.
Якщо взяти за приклад кав’ярню, то люди скоріше поп’ють каву вдома, ніж
витратять в середньому 25 грн за стакан.
- Заклади відмовились від реклами.
Опитування Gartner показало, що з середини березня запуск рекламних
кампаній відклали 45% опитаних фахівців, 34% змінили стратегію і 15%
повністю скасували медіа просування.
Відмова від повного просування є недоцільною навіть в такому випадку як
карантин. Адже за період карантину люди просто можуть забути про заклад чи
підприємство на фоні інших, що застосовували рекламу.
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Наприклад спортивні зали, які мали великий попит, використали
безкоштовні платформи «Instagram» та «Facebook», щоб не втратити своїх
клієнтів. Тобто якщо раніше, коли вони надавали спортивні послуги з
професійним обладнанням та групові заняття в залі, то в період карантину, вони
змінили тактику. Заклади почали надавати безкоштовні тренування онлайн в
прямому ефірі, також надавати якісний контент їх тематики: спортивне
харчування, вправи для тіла, інформація з приводу фізіології людини, тощо.
Також хорошою стратегією, було безкоштовне залучення нових клієнтів за
допомогою марафонів. Люди, які хотіли взяти участь, мали відмітити сторінку
спортивного залу, а також знайомих, які могли б зацікавитись. За допомогою
цієї тактики, можна було залучити більшу аудиторію, та розповісти про себе
більшій кількості людей.
Однією з дієвих реклам, які нагадуватимуть про себе є агітації щодо
дотримання заходів карантину. А саме: «залишайся/працюй вдома» чи
«дотримуйся дистанції». Nike вийшли з нагадуванням, що кожен, хто зараз
тренується вдома, тренується заради життів 7,8 млрд людей, а Nissan у рекламі
показали, що “найбезпечніші крісла – вдома”. Бренди McDonald's, Audi, CocaCola розділили елементи своїх логотипів, щоб нагадати, як важливо зараз
тримати дистанцію [2].
Більшість компаній, загалом доставки їжі та ресторани, що перешли на
такий режим, все більше використовували контекстну рекламу та таргетинг. У
2020 зростання ринку інтернет-реклами продовжиться, ключовими факторами
зростання стануть домінуючі обороти глобальних гравців Facebook для
банерної реклами, Google (Youtube) для онлайн-відео і пошуку, а також
прогнозується подальше зростання частки мобільного трафіку, що пояснюється
позитивною динамікою мобільного споживання Інтернету населенням України.
Більш детально можна розглянути у таблиці 1[3].
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Таблиця 1 - Реклама в період 2019-2020
Підсум
ки 2019р.,
млн грн
ТВреклама, всього
Пряма
реклама
Спонсорст
во
Реклама в
пресі, всього
Національ
на преса
Спонсорст
во, в т.ч.
Регіональн
а преса
Спеціалізо
вана преса
Радіо
реклама, всього
Національ
не радіо
Регіональн
е радіо
Спонсорст
во
OOH
Media, всього
Зовнішня
реклама
Транспорт
на реклама
Реклама в
кінотеатрах
Digital
(Internet) Медіа
реклама
Всього
рекламний медіа
ринок

Прогноз
на 2020 р., млн
грн, грудень

Відсото
к зміни 2020
до 2019,
грудень

Прогно
з на 2020 р.,
млн грн,
липень

Відсото
к зміни 2020
до 2019,
липень

11 526

13 325

16%

12 246

6%

10 089

11 600

15%

10 593

5%

1 438

1725

20%

1 653

1 850

2099

13.5%

1 478

-20%

1 106

1 255

13.5%

873

-21%

284

321

12.8%

225

-21%

320

363

13.5%

244

-23.8%

425

481

13.4%

361

-15%

717

839

17%

717

0%

518

606

17%

518

0%

65

74

14%

65

0%

134

157

17%

134

0%

4 240

4 990

18%

3 042

-28%

3 283

3 779

15%

2 304

-30%

600

660

10%

357

-41%

58

70

20%

20

-65%

5 740

7 120

24%

6 980

9%

24 131

28 443

18%

24 483

15%

-1% +1%

Отже, як видно з таблиці 1, у своїй потребі зросла медіа реклама на 9 %
порівняно з ТВ рекламою, яка не втратила свої позиції, але не стала лідером.
Звісно спонсорство в даній ситуації відіграло велику роль, оскільки багато
підприємств потребувало кошти, задля утримання свої позицій. Найбільше свої
позиції втратила реклама в кінотеатрах, адже самі кінозали були закриті.
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Головним завданням маркетингу в даному періоді було адаптація бізнесу
під ті реалії, що диктувала криза. Більша частина бізнесу перейшла в онлайн
режим. Наприклад: меню в електронних виглядах, можливість доставки їжі з
магазинів, компанії надають можливість роботи вдома, при цьому мають
можливість економити на приміщені. Збільшилась кількість продажу онлайн
курсів, тренінгів, марафонів.
Висновки. Як правило, завданням маркетингу вважають лише залучення
нових клієнтів завдяки рекламним кампаніям. Але як показала практика,
маркетинг – це підтримання іміджу, а також пальпація різних ніш для
подальших дій бізнесу за період кризи. Можна сидіти і чекати виключивши всі
медіапродукти, задля економії грошей, а можна знайти нові шляхи

для

розвитку свого бізнесу, не просто утримання, але й залучення нових клієнтів [4,
5, 6]. При цьому, для ухвалення «швидких рішень» варто, як мінімум, розуміти,
що відбувається на ринку із попитом та поведінкою покупців, що роблять
конкуренти і суміжні компанії, щоб показати керівникові бізнесу можливі
рішення.
Попри те, що необхідно слідкувати за ринком, необхідно також слідувати
декільком правилам, які допоможуть компаніям пережити будь-яку кризу і не
втратити свої позиції на ринку:
1. Для початку перейти на антикризовий режим управління з коротким
горизонтом планування; Це допоможе компанії зрозуміти вірність напрямку,
який вона обрала.
2. Знижувати витрати, наскільки це можливо, при цьому не відключати
маркетинг; Прикладом, може бути орендна плата, зменшення заробітної плати,
скорочення персоналу.
3. Заморожувати інвестиційні проекти;
4. Максимально зменшувати боргові зобов’язання та збільшувати готівкові
грошові запаси;
5. Намагатися зберегти ключових працівників та ділову репутацію.
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Слідування декільком правилам, правильно підібраний маркетинговий
план, розробка нових можливостей та правильне користування платформ, які
користуються популярністю, забезпечить бізнесу стійку позицію, навіть у
кризу.
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ОСОБЛИВОСТI ПРОЦЕДУРИ ВIДКРИТИХ ТОРГIВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
У статтi проводиться аналiз процедур публiчних закупiвель в Українi,
визначаються особливостi процедури вiдкритих торгiв. Проаналiзовано стан
особливості процедури відкритих торгів в умовах карантину.
Ключовi слова: вiдкритi торги, публiчнiзакупiвлi, електронна система
закупiвель, карантин,форс-мажорні обставини.
Постановка проблеми. Процес удосконалення законодавства у сферi
регулювання окремих видiв господарсько-правових засобiв забезпечення
ефективного використання державних коштiв потребує приведення деяких
правових норм у вiдповiднiсть до європейських стандартiв. У зв’язку з цим,
виникає необхiднiсть у дослiдженнi досвiду передовсiм європейських країн у
цiй сферi та визначеннi можливих способiв його застосування у законодавствi
України.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Питання зарубiжногодосвiду у
сферi регулювання економiчнихправовiдносиндослiджували такiнауковцi як А.
Г. Бобкова, В. С. Бєлих, С. С. Валiтов, О. М. Вiнник, О. П. Вiхров, Є. П. Губiн,
Р. А. Джабраiлов, В. В. Добровольська, Д. О. Жмулiна, Д. В. Задихайло, О. Р.
Зельдiна, Ю. I. Жук, В. М. Кмiть, Г. М. Колiсник, О. О. Критенко, I. М. Кукса,
Т. А. Лавренюк, Т. А. Латковська, О. Е. Лiллемяе, О. В. Лiтвiнов, Д. В. Лiчак, В.
К. Мамутов, Д. А. Петров, О. П. Подцерковний, В. В. Поєдинок, В. Ф.
Попондопуло, Г. В. Смолин, В. А. Устименко, О. Г. Хрiмлi, В. В. Чайковська, Р.
I. Шабанов, О. В. Шаповалова, В. В. Шпаков, В. С. Щербина, О. Х. Юлдашев, I.
М. Ямкова та iн. Питання правового регулювання публiчних закупiвель з точки
зору їх наукової розробки не є новими, їх поглиблено вивчали такi науковцi як
I. В. Влялько, В. К. Малолiтнева, А. О. Олефiр, В. М. Пашков, Н. Б. Пацурiя, А.
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О. Сошников, Н. Б. Ткаченко, О. Г. Турченко, Ю. В. Фалко, О. П. Шатковський,
О. Л. Юдiцький та iн. Однак, на сьогоднi вiдсутнi комплекснi науковi роботи по
дослiдженню

перспективних

напрямiв

використання

у

господарському

законодавствi
Мета статтi. Метою даного дослiдження є особливостіздiйснення
публічних закупівель в умовах карантину.
Виклад основного матерiалу. Вiдповiдно до Закону України "Про
публiчнiзакупiвлi" (далi – Закон) вiдкритi торги є основною процедурою
закупiвлi. Для обрання цiєї процедури замовнику не потрiбна наявнiсть
додаткових пiдстав та обґрунтувань. Достатньо розумiти, що для поставки
необхiдного товару або надання послуги на ринку iснує кiлька потенцiйних
постачальникiв [6].
Нова редакцiя закону «Про внесення змiн до Закону України «Про
публiчнi закупiвлi» та деяких iнших законодавчих актiв України щодо
вдосконалення публiчних закупiвель» вiд 19.09.2019 № 114-IX, почала дiяти
19.04.2020-го[6].
До нової редакцiї увiйшли усi напрацювання, як законодавчi, так й технiчнi
системи. Розробники передбачили усi можливостi, важливi як для бiзнесу, так i
для закувельника. Важливим в ухваленнi цiєї редакцiї стало й те, що Україна є
учасницею Угоди про асоцiацiю з ЄС, а отже, має певнi мiжнароднi
зобов’язання у гармонiзацiї нацiональних норм, що регулюють публiчнi
закупiвлi до європейських.
Україна живе в умовах карантину з 12 березня 2020 р., однак його умови
змiнюються мало не щодень.
Насамперед зауважимо: якщо закупiвля йде товарiв, робiт чи послуг,
необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i
поширенню,

локалiзацiю

та

лiквiдацiюспалахiв,

епiдемiй

та

пандемiйкоронавiрусної хвороби (СОVID -19) за перелiком, визначеним
КабiнетомМiнiстрiв України, то карантин жодним чином не впливає на порядок
органiзацiї та проведення вами процедур закупiвель[3].
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Iншарiч - замовники, шо витрачають кошти на протидiю СОVID-19. Щоб
дати «зелене свiтло» нагальним закупiвлям на вказану мету, було прийнято
Закон України вiд 17.03.2020 № 550-IХ «Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i
поширенню коронавiрусної хвороби (СОVID-19)» (далi - Закон № 550). Закон
№ 550 був оприлюднений удень його пiдписання, тож набув чинностi вже
17.05.2020. Серед iншого Законом № 550 внесенозмiни до Закону України «Про
публiчнiзакупiвлi» (причому i до чинної сьогоднi, i до нової редакцiї),
Бюджетного кодексу України та Кодексу України про адмiнiстративнi
правопорушення - в частинi, що стосується проведення публiчнихзакупiвель[2].
З 17.03.2020 до 16.06.2020 включно (тобто строком на 3 мiсяцi) дiя Закону
України «Про публiчнiзакупiвлi» (далi - Закон № 922, а опiсля 19.04.2020 - його
нова редакцiя) не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є товари,
роботи чи послуги, необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на
запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiюспалахiв,
епiдемiй та пандемiйкоронавiрусної хвороби (СОVID-19). Пiдкреслимо, шо
зазначена норма стосується виключно тих товарiв, робiт чи послуг, що увiйдуть
у затверджений Урядом Перелiк. Так само Уряд має затвердити Порядок
проведення таких закупiвель. За такими договорами дозволяють 100%-ву
передоплату.
Виключення згаданих закупiвельзi сфери дiї Закону № 922 означає,
зокрема, не застосування пiд час укладення договорiв положень статтею 16 та
17

Закону

№

922.

При

цьому

за

результатами

закупiвлi

в

електроннiйсистемiзакупiвлi замовник оприлюднює звiт про договiр про
закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель,
договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору про
закупiвлювiдповiдно до статтi 10 цього Закону. Якщо цього не зробити наступає адмiнiстративнавiдповiдальнiсть (це також нововведення Закону №
550) за статтею 164- 14 КУпАП у виглядi штрафу на службових (посадових),
уповноважених осiб, причому до 18.04.2020 включно цей штраф становитиме
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вiд семисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiвдоходiв громадян (1170017000 грн), а починаючи з 19.04.2020 - лише 100 неоподатковуваних
мiнiмумiвдоходiв громадян (1700 грн). Видається, що з урахуванням частини 1
статтi 58 Конституцiї України, вiдповiднiйнормi Закону № 530 буде надано
зворотної сили i знижений штраф (у розмiрi 1700 грн) застосовуватиметься до
усiхвипадкiв

порушення

порядку

оприлюднення

iнформацiї

про

згаданiзакупiвлi[5].
Усiiншiзакупiвлi, на якi не поширюватиметься дiя зазначених Перелiку та
Порядку, провадяться у штатному режимi за загальними правилами.
До речi, введення карантину не дає пiдстав для проведення переговорної
процедури закупiвлi, оскiльки такий пункту статтi 55 Закону № 922 не
передбачено. На пiдставi пункту 5 частини 2 статтi 55 Закону № 922
переговорна процедура може бути проведена у разi нагальної потреби у
здiйсненнiзакупiвлi у зв’язку з виникненням особливих економiчних чи
соцiальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строкiв
для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною лiквiдацiєюнаслiдкiв
надзвичайних ситуацiй, а також наданням у встановленому порядку Україною
гуманiтарної допомоги iншим державам. Застосування переговорної процедури
закупiвлi в таких випадках здiйснюється за рiшенням замовника шодо кожної
процедури. Так, вiдповiдно до пункту 24 частини 1 статтi 2 Кодексу цивiльного
захисту України надзвичайна ситуацiя- обстановка на окремiйтериторiї чи
суб’єктi господарювання на нiй або водному об’єктi, яка характеризується
порушенням

нормальних

умов

життєдiяльностi

населення,

спричинена

катастрофою, аварiєю, пожежею, стихiйним лихом, епiдемiєю, епiзоотiєю,
епiфiтотiєю, застосуванням засобiв ураження або iншою небезпечною подiєю,
що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю
населення, великої кiлькостi загиблих i постраждалих, завдання значних
матерiальнихзбиткiв, а також до неможливостi проживання населення на
такiйтериторiї чи об’єктi, провадження на нiй господарської дiяльностi. Згiднозi
статтею 14 Кодексу цивiльного захисту України у разi виникнення
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надзвичайної ситуацiї за рiшеннямвiдповiдноКабiнетуМiнiстрiв України, Ради
мiнiстрiв

Автономної

Республiки

Крим,

обласних,

Київської

чи

Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй для єдиної державної
системи цивiльного захисту у повному обсязi або частково для окремих її
територiальнихпiдсистем тимчасово встановлюється режим надзвичайної
ситуацiї[3].
Законом № 550 введення карантину, встановленого КабiнетомМiнiстрiв
України, вiднесено до форс-мажорних обставин. Нагадаємо, шо згiдно з
частиною 2 статтi 14-1 Закону України «Про торгово-промисловi палати в
Українi» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є
надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об’єктивно унеможливлюють
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту', угоди
тощо), обов’язкiвзгiдноiз законодавчими та iншими нормативними актами.
Слiдпiдкреслити, що саме по собi оголошення карантину не є обставиною,
що автоматично зупиняє виконання договорiв чи звiльняєвiдвiдповiдальностi.
За змiстом пункту 1 частини 1 статтi 263 та статтi 617 Цивiльного кодексу
України обставини непереборної сили лише зупиняють перебiг позовної
давностi та звiльняютьвiдвiдповiдальностi за порушення зобов’язання - якщо
таке порушення є наслiдкомдiї саме обставин непереборної сили. Зауважимо,
що форс-мажор не звiльняєвiд виконання зобов’язань у цiлому - зобов’язання i
далiдiють, договiр не припиняється i має виконуватися належним чином; форс
мажор лише звiльняє сторони договору вiдвiдповiдальностi (штраф, пеня,
неустойка тощо), однак тiльки за умови, шо саме форс- мажор спричинив
порушення зобов’язання. Якщо ж карантин напряму не стосується дiяльностi
постачальника, виконавця, то сам лише факт введення карантину не впливає на
виконання договору i вiдвiдповiдальностi за його порушення не звiльняє.
Наприклад, чиннiсьогоднi правила карантину,а саме - пiдпункт 3 пункту 2
постанови КабiнетуМiнiстрiв України вiд 11.05.2020 № 211 «Про запобiгання
поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби СОVID-19
забороняють кафе, ресторанам та iншим закладам громадського харчування
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приймати вiдвiдувачiв, однак не забороняють доставляти їжу за адресою
покупця. Атому виконавець кейтерингових послуг, що вiдмовиться постачати
готовi страви у медичнi заклади, не зможе виправдати карантином допущене
порушення договору[3].
Висновки i перспективи подальших дослiджень. Таким чином, само по
собi iснування епiдемiї та навiть встановлення карантину - не причина для
переходу вiд торгiв на переговорну процедуру. На пiдставi пункту З частини 2
статтi 55 Закону № 922 закупiвлi за переговорною процедуру проводяться не у
разi надзвичайних ситуацiй, якi є потенцiйно загрозливим, зокрема епiдемiй, а
лише у разi необхiдностi лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, причому
лише щодо предметiв закупiвлi, пов’язаних з такими заходами, та замовниками,
задiяними у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЯК НЕОБХІДНА
УМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті розглянуто теоретичні питання соціального розвитку трудових
колективів у сучасних ринкових умовах. Обґрунтовано необхідність підвищення
ролі соціального розвитку трудових колективів закладів охорони здоров’я у
сучасних умовах господарювання; досліджено фактори, що впливають на
формування соціального середовища організації і особливості впровадження
соціальних програм.
Ключові слова: соціальний розвиток, соціальна політика, трудовий колектив
Постановка

проблеми.

Питання

соціального

розвитку

колективу

організації у сучасному суспільстві і конкретно в закладах охорони здоров’я
відіграють величезну роль. Як саме підприємства з ефективною системою
соціального розвитку персоналу зможуть максимізувати свої ринкові зусилля та
запропонувати ринку свої послуги й отримати за їх надання максимально
можливу ціну, що дозволяє повністю окупити всі витрати, а також істотно
підвищити ефективність своїх торгових і виробничих проектів. З іншого боку,
заклад охорони здоров’я, соціальна діяльність якого мінімальна, ризикує
втратити свої позиції на ринку в професійній сфері, так як єдиною умовою
зростання будь-якої організації є здатність до розвитку людини, людського
капіталу, персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами соціального
розвитку та соціального планування в організаціях займалися такі вчені як Т.
Базаров, В. Веснін, В. Дятлов, Б. Єрьомін, Т. Зайцева, А. Кібанов, С. Шапіро, Г.
Щокін та ін. Однак, недостатньо розкрито роль соціального розвитку трудового
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колективу закладу охорони здоров’я як одного з факторів підвищення
ефективності управління персоналом у сучасних умовах.
Мета статті. Метою роботи є обґрунтування необхідності підвищення ролі
соціального розвитку трудових колективів закладів охорони здоров’я у
сучасних умовах господарювання; дослідження факторів, що впливають на
формування соціального середовища організації і особливостей впровадження
соціальних програм.
Виклад основного матеріалу. У 2017 році Президентом України було
підписано прийняті Верховною Радою України закони, які започаткували
реформу системи охорони здоров’я в Україні. МОЗ України розробило
детальний план із ключовими етапами запровадження цієї реформи, основні
напрями якої – підвищення ефективності функціонування системи шляхом
проведення функціонально-структурних перетворень, оптимізації витрат за
принципом

«гроші

ідуть

за

пацієнтом»,

запровадження

професійного

менеджменту тощо.
Результатом реалізації вказаних напрямів стане створення нової сучасної
моделі системи охорони здоров’я, яка передбачає чіткі, зрозумілі гарантії
держави щодо медичної допомоги, кращий фінансовий захист для громадян у
разі хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних ресурсів.
Активний соціальний розвиток закладу, як правило, означає зміну на
краще в її соціальному середовищі. В цілому, включає в себе складний
механізм, що приводить у дію людську активність, послідовно розгортається
ланцюг потреб, інтересів, мотивів і цілей, які спонукають людей до праці,
конкретизують ділову орієнтацію і ціннісні установки персоналу. Розвиток
соціального середовища є неодмінним об'єктом управління організацією і в той
же час, складовою частиною управління персоналом.
За своїм призначенням управління соціальним розвитком орієнтується
виключно на людей, на створення для працівників належних умов, як праці, так
і побуту та постійне поліпшення цих умов.
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Відповідно, його основними цілями є: вдосконалення соціальної структури
персоналу; його демографічного і професійно-кваліфікаційного складу;
регулювання чисельності працівників; підвищення їх освітнього і культурнотехнічного рівня; поліпшення умов роботи, охорони праці та безпеки
працівників; забезпечення соціального страхування працівників; зростання
життєвого рівня працівників та їх сімей.
Безсумнівно, що управління соціальним розвитком зобов'язує враховувати
конкретну ситуацію. Це вимагає уникати шаблонів, передбачає вибір із
управлінських рішень в залежності від специфіки даних умов, збігу тих чи
інших обставин на поточний момент, доступну для огляду перспективу,
використання різноманітних факторів, що впливають на соціальне середовище
організації.
Соціальне середовище організації являє собою сукупність факторів, що
визначають якість трудового життя працівників. До основних безпосередніх
факторів соціального середовища організації відносяться: потенціал організації;
її соціальна інфраструктура; умови й охорона праці; матеріальна винагорода
трудової участі, а також сімейні бюджети; соціальний захист працівників;
соціально-психологічний клімат у колективі; позаробочий час і організація
дозвілля [2,4].
Соціальна
інфраструктур

Потенціал

організації

а
Соціальнопсихологічний
клімат

Умови праці

Соціальне
середовище
організації

Соціальна
захищеність

Матеріальна
винагорода

Дозвілля
Охорона праці

Рисунок 1 – Фактори, що формують соціальне середовище організації [3]
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Ці базові чинники виступають як осередок найважливіших заходів і
стимулів, що різнобічно та комплексно впливають на соціальний розвиток
організації (рис. 1).
Сьогодні, однією з проблем сучасних організацій є відсутність плану
соціального розвитку колективу, основним завданням якого є розробка та
здійснення системи заходів, що забезпечують гармонійне та всебічне
підвищення якості життя персоналу підприємства та якісні умови трудової
діяльності.
Розробка плану соціального розвитку зазвичай входить в компетенцію
планово-економічного відділу та служби управління персоналом організації
(якщо така є) або служби соціального розвитку організації із залученням
профспілкового комітету.
Соціальне планування являє собою частину техніко-економічного, так як у
процесі складання плану соціального розвитку вирішується багато технікоекономічних завдань - підвищення продуктивності праці, організація робочого
місця, вдосконалення оплати праці, підвищення якості роботи та продукції або
послуг тощо.
План соціального розвитку колективу організації, як правило, складається
у вигляді перспективного з розбивкою завдань по роках планового періоду [5].
У результаті проведеного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я
України в сфері соціального розвитку трудових колективів, нами були виявлені
наступні

перспективні

напрямки

підвищення

ефективності

управління

персоналом.
Перш за все, підприємствам необхідно складати кошторис витрат на
соціально-культурні заходи. З метою формування поваги до національних і
культурних традицій міста і регіону в рамках культурної програми
організовувати екскурсійні тури по рідному краю, передбачивши в кошторисі
витрат джерела фінансування (фінансова участь профспілкового комітету,
підприємства і працівників). В якості заохочення працівників, які особливо
відзначилися ветеранам праці і передовикам виробництва надавати можливість
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безкоштовного подорожі. Для цього колективний договір підприємства
повинен містити необхідну інформацію про заохочення працівників в плані
соціально-культурного розвитку.
Одним з інструментів управління соціальними програмами організації є
внутрішня і зовнішня оцінка ефективності соціальних програм, на основі яких
керівництвом організації приймається рішення або про підготовку нових
соціальних програм по реалізованим напрямками в разі успішної їх реалізації,
або про визначення нових пріоритетів соціальних програм в разі їх
неефективної реалізації.
До результатів, отриманих в ході реалізації соціальних програм,
відносяться залучені додаткові ресурси (наприклад, бюджетні кошти, приватні
пожертвування, ресурси партнерів по реалізації програм); конкретні позитивні
результати у вирішенні актуальних соціальних завдань; вигоди, отримані для
розвитку бізнесу [5].
Особливість оцінки ефективності соціальних програм полягає в тому, що
якщо результати можуть бути оцінені протягом одного року, то оцінка
результатів можлива тільки після завершення програми. У той же час
довгостроковий вплив вимагає уважного аналізу всіх вкладених в програму
інвестицій, а також прямих і непрямих результатів, виявлених протягом ряду
років після її закінчення.
Аналізуючи дані результати, керівництво організації повинно оцінити
ефективність соціальної програми з економічної і соціальної точок зору; з
точки зору вигоди для розвитку бізнесу і прийняти рішення про доцільність
реалізації соціальних програм за цими напрямками в подальшому.
В даному аспекті можна оцінити, як результати і довгостроковий вплив
соціальної програми організації впливають на досягнення ефективності
діяльності організації через показники її основної діяльності: фінансові
показники, скорочення операційних витрат і розвиток кадрової політики і
корпоративної культури.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. В сучасних умовах
розвитку ринкових відносин при вирішенні основних економічних і соціальних
завдань організації посилюється значення комплексного підходу до управління
організаціями і розвитку суспільства в цілому. Економічний і соціальний
розвиток трудового колективу органічно взаємопов'язані. Неможливо закони
розвитку виробництва розділити на економічні та соціальні. Практика
планування соціального розвитку колективів давно довела свою ефективність і
спроможність. Тому не представляється можливим подальше ігнорування
необхідності

вдосконалення

системи

соціального

розвитку

трудового

колективу, яке повинно зводитися до планування соціального розвитку
трудового колективу, розвитку соціальної відповідальності у працівників,
впливу на перераховані вище фактори соціальної активності населення і до
розробки програм підвищення продуктивності праці через поліпшення
соціального клімату в робочому колективі.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Процес формування та дослідження особливостей стану ринку праці в
сучасних

умовах

підтверджує

необхідність

використання

висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів різних галузей.
Саме заклади вищої освіти, що є об’єктом відповідного теоретичного
дослідження, надають відповідні консультативні послуги, які сприяють
підготовці відповідних фахівців, у відповідних галузях економіки на рівні
держави.
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, консультативні послуги,
освітній процес, освітні послуги.
Постановка проблеми. Розвиток вищої освіти є пріоритетним у державній
політиці. Заклади вищої освіти мають особливий статус та пильну увагу не
тільки з боку державних органів влади та громадськості, але й з боку
міжнародної спільноти. Завдяки закладам вищої освіти формується майбутній
кадровий резерв України, але, незважаючи на надання певної автономії
закладам вищої освіти, регулювання з боку держави має бути обов’язковим.
Вдала реалізація державних замовлень забезпечує соціальний та економічний
розвиток країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток та контроль
діяльності закладів вищої освіти та провадження ними консультативних послуг
завжди є одним з найактуальнішим, оскільки основною метою подібних
організацій є формування конкурентоспроможних та висококваліфікованих
фахівців різних галузей діяльності. Дослідженням даного питання займались
Н.Г.Ничкало, Г.Ф. Хоружий, В.Т. Волов, Н.Ю. Волова, Л.Б. Четирова,
Л.В.Бондарчук, В.В. Соколовська та інші.
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Метою статті є дослідження характеристик, що забезпечують якість
надання консультативних послуг у закладах вищої освіти, та відповідають за
високоефективну підготовку спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. Освіта є однією з найголовніших складових
загальнолюдських
відбувається

цінностей.

процес

На

інтеграції

сучасному
національної

етапі

в

системи

Україні
вищої

активно
освіти

в

європейський і світовий освітній простір, здійснюється модернізація освітньої
діяльності в контексті європейських вимог. Відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» метою діяльності вищих навчальних закладів є підготовка
«конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях».
Головними суб'єктами вищої освіти є вищі навчальні заклади, які
визначаються як освітні заклади, що здійснюють підготовку фахівців з вищою
професійною освітою, проводять наукові дослідження фундаментального і
прикладного характеру, здійснюють післядипломну освіту, підвищення
кваліфікації, реалізують відповідно до отриманих ліцензій освітні програми
вищої професійної освіти[2].
Вища освіта як соціальний інститут є сукупністю певних установ і осіб, які
беруть участь у здійсненні соціальних функцій, пов'язаних з фундаментальною
науковою, загальнокультурною і практичною підготовкою, підвищенням
кваліфікації,

вдосконаленням

професійної

підготовки,

перепідготовкою

наукових і науково-педагогічних кадрів. В цілому вища школа включає освіту,
виховання і соціалізацію і є інституцією для репродукції суспільних станів
(знань, норм, цінностей/моралі, конкуренції і солідарності)[6].
Поряд з основними функціями сучасних соціальних інститутів вища освіта
виконує

свої

специфічні

економічні,

соціальні,

політичні,

культурні,

консультативні функції тощо. Так, наприклад, економічна функція вищої освіти
полягає у формуванні професійно-кваліфікаційної структури ринку праці. Вища
освіта як соціальний інститут є також системою, що включає певні цінності,
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норми, правила та ідеали, зразки поведінки, що впливають на поведінку членів
даної спільноти. Проте ці соціокультурні елементи, щоб стати впливовими
чинниками, повинні бути визнані академічною спільнотою і мають стати
своєрідним регулятором діяльності. По-друге, це - формування системи потреб
особистості,

її

цінностних

орієнтацій

і

очікувань.

Третім

елементом

інституалізації є організаційне оформлення соціального інституту вищої освіти.
Важливою функцією вищої освіти є гуманізація, що означає підготовку
фахівця не тільки як професіонала, а й, перш за все, як творчої особистості,
гуманіста і патріота. Гуманізація виступає як сукупність філософських,
соціологічних, гносеологічних, психологічних і педагогічних поглядів, що
визначають цілі та завдання вищих навчальних закладів. Саме гуманізація є
основною ланкою модернізаціївищої освіти, що передбачає перехід від
екстенсивно-інформаційної

моделі навчального процесу до

проблемно-

аналітичної системи навчання, долаючи розрив між гуманітарними і негуманітарними дисциплінами та вузькою спеціалізацією.
Вища освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своїм змістом,
основними функціями і спрямованістю. Її сутність визначає здатність впливати
на розвиток людини і суспільство, готувати особистість до активної соціальної
діяльності. Найважливішими функціями вищої освіти вважаться:
- загальне

і професійне навчання молоді, здійснення підготовки фахівців,

(отже) що виступає одним з механізмів розвитку продуктивних сил суспільства;
- відтворення

і розвиток соціальної структури суспільства, забезпечення

соціальної мобільності, переходу людей до інших страт;
- соціалізація

індивідів,

передача

культури,

соціального

досвіду,

накопичених знань[6].
Вища освіта часто визначається і як відкрита система, конгломерат знань,
цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості,
суспільства та держави, що є найважливішим фактором руху та перерозподілу
знань, з особливими можливостями консультаційної системи діяльності
закладів вищої освіти.[1].
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Саме через систему вищої освіти проходить майже половина населення.
Вона сама по собі є значущою галуззю економіки, як джерело наукових знань і
освічених працівників для інших галузей. Оскільки, діяльність закладів вищої
освіти тісно пов'язана з діяльністю інших сфер діяльності суспільства, то такі
структури завжди перебувають під впливом інших соціальних інститутів.
Основним змістом освітньої діяльності вищого навчального закладу в
сучасних умовах є формування інноваційного освітнього середовища,
впровадження новітніх технологій в освітній процес, підвищення якості
професійної

освіти,

забезпечення

конкурентоспроможності

на

її

ринку

мобільності,

праці,

надання

привабливості,
консультаційних

інформаційних послуг в системі освітніх послуг[3].
Діяльність закладу вищої освіти провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника
(засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до
сфери управління яких належить заклад вищої освіти, органів управління
закладу вищої освіти та його структурних підрозділів;
3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних
організацій (крім закладів вищої духовної освіти).
Говорячи

безпосередньо

про

Комунальний

заклад

вищої

освіти

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», то основною метою є
провадження освітньої діяльності, пов’язаної із здобуттям ступеня «бакалавр»,
продовження творчої мистецької діяльності, забезпечення здобуття профільної
середньої та фахової перед вищої освіти.
Слід наголосити, що успішна діяльність вищих навчальних закладів
значною мірою забезпечується відносно оптимальною структурою управління.
Як

приклад,

структура

та

діяльність,

особливості

інформаційно-

консультативної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж» спрямована на підвищення ефективності
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досліджень, викладання і навчання та управління вищими навчальними
закладами. Зрозуміло, що науково-педагогічні працівники на чолі з директором
удосконалюють застарілу структуру та методику викладання дисциплін, задля
того щоб сприяти підвищенню рівня знань майбутніх педагогів та якості їхньої
діяльності і конкурентоспроможності, як фахівців свого профілю.
Оскільки, основним напрямком у Коледжі є підготовка фахівців
педагогічного профілю, то адміністрація та науково-педагогічні працівники
створюють усі необхідні умови для відмінного засвоєння знань за допомогою
теоретичної та практичної підготовки. Також, при викладанні усі викладачі
враховують сучасні тенденції розвитку освіти та планують усе таким чином,
щоб фахівці, яких вони готують до «виходу у світ» були готові до будь-яких
змін у своїй професійній діяльності. А через те, що це можливо не лише при
реалізації теоретичних навичок на практиці, Коледж організовує та приймає
участь у різноманітних науково-практичнихсемінарах та конференціях, де
майбутні педагоги мають можливість представити різноманітні інноваційні
проекти та методики, які можна використовувати у галузі сучасної педагогіки, а
також дізнатися та ознайомитися з перспективами оновлення сфери своєї
діяльності.
Саме тому, у сфері освіти завжди необхідно бути на крок попереду,
оскільки зі змінами плину історії та швидкого розвитку підростаючого
покоління і відбуваються зміни не лише в матеріалах, які необхідно
представити, але й в методиці їхньої подачі.
Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами
досліджень та у відповідності до оцінки консультативної складової освітнього
процесу, основною ціллю закладів вищої освіти є надання якісних освітніх
послуг послуг, які сприятимуть формуванню компетентних фахівців різних
галузей діяльності, відповідно до стандартів вищої освіти не лише нашої
держави, але й з урахування стандартів інших країн світу. Адже, лише за
допомогою основоположення на національніта міжнародні традиції, а так
жеаналізу вітчизняних та міжнародних стратегій розвитку закладів вищої
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освіти та освіти в цілому, можливо створити усі необхідні умови для навчання
та підготовки високоінтелектуальних та конкурентоспроможних спеціалістів,
які б задовольняли усі потреби суспільства.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТІ АДВОКАТА В
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ЗАРУБІЖНИМИ
КРАЇНАМИ
У

науковій

статті

розглянуто

особливий

статус

адвоката

для

представництва та захисту в судах у країнах світу. Проведено порівняльноправову характеристику норм вітчизняного кримінального процесуального
законодавства, які регулюють участь захисника у кримінальному провадженні
в Україні з нормами законодавства розвинених країн світу. Розглянуто роль
захисника у країнах Європейського Союзу.
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Ключові слова: захисник, закордонний досвід, участь адвоката, кримінальний
процес, кримінальне провадження, Європейський Союз.
Постановка проблеми. В умовах розвитку та розбудови правової держави
України значно зростає роль захисту прав і свобод людини та громадянина, а
гарантії їх реалізації потребують свого подальшого удосконалення. Ратифікація
угоди про асоціацію з Європейським Союзом засвідчила вибір Україною
європейської системи цінностей та стандартів захисту прав людини,
додержання яких на практиці можливе за умови реалізації принципу
верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий судовий
розгляд незалежним та неупередженим судом, а також ефективного виконання
своїх функцій суміжними правовими інститутами і перш за все адвокатурою
України. Однією з умов досягнення членства в Європейському Союзі є
побудова такої системи адвокатури, яка відповідала б новим суспільнополітичним і економічним реаліям, розроблення законодавства, норми якого
відтворювали б модель європейського інституту адвокатури.
Зростання кількості публікацій та дисертаційних досліджень, присвячених
проблемам діяльності адвокатури, що спостерігається в другій половині XX –
початку XXI ст., свідчить про значний інтерес до питань організації цього
правозахисного інституту.
Правова

регламентація

діяльності

адвокатів

як

захисників

у

кримінальному провадженні останнім часом зазнала серйозних змін у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від
05.07.2012 р. [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аспекти процесуального

статусу адвоката у кримінальному провадженні України розглядалися такими
вченими, як Б.М. Баженова, Б.Ю. Барщевського, О.Б. Батуріної, О.Ю.
Вишневської, І.Ю. Гловацького, А.В. Молдована, В.Т. Нора, В.О. Попелюшко,
Ю.В. Проценко, О.В. Сапіна, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, Б.А.
Філімонова, В.П. Шибіко, М.Є. Шумила, Ю.П. Яновича, О.Г. Яновської та
інших, але у зв’язку з тим, що кримінальний процесуальний кодекс України був
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прийнятий порівняно недавно, порівняльного дослідження процесуального
статусу захисника у кримінальному процесі України з іншими зарубіжними
країнами на теперішній час недостатньо, що підтверджує актуальність теми
представленої нами статті.
Незважаючи на те, що питання організації і діяльності адвокатури були
предметом вивчення багатьох науковців, їх не вичерпано і не вирішено. Поперше, більшість досліджень здійснено у старих суспільно-економічних умовах
та у межах раніше діючого законодавства; по-друге, праці вчених присвячені
переважно діяльності адвоката як захисника у кримінальному процесі; по-третє,
відсутні роботи, в яких проводився б порівняльно-правовий аналіз організації
та діяльності інститутів адвокатури країн Європейського Союзу та України,
шляхів приведення законодавства України у відповідність до європейських
стандартів.
Мета статті полягає у проведенні порівняльної характеристики норм
кримінального процесуального законодавства України із законодавствами
інших країн світу, які регулюють участь адвоката у кримінальному процесі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 45 КПК
України, захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного,
обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, щодо якої передбачається
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або
вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, щодо якої
передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).
Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного
реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів
України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття
адвокатською діяльністю [2].
КПК України у ч. 1 ст. 46 встановлює правило, згідно з яким захисник не
має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу,
якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову
допомогу. Вважаємо, що ця новела кримінально-процесуального законодавства
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є прогресивною з точки зору як права, так і моралі: неправомірною та
неетичною є участь захисника як процесуального противника й щодо колишніх
клієнтів, які довіряли йому ведення своєї справи, незалежно від тривалості часу
з моменту виконання доручення та його характеру.
Особливий статус адвоката для представництва та захисту в судах
передбачений у більшості країн світу.
У контексті монополії адвокатури усі європейські країни можна поділити
на основні групи: 1) держави з повною монополією: Австрія, Кіпр,
Люксембург, Греція, Німеччина, Угорщина, Чехія, Франція, Іспанія; 2) у Італії,
Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Норвегії, Литві та
Португалії адвокати користуються монополією лише на представництво у
судах, а консультації разом із адвокатами можуть надавати й інші юристи; 3) а
також країни, у яких існує нерегульований ринок адвокатських послуг (Мальта)
або монополії немає взагалі (Фінляндія). Більш того, у деяких демократичних
країнах, наприклад у Нідерландах, складати касаційні скарги мають право не
просто тільки адвокати, а лише ті з них, хто має відповідну акредитацію при
суді. Це спрощує завдання суду, оскільки йому ставляться тільки ті питання,
вирішення яких дійсно потребує уваги вищої інстанції. Водночас можливо
констатувати, що країни, в яких не закріплено виключного права адвокатів на
надання тих чи інших послуг, останнім часом рухаються в напрямку часткової
монополії [3].
За тривалу історію свого існування право на правову допомогу зазнавало,
як кажуть, злетів і падінь, тобто воно то майже зникало або ставало
формальним (із перетворенням змагального процесу на інквізиційний), то
відроджувалося. Так за часів абсолютної монархії це право (як відомо, воно
було привілеєм феодальної знаті) в будь-який момент могло бути відібране
монархом. Тільки з утвердженням конституціоналізму спочатку в Англії (XVII
ст. ), а потім у Північній Америці (XVIII ст.) право на захист адвоката стало
перетворюватися на реальну гарантію справедливого кримінального процесу, а
отже, і свободи особистості. Проте право на правову допомогу в якому б то не
614

було вигляді майже 200 років ігнорувалося законодавцями по всьому світу. Це
право не закріплене, наприклад, у конституціях Бельгії (1831), Аргентини
(1853), Швейцарії (1874), Ірландії (1937), Італії (1948), Німеччини (1949), Данії
(1953), Франції (1958), Греції (1975). Винятком є революційна у всіх
відношеннях Конституція Мексики 1917 р. і повоєнна Конституція Японії
(1947), написана під впливом американської окупаційної влади [4, с. 121].
Конституція КНР (1982) згадує право обвинуваченого на захист (ст. 125), але не
роз’яснює порядок і гарантії його реалізації [5, с. 312].
Участь же адвоката у кримінальному процесі Литовської Республіки
регулюється другим розділом Кримінально-процесуального кодексу Литовської
Республіки від 14 березня 2002 р. (далі – КПК Литовської Республіки) [6]. Так,
ст. 47 КПК Литовської Республіки, дуже схожа зі ст. 45 КПК України і
встановлює, що захисники це адвокати. У ролі одного адвоката не можуть
виступати в захисті дві або більше осіб, якщо тільки один з них не представляє
інтереси захисту по відношенню до інтересів іншого захисту. Таким чином,
вищезазначеною нормою встановлюються основні вимоги до захисника у
кримінальному процесі, яка передбачає що у Литві, аналогічно як і в Україні,
захисником може бути тільки адвокат.
Відповідно до ч. 2 ст. 47 КПК Литовської Республіки, адвокатом для
ведення захисту може виступати помічник адвоката, якщо тільки проти цього
не буде заперечувати підзахисний. Помічник адвоката не може виступати в
захисті під час розгляду в суді справ з приводу вагомих або дуже вагомих
обвинувачень. Одна особа може мати декілька захисників. У такому випадку,
коли підозрюваний або обвинувачений має декілька захисників і кожний з них
може з’являтися під час процесу і брати у ньому участь.
Таким чином, серед обов’язкових умов участі помічника в кримінальному
процесі законодавець Литовської Республіки визначив обов’язкову згоду
підзахисного та заборону виступати у захисті під час розгляду у суді справ з
приводу вагомих або дуже вагомих обвинувачень. У законодавстві ж України
повноваження та роль помічника адвоката закріплюються у ст. 16 Закону
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України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. Так,
відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України, помічник адвоката виконує доручення
адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, окрім тих, що
належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. Однак
ст. 16 Закону України не передбачає обов’язку адвоката отримати дозвіл від
підзахисного для участі свого помічника в кримінальному провадженні.
Вважаємо за доцільне передбачити окрему статтю в КПК України, яка буде
регулювати положення про помічника адвоката, його повноваження, права та
обов’язки яку викласти у такій редакції: «Для ведення захисту може виступати
помічник адвоката, якщо тільки проти цього не буде заперечувати підзахисний,
що повинно підтверджуватись письмовою заявою останнього.
Стаття 48 КПК Литовської Республіки визначає права та обов’язки
захисника у кримінальному процесі. У цілому права та обов’язки захисника
передбачені КПК Литовської Республіки досить схожі, а деякі навіть аналогічні
українським. Однак існують кілька положень, на які, на нашу думку, слід
звернути увагу. Так, наприклад відповідно до п. 6 ст. 48 КПК Литовської
Республіки до повноважень захисника КПК Литовської Республіки відносить
можливість оглядати та фотографувати місце подій, розпитувати окремих осіб
про відомі їм обставини справи. В цілому адвокати в Україні керуються тими ж
правами як і в Литовській Республіці, однак в КПК України вчинення таких дій
чітко не регламентовано. На нашу думку, також варто звернути увагу, що до
обов’язків

захисника

у

Литовській

Республіці

належить

виконання

розпоряджень органів досудового слідства, прокурора, судді та суду. Ця норма
нам не зовсім зрозуміла, адже законодавство Литовської республіки не
встановлює меж цим розпорядженням, у зв’язку з чим виникає питання
самостійність та незалежності адвокатської діяльності в Литовській Республіці.
Особливу увагу варто звернути також на положення ст. 49 КПК Литовської
Республіки, яка має назву «Усунення захисника через звинувачення у
застосуванні незаконних заходів захисту». Відповідно до цієї норми, якщо
протягом досудового дізнання прокурор або суд, під час ведення судочинства з
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розгляду справи, вирішують, що захисник використовує незаконні заходи у
захисті, вони мають право усунути цього захисника від ведення справи. В
Україні такого усунення процесуальним законом не передбачено, вважаємо, що
таку норму варто впровадити до законодавства нашої країни з урахуванням
вітчизняної специфіки. На нашу думку, право на усунення захисника від
ведення справи необхідно покласти на суд.
Отже, проаналізувавши положення КПК Литовської Республіки та
порівнявши їх з положеннями КПК України, нами було виявлено, що більшість
норм є доволі схожими, а в окремих випадках аналогічними, що свідчить про
прогресивність та сучасність вітчизняного кодексу. Проте існують певні норми,
впровадження та імплементація яких, на нашу думку, доцільно у Законодавство
України.
Прогресивність

положень

українського

законодавства

про

участь

захисника у проведенні процесуальних дій можна простежити порівняно з
аналогічними

положеннями

Кримінально-процесуального

кодексу

Федеративної Республіки Німеччини (далі – КПК ФРН) [7].
Кримінально-процесуальне право Федеративної Республіки Німеччини є
одним із найстабільніших у Європі. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН,
прийнятий у 1887 р., і на теперішній час діє в редакції від 7.04.1987 р. Варто
зазначити, що основним нормативним актом, який закріплює правовий статус
адвокатури в Німеччині, є Федеральне положення про адвокатуру 1959 р., яке з
незначними змінами діє і сьогодні.
У КПК ФРН положення щодо діяльності захисника встановлене у
одинадцятому розділі, який має назву Захист. У КПК ФРН використовуються
не статті, а параграфи. У зв’язку з чим пропонуємо провести порівняльне
дослідження деяких положень правового статусу захисника відповідно до КПК
України та КПК ФРН.
Порівняно із процесуальним законодавством України у якості захисника за
§ 138 КПК ФРН можуть бути обрані адвокати, які допущені судом, а також
викладачі права у німецьких вищих навчальних закладах. Інші ж особи можуть
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бути допущені у якості захисників тільки з дозволу суду, якщо мова йде про
випадки обов’язкового захисту й обрана особа не належить до числа осіб, які
можуть бути призначені захисниками, – тільки спільно з одною із таких осіб.
Відповідно до § 137 КПК ФРН: «... Число обраних захисників не повинно
перевищувати трьох». До середини 70-х років кількість захисників не
обмежувалася. Участь кількох захисників бажано використовувати у великих
процесах або у випадках, коли потрібні деякі спеціальні знання, наприклад в
економіці, банківських сферах – при розслідуванні та розгляді кримінальних
справ про економічні злочини. Обмеження кількості захисників було
передбачено з урахуванням досвіду розгляду справ про терористичні
організації. У бундестазі при обговоренні проекту другого закону про реформу
кримінального процесу і в рішеннях Федерального конституційного суду
зазначалося, що перед судом виступали численні захисники, які відчували свою
велику перевагу. Нерідко судді були безсильні протистояти потоку клопотань,
які подавали захисники. Наслідком цього було нескінченне подання скарг і
навмисне затягування процесів [8]. Але визнавалася сумнівною така
законодавча новела про обмеження числа захисників тільки на підставі обліку
екстремальних умов окремих процесів [9, с. 60-61].
Судді зустріли ці зміни закону без особливого ентузіазму, але не змогли
без шкоди кримінальної справи успішно протистояти більш ніж трьом
захисникам. Як зауважив тоді генеральний прокурор ФРН Д. Мартін, на жаль,
знову і знову доводиться переконуватися, що захисник вміє більш віртуозно
грати на клавішах кримінально-процесуального кодексу, ніж деякі судді та
головуючі в процесі. Федеральний конституційний суд визнав змінений § 137
КПК в частині скорочення числа захисників до трьох відповідно до конституції
ФРН і таким, що не суперечить статті 6 Європейської конвенції «Про захист
прав людини та основних свобод» від 4 листопада 1950 року. Для порівняння
допустимого числа захисників одного обвинуваченого в процесуальній
літературі наводять деякі дані: так, у Федеральному верховному суді Швейцарії
та у Верховному суді Італії захист одного підсудного можуть здійснювати не
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більше двох захисників. В Англії теоретично в суді може виступити
необмежене число захисників одного підсудного, але право заявити клопотання
про виступ у судових дебатах можуть тільки двоє [10].
Також варто звернути увагу на те, що участь захисника у ФРН у
прокурорському дізнанні обмежена. Так, захисник не може бути присутнім при
проведенні поліцейських слідчих дій. Він має право бути присутнім тільки при
проведенні слідчих дій суддею (пар. 168д КПК ФРН) [7].
Також право захисника бути присутнім та брати участь при здійсненні
суддею слідчих дій може бути обмежено, якщо це суперечитиме цілям
розслідування. Про час проведення слідчої дії особам, які мають право бути
присутніми при її здійсненні, повідомляють заздалегідь. Дане повідомлення не
здійснюється, якщо це суперечить цілям розслідування. Особи, котрі мають
право на присутність при проведенні слідчих дій, не можуть вимагати
перенесення часу їх проведення (п. 5 пар. 168с КПК ФРН) [7].
Якщо захисник вчинює певні дії, передбачені пар.138а, а саме бере участь
у діянні, яке становить предмет розслідування; зловживає спілкуванням з
обвинуваченим, який знаходиться на волі, для здійснення злочинів або
створення суттєвої загрози для безпеки місця позбавлення волі, або вчинив
діяння, яке у разі засудження обвинуваченого являло б собою приховування або
придбання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, то він має бути
відсторонений від участі у процесі. На нашу думку, існування вищезазначеної
норми доволі специфічне, так як схожі аспекти передбачені у Правилах
адвокатської етики Затверджені Установчим З’їздом адвокатів України м. Київ,
готель «Русь» від 17.11.2012 року [11], однак прямо не передбачені у
Кримінальному процесуальному кодексі України.
Варто звернути увагу на параграф 140 КПК ФРН, який є прообразом ст. 52
КПК України і має назву «обов’язковий захист». З однієї назви зрозуміло, що у
параграфі йде мова про випадки обов’язкової участі захисників. Серед
випадків, коли участь захисника обов’язкова, які не дублюються у КПК
України, варто виділити:
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– судовий розгляд у першій інстанції відбувається у вищому суді землі або
суді землі;
– обвинуваченому ставиться у провину вчинення злочину;
– судочинство може призвести до заборони на професію;
– попередній захисник у результаті прийняття рішення відсторонений від
участі у провадженні.
В Україні можна було б запровадити обов’язкову участь адвоката, якщо
судочинство може призвести до заборони на професію, адже право на працю є
одним з найважливіших для особи і позбавлення права працювати за певним
фахом може призвести людину до морального та матеріального краху.
Також, проаналізувавши інші норми Кримінального процесуального
кодексу ФРН, нами було виявлено низку певних особливостей кримінального
процесуального законодавства, серед яких варто виділити:
– обов’язкове призначення обвинуваченому захисника у разі тримання
його під вартою більше як три місяці (пар. 117 КПК ФРН);
– обраний захисник може зі згоди особи, яку він захищає, делегувати
захист іншому адвокатові, який склав державний іспит, що необхідний для
служби в юстиції, та зайнятий на цій службі не менше одного року та трьох
місяців (пар.139 КПК ФРН);
– виклик захисника до суду шляхом вручення письмового повідомлення
не менше як за тиждень до початку судового розгляду (пар. 118 КПК ФРН);
– підсудний, якщо навіть за нього виступав захисник, повинен бути
опитаний, незалежно від його бажання брати участь у судових дебатах (пар. 258
КПК ФРН). Аналіз сучасного законодавства Німеччини свідчить, що роль
захисника в КПК ФРН лише фрагментарно регулюється його правами і
обов’язками у процесі судового розгляду.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, на
підставі аналізу кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн
можливо дійти до висновку, що деякі норми дуже схожі з процесуальним
законодавством України, але є і деякі позитивні відмінності, які закріплені у
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процесуальному законодавстві таких зарубіжних країн, як Литва та Німеччина,
які, на нашу думку, можливо було б запозичити для вдосконалення
кримінального процесуального законодавства України.
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