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СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
Атаманенко Катерина
Науковий керівник: Боковець В. В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНУ «ІННОВАЦІЯ» І ЙОГО
ТЛУМАЧЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
З 60-х років ХХ-го століття інновації та нові технології стали основним
чинником економічного зростання промислово розвинених країн світу.
Сучасний стан їхнього суспільно-економічного розвитку базується на
знаннях і визнається як інноваційний і технологічно орієнтований.
У суспільстві, заснованому на знаннях, базою будь-якого виду
діяльності стають науково-технологічні досягнення — результати
фундаментальних і прикладних досліджень, винахідницької діяльності,
дослідно-конструкторських розроблень. Тому багато розвинених країн
створили економічні системи, орієнтовані на добування нових знань та
активне використання їх у виробничій діяльності, зробили інноваційний
сектор економіки двигуном свого економічного піднесення.
Останнім часом вектор української науки також спрямовується на
дослідження зазначених явищ і процесів. Інноваційна термінологія
опрацьовується фахівцями, використовується у нормативно-правових і
законодавчих актах та в практиці, відображається в суспільно політичному
просторі, застосовується в економічному житті й поширюється в побуті [1].
У працях українських учених усе частіше вживається термін
«інновація». Це поняття мають багато визначень, а в практичній діяльності за
ним криється широкий спектр можливостей, що створюються в процесі
інноваційно-технологічної діяльності. Виникає об’єктивна необхідність
поглибленого вивчення його у межах нашого дослідження.
Під поняттям «інновація» деякі вчені розуміють ідею, практику чи
навіть продукт, що сприймаються як нові [2], а інші — як процес, що
призводить до появи чогось нового: «інновація — це генерування, прийняття
і впровадження нових ідей, процесів, продуктів і послуг». Водночас деякі
автори ототожнюють поняття «інновація» з нововведенням. Це має місце як у
працях вітчизняних учених, де зазначається, що у загальному вигляді термін
«інновація» можна розшифрувати як «нововведення», тобто введення
нового» [3], так і зарубіжних, які розглядають інновацію як синонім
нововведення. Останнім часом і в словнику сучасної української мови
інновації тлумачаться насамперед як нововведення.
На мою думку, між цими поняттями існують певні відмінності. Інновації
усвідомлюються в ширшому значенні й під ними розуміється цілеспрямована
діяльність відносно сприйняття, формування, реалізації й подальшого
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поширення нововведення. Нововведення є одним із елементів інновації, але
не її аналогом. Далеко не кожне нововведення та нове виробництво стає
інновацією. Водночас кожна інновація, що реалізує великий винахід і
створює передумови для формування нових поколінь техніки й технологій,
стає базовою. Слідом за нею виникає ряд дрібніших інновацій (вторинних).
Саме так сформувалася теорія «інноваційних пакетів», були введені поняття
базових і доповнювальних (вторинних, поліпшувальних) нововведень.
Вітчизняна економічна теорія почала цікавитися категорією «інновація»
лише в останні десятиліття минулого століття. Нині багато науковців
працюють над удосконаленням теорії інноваційного розвитку, оскільки
проблема інновацій є ключовою детермінантною в теорії економічного
зростання й технологічних укладів. Ю. Бажал підкреслює: «…це не просто
нововведення, а нова виробнича функція. Це зміна технології виробництва,
яка має історичне значення і є необхідною умовою соціально-економічного
розвитку, що здійснюється на засадах науково-технологічного прогресу.
Інновація становить стрибок від старої виробничої функції до нової». Це
комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку наукових
знань, нової техніки, технологій, винаходів тощо.
Поняття інновації, можна прослідкувати на прикладі нормативного
визначення терміну «інновація», який з’явився лише у 2002 р., а саме в
Законі України «Про інноваційну діяльність» [4]. Так, Закон України «Про
інноваційну діяльність» розглядає інновації як новостворені (застосовані) і
(або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукцію або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери. Головною ознакою поняття
інновації є вимога про новизну продукту, процесу, методу маркетингу або
організації (чи значно поліпшеним).
Виходячи із усього вищесказаного, можна дати наступне визначення
поняття «інновація». Інновація – це комплексний, тривалий процес, який
поєднує
створення, розробку, впровадження до комерційного використання і
поширення новації, з метою отримання економічного, науково-технічного,
екологічного, соціального, інформаційного або іншого ефекту та спричиняє
техніко-економічні
й інші зміни в соціальному середовищі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Система менеджменту показує високу ефективність не лише тоді, коли
керівники підприємств, які безпосередньо приймають управлінські рішення,
підбирають форми контролю, працівників,
які є відповідальними за
виконання управлінських рішень і діють злагоджено, але й тоді, коли між
рівнями управління встановлені тісні, зрозуміли взаємовідносини. Знижує
ефективність системи управління відсутність механізму між всіма рівнями
управління на підприємстві.
Метою роботи є удосконалення теоретичних та методичних положень
щодо розвитку системи менеджменту на підприємстві, що в свою чергу є
основою підвищення ефективності діяльності підприємств.
Менеджмент (або «управління») — це процес планування, організації,
приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації
людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання
завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх
сфер її діяльності.
Менеджмент повинен забезпечувати успішне функціонування
організації, результатом діяльності якої є прибуток, а також певні гарантії
для її майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у вигляді
різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики,
зумовлені змінами ринкової ситуації. Це передбачає необхідність надання
менеджерам достатньої свободи й самостійності у господарській діяльності,
без чого неможливо оперативно реагувати й адаптуватися до змінних умов,
тобто досягати мети менеджменту.
Мета менеджменту - забезпечення прибутковості чи дохідності
діяльності організації на основі раціонального налагодження виробничого
процесу і процесу управління, розвитку матеріально-технічної і
технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціалу,
власних та залучених коштів.
У ринкових умовах господарювання досягнення успіху підприємства
залежить від якості управління ним. В енциклопедичній літературі
управління розглядають як процес цілеспрямованого впливу суб’єкта
управління на об’єкт для забезпечення його ефективного функціонування та
розвитку, що в основному відбиває психологічний аспект менеджменту [1].
Суттєвим доповненням до цього загального визначення процесу управління
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зробили М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, трактуючи по-няття
«управління» як процес планування, організації, мотивації та контролю,
необхідний для того, щоб сформулювати і досягнути цілей організації.
Сучасне виробництво це складна інтегрована систему, яка містить в собі
різні чисельні структурні ланки. Будь яка ланка, яка існує на підприємстві
виступає у вигляді тієї чи іншої комбінації підприємств. Будь яке
підприємство є основною, первинною ланкою господарства України, де
відбувається процес виробництва матеріальних благ, формуються і
виявляються
економічні
відносини,
переплітаються
особисті,
загальнолюдські та групові інтереси. Для кращого функціонування складної
структури потрібно розробити оптимальну та економічну систему
управління.
«Управління підприємством це систематичний і постійний процес
впливу керівництва на діяльність його структурних підрозділів для
забезпечення налагодженої роботи і досягнення позитивного результату по
завершенню роботи» [2].
«Управління будь яким підприємством здійснюється на основі його
установчих документів та прав власності щодо використання свого майна і
участі в управлінні колективом підприємства. За статутом підприємства
власник здійснює свої права щодо менеджменту підприємством,
безпосередньо сам або через уповноважені ним органи» [3].
Основні напрями за якими відбувається удосконалення системи
менеджменту підприємством є: удосконалення організаційної структури
управління підприємством; покращення організації менеджменту і бізнесу
через удосконалення системи планування підприємства, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства; оптимізація економічного
управління виробничими ресурсами і запасами; удосконалення ефективності
управління інноваційними процесами , а саме головне це покращення якості
продукції, яка виробляється підприємством.
Система мотивації персоналу. Важливе місце у стандартах персоналсистеми повинні займати методики, за допомогою яких, зокрема, вивчають
мотиви та анти мотиви. Насамперед необхідно відобразити методичний
інструментарій для отримання інформації для вирішення задачі мотивації
персоналу. У стандарті обов’язково необхідно зафіксувати:
– періодичність визначення рівня мотивування персоналу;
– документ, у якому фіксуються отримані аналітичні результати;
– порядок використання цих результатів та статистики, яка
накопичується для удосконалення системи стимулювання;
– використання інформації з мотивації персоналу у документах, які
пов’язані з перспективами розвитку підприємства.
«Один з основних напрямків удосконалення системи менеджменту є
конкретний
підхід із закінченим етапом управління при визначенні
організаційної структури, конкретних прав і обов’язків працівників, міри
відповідальності, відповідно своїх посадових функцій керівника та фахівців
різних рівнів» [3].
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Цільова організаційна структура апарату управління дасть змогу
своєчасно, компетентно, комплексно, компактно здійснювати процеси
управління підприємством.
Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємства повинні
зосереджуватися на:
1) комплексному порядку удосконалення системи управління
підприємством і всіма складовими частинами його для того, щоб забезпечити
ефективність організаційних, кадрових і технічних рішень, процесів
прийняття рішень і покращення інформаційних потоків;
2) впровадженні керування завдяки автоматизації виробничого процесу
підприємства;
3) удосконаленні організаційних структур управління підприємством
методом використання сучасних форм (програмно-цільові адаптивні, та інші
);
4) поліпшенні інформаційної системи менеджменту з метою поліпшення
якості інформаційної інформації, а також можливостей її швидкого
використання;
5) застосуванні обчислювальної техніки і засобів автоматизації для
вдосконалення якості виробництва, технічного та економічного рівня;
6) співпраці всередині країни з іноземними партнерами для кращого
рівня якості розвитку сучасної системи менеджменту на підприємстві;
7) використанні світового досвіду.
Отже, для удосконалення організаційної структури управління
підприємством треба насамперед встановити оптимальну чисельність та
структуру управлінського апарату, безпосередню чисельність працівників
виробничих підрозділів за встановленими нормативами та реальними
потребами підприємства, враховуючи сучасні ринкові умови.
Для покращення системи планування, обліку і контролю за основними
показниками діяльності підприємства можна запровадити ефективну систему
внутрішнього контролю, різноманітність обчислювальної техніки, розвинути
комп’ютерні мережі зв’язку, застосовувати сучасні програмні засоби, а саме:
інформаційні технології управління. Передусім це стосується як систем
організації фінансового менеджменту, бюджетування, так і управління
фінансовими ресурсами.
Список використаних джерел:
1. Богатирьова Л. Д. Основи менеджменту [електронний
ресурс]:Навчальний посібник. / Л.Д. Богатирьова — Одеса: ОНАЗ, 2004. —
160 с.
2. Основи менеджменту : навч. посіб. / Бабець Є. К., Максимчук А. Г.,
Стасюк В. П. та ін. – К. : Професіонал, 2007. – 496 с.
3. Мартиненко М. Стратегічний менеджмент : підруч. / М. Мартиненко,
І. Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2006. – 319 с.
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Герасименко Катерина
Науковий керівник: Середницька Л.П., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ СИСТЕМИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПОВЕДІНКУ
СПОЖИВАЧІВ
Сучасні економічні тенденції вимагають від виробників створення таких
умов реалізації товару, які забезпечували б максимальний ефект. На ринку
товарів та послуг існує величезна кількість виробників, продавців та
посередників, які прагнуть якомога швидше реалізувати продукцію. При
цьому будь-яке підприємство, що виробляє або реалізує продукцію,
зацікавлене в розвиненій і стабільно функціонуючій системі збуту. Жорстка
конкурентна боротьба між виробниками спонукає їх більш ретельно
підходити до вибору місць продажу своєї продукції та співпраці з
роздрібними мережами з метою збільшення обсягів збуту.
Належне розуміння необхідності впровадження ефективної системи
просування власних товарів та послуг на ринок і, як наслідок, активна робота
і розвиток в цьому напрямі забезпечують безперечні конкурентні переваги.
Якщо постачальник поклопочеться про активний мерчандайзинг свого товару
– гарантоване отримання більшого прибутку, так як на підсвідомому рівні
покупець обере саме той товар, який буде якісно продуманий.
Роль мерчандайзингу в організації і технології торговельного процесу,
або комунікативних засобів діяльності підприємства роздрібної торгівлі
досліджено в роботах М. Льові, Р. Сенда, А. Дейян, Дж. Р. Росситера і
Л. Персі, Л. Гермогенової, В. Музиканта, Т. Парамонової, К. Канаян і інших.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів впливу
системи мерчандайзнгу на поведінку споживачів.
Мерчандайзинг (від англ. merchandise – торгувати або товарознавство;
ing – надає динамічність поняттю, подаючи процес торгівлі як активний засіб
комунікації) почав розвиватися в Україні з кінця 80-х років ХХ ст., але
особливої популярності він набув останніми роками. Це відбулося внаслідок
удосконалення та насичення ринку і загострення конкурентної боротьби між
підприємствами за прихильність покупців.
Зазвичай покупці не помічають впливу мерчандайзингу на свою
поведінку. Більшість споживачів заперечують навіть можливість такого
впливу, однак результати досліджень свідчать про те, що час, який люди
проводять у магазині, прямо залежить від атмосфери цього закладу, кількість
покупок, зроблених споживачами, також має пряму залежність від часу,
проведеного в закладі роздрібної торгівлі, тому дія мерчандайзингу є
непомітною для споживача [2].
Сучасний мерчандайзинг базується на результатах психологічних
досліджень, які стверджують, що на виникнення імпульсу покупки впливає
приваблива і яскрава упаковка. Оформлення товару у стилі, який найбільше
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відповідає очікуванням споживачів принесе значні дивіденди. Велика увага
приділяється також яскравим кольорам упаковки. Встановлено, що
найсильніше покупців-жінок гіпнотизує жовтий і червоний колір, на
чоловіків добре діє синій, саме ці кольори спонукають споживача до
позитивної реакції на зусилля виробника. На деяких упаковках також можна
знайти рецепти приготування вишуканих страв та зображення процесів
приготування їжі, що стимулює покупця до вибору саме даної торгової
марки. Для збільшення привабливості упаковки виробники застосовують
ноу-хау, наприклад, упаковка, що говорить.
Наявність компетентного персоналу є достатньо важливим фактором,
який безпосередньо впливає на атмосферу магазину, оскільки для кожного
покупця необхідний індивідуальний підхід (наприклад, одні споживачі
люблять довго обирати продукт без сторонньої допомоги, а інші просто не
можуть самі обрати і їм необхідна порада) [2].
Щодо створення сприятливої обстановки, то особливо сильно
приваблює покупців достаток товарів в магазині. Проходячи повз стелажі,
споживач асоціює широкий асортимент та кількість продукції зі значним
достатком магазину. Стимулює імпульсні покупки і викладка товару, тобто в
одному місці розміщуються взаємопов'язані за різними критеріями товарні
комплекси: на основі тематичного зв'язку або колірної гамми, товари однієї
категорії або одного виробника тощо. Величезний вплив, з точки зору
класичного мерчандайзингу, відіграє розміщення товару на поличках:
полички на рівні очей і рук покупця найбільш зручні для сприйняття, тому
формують найбільший імпульс покупки, чим забезпечують значну частку
продажів магазина. Товар, що стоїть на верхніх і нижніх полицях, купується
значно гірше.
Окремо можна виділити такий інструмент формування атмосфери
магазину як «фонова музика» - це специфічна музика для супермаркетів,
магазинів, торгівельних центрів, гіпермаркетів [1, с. 128].
Не менш важливим фактором який доповнює атмосферу магазину є
організація освітлення. Це зрозуміло, оскільки споживачі за своєю
психологією схильні звертати увагу на ті предмети, які краще освітлені і
виділені з маси. Різним групам товарів відповідають різні системи
освітлення. Наприклад, високий рівень освітлення викликає у людини
почуття радості і щастя, а також асоціюється Із святковою атмосферою. Таке
освітлення буде доцільно використовувати у великих магазинах з товарами
масового вжитку. Натомість, низький загальний рівень освітлення з точковим
освітленням окремих товарів, підійде невеликим магазинам з ювелірними
прикрасами чи подарунковим магазинам.
Обсяг продажів магазину можна збільшити завдяки використанню
впливу запахів на поведінку людини, вони покликані посилити довіру
покупця до конкретного товару чи торгового закладу. Розроблені оптимальні
запахи для продуктових супермаркетів, салонів побутової техніки, модних
бутиків тощо.
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Різко підвищують збут магазини, в яких дають спробувати товар або
безкоштовно пригощають напоями. М'яка розслаблююча музика в магазині
створює затишну атмосферу, спонукаючи покупців більше часу присвятити
вибору покупок. Швидка музика створює протилежний – прискорюючий
ефект [3, с. 35].
Візуальний мерчандайзинг стимулює зростання продажів за рахунок
незапланованих покупок і саме це робить його актуальним в будь-якій сфері.
Візуальний мерчандайзинг може допомогти: грамотно та ефективно
розташувати товар в залі; полегшити пошук товару в відділі, направити
покупця; створити комфортну атмосферу та зробити процес покупки
приємним. Отже, застосування візуального мерчандайзингу при розробці
асортиментної концепції торгової мережі є запорукою успішного ведення
бізнесу і суттєвою конкурентною перевагою.
Таким чином, у сучасних умовах товарної насиченості система
мерчендайзингу є невід’ємною частиною товарної політики торгових
підприємств, яка дозволяє, знаючи особливості психології споживача,
стимулювати його до покупки певного товару. Вдало підібрані такі фактори
як: наявність компетентного персоналу, вміле розташування торгових
відділів, відповідне розміщення товарів, доцільне оформлення виставкових
стендів, підбір відповідної музики, організація освітлення, раціонально
підібрана кольорова гама створюють атмосферу торговельного центру,
стимулюють емоційний стан і сприйняття товарів покупцями і в кінцевому
підсумку впливають на їхню поведінку.
Список використаних джерел
1. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка,
формування та розвиток : монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю.
Іванова. – X. : ІНЖЕК, 2013. – 352 с.
2. Мороз Л. А. Проблеми використання нестандартних методів
маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Л. А. Мороз. – Режим
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прибутку / Т. Старицький // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 2. – С. 34–38.
Діана Гутянська
Науковий керівник: Горшков М А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМТСВА
Нині усі підприємства знаходяться в умовах жорсткої конкуренції і
ринкової ситуації, що швидко змінюється, тому вони повинні концентрувати
свою увагу не лише на сфері виробництва, але і виробляти оптимальну
кадрову стратегію, оскільки саме персонал є ключовим чинником, що
визначає успіх діяльності будь-якого підприємства.
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Для підвищення ефективності управління персоналом останнім часом
отримують все більше поширення невластиві для вітчизняної практики і
запозичені із зарубіжного досвіду форми роботи з персоналом, наприклад:
кадрова політика, формування іміджу продавця тощо.
Метою дослідження є аналіз науково-теоретичних підходів і розробка
практичних рекомендацій щодо формування кадрової політики як основної
конкурентної переваги підприємства в сучасних умовах розвитку
національної економіки.
Кадрова політика — це сукупність принципів,
методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення,
розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її
мотивації та стимулювання [2].
Призначення кадрової політики — своєчасно формулювати цілі
відповідно до стратегії розвитку підприємства, порушувати проблеми і
ставити завдання, знаходити способи досягнення цілей .
На формування кадрової політики і іміджу працедавця здійснюють
значний вплив зовнішнє середовище (співвідношення державного і
ринкового регулювання, особливості структури основних фондів і
виробничого процесу, державна форма власності, особливості формування
ціни послуг і доходів, недосконалість законодавчої бази) і внутрішнє
середовище (статевий і кваліфікаційний склад персоналу, величина
заробітної плати, наявність 186 колективного договору, наявність в структурі
апарату управління підрозділів, відповідальних за інформаційну політику).
Метою кадрової політики є забезпечення оптимального балансу
процесів відновлення та збереження кількісного і якісного складу кадрів
відповідно до потреб самої організації, вимог чинного законодавства й
становища на ринку праці, а також створення високопродуктивного і
високопрофесійного відповідального колективу, здатного адекватно
реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища.
Основним завданням кадрової політики є: своєчасне забезпечення
організації персоналом певної якості і кількості відповідно до стратегії
розвитку організації; створення умов реалізації, передбачених трудовим
законодавством прав і обов’язків громадян; раціональне використання
персоналу; формування і підтримка ефективної роботи підприємства [3].
Загальні вимоги до кадрової політики в сучасних умовах:
1. Кадрова політика має бути тісно пов’язана зі стратегією підприємства.
стратегії
2. Кадрова політика має бути гнучкою. Це значить, що вона повинна бути,
з одного боку стабільною, оскільки саме зі стабільністю пов’язані певні
очікування робітника, а з другої – динамічною, тобто коректуватися у
відповідності зі змінами тактики підприємства, виробничої та економічної
ситуації. Стабільними мають бути ті її сторони, котрі зорієнтовані на облік
інтересів персоналу та мають відношення до організаційної культури
підприємства.
3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов’язано з певними
витратами для підприємства, кадрова політика має бути економічно
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обґрунтованою, тобто враховувати реальні фінансові можливості.
4. Кадрова політика має забезпечити індивідуальний підхід до своїх
робітників [1].
Отже, головна мета формування сучасної кадрової політики
підприємства полягає в постійному забезпеченні тепер і в майбутньому
кожного робочого місця кожної посади персоналом відповідних професій та
спеціальностей належної кваліфікації.
Система роботи з кадрами повинна бути спланована таким чином, щоб
постійно домагатися збільшення в складі робочої сили підприємства тих
людей, хто має гарні знання, і стежити за тим, щоб таких працівників ставало
усе більше в кожному підрозділі. Не менш важливим є довгострокове
планування кадрової політики фірми.
Бажано проводити аналіз факторів зовнішнього середовища, щоб
переконатися в тому, що є пропозиція визначених професій для
комплектування особового складу такими що служать, яких ще немає в штаті
організації.
Крім цього, може бути розроблена погоджена кадрова політика, що
включає системи набору, підготовки, удосконалювання й оплати кадрів, а
також політика відносин між адміністрацією і працівниками.
Найбільший успіх господарювання досягається тоді, коли всі
функціональні підсистеми управління персоналом узгоджені в часі та
просторі й застосовуються одночасно.
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Кібанова — 2-е вид., доп. и перероб. — М.: НФРА-М, 2002. — 638 с.
3. Крушельницька Управління персоналом : навч. посіб. для вищих навч.
закладів / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. — К.:КОНДОР, 2003. – 45
с.
Лозанська С.С., Драгушинець М.М.
Науковий керівник: Бабчинська О.І. ,к.г.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Специфіка сучасної української економіки змушує вітчизняні
промислові підприємства кардинально переглядати підходи до управління.
Інтенсивність конкурентної боротьби, підвищення вимог до якості продукції
вимагають впровадження прогресивних управлінських технологій, здатних
ефективно вирішувати завдання бізнесу та швидко реагувати на зміни
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ринкового середовища. Сьогодні необхідні такі рішення, які дозволять
об'єднати людей, інформацію та бізнес-процеси для ефективного управління
всіма сферами діяльності підприємства.
Практика менеджменту пропонує безліч методик управління, однак,
глобальні, незворотні зміни у середовищі функціонування підприємств
розкривають їх недоліки, обумовлюючі неможливість застосування,
виступають причиною перегляду традиційних методів організації діяльності
вітчизняних підприємств, управління їх стратегією й тактикою, поведінкою у
діловому світі. Сформоване в останнє десятиріччя нове ринкове
макросередовище не завжди чинить позитивний вплив на діяльність
підприємств, що пояснюється безліччю структурних змін в технології,
економіці, ринковій ситуації в поєднанні з встановленням нових соціальних
пріоритетів.
Зміни в світовій економіці, звичайно, вимагають і змін або розвитку
нових теорій ефективного управління нею. Розглядаючи менеджмент як один
з основних інструментів забезпечення сталого розвитку ринкової економіки,
постає питання про необхідність дослідження тенденцій розвитку
менеджменту в Україні на фоні світової нестабільності [2].
Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер
її діяльності. Менеджмент як сукупність принципів, методів, функцій і форм
управління фірмами на Заході відомий в нашій країні давно. Однак ще десять
років тому наші фахівці вважали, що його основними цілями є отримання
високого прибутку і постійне випередження країн по продуктивності праці. В
останні роки відношення до менеджменту в Україні значно змінилося.
Опубліковані праці відомих теоретиків і практиків менеджменту, почалася
активна підготовка керуючих менеджерів. Але все ж в українському
менеджменті чимало проблем [4].
Під час дослідження етапів розвитку вітчизняного корпоративного
сектора економіки країни та наукової думки щодо цих процесів, виявлено,
що незважаючи на те, що минуло вже 27 років, нові світові тенденції в теорії
та практиці менеджменту впроваджуються в сучасних вітчизняних
підприємствах досить стримано. На сьогодні, менеджмент, що домінує на
підприємствах України, можна умовно поділити на три основні напрями:
1. Система менеджменту, що залишилася у спадок від радянських часів.
Основними її ознаками є: жорстка централізація, слабка мотивація
персоналу, активне використання адміністративних методів управління.
Характерними рисами таких підприємств є низька продуктивність праці та
конкурентоспроможність, нездатність підприємства вийти на зовнішні ринки
через якість продукції тощо.
2.Система менеджменту, що сформувалася в малих та середніх
підприємствах. Основні ознаки – максимально спрощена організаційна
структура підприємства (як правило, лінійна), відсутність стратегії розвитку.
3. Система менеджменту, що була впроваджена іноземними компаніями
або на основі досвіду іноземних компаній. Характерною рисою менеджменту
даного виду є часткове впровадження іноземних підходів до управління.
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Це часто пояснюється неможливістю застосування тих чи інших нових
підходів в менеджменті, оскільки на вітчизняний корпоративний сектор
мають потужний вплив зовнішні чинники (політична, економічна, соціальна
ситуація в країні тощо).
1. Тобто, з одного боку, вітчизняні власники підприємств розуміють
необхідність впровадження нових стандартів менеджменту, а з іншого – вони
не можуть здолати бар’єри на шляху до інтеграції в сучасну світову систему
менеджменту. До таких бар’єрів можна віднести наступні: проблема
підготовки висококваліфікованих керівників виробництва, часто неправильне
уявлення про сутність роботи менеджера власниками підприємств, невміння
делегувати свої повноваження (прагнення до мікроменеджменту), недостатня
увага проблемам формування корпоративної культури та збільшення рівня
соціальної відповідальності підприємства, страх перед аутсорсингом та
впровадженням інновацій, нерозуміння ролі забезпечення ефективних
комунікаційних процесів на підприємстві та багато інших [1].
В той же час, не дивлячись на цілу низку проблем, вітчизняними
підприємствами робляться кроки в напрямку впровадження сучасних теорій і
практик в менеджменті. Охарактеризовано основні тенденції в цьому
напрямку:
1.В результаті глобалізаційних процесів, що відбуваються в світі,
посилюється важливість використання підприємствами міжнародного
досвіду управління. Значну роль в цьому відіграють великі транснаціональні
корпорації.
2. Впроваджуються різні методи підвищення кваліфікації співробітників
– курси, тренінги, закордонне стажування тощо.
3. Все більше уваги приділяється проблемі мотивації персоналу – не
тільки матеріальної, але й інших форм мотивації.
Звичайно, зазначені тенденції не вирішують усіх проблем сучасного
менеджменту України, але мають позитивне спрямування [5].
Таким чином, не дивлячись на досить невеликий досвід формування
системи менеджменту в країні, вітчизняні власники підприємств прийшли до
розуміння необхідності розвитку інтелектуального капіталу, а отже, і
компетенцій менеджерів як одного з пріоритетних елементів забезпечення
ефективної діяльності підприємства [3].
Оскільки в даний період економічної кризи підприємства знаходяться в
стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання максимального
прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки удосконалення
системи управління підприємством. Отже, метою вдосконалення та
створення й ефективного функціонування сучасної системи управління
підприємством потрібно застосовувати сучасні засоби і методи керування в
межах обраної концепції управління, зосередитись на цілях розвитку і
порядку удосконалення комплексної системи управління підприємством і
його складовими частинами для забезпечення прийняття ефективних рішень,
а також організаційних, кадрових і технічних рішень; удосконалювати
організаційну структуру підприємства; покращення інформаційної системи
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управління підприємством, для можливості швидкого доведення рішень до
виконання; використовувати світовий досвід, а також шукати шляхи
співпраці всередині країни з іноземними партнерами для забезпечення
необхідного рівня якості розвитку системи управління на підприємстві [2].
Список використаних джерел:
1.Алієв Г. Перспективи розвитку менеджменту в Україні / Г. Алієв
[Електронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://kerivnyk.info/2012/03/aliev.html [1].
2.Бабчинська О.І. Основні інструменти управління підприємством в
сучасних умовах. [Електронний ресурс] / О.І. Бабчинська, В.В. Соколовська
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журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5151 [2].
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http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/EUPMG/2013/EUPMG413/Storozhil.p
df [5].
Калюжний Юрій
Науковий керівник: Мартинова Л.Б. д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Теорія структури капіталу базується на порівнянні витрат на залучення
власного і позикового капіталу і аналізі впливу різних комбінованих
варіантів фінансування на ринкову оцінку. Поточна ринкова оцінка (активу,
проекту або всього бізнесу) визначається як сума дисконтованих чистих
потоків, породжуваних вкладеними засобами. Теорія структури капіталу
вирішує питання: чи впливає структура капіталу на поточну оцінку, які
елементи капіталу задіяні і в якій пропорції. Якщо пропорції між елементами
капіталу важливі (перш за все співвідношення власного і позикового
капіталу), то яка пропорція забезпечить максимум поточної оцінки
вкладеного капіталу в окремий актив, проект або підприємство в цілому.
Комбінація елементів капіталу може відобразитися на значенні
середньозваженої вартості капіталу. За допомогою теорії структури капіталу
нами пропонується послідовно розглянути ці питання.
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Для обґрунтування оптимальної структури капіталу використовуються
різні методи. Схематично вони представлені рис. 1.
У моделях Міллера–Модільяні передбачалося, що інвестори і
керівництво підприємства мають однакову інформацію про перспективи
підприємства, тобто рішення ухвалюються в умовах симетричності
інформації. У реальному світі керівництво більш інформоване про
інвестиційні можливості і ступінь недооціненості або переоціненості акцій.
Ринкові ціни не відображають всю інформацію, інформація не є
загальнодоступною, і менеджери можуть давати сигнали ринку через
ухвалення фінансових рішень. Така ситуація носить назву асиметричності
інформації і враховується в сигнальних моделях.
Моделі структури капіталу
Статистичні (пошук
оптимальної структури
капіталу та слідування їй)

Динамічні (допускають відхилення
від цільової структури в
конкретний момент часу та
визначаючі оптимум як часовий
ряд)

Традиційний підхід
Підход ММ

Без податків

Сигнальні моделі
Роса

З податками

Компромісна модель
Майєрса-Майлуфа

Модель ієрархії

Уелша

Рис. 1. Обґрунтування структури капіталу різними методами
Сигнальні моделі характеризують зміну поведінки менеджерів на ті або
інші дії керівництва. Так, С. Майерс обґрунтував гіпотезу, що внутрішній
механізм займає переважне місце серед механізмів залучення інвестицій (далі
використовується позиковий капітал, конвертовані облігації, емісія акцій) [1].
Основні висновки по розглянутих нами моделях представлені в табл. 1
Таблиця 1
Теорія і практика ринкових сигналів
Позитивні і негативні сигнали
на ринку
Модель Роса (1977) Збільшення боргу свідчить, що
Збільшення фінансового важеля
підприємство може нести тягар процентних виплат і
розглядається на ринку як
має досить операційного прибутку для отримання вигод позитивний сигнал і реакція
податкового щита
ціни акції позитивна
Модель Майерса і Майлуфа (1984) Менеджери
Продаж акцій на відкритому
представляють інтереси існуючих акціонерів і не
ринку розглядається як
випускатимуть недооцінені акції. В результаті можлива негативний сигнал, і ціна акції
відмова від ефективних інвестиційних проектів або
на ринку падає. Викуп акцій
вибір високого значення фінансового важеля
приводить до зростання ціни
Модель Міллера і Долі (1985) Виплати власникам
Оголошення про виплату
капіталу у будь-якому вигляді (дивіденди, викуп акцій, дивідендів вище звичного,
погашення боргів) показують, що підприємство в змозі викуп акцій, погашення боргів
генерувати значні грошові потоки
розглядається як позитивна
Теорії
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Модель Долі (1986) Недооцінка первинних розміщень
акцій Середня прибутковість акцій, одержаних по
заявках неінформованих інвесторів, що виграли, при
проведенні первинної емісії, негативна через попадання
до них переоцінених варіантів
Модель Уелша (1989) Величина недооцінки при
первинному розміщенні – сигнал інвесторам на ринку.
Перспективні підприємства дають сигнал, який
недоступний неперспективним підприємством через
велику вартість

інформація. Емісія акцій і
облігацій розглядається як
негативні сигнали
Метод максимальних зусиль
сигналізує про великий ризик,
велику недооціненість акцій
вище. Вірогідність одержати
негативну прибутковість при
такому методі нижче
Первинне розміщення акцій не
покриває всю потребу у
фінансуванні. Засоби, яких не
вистачає, добираються через
додаткові емісії

Проаналізувавши різні підходи до визначення оптимальної структури
капіталу, виділивши основні переваги і недоліки кожного підходу, можна
провести їх порівняльну характеристику (табл. 2).
Дж.К. Ван Хорн розглядає існуючі підходи до проблеми формування
капіталу, поставивши перед собою мету, виділити вплив змін в структурі
фінансування підприємства на ринкову вартість акцій. Недоліком підходу
Дж.К. Ван Хорна є те, що, розглядаючи структуру капіталу, він враховує
лише чотири способи її зміни: випуск боргових зобов’язань, викуп акцій,
емісія акцій і погашення боргових зобов’язань [3]. Схожими є точки зору
Т.В. Теплової [4] та В.В. Бочарова [2], які впритул підійшли до питань теорії
ухвалення управлінських рішень. На їх думку, реалізація довгострокових
інвестиційних проектів вимагає використання всіх можливих механізмів
залучення інвестицій.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика підходів до визначення структури капіталу
підприємства
Традиційна
модель
Наукове
Оптимальна
обґрунтування структура
визначається за
допомогою
досвіду окремого
підприємства
Наявність
Не має
обмежень
конкретних
обмежень по
формуванню
оптимальної
структури
капіталу
Облік ризиків Враховує
фінансовий і
діловий ризик
Ознака

Модель ММ
Є єдиною
науковообґрунтованою
теорією
Виведена за
умови
дотримання ряду
досить жорстких
обмежень

Компромісна
модель
Не має наукового
обґрунтування

Не має
конкретних
обмежень по
формуванню
оптимальної
структури
капіталу
Враховує ризики, Враховує ризики
Мінімізує
пов’язані із
при залученні
ризики
залученням
позикового капіталу підприємства
капіталу
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Не має конкретних
обмежень по
формуванню
оптимальної
структури капіталу

Модель
ієрархії
Не має
наукового
обґрунтування

Рекомендації
по пошуку
оптимальної
структури

Констатує
існування
оптимальної
структури, але не
дає будь-яких
чітких
рекомендацій до
пошуку даної
структури
Можливість Визначає
максимізації оптимальну
вартості
структуру
підприємства капіталу, яка
максимізує
щорічний дохід і
ціну капіталу
підприємства

Дає рекомендації
по пошуку
оптимальної
структури
капіталу

Не дозволяє
розрахувати
найкраще поєднання
власного і
позикового капіталу,
але формулює
загальні
рекомендації для
ухвалення рішень
Дозволяє
При наближенні
вибрати спосіб
заборгованості до
фінансування,
100% через
що максимізує
зростання ринкової
ринкову вартість вартості активів
активів
вартість капіталу
підприємства
підприємства
максимізується

Не припускає
будь-якого
планового
співвідношення
боргу і власного
капіталу

Не прагне до
максимізації
вартості
підприємства
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ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
На сьогодні одним із найважливіших завдань розвитку держави є
забезпечення та підвищення ефективності публічного управління на
місцевому рівні. Адже взаємозв’язок ефективного публічного управлінні та
місцевого економічного розвитку є запорукою досягнення стратегічної мети
України щодо інтеграції в європейський простір. Важливість і масштабність
завдань адміністративної реформи, необхідність удосконалення механізму
правового регулювання суспільних відносин, зокрема тих, що складаються у
сфері публічного управління України, приведення системи управління у
відповідність до сучасного рівня розвитку відносин між особою та державою
передбачає проведення глибоких наукових досліджень.
Дослідження
присвячені
тематиці
ефективності
публічного
адміністрування в Україні в даний час активно проводяться, у зв’язку із
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актуальністю означеної теми. В ході даного дослідження до уваги брались
праці та висновки вчених, дослідників та науковців, серед яких: Молошна О.
Л., Колесникова К. О., Гаврилишин Б.Д., Гарсіа Дж., Чандлер Дж.
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей публічного
управління в Ураїні.
Головна мета будь-якого управлінця в публічній чи приватній сфері досягнути максимальної ефективності, дієвості й результативності з
мінімальними затратами ресурсів, часу і зусиль. Основне ж завдання, яке
стоїть перед публічним управлінцем, відмітне від завдання бізнесового
управлінця. Якщо бізнесовий управлінець своєю діяльністю прямо впливає
на отримання прибутку певної підприємницької одиниці, то публічний
управлінець - на якість життя громадян певної адміністративнотериторіальної одиниці чи держави в цілому. Публічний управлінець дбає
про те, як найраціональніше використати публічну інфраструктуру для
виробництва публічних благ та задоволення суспільного інтересу [1].
Система публічного управління охоплює багато підсистем, а саме:
політичну, економічну, соціальну, адміністративну, правову, гуманітарну
тощо. На формування та розвиток системи публічного управління впливають
як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовнішніх факторів впливу
відносяться: геополітичне середовище, світова фінансова криза тощо. До
внутрішніх факторів відносять нестабільність соціально-політичної системи
держави.
Система публічної влади України складається з державної влади та
органів місцевої публічної влади. Місцева влада – «вид публічної влади, яка
реалізується від імені суб’єктів, які функціонують у межах певних
адміністративнотериторіальних одиниць, а також здатність її носіїв
упорядковувати поведінку мешканців цих одиниць та впливати на розвиток
місцевого життя» [3].
Публічне управління виступає як різновид соціального управління,
локалізованого в межах територіальних колективів, що має кілька рівнів
інституціоналізації: державний, регіональний і муніципальний. Як якісно
нова форма публічне управління в сучасних умовах характеризується такими
сутнісними властивостями як транспарентність, легітимність та
демократичність.
В Україні державне управління офіційно визнано як окрема наукова
галузь знань, а публічна сфера як об’єкт управління, покликаний виконувати
найважливіші функції, що забезпечують взаємодію учасників суспільного
розвитку: у визначенні суспільних інтересів і цілей розвитку; легітимізації
публічної політики; забезпеченні досягнення визначених цілей розвитку;
здійсненні контролю, у тому числі й публічного, за станом справ у всіх
сферах життєдіяльності; інформаційній просвіті громадян у публічній сфері
[1].
В Україні публічне управління може здійснюватися наступними
суб’єктами, зокрема:
25

– органом законодавчої влади (Верховна Рада України в особі апарату
надає відповідь на інформаційний запит тощо);
– органами судової влади (апарат суду надає громадянину можливість
ознайомитися із судовим рішенням на підставі Закону України “Про доступ
до судових рішень” тощо);
– Президентом України (нагороджує державними нагородами;
встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними тощо);
– органами прокуратури (здійснюють перевірку законності правових
актів, прийнятих місцевою державною адміністрацією тощо);
– іншими органами державної влади, які не входять до системи органів
виконавчої влади, наприклад Національними комісіями регулювання
природних монополій (видають ліцензії на зайняттями відповідними видами
господарської діяльності; здійснюють провадження у справах про
адміністративні правопорушення тощо);
– органами місцевого самоврядування (установлюють місцеві податки і
збори; приймають рішення про відчуження комунального майна тощо); –
суб’єктами делегованих повноважень, наприклад, громадським інспектором з
охорони довкілля (перевіряє документи на право використання об’єктів
тваринного світу, зупиняє транспортні (у тому числі плавучі) засоби та
проводить їх огляд тощо) [2, с. 55].
Варто зазначити, що діюча система публічного адміністрування в
Україні залишається неефективною, корумпованою та внутрішньо
суперечливою, що є суттєвою перешкодою на шляху до позитивних змін у
суспільстві та державі. Недостатній рівень прозорості та відкритості у сфері
державного управління, нечіткість розмежування політичної та
адміністративної сфер, недостатній професійний рівень державних
службовців, відсутність єдиної системи оцінювання їх компетентності,
низький рівень дисциплінарної відповідальності, недосконалість механізму
політичного та адміністративного контролю в системі державного
управління – всі ці фактори є деструктивними елементами в організації
ефективної системі публічного адміністрування.
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ВИДИ РИЗИКІВ У ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ризик – це економічне явище, що характеризує ступінь відхилення
планових та фактичних показників діяльності підприємства, які могли бути
спрогнозованими під час планування з певним рівнем ймовірності.
Відхилення можуть бути як позитивними, так і негативними для виробничогосподарської діяльності підприємств. На підставі наведеного визначення
можна говорити про існування ризику планування діяльності підприємства
як одного з різновидів економічного ризику.
У ході планування ризик може мати як позитивне, так і негативне
значення. До негативного впливу (ролі) ризику у плануванні можна
зарахувати:
– необхідність залучення додаткових ресурсів (фінансових, трудових,
інформаційних, матеріальних, енергетичних тощо);
– демотиватор діяльності працівників, не схильних до ризику, які
залученні до планування діяльності підприємств;
– відсутність можливості сформувати ефективні плани оптимізації
виробничо-господарського процесу у довгостроковій перспективі;
– необхідність формування альтернатив, що потребує додаткових витрат;
– ймовірність виникнення конфліктів під час планування;
– труднощі формування планових норм та стандартів;
– загроза психологічній стабільності та сумісності колективу, залученого
до планування;
– причина відхилень фактичних результатів від планових цілей.
Водночас ризик позитивно впливає на розвиток підприємства та системи
планування, а саме:
– ризик є основною причиною існування функції планування. Якщо не
було б ризику, то не виникало б необхідності прогнозувати та планувати
діяльність підприємства;
– мотиваційний фактор для працівників, схильних до ризику, які
залучені до планового процесу;
– причина
розвитку
та
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства через планування та формування проектів;
– фактор розвитку творчого, креативного мислення та використання
інтуїтивних підходів;
– причина
розробки
гнучких,
адаптивних,
координаційних,
інтеграційних, системних та глобальних планів;
– причина неперервного навчання персоналу, оскільки минулий досвід
не завжди є актуальним;
– ризик дає змогу отримати додаткові результати на етапі реалізації планів.
Значення ризику у плануванні діяльності підприємства проявляється
через його різновиди.
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На думку С.М. Ілляшенка, ризики доцільно класифікувати так: за
сферою прояву виділяють економічний, політичний, соціальний,
технологічний ризик тощо; за видами діяльності – ресурсний, виробничий,
фінансовий, інноваційний, інвестиційний, маркетинговий (комерційний),
транспортний ризик тощо; за масштабами впливу – країнний (у масштабах
країни), регіональний, галузевий ризик, ризик окремих суб’єктів
господарювання; за ступенем обґрунтованості рішень або дій – виправданий і
невиправданий ризики [1].
Н.І. Машина вважає, що найзагальніші принципи класифікації дають
змогу виділити: ризики, пов’язані з господарською діяльністю; ризики,
пов’язані з особистими якостями підприємця; ризики, пов’язані з браком
інформації про стан зовнішнього середовища, а також наводить дещо іншу
класифікацію груп ризиків: щодо масштабів вирішуваних завдань
розрізняють ризик глобальний (наприклад, на рівні держави чи регіону) і
локальний (наприклад, на рівні підприємства чи компанії); за сферою
виникнення: зовнішні і внутрішні; за рівнем прийняття рішень:
макроекономічні (глобальні) і мікроекономічні (локальні) [2].
В економічній літературі існує велике різноманіття класифікацій ризиків
залежно від класифікаційних потреб, та оскільки усі ризики тісно пов’язані із
середовищем функціонування підприємства, то їх доцільно поділяти на
ризики зовнішнього та внутрішнього середовища. Найкомплекснішу
класифікацію
ризиків
за
сферою
виникнення
запропоновано
Н.Ю. Подольчаком. До ризиків зовнішнього середовища автор зараховує
економічні, соціальні, політичні, адміністративно-законодавчі, природноекологічні та науково-технічні. Ризики внутрішнього середовища
поділяються на три великі групи, а саме ресурсні, виробничо-господарські,
комерційні [3].
В табл. 1 наведена класифікація економічних ризиків, які виникають під
час планування діяльності підприємства за наступними ознаками: рівень
планування, етапи планування, аналіз середовища, ризики формування та
вибору планових альтернатив, ієрархія ризиків.
Запропонована класифікація використовуватиметься для формування
різних стратегій на підприємстві та виборі методів зниження виділених
ризиків, оскільки вибір методу зниження ризику насамперед залежить від
його виду (типу).
Особливого значення набуває вплив економічного ризику на системи
управління загалом, їх окремі елементи, а також на взаємозв’язки між ними.
Не ставлячи під сумнів необхідність управління економічним ризиком з
метою уникнення та обмеження негативних наслідків чи використання
наявних можливостей, зауважимо, що економічний ризик все ж перебуває на
рівні потенціальному доти, доки не буде реалізований суб’єктом через
прийняття та виконання управлінських рішень.

28

Таблиця 1
Класифікація ризиків, які виникають під час планування діяльності
підприємства
Класифікаційна
Види ризиків
ознака
Рівень
Стратегічні та оперативні
планування

Сфера застосування
класифікації
Розроблення стратегічних
та оперативних планів
ризик-менеджменту та
усіх інших корпоративних
стратегій, планів
Етапи
Ризики формування планів (ризик гнучкості, Вибір та розроблення
планування
ризик конкретності, ризик досяжності, ризик методів зниження та
узгодженості, ризик системності тощо) та
оптимізації економічних
ризики їхньої реалізації (ризик зміни етапу
ризиків у ході планування
планування, ризик опору персоналу, ризик
діяльності підприємств
завищених планових цілей, ризик занижених
планових цілей тощо)
Аналіз
Ризики аналізу зовнішнього та внутрішнього Формування підходів,
середовища
середовища: ризик методик та інструментів
інструментів та методик
аналізу, ризик динамічності середовища,
оцінювання зовнішнього
ризик різноспрямованості розвитку
та внутрішнього
інструментів та середовища, інформаційні
середовища, оптимізації
ризики, інші ресурсні ризики тощо
аналізу
Ризики
Ризик відсутності альтернатив, ризик
Формування та вибір
формування та великої кількості альтернатив, ризики
альтернатив у ході
вибору
неструктурованості альтернатив, ризик
планування діяльності
планових
несвоєчасних альтернатив, ризик вибору
підприємства
альтернатив
оптимальної альтернативи тощо
Ієрархія
Корпоративні (ризик диверсифікації, ризик
Формування різних
ризиків
конкурентних позицій, ризик
стратегій на підприємстві
синергетичного ефекту, ризик інвестиційних та вибір методів зниження
пріоритетів), ділові (ризики реакції та
виділених ризиків
адаптації, ризики стратегічних ініціатив)
функціональні (маркетингу, фінансовий,
персоналу, інформаційний, інноваційний
тощо), та виробничі ризики (постачання,
виробничо-господарський, збуту, сервісу)

Тому планування економічного ризику на початковому етапі створення і
функціонування підприємства дає змогу ефективно діяти за умов
динамічності, спричинених зовнішніми і внутрішніми змінами.
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Марковська А. О.
Науковий керівник: Головчук Ю. О., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕДОБРОСОВІСНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ
РЕКЛАМОДАВЦІВ
Оскільки сучасний інформаційний простір перенасичений рекламою, у
більшості споживачів сформувався стійкий психологічний імунітет до
масивної рекламної атаки, яку вони відчувають кожен день. Але багато ще
вірять кожному побаченому білборду і скроллу або почутому з телевізора
слогану, а потім «кусають лікті», коли товар не відповідає озвученим в
рекламі якостям. А це трапляється і досить часто, навіть коли реклама
зроблена відомими копірайтерами з гучними іменами.
Питанням рекламних відносин в цілому та недобросовісної реклами
зокрема займалися такі вчені, як О. В. Кохановська, Б. В. Воєводін, Ю. І.
Зоріна.
Недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману
споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству
внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення,
замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу
розповсюдження[1].
Недобросовісною визнається реклама, яка:
– містить некоректні порівняння рекламованого товару з товарами
– інших виробників, що знаходяться в торговому обороті;
– порочить честь, гідність або ділову репутацію особи (або товару,
послуги), у тому числі конкурента;
– є рекламою товару, реклама якого заборонена цим способом, зараз або
в цьому місці або якщо вона здійснюється під виглядом реклами іншого
товару, бренду, який дуже схожий або тотожний до бренда-конкурента;
– є актом недобросовісної конкуренції відповідно до антимонопольного
законодавства [2]
Як правило, найбільш поширеними випадками недобросовісної реклами
є реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики,
тютюнових виробів, а також алкогольних напоїв, зброї, цінних паперів, тощо.
Недобросовісна реклама є надзвичайно широким поняттям, що
проявляється у різноманітних порушеннях рекламного законодавства та прав
споживачів. У Законі України «Про рекламу» міститься ряд видів реклам, які
є забороненими. Слід звернути увагу на співвідношення недобросовісної
реклами з іншими видами забороненої реклами, передбаченої Законом
України «Про рекламу», такими як прихована та порівняльна реклама.
Порушення вимог щодо способу розповсюдження характеризують
приховану рекламу, адже такий вид реклами не супроводжується
нагадуванням «На правах реклами», тобто оприлюднюється у завуальований
спосіб з метою видати таку інформацію за частину кінофільму або
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телепередачі. Прихована реклама є видом реклами, яка, в силу свого
негативного впливу на споживача, є забороненою в Україні [3].
Ще одним видом недобросовісної реклами є порівняльна реклама. Як
зазначено у ст. 7 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами,
роботами, послугами чи діяльністю іншого суб’єкта господарювання. Не
визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відомості
про товари, роботи, послуги, підтверджені фактичними даними, є
достовірними, об’єктивними, корисними для інформування споживачів [4].
До цього виду реклами також відносяться загальні ознаки, притаманні
недобросовісній рекламі. Наприклад, порівняльна реклама може завдати
шкоди особам у контексті недобросовісної конкуренції, якщо змістом
реклами є висвітлення шляхом порівняння негативних сторін конкурента.
Отже, з огляду на вищезазначене можна підсумувати, що боротися з
недобросовісною рекламою необхідно та важливо, однак у такій боротьбі
необхідно встановити правила, чіткі критерії та межі допустимого,
неухильно їх дотримуватися та поважати, запобігаючи проявам
недобросовісності як з боку учасників ринку, так і контролюючих органів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Сучасний світ стирає культурні, географічні, релігійні бар’єри між
людьми. Глобалізація та міжнародний поділ праці змушують нас дивитися на
світ як одне ціле, шукати більше спільного та стандартизувати наше життя.
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Ми опиняємося зануреними в одні системи виміру, стилі моди, користуємося
однаковими брендами, курортами, послугами.
Водночас світ продовжує зберігати значну кількість культурних
відмінностей. Вони стають перепонами у переговорних процесах, роботі
працівників компаній. Усе це породжує проблеми крос-культурного
характеру. Умовно їх можна поділити на два рівні: ведення переговорів
керівного складу; взаємодія між підлеглими.
Успіх тієї чи іншої компанії на зовнішньому ринку головним чином
залежить від того, наскільки правильно побудовані професійні комунікації із
закордонним партнером по бізнесу; як добре керівник вивчив особливості та
закони бізнесу в країні свого партнера; чи добре він знає особливості
місцевої культури для просування продукту на ринок; як враховані для цього
особливості соціального буття потенційних клієнтів, психологія поведінки
споживачів даної країни [1].
Різний характер бізнес-культур партнерів вимагає від учасників
спеціальних компетенцій. Рівень знань, уміння їх використовувати під час
зустрічей, відсутність мовних бар’єрів, дотримання правил ділового етикету з
урахуванням культурних відмінностей протилежного боку – усе це
впливатиме не лише на характер протікання переговорів, але й на долю
компанії.
Іншим напрямом поширення крос-культурних комунікацій виступає
взаємодія між підлеглими. Різноманітність культур, релігій, національностей,
що сповідують чи до яких відносяться працівники у кожній компанії, змушує
звертати на це увагу. Запровадження цієї практики на рівнях нижньої ланки –
працівників фірм – матиме позитивні результати, оскільки соціальні та
культурні уподобання працівників впливають на:
– ставлення працівника до свого робочого місця та компанії;
– пріоритетність проблем працівника;
– характер та ефективність взаємодії співробітників між собою;
– роль та сутність мотивації для співробітника;
– результативність підходів, які керівництво використовує в роботі [2].
У цьому випадку крос-культурна комунікація допоможе стерти
культурні бар’єри, відшукати спільні цілі та об’єднати працівників для
досягнення основної мети. У бізнесі дуже важливо, щоб люди оперували
одними і тими ж поняттями і були передбачуваними. Завдання побудови
ефективних крос-культурних комунікацій – це побудова таких комунікацій,
які зрозумілі всім її учасникам. Одночасно це допоможе кожному працівнику
звернути увагу на спільне, а не на відмінне в роботі команди. Формат кроскультурної комунікації може пройти певну стадію утвердження та змін як
закономірний процес розвитку. Основними причинами трансформації
формату крос-культурної комунікації можуть стати комунікативні бар’єри.
Сьогодні їх кількість в кожній окремій фірмі безпосередньо залежить від
специфіки роботи компанії. Однак спільними для усіх організацій є такі
комунікативні бар’єри [3].
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1. Рівень толерантності в колективі. Формування високого рівня
толерантності – першочергове завдання. Це допомагає забезпечити фізичну
безпеку персоналу, боротися з негативними поведінковими наслідками
терористичних загроз, поширювати принципи гендерної, сексуальної,
релігійної рівності, сприяти зростанню рівня гідності кожного члену
колективу.
2. Використання вербальних і невербальних засобів спілкування. Під
час міжкультурної комунікації людина часто не в змозі повністю засвоїти
специфіку чужої мови, адекватно розуміти не тільки слова, але й невербальну
поведінку, що супроводжується жестами, мімікою. Складності у спілкуванні
можуть мати легку форму (наприклад, відмінності мов європейської групи)
та складну (наприклад, протилежність мовних основ країн Сходу, арабського
світу, Європи).
3. Врахування etic- і emic-елементів. Крос-культурні дослідження
довели, що вираз емоцій і закономірності пам’яті є eticелементами. Однак під
час міжкультурного спілкування людина повинна знати і враховувати
ситуативні особливості, пов’язані з emicелементами. Наприклад, соціальна
дистанція між людьми – це елемент спілкування, властивий людям з різних
культур. Для певних культур тісні обійми та рукостискання з поцілунками є
нормою, для інших це може бути сприйнято як посягання на власний простір
та погані манери.
4. Тенденція розглядати світ крізь культурні фільтри. Ці фільтри є
особливим механізмом, за допомогою якого культура впливає на
комунікацію. Культурні відмінності і символіка можуть призводити до
помилок, нерозуміння і конфліктів. Дія культурних фільтрів відома усім нам
зі старих казок, в яких розповідалося про заморські країни та дивні речі, що
там відбуваються.
5. Стереотипи сприйняття і поведінки, помилки в інтерпретації
поведінки, які створюють бар’єри на шляху ефективної міжкультурної
комунікації. Інші атрибутивні тенденції, такі як спотворення інформації з
метою задоволення власних інтересів (self-serving bias), захисні атрибуції,
також виявляються в різних культурах по-різному [4].
6. Особливість міжкультурної комунікації, яка полягає в невизначеності
або двозначності щодо основних правил, за допомогою яких буде
здійснюватися інтеракція. У людей немає впевненості в тому, що правила,
якими користуються представники різних культур, ідентичні. Невизначеність
властива вербальній і невербальній поведінці.
Отже, крос-культурні комунікації посіли важливе місце в менеджменті.
Сьогодні національні ділові та корпоративні культури тісно взаємодіють між
собою. Це призводить до появи ряду проблем, що виявляються у всіх сферах
організаційної роботи. Тому головними завданнями менеджера стають
налагодження роботи, подолання комунікативних бар’єрів, поширення
етичних норм як засобу рішення проблеми, освіта. Це сприятиме
формуванню крос-культурної комунікації, яка допоможе менеджеру
вибудовувати комунікацію з бізнес-партнером з іншої культури, розвити
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здатність адаптації до швидко мінливих умов бізнес-середовища, сформувати
позитивний імідж компанії загалом.
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КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ: ДЕСЯТКА НАЙУСПІШНІШИХ
МАРКЕТИНГОВИХ ХОДІВ СВІТУ
Актуальність даної теми для підприємств, що функціонують на ринку,
важко переоцінити. Адже, якщо виходити з класифікації теорії "керування
маркетингом", запропонованої професором маркетингу Північно-Західного
університету США Ф. Котлером, то під "концепцією маркетингу"
розуміється порівняно новий підхід у підприємницькій діяльності, який
затверджує, що заставою досягнення цілей організації є визначення нестатків
і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш
ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами. [1].
Наведемо приклад десятки найуспішніших маркетингових концепцій,
які були реалізовані в ході діяльності рекламних компаній відомих світових
брендів.
Почнемо із тонізуючого та стимулюючого – з енергетиків. У XIX ст. в
США та Європі тільки почав виходити на ринок напій «RedBull», бренд
якого був на той час ще маловідомим. Більш відомі енергетики – «Pepsi»,
«Labatt», «Coca-Cola» та «Molson» - складали йому достойну конкуренцію.
Позиціонування у всіх товарів цієї категорії було однаковим: тонус,
стимуляція, підвищення працездатності. Маркетолог Дитріх Матешиц, який
займався
просуванням
напою
«RedBull»,
для
покращення
конкурентоспроможності свого товару запропонував штучно підвищити ціну
в два рази, в порівнянні з конкурентами – зменшити об’єм тари; розміщати
напої в магазинах в нестандартних для них місцях [2].
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Головною проблемою батьків, які люблять побалувати своїх дітей, були
карамельні цукерки. Ця проблема вирішилась з появою в магазинах
льодяників на паличці (яка спочатку була дерев’яною) - «Chupa Chups». Цю
концепцію придумав Енріке Бернат, а дизайн логотипу фірми розробляв сам
Сальвадор Далі. З тих пір «Chupa Chups» знають і люблять в усьому світі [2].
Компанія «ІКЕА» поступово почала з’являтись на ринку США. В той
час обсяги продажу її продукції залишали бажати кращого. В ході
маркетингових досліджень були виявлені певні проблеми, у зв’язку з якими
підприємство почало виготовляти меблі, що мали більші габарити та займали
більшу площу. В результаті кількість одиниць продукції значно зросла [2].
Всі ми знайомі з рекламою, мета якої – захопити увагу споживача
чимось провокаційним. Мало хто знає, що найперша реклама такого типу
була застосована разом із випуском продукції «Camel». Тютюнова компанія
швидко усвідомила, щ зображення верблюда на пачці – не лише яскрава та
запам’ятовуюча картинка, але й чудовий засіб для проведення рекламних
акцій. Ці рекламні акції були настільки успішними, що майже всі любителі
тютюну спробували «Camel» [2].
Як змусити покупця споживати в два рази більше? Просто покажіть
йому рекламний ролик, де люди, миючи голову, наносять шампунь два рази
чи беруть одразу дві таблетки при сильному кашлі. Аналогічний
маркетинговий хід використовує і марка жувальних гумок «Орбіт» [2].
Найбільш вдалу стратегію використала компанія «Pepsi»: в той час, коли
конкуренти продавали свої напої по 170 мл, «Pepsi» тиражувала тарою по
340 мл, при чому ціна була однаковою. Такий сильний демпінг ціни значно
підвищив обсяги продажу [2].
Далі від газованих напоїв перейдемо до більш міцних: горілка «Absolute
Rent Bravin» («Абсолютно чиста горілка»), що почала виготовлятись в 1879
році і вирізнялася, дійсно, чистим методом ректифікації. Просуванням даного
напою зайнявся Ларс Ліндмарк, який вирішив приваблювати споживачів
формою пляшки, прототипом якої стала пляшка від швецької мікстури [2].
Шоколадні батончики «SNIKERS» прийшли на український ринок в
1992 році. Спочатку їх позиціонували як закуску, яка зможе замінити
повноцінний обід. Споживачі довгий час не могли зрозуміти, як одним
батончиком можна замінити прийом їжі, тому брали «SNIKERS» просто як
десерт до чаю. Згодом бренд перейшов до іншого власника, і його
перепозиціонували для підлітків, оскільки вони якраз надають перевагу
шоколаду. Такий прийом допоміг підняти кількість продажів даного
продукту [3].
Компанія «Tefal» протягом довгого часу вважала, що головним
пріоритетом їхніх сковорідок з тефлоновим покриття був факт приготування
без олії. З часом виявилось, що реальною причиною покупки цих сковорідок
є те, що вони легко миються, адже їжа не прилипає до поверхні. В результаті
компанія змінила склад своєї реклами, що стало передумовою їхнього успіху
[3].
В якості фінального акорду варто розказати про марку сигарет
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«Marlboro», яка вперше ввела «фліп-топи» - пачки з відкриваючимся верхом.
Справа в тому, що більшість споживачів брали сигарети з пачки, не
витягуючи її з кишені, при цьому не було назви бренду, що стало не вигідним
самій компанії. Цю проблему вирішили розв’язати введенням такої пачки,
таким чином, «Marlboro» змушує своїх покупців демонструвати назву бренда
та упаковку, що позитивно вплинуло на продаж [3].
Отже, як бачимо, маркетингові концепції відіграють значну роль у
просуванні всіх видів товарів різних груп, що ще раз свідчить про важливість
дослідження ринку та його середовища, виявлення та детального аналізу
потреб споживачів.
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ФІРМИ
Отримання високого результату, який забезпечується через мінімальні
витрати і втрати – чи не найважливіша ціль кожного підприємства на
сучасному ринку. Саме таку майстерність скорочення витрат в реалізації
ефективних дій передбачає організаційна стратегія. Частиною організаційної
стратегії є маркетингова стратегія, функції якої полягають у визначенні
існуючих або потенційних товарних ринків, а також вона дозволяє
контролювати попит на продукцію, підвищувати його, спостерігати яку долю
ринку займає товар, який виробляє підприємство.
Бренд – це те, що стоїть за логотипом, це – результат тривалих і
послідовних зусиль. Якщо зовсім просто, то бренд – це створений імідж
компанії в результаті спрямованої комунікації про ідею, характер, цінності,
які стоять за логотипом. Коли невідома компанія виходить на ринок, у неї ще
немає бренду, а є тільки оформлений продукт, торгова марка і бажання
відвоювати якусь частку ринку.
Класична теорія маркетингу свідчить, що ідея, закладена у бренд
компанії, повинна відповідати якійсь базовій потребі клієнта. Питання в
тому, на які саме потреби варто орієнтуватися. Відповідно до піраміди
Маслоу можна легко сформувати мотивацію клієнта і таким чином потім
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будувати бренд навколо цієї мотивації. Ту ж піраміду Маслоу можна
розділити на дві принципово різні частини: на основі одних потреб
формується мотивація уникнення (не хочеться жити в злиднях, не хочеться
бути вигнанцем, не хочеться відчувати страх і т.д.) і мотивація досягнення
(хочеться самореалізуватися, і це почуття приведе до задоволення інших
потреб, які стоять нижче). До останнього часу більшість фірм орієнтувалися
на перші 4 рівня піраміди Маслоу, обіцяючи взяти на себе клопоти щодо
забезпечення безпеки, зберегти досягнуті результати. Це було цілком
виправдано, тому що клієнту було потрібно саме це. Але сьогодні мають
місце тенденції брендингу для клієнтів з новим типом мислення,
орієнтованих на мотивацію досягнення. Для яких важливо не зберегти, а
використовувати досягнуте для масштабування соціального ефекту, не
боятися опинитися за бортом, а вкладатися в реалізацію свого потенціалу.
Дуже важливими при цьому є емоції, які виникають у клієнтів при взаємодії з
певними товарами. У цієї аудиторії зовсім інші цінності, і вона буде
налагоджувати партнерські відносини із сервісними компаніями нового типу,
які активно користуються емоційним брендингом [2].
Як правило, розробники бренд-стратегій намагаються скласти перелік
максимальної кількості споживчих вигод. Їх доцільно об’єднати у декілька
(два, три або навіть чотири) головних напрямів мотивацій, які відображають
способи відбору інформації та ставлення клієнтів до брендів певної товарної
категорії. Такі напрями можна використовувати для порівняння і вибору
альтернативних варіантів бренд-стратегій. При формуванні маркетингової
стратегії фірми особливу увагу потрібно звернути на емоційний брендинг.
Термін «бренд», який прийшов в українську мову з англійської, має
цілий ряд значень. Його буквальний переклад − фабрична марка, клеймо
виробника. З давніх часів бренду удостоювався лише високоякісний товар.
Предмет, що таврується, виділявся серед аналогічних, набуваючи
індивідуальності. Продукція з брендом завжди продавалася за вищою ціною.
За оцінками фахівців ціна товарів на світовому ринку, маркованих брендом
вище на 15–25%, ніж немаркованих. Відповідно, брендинг – це процес, в
ході якого у цільової аудиторії формується певний образ об'єкта. Творець
теорії брендинга, найбільший фахівець в області реклами й маркетингу Д.
Огілві (2001 р.) називає брендом невідчутну суму властивостей продукту:
його імені, упаковки, ціни, історії, репутації і способу рекламування [1, с.
124]. У більшості випадків брендинг ставить метою збільшення обсягів
продажів. Досягається це за рахунок підвищення інтересу до продукції і, що
найважливіше, сприятливого образу торгової марки. Сьогодні все частіше під
однією маркою випускається кілька товарів. Наприклад, американська
компанія CAT, спеціалізується на випуску будівельної техніки, передала
права на використання свого бренду маловідомому британському
виробникові мобільних пристроїв. У результаті на ринку з'явився телефон
CAT, асоціюється з високою продуктивністю і надійністю. Але не завжди
такий метод просування ставить за мету саме комерційний успіх. Зокрема,
брендинг може бути спрямований на створення сприятливого образу у
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місцевого населення. Для цього можуть використовуватися такі ж
інструменти маркетингу, що й на споживчому ринку. Що стосується
емоційного брендингу, то даний рух з’явився в 2001 році, коли відомим
французьким рекламістом Марком Гобе була запропонована зовсім
неочікувана для публіки стратегія створення бренда. Він визначив просту,
але революційну зміну: в центрі стратегії бренда стоїть споживач, а не
продукт. Він знайшов шлях до повністю нового виду мислення та показав як
бренди можуть зворушити людей глибоко на рівні почуттів та емоцій.
Стратегія Емоційного брендингу булла успішно здійснена агентством Марка
Гобе «Degrippes Gobe» з деякими всесвітними найбільш улюбленими
марками на внутрішньому та глобальному рівнях. Компанії Coca-Cola, Estee
Lauder, AOL та інші вже визнали силу концепції та використали її із великим
успіхом, щоб оживити свої бренди.
Концепція емоційного брендингу дозволяє використовувати унікальні
стратегічні, візуальні, тактичні та вербальні інструменти, які створюють
багату індивідуальність, яка дозволяє бренду виділитися та завоювати серця
людей. Основне визначення процесу емоційного брендингу Марка Гобе
засновано на чотирьох принципах, таких як взаємність відношення,
емоційність сприйняття, наявність уяви та бачення. Взаємність відношення
означає бути в тісному контакті та показувати свою повагу тому,
ким
дійсно являється споживач, надавати йому необхідний емоційний досвід. Є
багато критичних змін в тенденціях споживача, відносинах та поведінці, які
глибоко зачіпають брендові сподівання. Чуттєве сприйняття є інтенсивно
досліджуваною областю та потенційним напрямом для розвитку брендів у
XXI столітті. Дослідження показують, що пропозиція «мільтисенсорного»
бренда може бути неймовірно ефективним інструментом брендингу.
Забезпечивши споживачам чуттєве сприйняття бренду, можна отримати
емоційний зв'язок, що запам'ятовується та створює лояльність та
прихильність. Простіше кажучи, емоційний брендинг - формування
довірчого зв'язку з цільовою аудиторією. За допомогою роботи емоційного
брендингу споживачі починають асоціювати компанію або окремі її товари з
деякими своїми відчуттями [3].
Таким чином, найсильніший брендинг — це враження, які професіонали
можуть справити на кожного клієнта. Клієнтські взаємодії, які вони
здійснюють, робочий продукт, який постачають, презентації, які проводять, а
також статті, які вони пишуть, та інформація, яку поширюють за межами
фірми, важливіші для перспективи брендингу, ніж будь-які маркетингові
програми, що ви здійснюєте. Саме тому емоційний брендинг стає все
популярнішим при розробці маркетингової стратегії підприємства.
Емоційний брендинг - формування довірчої зв'язку з цільовою аудиторією.
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МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ
УДОСКОНАЛЕННЯ
Головною умовою сталого і ефективного функціонування економіки
країни є постійне вдосконалення діючих систем управління підприємствами
на базі використання сучасних досягнень менеджменту і підприємництва. У
зв’язку з цим важливого значення набуває вирішення як теоретичних, так і
практичних проблем управління трудовою діяльністю персоналу із
застосуванням нових соціально-економічних методів мотивації праці, що
надали б змогу підвищити зацікавленість робітників продуктивно і якісно
працювати на підприємствах різних галузей економіки.
Висока мотивація персоналу – це найважливіша умова успіху
підприємства. Жодне підприємство не може досягти успіху без настрою
співробітників на роботу з високою віддачею, без високого рівня
прихильності персоналу, без зацікавленості членів підприємства в кінцевих
результатах і без їх прагнення внести свій внесок в досягнення поставленої
мети.
Успіх діяльності людини значно залежить від мотивації. Чим вищим є
рівень мотивації (чим більше факторів спонукають людину до діяльності та
чим більша їх сила), тим більше зусиль людина прикладе для досягнення
успіху. Високомотивовані працівники більше працюють, і як правило,
досягають кращих результатів. При управлінні мотивацією на підприємствах
необхідно враховувати, що люди з більшим ступенем мотивації працюють
продуктивніше не залежно від рівня їх здібностей чи навичок.
В екoнoмiчнiй лiтературi пoняття “мoтивацiя персoналу” трактується пoрiзнoму, хoч бiльшiсть визначень багатo в чoму схoжi. На думку oдних
автoрiв, мoтивацiя – це свiдoме прагнення дo певнoгo типу задoвoлення
пoтреб, дo успiху. Iншi автoри пiд мoтивацiєю рoзумiють усе те, щo активiзує
дiяльнiсть людини[1].
Мoтивацiя – сукупнiсть управлiнських дiй, спрямoваних на спoнукання
себе та iнших працiвникiв до дoсягнення oсoбистих цiлей. Сутність мотивації
полягає в тому, щоб персонал фірми виконував роботу відповідно до
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делегованих йому правами і обов'язками, згідно з прийнятими
управлінськими рішеннями[6].
Існує дуже багато способів впливу на мотивацію конкретної людини,
кількість яких лише поповнюється. Важливим є те, що способи забезпечення
ефективного впливу на мотивацію трудової діяльності людини не є сталими.
До того ж один і той самий чинник, що на сьогодні мотивує конкретну
людину до ефективного виконання своїх обов’язків та продуктивної
діяльності, вже завтра може сприяти зниженню цих мотиваційних настанов.
Тому це лише підтверджує необхідність та важливість вивчення потреб
конкретної людини, її настанов, бажань, пріоритетів для розроблення дієвих
заходів впливу на поведінку кожного працівника[3].
Якщo рoзглядати мoтивацiю з позиції oтримуваних благ, тo вoна буває
двoх видiв: матерiальна i нематерiальна. Цi види мoтивацiї кoмплекснo
застoсoвуються для пiдтримання її дiєздатнoстi загалом. Залежнo вiд рiвня
управлiння, спiввiднoшення матерiальних i нематерiальних видiв мoтивацiї
змiнюється.
Методи матеріальної мотивації є дуже дієвими в нашій країні, оскільки
для більшості працівників робота – це джерело доходу та спосіб
забезпечення сім’ї. Тому при застосуванні таких методів працівники будуть
намагатися робити все, аби ефективно виконати роботу та отримати
додаткові гроші та премії[2].
Керiвництву пoтрiбнo звертати oсoбливу увагу на зарплатню
працівників. Саме грoшoва винагoрoда є базoю для задoвoлення oснoвних
пoтреб людини. Звiдси виснoвoк: щo вищий її рівень, то бiльше задoвoлений
персoнал, oтже, бiльш надiйний, вiрний та ефективний. Зарoбiтна плата має
найбiльше значення для мoлoдих працiвникiв. Для людей середньoгo вiку
вoна такoж важлива, але не настiльки, як для мoлoдi. Для категoрiї
працiвникiв старшoгo вiку рoзмiр зарплатнi має найменше значення. Це
мoжна пoяснити тим, щo з вiкoм значення матерiальних пoтреб зменшується,
тоді як мoральних, навпаки, зрoстає. Тoбтo зi збільшенням вiку зрoстає
значення таких чинникiв, як ставлення керiвництва та сoцiальнoпсихoлoгiчний клiмат у кoлективi[5].
Нематеріальна мотивація відіграє не менш важливу роль у ефективності
функціонування системи мотивування персоналу. Нематерiальна мoтивацiя –
це кoмплекс захoдiв, який забезпечує прoцес спoнукання себе та iнших
працiвникiв, спрямoвуючи на дoсягнення oсoбистих цiлей та цiлей
oрганiзацiї без видавання спiврoбiтнику гoтiвки чи безгoтiвкoвих грошей[1].
Усi нематерiальнi метoди мoтивацiї пoдiляють на двi групи:
oрганiзацiйнi та мoральнo-психoлoгiчнi.
Дo oрганiзацiйних метoдiв мoтивацiї належать:
мoтивацiя участi працiвникiв у справах фiрми;
прoграми прoфесiйнo-квалiфiкацiйнoгo рoзвитку рoбoчoї сили,
кар'єрне зрoстання, мoтивацiя перспективoю;
пoсилення дiяльнoстi засoбiв масoвoї iнфoрмацiї i вихoвання;
40

рoзрoблення i впрoвадження принципiв кoрпoративнoї культури
тощо.
Мoральнo-психoлoгiчними метoдами пoсилення трудoвoї мoтивацiї є:
усне вираження пoдяки керiвниками;
вираження пoдяки у фoрмi друкoваних oгoлoшень, на дошках
oгoлoшень, пo радio тощо;
фoтoграфiї на дoшках пoшани, у музеях, у буклетах тощо;
пoвага i дoвiра;
схвалення i пiдтримка;
спiлкування спiвпрацівників[4].
Метод примусової мотивації також використовується в нашій країні, але
є не таким дієвим, як попередні. Хоча колектив і впливає на кожного
окремого свого члена, проте в даному випадку він не достатньо дієвий,
оскільки члени колективу не завжди мають спільні інтереси та добре
взаємодіють між собою. Тому якщо мотивація одного з них не дієва, то
страждає увесь колектив, який хоч і намагається впливати на цю особу, проте
це не завжди виходить.
Соціальна мотивація є досить дієвою при її правильному застосуванні.
Якщо працівник, на якого вона спрямована, переймається результатами своєї
діяльності і намагається не заплямувати свою репутацію перед керівником,
то цей метод є дуже ефективним. В Україні цей метод використовується дуже
активно. Прикладом такого використання є багато компаній, серед яких:
«Київстар», «МТС» та інші[2].
Створення на підприємстві дієвої системи мотивації повинно базуватися
на таких основних принципах:
формування гармонійного виробничого колективу;
вдосконалення взаємовідносин між працівниками;
сприйняття працівника як особистості, повага до особистості, її
потреб і інтересів;
створення безпечних, комфортних умов праці;
створення умов та надання однакових можливостей для
професійного росту працівників;
застосування об'єктивних критеріїв оцінки працівника та
результатів його праці;
справедливий розподіл доходів, участь працівників у прибутках;
залучення працівників до управління виробництвом;
турбота про соціальний розвиток колективу.
Якщо говорити в цілому, то в Україні існують певні труднощі з
мотивуванням персоналу. Це, перш за все, пов’язано з тим, що найбільш
дієвими інструментами мотивації у нас є фінансові, проте більшість
керівників прагнуть не витрачати кошти на мотивування персоналу. Тому
частіше використовують певні санкції за невиконання завдання. Винагороди
та різного роду премії також трапляються, але призначені для найкращих
працівників. Нематеріальна мотивація у нас також використовується, але
меншою мірою, оскільки є менш дієвою. Хоч на підприємствах і створюється
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певна культура та традиції, що сприяє ефективному виконанню роботи, проте
фінансові виплати – найкращий стимул для українців, оскільки заробітні
плати порівняно з цінами зростають меншими темпами.
Отже, система мoтивацiї персoналу є oснoвoю успiху oрганiзацiї. Щoб
дoсягти відповідних результатів, система мотивування персоналу має бути
налагоджена на усiх рiвнях управлiння oрганiзацiєю із забезпеченням
взаємoдiї.
Таким чином, розробка ефективної діючої системи мотиваційної
винагороди працівників, дуже актуальна, оскільки результат її впровадження
прямо пропорційно відображається на ефективності діяльності підприємства.
Зараз в умовах нестійкого фінансового положення більшості підприємств
особливу увагу слід приділяти нематеріальному стимулюванню, створюючи
гнучку систему пільг для працівників, наприклад: визнавати цінність
працівника для організації, надавати йому творчу свободу; застосовувати
програми збагачення праці; використовувати гнучкий графік, неповний
робочий тиждень; встановлювати працівникам знижки на продукцію, що
випускається компанією.
До кожної людини потрібен персональний підхід для визначення того,
що його мотивує в роботі і саме на це робити акценти. І лише тоді можна
чекати успіху і високих результатів від співробітника.
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МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ: ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ
У сучасних умовах реформування серед основних напрямів є система
менеджменту освіти в Україні, визначення компетенцій, повноважень і
відповідальності органів управління всіх рівнів, забезпеченні їхньої
взаємодії, у процесі переходу від розпорядчого до регулюючого управління
системою освіти, розвиток державно-громадських форм управління освітою.
Проблеми у сфері управління і менеджменту освіти розглядалася
зарубіжними і вітчизняними дослідниками: О.Власова, В.Красняко,
О.Краєвська, В.Андрющенко, В.Кремень, М.Ларіонова, М.Локшина.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів
інноваційного розвитку менеджменту освіти.
Реформування системи освіти в Україні відбувається під впливом
поглиблення світових міжрегіональних диспропорцій, глобальною світовою
економічною та соціальною кризою, усе це потребує вивчення інноваційних
факторів впливу та вироблення нових механізмів менеджменту освіти.
У наш час навчальний заклад повинен витримати удари кризових явищ у
країні – тобто вижити; адаптуватись до нових перетворень у державі – тобто
функціонувати; оновлюватись, удосконалюватись, модернізуватись – тобто
розвиватись. Науковці та практики одностайно наголошують на
парадоксальності ситуації, що склалась: щоб розвиватись, заклад повинен
вижити; щоб вижити, йому належить докорінно змінитись, тобто
впроваджувати певні інновації.
Інноваційна діяльність в освіті виявляється передусім в оновленні та
освоєнні нового змісту освіти, що пов’язано з освоєнням теорії і практики
ринкової економіки, нових процесуальних умінь, розвитком здатностей
оперувати інформацією та творчого вирішення проблем. Увага
зосереджується на впровадженні оновлених інтегральних курсів, розробленні
раціональних міждисциплінарних зв’язків, розширенні методичних пошуків,
переорієнтації змісту навчання із запам’ятовування матеріалу на формування
здатності його використовувати, вмінь самонавчання.
Інноваційний менеджмент виник на підґрунті досягнень різних наук
(управління, економіки, психології, педагогіки, соціології), які сформували
теорії та нагромадили позитивний досвід про творчу активність особистості,
науково-технічний прогрес, методи удосконалення, мотиви діяльності. Він
покликаний забезпечити реалізацію стратегічних цілей організації через
інноваційні процеси.
В інноваційному процесі використовують традиційні види контролю та
оцінювання, а саме: початковий, поточний та кінцевий. Контроль та
оцінювання результатів інноваційного пошуку відбуваються лише на основі
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розроблених критеріїв та показників, динаміка змін яких дає підстави для
аналізу. Важливу роль у системі контролю та оцінювання має діяльність
незалежної експертної групи. Їх ефективність підвищиться за умов
урахування стратегічних перспектив реформування галузі, особливостей
розвитку освіти регіону та її відповідності ідеям інноваційної програми;
забезпечення достовірності, мобільності, надійності та гнучкості механізмів
контролю та оцінювання; наявності двосторонньої комунікації між
суб’єктами
інноваційної
діяльності;
упровадження
інформаційноуправлінської системи контролю та оцінювання; використання методів
стимулювання [1].
Узагальнення результатів інноваційного пошуку здійснюється на основі
аналізу, мета якого – вироблення рекомендацій щодо вдосконалення
управління інноваційними процесами з урахуванням реального стану
впровадження нововведення, можливостей подальшого розвитку та
отримання позитивної оцінки.
Мета управління закладом освіти – забезпечення його оптимального
функціонування, переведення функціонування навчального закладу на більш
високий якісний рівень, тобто створення умов для його розвитку.
Головною передумовою розвитку закладу освіти є усвідомлення його
необхідності, невідкладності керівником.
Основні принципи відбору інновацій: перспективність, інтенсифікація,
динамічність, гнучкість, демократичність, гуманність, інтегративність,
реалістичність, цілісність, керованість, економічність, актуальність.
Тому для впровадження інновації необхідно, по-перше, визначитись зі
здатністю педагогів до творчої роботи взагалі, по-друге, довести необхідність
змін та, по-третє, запропонувати досконалу моніторингову систему
інноваційного процесу в навчальному закладі.
Серед основних ознак інноваційного закладу освіти виділяємо
наступні: 1)постійне оновлення даних процесів, що дають позитивні рез
ультати; 2) інноваційну культура закладу; 3) виконання керівником
специфічних функцій – прогнозування, формування мети, планування,
організації, координації, активізації, контролю, духовного розвитку [3, С.
260].
До сучасного інноваційного менеджменту в теорії управління
інноваціями в освіті належать: маркетинг інновацій (передбачає вивчення
ринку споживачів інновацій, їх запитів, інтересів; розробку системи дій з
реалізації інновації, забезпечення її рекламою, організацією “паблік
релейшнз”); інжиніринг інновацій (означає проектно-консультаційні послуги
щодо розробки проектів, програм, упровадження інновацій); реінжиніринг
інновацій (означає інженерно-консультаційні послуги, які передбачають
проектування діяльності для досягнення кардинальних, рішучих змін);
бенчмаркінг інновацій (являє собою засіб вивчення діяльності конкурентів з
метою використання позитивного досвіду); бранд-стратегію інновацій
(означає управління реалізацією інновації, просування її на ринку попиту,
формування свідомості споживачів нового продукту); фронтування
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інноваційного ринку (передбачає захоплення або відвойовування ринку
діяльності інших організацій) [2].
Отже, інноваційний менеджмент сприяє системній інноваційній
діяльності, створенню єдиного інформаційного поля про інноваційну
діяльність, підвищенню інноваційної компетентності та інноваційної
культури педагогів, формує сприятливий інвестиційний клімат і
конкурентоспроможність навчального закладу.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
В останні роки в період інтеграції України в Європейський Союз
відбувається поглиблення зовнішніх зв’язків з Німеччиною, які формувались
на протязі декількох століть. Саме тому, на нашу думку, сьогодні є важливим
з’ясуватии причини поглиблення даних зв’язків та проаналізувати їх
поточний стан.
Дане питання досліджували такі вчені: Кудряченко А., Кулінич І.,
Мартинов А. Ю., Химинець В. В., Хоружий Г. Хохлачов В., та інші.
Провідне положення Німеччини на Європейському континенті, її
політичний вплив і економічна могутність, а також високий ступінь впливу
цієї держави на інтеграційні процеси в Європі об’єктивно визначають
доцільність будувати відносини України з Німеччиною як стратегічні.
В цілому, історики виділяють три основних етапи становлення
українсько-німецьких зв’язків:
 початковий, який характеризується налагодженням головних
загальнополітичних відносин обох країн (1990 1993 р. р.);
 створення документальної бази, підписання безлічі угод про
співпрацю (1993  1998 р.р.);
 конкретизація напрямків взаємодії між країнами на найвищому рівні
(1998р. – дотепер).
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У наш час нову Німеччину приваблює Україна та розширення
співробітництва з нею, що розглядається її політиками як стабілізуючий
чинник. Про це наголошувалось під час офіційного візиту до Бонну
президента України у лютому 1992 р. Однак під час того візиту не було
укладено угод, визначалися лише можливі напрямки співпраці на майбутнє
[1, с. 7].
Слід зазначити, що Німеччина надає значну підтримку Україні у
відносинах з ЄС, НАТО, РЄ, Міжнародним валютним фондом (МВФ) та
Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) [4, c. 268].
Щодо України, то вона виступає основним донором постачання дешевої
робочої сили за кордон. На сьогодні Україна продукує найбільше трудових
мігрантів серед країн-донорів пострадянського простору. Цей показник
особливо тривожний на тлі депопуляції українського етносу – низької
народжуваності й високої смертності. На сьогодні, за різними джерелами, за
кордоном перебуває понад 7 млн. громадян. Основна кількість наших
мігрантів зосереджена в країнах Європи. У Німеччині, за даними
Федерального відомства статистики, проживає близько 123 тисяч громадян
України. Ще декілька десятків тисяч українців, які багато років проживають
тут, вже отримали громадянство Німеччини [2].
У наш час німецька влада відчуває дефіцит на ринку праці, саме тому
вона
вирішила
послідувати
прикладу
поляків
та
значно
спростити працевлаштування громадян з держав, які не входять до ЄС.
В аспекті зовнішніх торговельно-економічних відносин між Україною і
Німеччиною для оцінки сучасного стану відносин, слід проаналізувати
показники двосторонньої торгівлі товарами та послугами за останні роки.
Інформацію наведено в таблиці 1 відповідно до даних Держстату.
Таблиця 1 - Показники двосторонньої торгівлі товарами та послугами
між Україною та Німеччиною
Показник
Товарообіг
Експорт
Імпорт
Сальдо

2016 рік
4 691,6
1413,2
3278,4
-1865,2

2017 рік
5 956,4
1642,8
4313,6
-2670,8

+/-,
млн. дол. США
1 264,8
229,6
1 035,2

+/-, %
27,0
16,2
31,6

Отже, у сфері торгівлі товарами протягом 2017 р. було досягнуто
високих темпів зростання товарообороту. Зокрема, обсяги експорту
вітчизняних товарів до Німеччини зросли на 19,9% і сягнули більше
1,2 млрд.дол.США, водночас імпорт німецької продукції зріс на 33,7% до
майже 4,1 млрд. дол. США. Відповідно двосторонній товарообіг збільшився
на 30,1% до позначки у більше ніж 5,3 млрд. дол. США. Сальдо зберігає
негативне значення і склало близько 2,8 млрд. дол. США [3].
Найсильнішими драйверами зростання української експортної продукції
до Німеччини були сільськогосподарські продукти з плюс 69%, металургійні
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вироби зі збільшенням на 57%, а також вироби хімічної промисловості 
39%.
Німецька сторона відзначає наявність значного потенціалу для
нарощування
німецькоукраїнського
співробітництва
у
торговельноекономічній та інвестиційній сферах, зокрема в енергетиці,
сільському господарстві, інфраструктурі, біотехнологіях тощо.
Водночас в Україні існує низка проблем, які перешкоджають ефективній
співпраці, а саме:
 загальна законодавча нестабільність і ненадійність правової системи;
 несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стабільності та
прозорості;
 інвестиційний податок 20 %;
 високий рівень бюрократії та корупції;
 проблеми із поверненням ПДВ німецьким експортерам;
Підводячи підсумки, можна стверджувати, що є всі підстави
сподіватися, що подальший розвиток українсько-німецьких зв’язків буде не
менш динамічним. Запорука цього  історія плідної співпраці на сучасному
етапі, досягнутий високий рівень взаєморозуміння між народами, спільні
інтереси у розбудові мирної та стабільної Європи, прагнення урядів двох
країн впевнено, крок за кроком йти курсом утвердження стабільного
партнерства, взаємного розв'язання проблем.
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У науковий обіг було введено поняття «людський капітал» як сукупність
якостей, навичок, здібностей і знань людини, які використовуються ним у
виробничих (для отримання доходу) чи споживчих цілях.
Людський капітал, так само як і фізичний капітал, являє собою благо
тривалого користування, але він може морально застарівати, фізично
зношуватися, причому морально застарівати він може ще до того, як
відбудеться його фізичний знос, його цінність може рости і падати, в
залежності від змін виробничих факторів і в попиті на їхні спільні продукти
[1, c. 64].
Існують багато чинників суспільного прогресу, які забезпечують
розвиток держави, як в економічному, так і в суспільному житті. Розглянемо
більш детально економічну та промислову діяльність Вінницької області
перспективи.
Понад 65% всієї промислової продукції припадає на обробні галузі, 34%
на обслуговуючі виробництва, які займаються енерго-, тепло- та
водопостачанням, і тільки біля 2% - на видобувну промисловість. Така
ситуація пояснюється низькою забезпеченістю регіону власними
мінеральними та лісовими ресурсами. В той же час у структурі обробних
галузей значно домінує виробництво харчових продуктів та напоїв (76%), що
зумовлено як розвиненим АПК, так і занепадом за часи незалежності інших
галузей. Такими є машинобудування (3,9%), хімічна промисловість (3,3%) та
обробка деревини (2,9%), металообробка (1,6%), легка промисловість (1%),
целюлозно-паперове виробництво (0,4%) [2, c. 66].
З видобувних галузей Вінниччина виділяється з поміж інших регіонів за
видобутком гранітів, каолінів, пісковику (1,5%).
Продовольчий ринок і, відповідно, харчова промисловість, знаходяться
під постійним впливом багатьох чинників: макроекономічних, технікотехнологічних, фінансових, інституційних, інноваційних та ін. Економічні
процеси, що відбувалися в країні впродовж 19902016 років значно змінили
їхній стан. У промисловому виробництві основних харчових продуктів,
починаючи з 90-х років, переважала стійка тенденція до зниження.
Найбільше реагували на кризові явища виробники м'ясо-молочних продуктів,
цукру, борошна, хлібобулочних виробів, що зумовлено невиваженою
політикою держави в цих галузях, наявністю недостатніх обсягів та якості
сировини, неповним використанням виробничих потужностей, зниженням
чисельності населення країни тощо. Незважаючи на спад обсягів
виробництва харчових продуктів протягом минулих років, у 2016 році в
загальному обсязі реалізації промислової продукції найбільша частка
припадала на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
(21,6%). Усього в 2016 році було реалізовано продукції харчової
промисловості на 381 млрд грн (без ПДВ та акцизу). Початок 2017 року
характеризується
покращенням
економічних
результатів
харчової
промисловості: за даними Міністерства аграрної політики та продовольства
України, у січні 2018 року галузь реалізувала продукції на 31 млрд грн без
урахування акцизу і ПДВ, що на 24,7% більше ніж у січні 2016 року.
48

Іншою важливою галуззю спеціалізації виявилась легка промисловість, а
саме трикотажна та швейна.
На основі покладів сировини та наявності попиту на продукцію гарно
розвивається промисловість будівельних матеріалів. Найбільше регіон
спеціалізується на видобутку каоліну та каолінових глин, виробництві цегли
керамічної, гальки, гравію, щебню, будівельного каменю, штучного каменю,
блоків та цегли з цементу, збірних конструкційних елементів для житлового
будівництва. Базовою галуззю є сільське господарство, яке постачає
сировину для комплексу галузей харчової промисловості, а також видобувна
галузь (видобуток каоліну, гранітів, вапняку та пісковику).
До однозначних негативів належить втрата спеціалізації у галузях
машинобудування та хімічної промисловості. Адже саме у сфері
машинобудування найактивніше розвиваються передові наукоємні
технології, які дають можливість зберегти у регіоні кваліфіковані кадри.
Звичайно, існують окремі види продукції, за якими регіон лідирує в Україні
(геодезичні комплекси «Дельта», деякі типи верстатів, табельна зброя), але
потужні комплекси виробництв мікроелектронної та електротехнічної
продукції в обласному центрі фактично втрачено. Також була зупинена
діяльність
підшипникового
заводу
в
обласному
центрі.
Хоча найбільша прибутковість характерна для підприємств галузей
спеціалізації та машинобудування. Найнижча – для обслуговуючих та
допоміжних галузей.
Також Вінницька область розвивається у сферах невиробничої
діяльності.
Невиробнича сфера є молодою частиною господарства області, але вона
є найстрімкішою. У Вінницькій області функціонує понад 25000 суб’єктів
єдиного Державного реєстру підприємств і організацій, серед яких оптова і
роздрібна торгівля становлять (22,5%), будівництво (5%).
Економіка Вінницької області переживала глибокий спад у перше
десятиліття української незалежності, який досяг свого апогею у 1998-1999
роках. З того часу почався поступовий вихід із кризи, причому зараз темпи
розвитку господарства в деяких галузях можна назвати значними, а
економічну політику та прийоми вирішення господарських проблем
обласною владою – успішними.
Слід зазначити що, розвиток виробничих та невиробничих сфер
діяльності сприяє зростанню продуктивності праці й ефективності
виробництва і тим самим впливає на зростання матеріального добробуту
людини та економічне зростання держави [3, c. 122].
Таким чином, чим більш досконалішим буде людський капітал,
виражений рівнем освіти, кваліфікації, знань, досвіду, тим більші
можливості людини до продуктивної високоякісної праці та підвищення
конкурентоспроможності підприємств, а також розвитку Вінницької
області.
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СЕКЦІЯ: ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
Дзера Оксана
Науковий керівник: Лозовський О. М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В ринкових умовах існує гостра постійна необхідність в нових
інструментах і методах, які здатні допомогти підприємствам стати більш
ефективними. Постійно зростаюча конкуренція ініціює потребу суб’єктів
ринку наздогнати інших і стати першими, а для цього потрібні механізми, які
можуть спростити дуже складні речі. Найбільш успішними є ті зміни, які
відбуваються в критичні моменти, тобто чим більша реальна небезпека кризи
чи банкрутства, тим більша ймовірність успіху, оскільки в останньому
випадку стимулюється ініціатива та активне впровадження змін на
підприємстві.
Вперше термін «реінжиніринг бізнес-процесів» був введений Майклом
Хаммером в 1990 році. Він визначив цей вид діяльності як «фундаментальне
перепроектування бізнес-процесів компаній для досягнення докорінних
поліпшень в основних показниках їх діяльності: вартість, якість, послуги і
темпи». За кілька років реінжиніринг перетворився в одну з провідних і
активно розвиваючих галузей інформатики [1, с. 110-115].
Процес підходу до управління, пов'язаний з використанням
реінжинірингу існуючих на підприємстві бізнес-процесів. Реалізація
реінжинірингового проекту створює якісно новий рівень розвитку
підприємства. Використовуючи реінжиніринг, підприємство фактично
вдосконалює організацію свого внутрішнього середовища [2 с. 73]. Це
досягається шляхом розробки і впровадження нових економічних моделей
мотивації персоналу, систем менеджменту якості, управління знаннями,
ризиками.
Орієнтуючись на реінжиніринг бізнес-процесів, підприємство неминуче
стикається з додатковими витратами і необхідністю пошуку джерел для
фінансового покриття цих витрат. По-перше, у підприємства виникають
витрати, пов'язані з проведенням передпроектних досліджень (обстеження
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підприємства та створення образу майбутнього бізнесу). По-друге,
формування інформаційної моделі бізнесу, розробка програмного
забезпечення реінжинірингу і моделювання бізнес-процесів також вимагають
значних витрат часу і ресурсів. По-третє, неминучі витрати, пов'язані з
реалізацією знову розробленої конкурентної стратегії, включаючи
впровадження на підприємстві нових бізнес-процесів і навчання персоналу.
У стратегії створення інтегрованого комп'ютеризованого виробництва
реінжиніринг виступає важливим інструментом перетворення як
безпосередньої сфери виготовлення продуктових інновацій, так і сфери
конструкторсько-технологічної підготовки їх виробництва. Внаслідок цього
реінжиніринг характеризується кардинальною зміною основних і
допоміжних бізнес-процесів [3 с. 34]. Так, наприклад, внаслідок розробки
нових методів дослідження ринку і збуту продукції у підприємства
змінюються бізнес-процеси, пов'язані з маркетинговою діяльністю.
Диверсифікація виробництва призводить до ускладнення бізнеспроцесів в сфері оперативно-календарного планування. Реінжиніринг також
впливає на структуру і зміст допоміжних бізнес-процесів. Наприклад, у сфері
фінансового менеджменту виникає необхідність вдосконалення бізнеспроцесів, пов'язаних з управлінням дебіторською та кредиторською
заборгованостями, розробкою систем мотивації персоналу та управління
знаннями.
Оскільки реінжиніринг є високо затратними заходами з точки зору як
фінансових, матеріальних та інтелектуальних витрат, так і тимчасових
витрат, для досягнення ефективності реінжинірингового проекту на
підприємстві повинні бути створені відповідні умови. Використовуючи
реінжиніринг як інструмент підвищення фундаментальної вартості,
підприємство може вийти на якісно новий рівень виробництва і збуту
продукції.
Однією з умов цього є наявність у підприємства «проривних»
технологічних інновацій, тобто наявність сукупності принципово нових
продуктів і технологій, які дозволяють підприємству досягти лідерства в тій
або іншій сфері діяльності [4 с. 53-56]. Також необхідно забезпечити
виконання проектних робіт великої складності по створенню «проривних»
інновацій в максимально короткі терміни. цього можна досягти,
використовуючи системи автоматизованого проектування (САПР), що
включають такі підсистеми, як CAD (Computer Aided Design), CAM
(Computer Aided Manufacturing) і CAE (Computer Aided Engineering).
Отже, реінжиніринг є актуальним способом оптимізації діяльності
підприємства, бо більшість підприємств працюють за старими процесами й
організаційними структурами, які віджили своє. В час світової кризи
українські підприємства мають потребу в кризовому реінжинірингу. Це дасть
змогу вітчизняним підприємствам не тільки зберегти своє місце на світовій
арені, але й відносно в короткий час покращити своє фінансове становище,
що буде сприяти поліпшенню громадського іміджу. Для успішнішого
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Процес становлення і розвиток сучасної ділової культури, культури
корпоративних зв’язків, зв’язків з громадськістю, комунікацій в сфері бізнесу
потребує якісно нових підходів в системі управління. Сучасна модель
управління персоналом неможлива без налагодженого процесу ефективних
комунікацій. Вся концепція якісного управління побудована на принципі, що
всі учасники процесу мають однаковий доступ до необхідної інформації,
продуктивно спілкуються між собою, створюючи оптимальні умови для
успішного прийняття рішень, розв’язання конфліктів, роботи команди
[2, c.55].
Питання розвитку комунікацій в управлінні, загальні моделі
комунікаційного процесу були окреслені в працях цілого ряду зарубіжних та
вітчизняних дослідників: А. Файоль, Г. Мюнстерберг, К. Шенон, В. Зигерт,
Л. Ланг, А. Кібанова, П. Мартиненко, М. Туріянської, В. Боковець.
Метою дослідження є обґрунтування виняткового значення дійових
комунікацій для функціонування організації, аналіз ефективності найбільш
поширених форм комунікацій всередині організації та шляхів їх
удосконалення.
Комунікації в організації – невід'ємна частина діяльності керівника і
підлеглого. Деякі дослідники вважають, що ефективність управління
персоналом пропорційна ефективності комунікаційних процесів в організації
[5, с.22].
Недбало організовані комунікативні зв'язки збільшують витрати часу на
рішення будь-якого питання, ускладнюють досягнення результату,
породжують виникнення конфліктів та непорозумінь. До того ж налагоджені
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внутрішні комунікації покращують процес управління організацією, а отже,
зменшують витрати часу на адаптацію співробітників, пом’якшують опір
змінам зі сторони персоналу. Організація із налагодженими комунікаційними
зв’язками демонструє швидку реакцію на зміни на ринку праці, якісне
обслуговування, високу мотивацію персоналу [3, с.44].
Вирізняють такі види комунікацій:
- формальні, які визначаються організаційною структурою підприємства.
Чим більша кількість рівнів управління, тим вище вірогідність викривлення
інформації, адже кожний відділ має можливість відфільтровувати і
коригувати комунікаційні повідомлення;
- неформальні комунікації – спілкування між друзями, приятелями або
канал поширення чуток, пліток. За даними зарубіжних дослідників саме
неформальне спілкування поставляє 66% інформації співробітникам
організації, проте 80 % якої – виробнича інформація;
- вертикальні комунікації – висхідні або низхідні;
- горизонтальні – канал обміну інформацією між відділами для
узгодження дій;
- міжособистісні комунікації – вербальне спілкування людей у будьякому з видів комунікації.
Основними характеристиками якісної комунікації є залучення
співробітників в процес комунікаційної взаємодії, їх готовність до співпраці
та здатність працювати з великими інформаційними масивами;
неформальний характер комунікацій в організації, наявність атмосфери
довіри в організації; використання ефективних комунікаційних технологій;
кількість комунікаційних каналів; сприятливий соціально-психологічний
клімат та своєчасність розповсюдження інформації [2, с.54].
Для побудови ефективної комунікації слід використовувати усі канали й
інформаційні ресурси. Служба персоналу разом з топ-менеджментом
організації має дбати про своєчасне і регулярне інформування співробітників
про новини компанії, її місію, стратегію, найближчі плани та перспективи
розвитку. Комунікації всередині організації повинні обов’язково відповідати
таким критеріям, як простота, ясність, точність, достовірність, що в цілому
покликане сприяти їх ефективності та адекватному розумінню.
Керівник до 90% часу витрачає на комунікацію з підлеглими, колегами,
іншим керівництвом. 80% зарубіжних топ-менеджерів вважають
комунікаційну взаємодію однією із найскладніших проблем в організації, а
неефективні комунікації – основною перешкодою на шляху до процвітання
компанії. Проте дуже часто сучасні керівники нехтують налагодженням
ефективних комунікаційних потоків всередині організації через зайнятість,
власне негативне ставлення до комунікаційної взаємодії, що негативно
позначається на формуванні організаційної культури в цілому, іміджу
керівника та процесі керованості організацією, мотивації співробітників
[4, с.18].
Для вироблення чи зміни комунікаційної стратегії всередині компанії
службі персоналу необхідно вивчити управлінське середовище,
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організаційну структуру та проаналізувати наявність вже існуючих
комунікацій. Окрім того необхідним є проведення внутрішнього
соціологічного дослідження серед співробітників щодо бажаних форм
комунікацій.
Покращенню ефективності комунікацій всередині організації сприяє
регулярне спілкування топ-менеджменту компанії з колективом у формі
відкритого діалогу. З цією метою пропонується проводити збори трудового
колективу, зустрічі на різних рівнях, дискусії, обговорення важливих
проблем.
Попри те, що організаційні структури компанії утруднюють розвиток
горизонтальної комунікаційної взаємодії між представниками структурних
підрозділів, надаючи перевагу ієрархічному спілкуванню, горизонтальна
комунікація є важливим чинником і необхідним елементом успішних
комунікацій поза межами структурних підрозділів.
Посиленню комунікативної взаємодії із співробітниками сприяє
формування розгалуженої мережі інформаційних служб: корпоративні
друковані видання; профспілкова газета; бібліотечне обслуговування; центр
соціальної інформації [3, с.96]. Сучасні служби персоналу успішно
використовують такі форми комунікацій всередині організації: інформаційні
стенди; бюлетень для менеджерів; офіційний сайт компанії з можливістю
перегляду відео- і фотоматералів; листок новин; «гарячі» лінії; «круглі
столи»; роздатковий інформаційний матеріал. Ефективним та дієвим
інструментом з точки зору комунікативної взаємодії також є регулярне
проведення прес-конференцій в режимі онлайн з першими особами компанії
у форматі питання-відповідь, відеотрансляція звернень керівника організації,
важливих засідань, зборів, корпоративних урочистостей, організація діалогу
на шпальтах періодичних видань, запровадження внутрішнього сайту
організації із розміщенням корпоративних правил, вимог, іншою
інформацією, необхідною для роботи, для адаптації нових співробітників.
Сучасний економічний розвиток, останні наукові досягнення в галузі
управління й значна кількість інформаційних каналів і ресурсів, які пропонує
сьогодення, спонукає до пошуку найбільш ефективних форм комунікаційної
взаємодії, до постійного вдосконалення вже існуючих комунікацій.
Розбудова ефективної комунікації передбачає роботу із працівниками, які
звільняються. Анкетування звільнених дає можливість з’ясувати причини
плинності кадрів, фактори і ступінь незадоволеністю роботою. До того ж
анкета може містити питання для оцінки задоволеності співробітниками
психологічним кліматом в колективі, доступністю і відкритістю інформації,
відносинами із керівником і колегами.
Отже, успішне функціонування організації, формування і існування
організаційної культури, засвоєння і проповідування корпоративних ідей і
цінностей неможливе без налагодженого процесу комунікацій. Комунікація
створює сприятливі умови для розкриття професійних і ділових якостей
співробітників, сприяє розвитку їх творчого потенціалу задля створення
додаткових цінностей і отримання результату.
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РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Використання комунікацій як інструмента впливу на внутрішнє та
зовнішнє середовища підприємства є одним із засобів удосконалення
механізмів управління підприємством, які забезпечують його ефективне
функціонування в умовах ринкової економіки. Проте сприйняття
комунікаційної політики як допоміжної діяльності, ототожнення її лише з
просуванням продукції, відособлене застосування комунікаційних
інструментів і т. д. призводять до зниження сприйняття маркетингових
комунікацій, ускладнення їхньої інтеграції в систему управління
підприємством і, як наслідок, його неефективної діяльності. При цьому якість
обміну інформацією всередині підприємства може прямо вплинути на
формулювання цілей організації та ступінь їх реалізації. Відповідно без
наявності єдиного підходу до управління комплексом комунікацій
підприємства неможливе його ефективне функціонування в сучасних умовах
ринку, які характеризуються високим рівнем конкуренції, швидкими
темпами розвитку та швидкими змінами (подекуди кардинальними) його
структури та факторів впливу.
Поняття «комунікація» в підприємствах широко розкривається в роботах
різних науковців, таких як М. Кастельс, К. Шеннон, С. Бейкер, Ф. Котлер, Ч.
Пірс, Дж. Бернет, Р. Ліпсі, О. Гудзь, О. Виноградова, П. Стецюк, В.
Ільганаєва, Л. Попова, А. Федорчук, В. Боковець та інших, що розглядали
взаємопов'язані підходи, розвиток та функціональну взаємодію накопичення
та передачі комунікацій для перспектив комунікаційного прориву в
управлінні підприємством.
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Метою даного дослідження э обгрунтування ролі комунікацій в
управлінні підприємством.
Комунікація - це обмін інформацією, на основі якого керівник отримує
необхідні відомості для прийняття ефективних рішень, які потім доводить до
працівників. Обмін інформацією вбудований у всі види управлінської
діяльності, тому комунікації називають з’єднуючим процесом [4].
Менеджери, реалізуючи свої функції, від 50 до 90 % робочого часу
витрачають на комунікації.
У соціальній психології комунікацією називається передавання
інформації, повідомлення. Вона може мати як двосторонній, так і
односторонній характер. Комунікації в системі управління персоналом є
двостороннім процесом, оскільки має місце взаємний обмін інформацією між
суб’єктом і об’єктом управління, тобто між керівниками й підлеглими. Такі
комунікації реалізуються як процеси спілкування людей в організації [1, с.
46].
В свою чергу, комунікаційний процес починається тоді, коли відправник
вирішує повідомити якийсь факт, ідею отримувачу. Ця інформація є
важливою для відправника, і він вважає, що її можна використати для
досягнення певних цілей, обговоривши це попередньо з іншою зацікавленою
людиною. Для цього він так подає інформацію (ідею), щоб вона була
своєчасно прийнята отримувачем і дала йому змогу правильно зрозуміти та
сприйняти ситуацію. А це можливо лише в тому разі, коли ідея буде передана
у вигляді зручного для сприйняття повідомлення. Комунікаційний процес
вважають завершеним, коли отримувач підтвердив своє розуміння інформації
відправнику. Для цього здійснюють зворотний зв'язок, у процесі якого
з'ясовується, наскільки правильно зрозумів інформацію отримувач.
Використання комунікацій як інструмента впливу на внутрішнє та
зовнішнє середовища підприємства є одним із засобів удосконалення
механізмів управління підприємством, які забезпечують його ефективне
функціонування. Проте сприйняття комунікаційної політики як допоміжної
діяльності, ототожнення її лише з просуванням продукції, відособлене
застосування комунікаційних інструментів і т. д. призводять до зниження
сприйняття маркетингових комунікацій, ускладнення їхньої інтеграції в
систему управління підприємством і, як наслідок, його неефективної
діяльності. При цьому якість обміну інформацією всередині підприємства
може прямо вплинути на формулювання цілей організації та ступінь їх
реалізації. Особливо актуальним це питання є для торговельних підприємств,
адже коло використовуваних ними засобів маркетингових комунікацій є
обмеженим; до того ж більшість із них базуються на безпосередньому
спілкуванні з клієнтами. Система зовнішніх комунікацій формується на
основі внутрішніх комунікаційних процесів, відповідно від ефективності
останніх суттєво залежать постановка, виконання цілей та результативність
зовнішніх комунікацій. Внутрішні комунікації є одним із ключових факторів,
на основі яких формується імідж підприємства як надійного партнера,
постачальника, виробника, роботодавця, стабільного учасника ринку і т. д.,
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тобто їхня якість впливає на взаємовідносини із контрагентами, а в результаті
– і ефективність роботи всього підприємства [3].
Ідеальною моделлю комунікацій в організації є така, коли всі рішення
керівництва доводяться до працівників, а самі рішення базуються на
інформації, що надходять з різних структурних підрозділів за умови
налагоджених зв’язків. Разом зі створенням системи налагоджених зв’язків
організація отримує суттєве зменшення плинності кадрів та корпоративні
цінності. Це важливо для організацій які мають територіально віддалені
підрозділи.
Для того щоб побудувати ефективну систему комунікації в організації
потрібно використовувати всі можливі ресурси та канали. Служба персоналу
повинна займатися своєчасним інформуванням працівників про всі новини,
місію, стратегію та цілі організації. Для ефективних комунікацій
характерними мають бути ясність, простота, достовірність, що в цілому
сприятиме їх адекватному розумінню [2, с. 181].
Часто сучасні керівники нехтують налагодженням ефективних
комунікаційних потоків всередині організації через зайнятість, власне
негативне ставлення до комунікаційної взаємодії, що негативно позначається
на іміджі керівника та процесі керованості. Деякі зарубіжні топ-менеджери
вважають комунікаційну взаємодію однією з складних в організації, а
неефективні комунікації - основною перешкодою для успіху компанії.
Таким чином, ефективне функціонування та управління організації
неможливе без налагодження процесу комунікацій. Вони створюють умови
для розкриття ділових та професійних якостей працівників, сприяють
створенню творчого потенціалу. Ефективна система комунікацій являє собою
синтез теорії організації, структури управління, теорії комунікацій.
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ПІДПРИЄМСТВАМИ
Практика доводить, що управління персоналом неможливе у разі
відсутності налагодженого процесу комунікацій. Тобто, ефективне
управління побудоване на принципі, що всі учасники комунікаційного
процесу результативно спілкуються один з одним, мають можливість
отримати необхідну інформацію і таким чином створюють найкращі умови
для прийняття управлінських рішень, ефективної командної роботи та
якісного розв’язання конфліктних ситуацій.
Дослідженням ролі комунікацій в системі управління на підприємствах
займалась велика кількість науковців, зокрема, даній темі присвячені праці
Бебика В.М., Зверинцева А.Б.; сутність та класифікацію комунікаційного
менеджменту вивчають Орлова Т.М., Прус Л.Р., Боковець В. В
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей комунікацій
в системі управління на підприємствах.
Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів,
букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного
працівника до знань і розумінь іншого. Саме завдяки комунікації досягається
взаємосприйняття поглядів. Це необхідний елемент в діяльності менеджера,
який, спілкуючись з підлеглими, одержує інформацію для прийняття рішень,
підтримує ділові контакти з партнерами. Якщо усунути комунікацію, то
організація
перестає
бути
керованою,
її
діяльність
набуває
нескоординованого характеру. [5, с.48].
В свою чергу, під управлінням комунікацією розуміють процеси
комунікації в межах підприємства, що передбачають обмін інформацією між
особами або групами, які працюють у корпорації, тобто пересилання даних
від суб’єкта (точки передачі повідомлення) до об’єкта (точки отримання) без
зміни послідовності або структури змісту [3, с.182]. Мільнер Б.З. визначає
комунікації як процес, за допомогою якого керівники розвивають надання
інформації великій кількості людей всередині підприємства та окремими
індивідами та інститутами за її межами [1, с. 155]. Разом з тим в економічній
літературі для позначення даних процесів використовують поняття
“корпоративна комунікація”. Під корпоративною комунікацією, розуміють
процес збору інформації в бізнес-середовищі, формування на цій основі
повідомлень і їх передачу з метою одержання певних економічних
результатів.
Слід зазначити, що процеси масової комунікаціїї досліджували не тільки
вчені-соціологи і журналісти, а й представники суміжних галузей науки,
зокрема культурологи. Вони дали своє визначення масової комунікації «об'єктивно-історичний процес культуроспадщини, який обумовлений
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соціальними потребами і сприяє соціалізації особистості і функціонуванню
культури». Свої підходи у культурологів до генезису і структури, до
визначення основних компонентів і методології аналізу масової комунікації,
типології і системи категорій.
Варто зауважити, що багато моментів є загальними для вивчення
процесу комунікації. Так, технічні засоби визнаються нейтральними щодо
аудиторії. Міра, характер і ступінь впливу масових комунікацій на аудиторію
залежать від настанов комунікаторів, від змісту і форми подачі повідомлень.
В. Ю. Борев вважає, що засоби масової комунікацій одночасно служать:
1) каналом моментальної доставки інформації, що є умовою масового
спілкування у рамках даного соціуму (по горизонталі - у просторі);
2) формою консервації інформації, що створює передумови для передачі
фактів культури від покоління до покоління (по вертикалі - у часі) [4, с.195].
Ідеальна модель комунікацій всередині організації полягає в тому, що
всі рішення керівництва повинні доводитись до підлеглих, а самі рішення
мають базуватись на тих потоках інформації, які надходять від різних
структурних підрозділів за умови налагоджених комунікаційних зв'язків. Із
створенням налагодженої системи комунікацій організація отримує єдині
стандарти, єдині підходи в роботі, створюється система корпоративних
цінностей, зменшується плинність кадрів. Це набуває особливої актуальності
в умовах розгалуженої структури та територіально віддалених структурних
підрозділів організації.
Основними характеристиками якісної комунікації є залучення
співробітників в процес комунікаційної взаємодії, їх готовність до співпраці
та здатність працювати з великими інформаційними масивами;
неформальний характер комунікацій в організації, наявність атмосфери
довіри в організації; використання ефективних комунікаційних технологій;
кількість комунікаційних каналів; сприятливий соціально-психологічний
клімат та своєчасність розповсюдження інформації [2, с.194].
Для побудови ефективної комунікації слід використовувати усі канали й
інформаційні ресурси. Служба персоналу разом з топ-менеджментом
організації має дбати про своєчасне і регулярне інформування співробітників
про новини компанії, її місію, стратегію, найближчі плани та перспективи
розвитку. Комунікації всередині організації повинні обов’язково відповідати
таким критеріям, як простота, ясність, точність, достовірність, що в цілому
покликане сприяти їх ефективності та адекватному розумінню.
Соціологічні дослідження засвідчили, що 73% американських, 63%
англійських і 80% японських керівників вважають, що недоліки комунікації є
головною перепоною на шляху досягнення ефективності їх роботи.
Ефективно працюючі керівники - це ті, які досягли успіхів у налагодженні
комунікацій і самі є комунікативними. Проте дуже часто сучасні керівники
зневажають налагодженням ефективних комунікаційних потоків організації
через зайнятість, власне негативне ставлення до комунікаційної взаємодії, що
негативно позначається на формуванні організаційної культури в цілому,
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іміджу керівника та процесі керованості організацією, мотивації
співробітників [3, с.181].
Таким чином, неможливо переоцінити важливість комунікацій в процесі
управління. Коли люди не обмінюються інформацією, то вони не можуть
нормально працювати разом, формулювати цілі та досягати їх. Адже
налагоджені комунікації дають змогу підвищити ефективність діяльності
організації в цілому. Саме та організація, де комунікаційні зв’язки успішні
показує швидку реакцію на зміни в зовнішньому середовищі, якісне
обслуговування, високу мотивацію працівників.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Індустрія туризму в Україні потребує системи заходів, спрямованих
водночас як на допомогу підприємствам , які терплять лиха , так і на запобі гання кризових явищ, на оздоровлення економічного стану туристичних під
приємств,
зміцнення
їх
фінансів,
виявлення
нових,
конкурентоспроможних моделей ведення бізнесу і, як наслідок, розширення
масштабів діяльності.
Такою системою заходів може стати система
антикризового управління туристичними підприємствами.
Дослідженням джерел ризиків та механізмів подолання ними
зумовлених кризових ситуацій в туризмі, варто відзначити таких вітчизняних
науковців як: О.В. Кокорєва, О.П. Корольчука, В.Ф. Кифяка, О.О.
Любінцеву, Т.М. Ореховську, А.О. Овчарова, М.П. Мальську, I.М. Школу та
ін. та таких зарубіжних науковців і фахівців туристичного бізнесу як: Дж.
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Хендерсона, Дж. Кушнахана, Б. Річі, Ж. Сантана, Д. Гліссера, Дж. Гоодріча,
Б. МакКерчера, Б. Чона, С. Холла та ін.
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей
антикризового управління туристичними підприємствами.
Антикризове управління є частиною системи управління підприємством,
яка охоплює систему управлінських заходів з діагностики, попереджання,
нейтралізації та подолання кризових явищ та їх причин на всіх рівнях
економіки.
В свою чергу, принципами антикризового управління є:
рання
діагностика кризових явищ у діяльності туристичного підприємства;
диференціація кризових явищ за ступенем їх небезпеки для розвитку
туристичного підприємства; терміновість реагування на кризові явища;
адекватність реагування туристичного підприємства на ступінь реальної
загрози його рівноваги; повна реалізація внутрішніх можливостей виходу із
кризового стану [4, с. 280].
UNWTO визначає 4 групи ризиків у туризмі:
1. Ризики соціального та інституційного характеру: рівень дрібної та
організованої злочинності та насильства, тероризм, соціальні, політичні,
релігійні конфлікти, військові дії;
2. Ризики туристичної діяльності та суміжних галузей (транспорт, спорт
та торгівля, які можуть бути небезпечними для туриста, його фізичного стану
та економічних інтересів): низькі стандарти будівництва туристичної
інфраструктури (конструкцій, пожежостійкість, екологічність матеріалів);
«прогалини» у законодавстві, недобросовісна конкуренція, комерційні
ризики та шахрайство;
3. Ризики, пов’язані з власне туристом: захоплення небезпечними
видами спорту, недбайливе водіння авто, споживання шкідливої їжі та
напоїв, відвідування небезпечних місць, втрата особистих речей та
документів, перевезення заборонених речей, подорож у нездоровому стані.
4. Ризики природного характеру: незнання особливостей природного
середовища дестинації (особливо флори і фауни), відсутність превентивного
медичного обслуговування до моменту подорожі (вакцинація), недотримання
санітарних норм споживання їжі (вулична їжа), ймовірність потрапити під
вплив непередбачуваних природних катаклізмів [1].
Основними методами антикризового управління в туризмі є:
– моніторинг: аналіз, оцінка та прогноз стану внутрішнього та
зовнішнього оточення підприємства, застосовується з метою дострокового
виявлення кризи;
– диверсифікація: розширення діяльності підприємства в будь-якому
напрямку з метою зменшення залежності від одного ринку;
– реструктуризація: проведення організаційних, правових, економічних,
виробничих заходів, націлених на зміну організаційної структури
підприємства, його управління з метою забезпечення «фінансового
оздоровлення», збільшення конкурентоспроможності товарів та послуг,
підвищення продуктивності виробництва;
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– контролінг: аналіз та координація виконання поставлених завдань у
порівнянні з плановими показниками.
Основними аспектами ефективного антикризового менеджменту
туристичної індустрії в сучасних умовах є наступні:
1. Розробка антикризового плану. На цьому етапі важливо проектувати
загальне бачення процесу управління у випадку настання кризи (рис.2),
передбачити всі можливі види ризиків, з якими можна стикнутись у
майбутньому, проаналізувати та оцінити ступінь їх можливого впливу на
звичайну діяльність та сформувати план дій щодо настання кожного з них.
2. Формування команди антикризових менеджерів. На цьому етапі
важливо залучати фахівців-експертів по певних видах криз ззовні (ключове
завдання: налагодити з ними контакти в до кризовий період).
3. Швидке реагування на перші ознаки прояву кризи, кооперація з
іншими стейкхолдерами туріндустрії у кризовий період. На цьому етапі
важливим інструментом превентивного антикризового менеджменту є
сворення туристичних кластерів (об’єднання учасників туристичного
процесу з метою співпраці, обміну досвідом та інформацією, розробки
спільного плану для досягнення певних цілей). У період кризи учасники
кластеру зможуть спільно швидше відреагувати на кон’юнктурні коливання.
4. Співпраця з ЗМІ, яка є вирішальною в період настання кризи, оскільки
виступає своєрідним «містком» між продавцем і споживачем тур послуг і
здатна не тільки формувати позитивний/ негативний імідж, але й
найефективніше утримувати/відновлювати його в період кризи. Значення
ЗМІ, як уже зазначалося, є ключовим у системі антикризового менеджменту
туристичної дестинації/туристичного регіону (макрорівень) та суб’єктів
туристичної індустрії (макрорівень: кластер, туроператори, турагенти,
постачальники туристичних послуг) [3, с. 155].
5. Відсутність паніки у корпоративній команді. Будучи більше
психологічним аспектом, у період кризи вона може призвести до
катастрофічних економічних втрат. Тому питання формування антикризової
корпоративної культури є не менш важливим для утримання ринкових
позицій, ніж ретельно продумана антикризова стратегія. При цьому доречно
наголосити, що міцний корпоративний дух співпраці і солідарності
необхідно «вирощувати» у до кризовий період, вдало поєднуючи
матеріальний та нематеріальний аспекти стимулювання та мотивації
працівників всіх організаційних рівнів.
6. Наголос на репутації. Сильний позитивний імідж, створений вчасно,
значно збільшує часовий діапазон можливостей будь-якого учасника ринку
втілити низку першочергових антикризових заходів і при цьому бути
непоміченим для громадськості з точки зору кризових явищ всередині
організації чи тих, що склалися під впливом прояву зовнішніх ризиків [2, с.
25].
Таким чином, формування антикризового механізму управління
туристичним підприємством є важливою складовою системи управління
підприємством. Він є своєрідним індикатором стійкості підприємства до
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можливих негативних змін підприємницького середовища, а тому повинен
бути гнучкою, інтегрованою, відкритою системою, яка охоплює інструменти
та методи, за допомогою яких забезпечується життєздатність підприємства.
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Процеси реформування всієї системи публічного управління, що наразі
тривають в Україні, передбачають дедалі активніше залучення широких
верств суспільства до управління розвитком своїх громад. Цього вимагають і
такі явища як становлення інститутів громадянського суспільства,
оптимізація системи місцевого самоврядування, зміни на регіональному рівні
управління тощо. Однією з провідних тенденцій сучасності є активізація
процесів добровільного об’єднання територіальних громад. Саме нові,
потужні та спроможні громади створюють нову реальність та майбутнє
держави.
Дослідження
сфери
публічного
управління,
проблематики
децентралізації,
інституту
місцевого
самоврядування
в
Україні
здійснювалися неодноразово. Цьому питанню присвячували свої
дослідження багато науковців. До таких дослідників можна віднести В.
Авер’янова, О. Амосова, М. Баймуратова, В. Бакуменка, Г. Барабашова, Т.
Белозерської, Ю. Битяка, М. Бондаря, О. Бориславської, Р. Войтовича, Ю.
Ганущака, З. Гладуна, Н. Гончарук, І. Грицяка, В. Дзюндзюка, С. Дубенка, І.
Заверухи, О. Козиріної та інших.
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей управління
об'єднаними територіальними громадами.
Сьогодні світове співтовариство розглядає децентралізацію як базовий
механізм у реформування системи публічного управління. Децентралізація
також є пріоритетною сферою діяльності міжнародних організацій. За їхнім
задумом, підвищення ефективності процесу публічного управління через
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механізми децентралізації може зробити істотний внесок у демократичну
складову зростання країн, що розвиваються. До таких країн належать і країни
Східноєвропейського регіону, у т. ч. й Україна. Вони знаходяться в
перманентному, складному і суперечливому процесі демократичної
трансформації, під впливом колишньої жорсткої централізованої та
ідеологізованої партійно-державної владної системи [2, с. 125].
Проблему складності забезпечення сталого розвитку об’єднаних громад
без наявності забезпечених ресурсами стратегій сталого розвитку розуміють
органи державної влади на різних рівнях управління, громадянське
суспільство та науковці. Тому упродовж останніх років здійснюються спроби
ознайомитися з різними практиками стратегічного управління в громадах в
Україні та за кордоном, а також напрацювати та узагальнити ефективні
механізми забезпечення фінансової сталості громад.
Варто зазначити,
що одним із яскравих прикладів розвитку
територіальних громад є досвід польських змін. Показовим є те, що фактично
60-70% коштів, які витрачаються на капітальні інвестиції в польських змінах
– це кошти відповідних фондів Європейського Союзу, а для цих фондів
обов’язковою умовою надання фінансування є наявність стратегічного плану,
і відповідність проектів, на які хоче отримати кошти зміна, пріоритетним
напрямам цієї стратегії. Тому для польських самоврядовців немає жодних
сумнівів в доцільності широкого обговорення, написання та актуалізації
стратегій, адже це – запорука фінансових інвестицій з Європейського Союзу.
І незважаючи на те, що в Україні ці можливості ще недоступні, польські
самоврядовці неодноразово наголошували своїм українським колегам –
готуйтесь вже зараз, напрацьовуйте досвід, і тоді ваші громади будуть
набагато успішнішими в пошуку зовнішніх джерел коштів для вирішення
внутрішніх проблем [3, с. 295].
Забезпечити високу ефективність управління проектами як запоруку
успіху стратегій сталого розвитку об’єднаних територіальних громад можна
заклавши такі принципи:
− компетентність та мотивація менеджменту проектів;
− наявність адаптованої під процеси методології;
− системність процесів управління та їх удосконалення.
Саме на цих принципах побудовано механізм управління портфелем
проектів об’єднаної територіальної громади.
Для ефективного функціонування системи публічного управління в
умовах децентралізації потрібне синергетичне поєднання демократичних
принципів
із
підкріпленням
спроможності
інституту
місцевого
самоврядування до реалізації всього комплексу управлінських завдань, які
взаємопов’язані між собою і становлять єдину цілісну систему. Об’єктивно,
за таких умов, роль місцевого самоврядування має визначатись не лише
характером повноважень його органів, комплексом питань, що належать до
їх відання, а передусім через систему функцій органів самоврядування. Саме
завдяки децентралізації органи місцевого самоврядування дістануть
можливості брати на себе нові і ширші демократичні повноваження, для того
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щоб надавати ширший спектр публічних послуг, активніше й ефективно
самостійно вирішувати регіональні і місцеві питання [1, с. 266].
Таким чином, децентралізація завдяки наближенню публічного
управління до громадян підвищує ступінь участі населення у прийнятті
управлінських рішень, що впливають на їхнє життя. Таким чином, рішення,
прийняті в умовах децентралізації, більшою мірою відповідають потребам
громадян, оскільки враховують місцеві умови. Саме децентралізація дозволяє
забезпечити достатній рівень адміністративної самостійності органів
місцевого самоврядування, створює ефективну систему взаємодії органів
місцевого самоврядування та громадськості з центральною владою.
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Сучасна наука розглядає явище комунікації з найрізноманітніших
позицій. З деяких серед них щорічна кількість тільки солідних публікацій
вимірюється сотнями видань.
Комунікації у менеджменті належать до сполучних процесів
управління, оскільки пов'язують функції планування, організації, мотивації
та контролю. Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією між
двома і декількома людьми (працівниками) з метою розв'язання певної
проблеми. Розглядаючи обмін інформацією на підприємстві, часто мають на
увазі людей, які спілкуються особисто або в групі на зборах, розмови по
телефону або складання записок, звітів. І хоча на ці випадки припадає
основна частина комунікацій на підприємстві, разом з тим не можна
обмежуватись лише ними при аналізі досить складного комунікативного
процесу.
Спілкування - важлива складова робочого процесу. Співробітники
здійснюютькомунікацію з клієнтами, колегами, партнерами та ін. Сучасні
технічні засоби і програмне забезпечення пропонують безліч варіантів того, в
якому форматі це можна реалізувати. Наприклад, ділове листування,
спілкування в месенджерах, онлайн-наради та т. д.
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В час розвитку мережі Internet неможливо уявити собі хоча б якусь
сферу діяльності без його впливу.
На сьогоднішній день інформація розглядається як один з важливіших
ресурсів розвитку суспільства. Експерти розташовують інформацію на
одному рівні з матеріальними, енергетичними та людськими ресурсами.
Ефективність роботи підприємства залежить від вміння менеджерів
працювати з людьми, а також, від того, як вони працюють з інформацією.
Основною вимогою для прийняття ефективного та об’єктивного рішення є
наявність точної інформації. Єдиним способом отримання такої інформації
вважається комунікація [1, с. 79].
Об’єми інформації, з якою доводиться мати справу як індивідуальним
користувачам мережі, так і цілим компаніям, постійно збільшується. У
корпоративному світі стандартом для роботи з вхідними потоками даних вже
давно є електронна пошта, хоча вона дуже часто не підходить для організації
комунікації всередині компанії. Компенсувати недоліки електронної пошти
мають месенджери для корпоративних комунікацій. При цьому вибрати
потрібний варіант з великої кількості систем, що пропонують на ринку
складно – багато важливих переваг та недоліків конкретних продуктів стають
помітними лише на етапі їх використання, коли перейти на інший месенджер
вже не так просто.
Корпоративний месенджер — це інструмент з функціями обміну
миттєвими повідомленнями, передачі файлів, групового чату та інших
пов'язаних функцій для роботи в офісі. Працівники з різних відділів,
приміщень і міст, приєднуючись до однієї і тієї ж групи, миттєво отримують
інформацію і мають можливість швидко її обговорити. Запис обговорення
може бути експортована або роздрукована, як резервна копія конференції.
Великі підприємства та компанії, як правило, створюють власні
месенджери для корпоративного спілкування. В кризових умовах розробка
власного месенджеру не є ефективною для підприємства, тому українським
підприємствам варто звернути увагу на вже готові рішення, що представлені
на ринку. Slack, HipChat, Kato - визнані лідери ринку месенджерів для
корпоративного спілкування, [2],[3].
У своєму новому опитуванні фахівці Міжнародного кадрового порталу
HeadHunter Україна дізналися, які саме сучасні інструменти спілкування
використовують в своїй роботі українці. Адже, велика частина робочого
спілкування здійснюється за допомогою різних онлайн-інструментів.
Компанії створюють для співробітників і офіційну пошту. З одного боку, це
роблять, щоб захистити ділову переписку, а з іншого – щоб оптимізувати
процес інтеграції в комунікаційні потоки організації, адже таки мчином
колеги отримують доступ до контактних даних один одного через адресну
книгу і ін.
Сьогодні існує чимало сервісів, що дозволяють прив'язати робочу
пошту до особистої. У зв'язку з цим тимчасові рамки робочого спілкування
зміщуються, а нерідко і зовсімстають розмитими. І, як свідчать результати
опитування, більша частина респондентів (77%) вважають за краще не
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прив'язувати робочу пошту до особистої. Тому найоперативніший спосіб
спілкуватися під час робочого процесу - це використання різних
месенджерів. Це зручно, якщо над вирішенням завдання працюють
представники різних
департаментів або співробітники з різних регіонів. Так, 79% опитаних
відзначили, що використовують месенджери в діловому спілкуванні. У той
же час деякі з них використовують не тільки в роботі, а й у вільний час.
У ТОП-3 месенджерів, які використовуються учасниками опитування
для вирішення робочих питань, увійшли Skype, Viber і Facebook Messenger 75%, 57% і 25%відповідно. Але дані месенджери також використовуються і
для особистого спілкування. За допомогою Slack, Telegram і Lync спілкується
менша кількість респондентів.
Опитування показало, що особисті електронні скриньки респонденти
переважно намагаються не включати в процес робочої комунікації, тоді як
особисті акаунти в месенджерах використовуються і у вирішенні робочих
питань. Сучасні технології та засоби комунікації дозволяють оперативно
реагувати на робочі запити, але також можуть розмивати кордони між
робочим і вільним часом [4].
Таким чином, з кожним днем месенджери стають все більш
популярними серед власників смартфонів і планшетів. На даний момент
великі українські компанії та малі підприємства майже не використовують
месенджери для підвищення ефективності своєї діяльності. Як правило, це
лише інформування клієнтів про послуги та акції, та повідомлення про
місцезнаходження відправлення. Адже їх використання дозволить значно
підвищити рівень комунікації з вже існуючими клієнтами, а також допоможе
у просуванні бренду, що в свою чергу дозволить залучити нових клієнтів.
Отже, можна говорити про використання месенджерів для підвищення
ефективності управління підприємством, яке в свою чергу надає
підприємству конкурентні переваги.
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основні
поняття.
[Електронний ресурс] / М.П. Побережна – Режим доступу до ресурсу:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1551/1/BUSINESSCOMMU
NICATIONS%20BASIC%20CONCEPTS.pdf.
4.
«Українські офіси активно переходять на месенджери»
[Електронний
ресурс]Режим
доступу:
https://ukr.segodnya.ua/economics/business/ukrainskie-ofisy-aktivno-perehodyatna-messendzhery-1054065.html
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МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ
УДОСКОНАЛЕННЯ
Однією з п'яти функцій управління є мотивація. Основна її задача спонукання працівників і колективів до ефективної праці, активізація всієї
системи управління. Це завдання не втрачає своєї актуальності протягом
усієї історії людства. Звичайно, неможливо стверджувати, коли вона мала
найбільшу важливість, однак, саме дослідження останнього часу дозволяють
вирішувати її найбільш ефективно і цивілізовано. Також очевидна пряма
залежність якості застосування функції мотивації та успіху організації. В
даний час проблема мотивації співробітників є однією з ключових на будьякому підприємстві і вимагає постійної уваги керівників усіх рівнів
управління. Існує необхідність створення цільної системи мотивації,
визначення методів її реалізації, оцінки та корекції. Система мотивації
повинна бути тісно пов'язана зі стратегічними цілями організації.
Висока мотивація персоналу – це
найважливіша умова успіху
організації. Жодна компанія не може досягти успіху без настрою працівників
на роботу з високою віддачею, без високого рівня прихильності персоналу,
без зацікавленості членів організації в кінцевих результатах і без їх
прагнення внести свій внесок у досягнення поставлених цілей.
Методи мотивації персоналу можуть бути найрізноманітнішими і
залежать від опрацьованості системи стимулювання на підприємстві,
загальної системи управління і особливостей діяльності самого підприємства.
Залежно від орієнтації на вплив на ті чи інші потреби методи управління
діляться на:
- економічні методи управління, зумовлені економічними стимулами.
Вони припускають матеріальну мотивацію, тобто орієнтацію на виконання
певних показників або завдань, і здійснення після їх виконання економічної
винагороди за результати роботи. Використання економічних методів
пов'язане з формуванням плану роботи, контролем за його здійсненням, а
також економічним стимулюванням праці, тобто з раціональною системою
оплати праці, яка передбачає за невідповідне його кількість і недостатню
якість;
- організаційно-адміністративні методи, засновані на директивних
вказівках. Ці методи базуються на владній мотивації, заснованої на
підпорядкуванні закону, правопорядку, старшому за посадою і спирається на
можливість примусу. Вони охоплюють організаційне планування,
організаційне нормування, інструктаж, розпорядження, контроль;
- соціально-психологічні методи, що застосовуються з метою
підвищення соціальної активності співробітників. За допомогою цих методів
впливають переважно на свідомість працівників, на соціальні, естетичні,
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релігійні та інші інтереси людей і здійснюють соціальне стимулювання
трудової діяльності. Дана група методів включає в себе різноманітний
арсенал способів і прийомів, розроблених соціологією, психологією та
іншими науками, що вивчають людини. До числа цих методів відносяться
анкетування, тестування, опитування, інтерв'ю і т. п.
У практиці управління, як правило, одночасно застосовують різні
методи і їх комбінації. Для ефективного управління мотивацією необхідно
використовувати в управлінні підприємством всі три групи методів. Так,
використання тільки владних і матеріальних мотивацій не дозволяє
мобілізувати творчу активність персоналу на досягнення цілей організації.
Для досягнення максимальної ефективності необхідне застосування духовної
мотивації [1].
Відзначаються рядом авторів, зростання ролі економічних методів
управління пов'язані, перш за все, з формуванням і вдосконаленням ринкової
економічної системи. В умовах ринку економічні методи управління
неминуче отримають подальший розвиток, підвищиться дієвість і
результативність економічних стимулів, що дозволить поставити кожного
працівника і колектив в такі економічні умови, при яких з'явитися
можливість найбільш повно поєднувати особисті інтереси з робочими
цілями. Однак, акцентування уваги на економічні методи стимулювання,
часто призводить до зниження уваги до соціально-психологічних аспектів
мотивації, що визначає внутрішню мотивацію персоналу [2].
Напевно, не існує ідеальної і абсолютно справедливої системи
стимулювання персоналу. Разом з тим існують прості правила, що
дозволяють будь-якій системі бути більш ефективною і дієвою. Система
мотивації повинна бути: проста і зрозуміла всім, прозора і публічна,
максимально об'єктивно враховувати результати діяльності, кваліфікацію і т.
д., затверджуватися колегіально. Тільки при дотриманні цих правил у
персоналу компанії формується стійка думка, що кожен співробітник має
можливість контролювати (в окремих випадках навіть самостійно
прораховувати) результати діяльності [3]. У свою чергу визначення змісту
механізму мотивації конкретної організації залежить від мети керівництва і
від виду незадоволених потреб співробітників.
Список використаної літератури:
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Проблема управління ризиками існувала завжди. Ризик став неминучою
частиною нашого життя. У сучасних країнах особливо гостро стоїть
проблема ризиків підприємств у процесі їх фінансово-господарської
діяльності. Діяльність організації завжди пов'язана з певним ризиком, тобто
потенційно існуючою небезпекою втрати ресурсів або недоотримання
доходів у порівнянні із запланованим рівнем або з іншої альтернативи. Але
підприємці йдуть на ризик, так як його зворотним боком є можливість
отримання додаткового доходу. І, як наслідок, чим більше потенційний
прибуток (дохід), тим вище ризик.
У сучасній економічній науці інтенсивно розвивається теорія управління
ризиками підприємства на основі економіко-математичних методів та
інформаційних технологій. Застосування теорії на практиці дозволяє
зберегти життєдіяльність підприємств в ринкових умовах, збільшити
тривалість їх життєвих циклів, підвищити стійкість до зовнішніх впливів, а
також поліпшити результати їх фінансово-господарської діяльності.
Управління ризиками дозволяє контролювати розвиток ситуації і завдяки
прийняттю тих чи інших заходів максимізувати позитивні і мінімізувати
негативні наслідки ризикових подій [3, с. 78-80].
Ризик в економіці можна визначати як недолік інформації про можливе
досягнення однієї або кількох цілей. Оскільки невизначеність результатів
економічної діяльності обумовлена об'єктивними факторами, то і сама
невизначеність в економіці носить об'єктивний характер, а отже, і ризики тут
необхідно вважати об'єктивною категорією.
Сутність ризику відображається в наступних елементах:
- можливість відхилень від передбачуваної мети;
- ймовірність досягнення бажаного результату;
- відсутність впевненості в досягненні поставленої мети;
- можливість матеріальних, моральних та інших втрат, пов'язаних з
реалізацією обраної в умовах невизначеності альтернативи.
Основними причинами невизначеностей, які знаходяться в основі
формування ризиків є:
- спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха;
- випадковість соціально-економічних і технологічних процесів;
- недостатність інформації про досліджуваний об'єкт, процес, явище;
- обмеженість ресурсів при прийнятті та реалізації рішень;
- обмеженість свідомої діяльності людини, відмінності в соціальнопсихологічних установках, оцінках, поведінці [3, с. 110-115].
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У наш час в літературі зустрічаються два підходи до визначення ризику.
В рамках першого підходу виходять з результату події, і ризик розглядається
як можливість або загроза відхилення результатів конкретних рішень або дій
від очікуваних. В рамках другого підходу розглядається сам феномен ризику
як дія, спрямована на досягнення певної мети, пов'язаної з елементами
небезпеки, загрозою втрати чи поразки.
Аналізуючи структуру ризику, можна позначити основні способи його
зміни (управління) за рахунок впливу на окремі елементи ризику. Усунення
хоча б одного основного елементу спричиняє зникнення ризику. Зменшуючи
ймовірність переходу між елементами або тяжкість наслідків, можна ризик
зменшити. Різноманіття ризиків і способів управління вимагає
систематизації, що і намагаються зробити в рамках управління ризиками. У
соціально-економічних системах підсистема, що відповідає за управління
ризиками, з середини ХХ століття традиційно називається «ризикменеджмент». Спочатку цей термін використовували тільки в рамках
підприємницької діяльності, а тепер його застосовують і в соціальній сфері, і
в техніці, і при роботі на фінансових ринках [1, с. 128-130].
Отже, менеджмент ризику - скоординовані дії керівництва і управління
організацією стосовно ризику. Основна мета управління ризиком полягає в
поліпшенні фінансових результатів підприємства і створенні таких умов, щоб
воно не отримало більших втрат, ніж допустимі. Процес управління ризиком
полягає в дослідженні й аналізі ймовірності настання випадкової шкоди,
розробці системи розпізнавання ризику, можливо найбільш ефективного
зведення його до мінімуму або усунення [2].
У дослідженнях про ризики можна виділити два підходи: об'єктивний і
філософський. Об'єктивний підхід заснований на розумінні раціональної
людини і виходить з того, що існує можливість пізнання об'єктивної
дійсності. У філософському підході наголошується, що дійсність комплексно
описати не можна.
Критичний аналіз підходів до визначення змісту процесів управління
ризиками дозволив нам сформулювати власний перелік етапів управління
ризиком, який повинен включати шість найбільш істотних фаз, а саме:
- ідентифікація ризику;
- аналіз ризику;
- розгляд альтернатив управління ризиком;
- оцінка різних варіантів;
- прийняття управлінського рішення в області ризику;
- контроль процесу управління ризиком.
При управлінні ризиком на підприємстві першорядна увага повинна
бути приділена таким сферам, як виробництво, логістика, дослідження
розвитку.
Для управління ризиком слід використовувати методи збереження
ризику і компенсацію збитку, створення резервних фондів, залучення
зовнішніх джерел; зниження і виключення ризику, зниження ймовірності
настання несприятливих подій; передача відповідальності за ризик через
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страхування, фінансові гарантії та поруки, внесення в договори і контракти
положень про ризик.
До основних принципів побудови системи управління ризиками слід
віднести: оптимальні поєднання централізації і децентралізації в управлінні,
єдність політичного і господарського керівництва, планове ведення
господарства, стимулювання, науковість, відповідальність, підбір і
розстановка кадрів, економічність та ефективність.
Отже, упрaвління екoнoмічними ризиками визначено як систему
цілеспрямoвaнoгo впливу нa всі види ризику підприємствa, які в свoїй
сукупнoсті дoзвoляють уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні
нaслідки суб’єктивнo-oб’єктивнoгo хaрaктеру гoспoдaрськoгo середoвищa.
Враховуючи, що ефективність механізму упрaвління екoнoмічними
ризиками підприємств залежить від цих складових, необхідно застосовувати
специфічні підходи у процесі їх функціонування.
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ
Конфлікти проявляються в діяльності всіх соціальних інститутів,
соціальних груп, у взаєминах між людьми й відіграють ключову роль у житті
окремої людини, родини, колективу, держави, суспільства й людину в
цілому. Протиріччя існують завжди і на всіх рівнях - в середені особистості,
у міжособистісному спілкуванні, у виробничих відносинах в організації, між
організаціями тощо. В улагоджуванні конфліктів, управлінні поведінкою
персоналу в конфліктних ситуаціях винятковою, вирішальною вважається
роль керівника. Це зумовлено тим, що керівник будь-якого рангу й рівня є
особою, яка з погляду свого службового становища зацікавлена як у
підтриманні конфліктів функціонально-позитивної спрямованості, що йдуть
на користь загальній справі, так і в запобіганні, найшвидшому подоланні
деструктивних конфліктів, що завдають своїми негативними наслідками
шкоди спільній роботі.
Багато вчених розглядали проблеми виникнення конфліктів. Так,
Т.Парсонс, Е. Дюркгейм, Е. Мейо наголошують на стійкості й стабільності
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суспільства, вважаючи конфлікт тільки певним відхиленням, "хворобою"
людських стосунків. Натомість Боковець В.В., К. Маркс, М. Вебер, В.
Парето, Р. Дарендорф розглядають конфлікт як необхідний чинник у
поясненні соціальних процесів і змін. Проте й досі це питання залишається
відкритим
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних аспектів сутності
конфліктів та наведення стратегії менеджера для їх усунення.
Конфлікт – крайнє загострення суперечностей сторін, пов’язане з
відмінностями їхнього становища в суспільстві й пов’язаної з цим реальної
чи надуманої суперечності інтересів, цілей і цінностей; зіткнення та
протиборство (протидія) певних систем, політичних партій, громадських
організацій, етнічних груп, держав та їх органів, окремих осіб [3, С. 238].
Основним джерелом конфліктних стосунків, що виникають у колективі,
є невідповідність переконань і поведінки індивіда моральним принципам та
очікуванням інших його членів. Вчинки людини, що суперечать
переконанням, цінностям, нормам, правилам поведінки та традиціям
колективу часто призводять до конфліктів, що носять деструктивний
характер. Чим більш згуртований колектив, тим гостріше й інтенсивніше
розвивається протистояння при таких конфліктах [4, С. 41].
Конфліктні ситуації є різноманітними, тому менеджер сам вибирає той
чи інший стиль впливу на людей. Рівень оптимального їх вибору залежить
від компетентності менеджера, його мистецтва. Складовими індивідуальних
стилів діяльності менеджерів є розподіл повноважень у процесі керівництва;
домінуючі методи керівництва; технологія прийняття і реалізації рішень;
ставлення менеджера до порад і зауважень підлеглих; характер комунікації з
підлеглими; характер завдань, які вирішує організаційна система; механізм
контролю за діяльністю підлеглих та відповідальності у системі діяльності;
психологічний такт менеджера та етика його поведінки; рівень розвитку
демократичних засад управління; характер вимогливості; ставлення
керівника до нововведень, інших людей і до самого себе; рівень активності,
ініціативи, дисциплінованості менеджера і підлеглих; результативність
організаційної системи з участю менеджера і при його відсутності; рівень
розвитку підприємництва в організаційній системі; співвідношення в
розвитку активної і пасивної адаптивних реакцій організації; напрями
майбутньої поведінки організаційної системи; загальний рівень іміджу
організації тощо [2, С.123].
В улагоджуванні конфліктів, при управлінні поведінкою персоналу в
конфліктних ситуаціях вирішальною є роль керівника. Керівник – особа, яка
за своїм службовим станом зацікавлена в підтримці конфліктів
функціонально-позитивної спрямованості, і в попередженні та найшвидшому
подоланні деструктивних конфліктів, що наносять своїми негативними
наслідками збиток спільній роботі. Керівник підприємства наділений
повноваженнями, має владу і має можливість впливати на своїх підлеглих, на
їхню поведінку в конкретному конфлікті. Керівник в умовах конфлікту може
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виявитися в двох станах: суб'єкта (прямий учасник конфлікту); посередник –
арбітр (примиритель конфліктуючих сторін) [3, С. 239].
Головне завдання керівника підприємства: вміти регулювати –
визначити і увійти у конфлікт на початковій стадії. Встановлено, що, якщо
менеджер входить і управляє конфліктом у початковій фазі, він розв’язується
на 92%; якщо на фазі підйому – на 46%, а на стадії загострення, коли
пристрасті загострилися до межі – на 5%, тобто конфлікти практично не
розв’язуються чи розв’язуються дуже рідко. Коли сили віддані боротьбі
(стадія «загострення»), настає спад. І, якщо конфлікт не розв’язаний у
наступному періоді, він розростається з новою силою, тому що в період
спаду можуть бути притягнуті для боротьби нові способи та сили [2, С. 124].
На нашу думку, усунути конфлікт у трудовому колективі, керівникові
слід дотримуватися певних правил:
1. Виявити предмет і джерело конфлікту.
2. Терміново втрутитися, коли немає часу і можливості довгий час
з’ясовувати взаємні претензії сторін, їх вимоги, інтереси, доводи, цінності,
просто потрібно «розвести» конфліктуючі сторони і почати з ними
переговори, вести відверту розмову.
3. Досягнуте «примирення» допоможе спрямувати переговори вже на
принципове подолання конфлікту.
4. Звузити предмет конфлікту, зменшуючи кількість претензій, особливо
емоційного характеру. Неможливо відразу з’ясувати всі проблемні
відносини. По-перше, потрібно виокремити головну проблему, яка є
стрижнем конфлікту: взаємна неприязнь, ділове суперництво або просто
заздрість.
5. Варто знати, як розвивається конфлікт.
Він минає три стадії: 1) виникнення напруженості у відносинах –
провісник конфлікту; взаємна неприязнь виходить назовні, починаються
зіткнення, припиняються особистісні стосунки, усунути конфлікт можна
такими шляхами: відхід від конфлікту («втеча на лікарняний», звільнення та
ін.); 2) загладжування (примирення); 3) конфронтація (перехід у нову фазу чи
на новий рівень).
6. Треба уважно ставитись до обох конфліктуючих сторін – «ініціатора»
і «обвинуваченого». Слід з’ясовувати, чого домагається ініціатор конфлікту –
його цілі: ділові, самоутвердження, амбіції, прагнення принизити іншу
людину та ін.
7. Не можна переоцінювати заслуги одних і недооцінювати діяльність
інших.
8. Особливу увагу треба виявити до конфліктуючих особистостей.
9. Профілактика конфліктів, своєчасне їх виявлення, введення у
конструктивне русло [1, С. 104].
Таким чином, для вирішення конфлікту керівник повинен вміти: 1)
об’єктивно оцінити ситуацію, що склалася, і якщо він дійсно існує, визнати
наявність конфлікту; 2) відрізнити привід конфлікту від його предмета –
безпосередньої причини, яка часто об’єктивно або суб’єктивно маскується; 3)
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визначити вид конфлікту, його стадію, виявити предмет конфлікту, мету та
цілі основних учасників конфлікту; 4) встановити, якою мірою предмет
розбіжностей стосується організації виробництва, праці та управління, а
також особливостей ділових і особистісних відносин конфліктуючих сторін;
5) з’ясувати суб’єктивні мотиви вступу людей у конфлікт.
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
В наш час моделі управління підприємствами не можуть існувати без
налагодженого процесу ефективних комунікацій. Якісне управління
будується на принципі що всі учасники процесу мають однаковий доступ до
всіх видів потрібної інформації, активно взаємодіють один з одним,
створюючи таким чином умови для прийняття рішень та успішної роботи.
Комунікації стали невід’ємною частиною в управлінні організацією. Адже
недбало налагоджені комунікації сприяють затягуванню часу на прийняття
рішень, породжують виникнення непорозумінь. Організація не зможе
ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні зміни, що зможе призвести до
неефективного управління. Для того щоб в організації можна було створити
ефективну систему комунікації потрібно проаналізувати потрібно
проаналізувати теперішній стан комунікацій на підприємстві та визначити
шляхи подолання проблеми.
Питанням управління комунікаційними процесами та визначенням місця
комунікацій у системі управління підприємством присвячені праці багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких, як: Боковець В.В., Д. Аакер, Дж.
Бернет, Б. Берлесон, Г. Стейнер, Лейхіфф Дж.Л., Мільнер Б.З., А. Войчак, Т.
Примак, Г. Почепцов, О. Фисун, Н. Григор’єва, М. Плотніков, В. Різун, В.
Рева, Н. Шпак, А. Босак, М. Бабінець та ін.
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Метою даного дослідження є аналіз основних аспектів комунікаційного
менеджменту підприємства.
Сучасна модель управління персоналом неможлива без налагодженого
процесу ефективних комунікацій. Вся концепція якісного управління
побудована на принципі, що всі учасники процесу мають однаковий доступ
до необхідної інформації, продуктивно спілкуються між собою, створюючи
оптимальні умови для успішного прийняття рішень, розв'язання конфліктів,
роботи команди [1, С. 66].
Загальновідомо, що значення інформації і комунікації в усіх галузях
людської діяльності на сучасному етані невпинно зростає, що пов’язано зі
змінами соціально- економічного характеру, появою новітніх досягнень у
сфері техніки і технологій та результатами наукових досліджень. Динаміка
розвитку сучасної організації визначається не тільки її економічними
показниками, а й існуванням ефективних технологій, що забезпечують
інформаційний обмін, комунікацію.
Комунікація є процесом взаємодії, під час якого відбувається передача
чи обмін інформацією. При цьому комунікація вважається успішною, якщо
вона пройшла повний цикл. Відправник передає інформацію адресату,
останній має однозначно зрозуміти її зміст. Успішний комунікаційний
процес залежить також від послідовної побудови інформаційного
повідомлення відправником: привернення уваги - інтерес - перехід до
основної частини - уточнення деталей - обговорення - висновок - заклик до
дії. Очікуваним результатом успішної комунікації є зміна поведінки адресата.
В свою чергу, роль комунікаційного менеджменту полягає насамперед в
інформаційному забезпеченні здійснення всіх видів і форм менеджменту,
оскільки основним ресурсом менеджменту є інформація, а основною
технологією – комунікація. Без неї сам процес управління є просто
неможливим. А розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій
робить так звану революцію менеджерів ще "революційнішою" [2, С. 181].
Комунікаційний процес починається тоді, коли відправник вирішує
повідомити якийсь факт, ідею отримувачу. Ця інформація є важливою для
відправника, і він вважає, що її можна використати для досягнення певних
цілей, обговоривши це попередньо з іншою зацікавленою людиною. Для
цього він так подає інформацію (ідею), щоб вона була своєчасно прийнята
отримувачем і дала йому змогу правильно зрозуміти та сприйняти ситуацію.
А це можливо лише в тому разі, коли ідея буде передана у вигляді зручного
для сприйняття повідомлення. Комунікаційний процес вважають
завершеним, коли отримувач підтвердив своє розуміння інформації
відправнику. Для цього здійснюють зворотний зв'язок, у процесі якого
з'ясовується, наскільки правильно зрозумів інформацію отримувач [4, С. 35].
Специфіка комунікаційного менеджменту відображена також у
низці спеціалізованих функцій:
1) інтегруючої − обумовлена використанням нових управлінських,
маркетингових і інформаційних технологій, інноваційною активністю і
творчістю;
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2) інформаційної −
обумовлена
знанням
закономірностей
інформаційного обміну, який здійснюється для досягнення якоїсь практичної
мети, вирішення якоїсь проблеми;
3) контактовстановлюючої − від її реалізації залежить успіх
комунікативного задуму, тому потрібне досконале знання цільової аудиторії:
4) самопрезентації − реалізується при створенні іміджу, репутації, які, в
свою чергу, можуть і не відповідати статусу і комунікативній ролі;
5) ритуальної − використовується в методах роботи з персоналом
(корпоративні святкування, вшановування з приводу і т.д.), а також
здійснюється при офіційних церемоніях;
6) освітньої − досліджує комунікативні навички цільових аудиторій,
реалізує на практиці нові ідеї, поширює досягнення у області сучасної
комунікації [3, С. 32].
Кожен з елементів системи комунікацій володіє своїми унікальними
характеристиками, які можна оцінити за допомогою спеціальних та
інтегральних показників. Хоча ці елементи є варіативними і компонуються
по-різному, на основі праці доцільно виділити основні з них:
Соціально-економічна складова системи комунікацій важлива тому, що
повної автоматизації обміну інформацією досягти неможливо. Оскільки з
інформацією працює персонал, то його характеристики впливають на
ефективність комунікацій. Так, матиме значення професійна кваліфікація
персоналу та рівень його володіння інфокомунікаційними технологіями,
психологічні особливості працівників, їхні риси характеру та якість
соціальних взаємодій у групах тощо. Кожен з названих елементів соціальноекономічної системи комунікацій можна оцінити за допомогою низки
показників.
Технологічна складова системи комунікацій є її інструментальною
частиною, яка забезпечує автоматизацію обміну інформацією. Основними
елементами є апаратне забезпечення, програмне забезпечення та канали
зв'язку. Кожен з цих елементів має певні техніко-економічні характеристики,
які визначають ефективність цієї складової системи комунікацій.
Таким чином, комунікаційний менеджмент - професійна діяльність,
спрямована на досягнення ефективної комунікації як всередині організації,
так і між організацією і її зовнішнім середовищем. Мета комунікаційного
менеджменту - підвищення ефективності економічної системи, формування і
використання усіх видів її капіталу шляхом організації комунікативного
простору
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СЕКЦІЯ : МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Дмитрівська Вікторія
Науковий керівник: Горшков М.А., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах розвитку глобалізації все стрімкіше розвиваються
зовнішньоекономічні зв’язки між підприємствами різних держав. Всі
організації націлені на ефективну взаємодію з партнерами, і тому, для того,
щоб отримати максимальну вигоду від даної співпраці, потрібно також
зануритись у міжкультурні відносини. В умовах глобалізації бізнесу перед
міжнародними компаніями стоїть стратегічна задача – налагодження
ефективної співпраці та подолання бар'єру між різними поглядами,
культурними упередженнями, які стосуються крос-культурних розбіжностей
між партнерами цих компаній. Культура є фундаментальною та
визначальною базою формування будь-якої економічної системи.
Більшу увагу вивченню крос-культурного менеджменту приділяли
зарубіжні вчені, такі як Льюїс, Т. Парсонс, М. Рокич, М. Тайеб, А. Тропенран
[1]. Серед українських учених – В. Корженко, В. Князєв, П. Надолішній, Н.
Нижник, Ю. Палєха та ін Вивченню особливостей організаційної структури
та специфіки застосування крос-культурного аналізу управління
міжнародними компаніями присвячені роботи Ю.М. Петрушенко, Т.А.
Голець, В.Г. Буниної, Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевського, К.I. Ржепішевського
та А.Г. Єфімової.
Велика кількість компаній виходить на міжнародні ринки, будує
підприємства в інших країнах і створює альянси із зарубіжними компаніями.
Виходячи за рамки національного ринку, організації зіштовхуються зі
складними, внутрішніми поліетнічними і полікультурними бар’єрами, які є
причинами суперечностей, непорозумінь між агентами міжнародних
економічних відносин. Саме цим і пояснюються невдалі угоди, провали на
переговорах, спотворення стратегій, що тягнуть за собою негативні наслідки
міжнародної діяльності [2].
Класичний підхід до розуміння впливу культури на міжнародну
економічну діяльність ґрунтується на понятті культури як емпіричної
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категорії, що відображає відносно стабільну, однорідну, внутрішньо
несуперечливу систему специфічних припущень, цінностей та норм, які
можна об’єктивно описувати. Цей підхід розглядає особливості національних
культур та дозволяє зрозуміти, як ці особливості впливають та визначають
специфіку ведення бізнесу в тій чи іншій культурній системі.
Сучасний міжнародний менеджмент розглядає культуру як
організаційний ресурс, а культурні відмінності як форму організаційного
знання, який спонукає до вирішення міжнаціональних культурних проблем
[3].
Таким чином, в системі управління людськими ресурсами культурні
особливості тієї чи іншої нації стають одним з резервів розвитку організації,
що об'єктивно викликає необхідність розглядати даний коло проблем не
тільки на прикладному, але і на теоретичному рівні.
Крос-культурний менеджмент як важливий напрямок науки про
управління людськими ресурсами вирішує ці завдання на макро- і мікрорівні
шляхом:

управління культурним розмаїттям - відмінностями в ділових
культурах і в системах їх цінностей;

визначення причин міжкультурних конфліктів, їхнього
запобігання або нейтралізації;

розробки методів управління бізнесом на стику взаємодії
культур, а також колективами працівників різних культур;

розробки крос-культурних технологій;

формування та розвитку міжкультурних компетенцій менеджерів
з метою підвищення ефективності організації в умовах глобалізації
економіки та ін.
Отже, розвиток глобалізації у світовому економічному просторі
посилює конкурентну боротьбу між суб’єктами господарювання і спонукає
менеджмент підприємств до пошуку можливостей зміцнення своєї
життєздатності за рахунок реалізації стратегії розвитку. В умовах ущільнення
глобальних ринків доволі часто така стратегія передбачає співпрацю з
іноземними компаніями – це дає можливість використовувати для набуття
конкурентних переваг ті складові бізнесу, в яких необхідні компетенції має
іноземний партнер, тим самим удосконалюючи і розвиваючи свої
компетенції.
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ
«БАРЛІНЕК ІНВЕСТ»
ТОВ «Барлінек Інвест» – провідний світовий виробник багатошарових
дерев’яних підлог з річною виробничою потужністю понад 9 млн м 2.
Асортимент підприємства налічує декілька сотень найменувань, які можна
поділити на три виробничі групи: паркетні дошки, Barkiet System і дерев’яні
плінтуси [1].
Хороша якість продукції, застосування у виробництві новітніх
технологій та сучасної техніки – робить «Барлінек» беззаперечним лідером у
сфері деревообробної індустрії.
Проаналізувавши баланс експорту/імпорту підприємства в період з 2013
р. по 2017 р. (табл. 1), ми дослідили зміну рівня експорту продукції
підприємства, залежно від товарної категорії [2], і, на основі отриманих
даних, побудували діаграму.
Таблиця 1- Оцінка експорту / імпорту продукції ТОВ «Барлінек Інвест»
за 2013-2017 рр. (у тис. грн.)
Основні види
продукції
підприємства
1
Паркетна дошка
Barkiet System
(супутні товари)
Дерев’яні плінтуси
Усього
Обсяги закупленої
сировини, грн.

Приріст
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік Абсол. %,
Знач.
знач.
2
3
4
5
6
7
8
98475,5 102847,1 95938,3 101834,7 114324,5 15849 15,9
53968,2 64857,9 62941,6 71602,4 76183,5 22215,3

37,3

48736,2 59083,1 57643,3 61837,7 66003,9 17267,7
201179,9 427968 216522,6 235274,8 256511,9 55332

31,8

101748,4 134859,1 93847,7 108475,9 116937,6 27964,6

24,9

79,7

Близько 70–80 % всієї виготовленої продукції відправляється на експорт.
Інші 20–30 % від загального обсягу виробництва, реалізується на
промисловому ринку України [3, c. 107-109].
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Рисунок 1 - Динаміка товарної структури експорту ТОВ «Барлінек
Інвест» протягом 2013-2017 рр
Таким чином, товарна структура експорту в основному складається з
паркетної дошки. Обсяги ж експорту Barkiet System (супутніх товарів) та
дерев’яних плінтусів майже вдвічі менший.
Основним країнами-імпортерами товарів Барлінек є Франція, Італія,
США, Великобританія, Норвегія, Швеція та Німеччина. За останні роки
підприємство вийшло на ринок Канади та посилило свою присутність на
ринку Австралії [4], проте частка продажів у цих країнах залишається
мінімальною. Територіальна частка експорту ТОВ «Барлінек Інвест» за 2017
р. представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Циклічність територіальної структури експорту ТОВ «Барлінек
Інвест» за 2017 р
Відповідно до наданих даних, експорт ТОВ «Барлінек Інвест» покриває
більшу частину європейського ринку та намагається збільшити свою
присутність на ринках інших материків [5, c.19-30].
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Отже, для ефективної роботи підприємства та просування товару на
ринку замало просто розробити грамотну стратегію просування продукції з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів чи сформувати збалансовану
цінову політику. Необхідно також створити та налаштувати інтерактивну
систему комунікацій з реальними та потенційними споживачами компанії.
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УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ ТИПАМИ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Зіткнення інтересів,позицій та думок постійно виникають у суспільстві.
Неминучість виникнення таких суперечностей є проявом закону єдності та
боротьби протилежностей, одного з класичних законів розвитку. Зазвичай
конфлікт у соціально-трудовій сфері сприймається як не нормальне явище:
збій у роботі, перешкода для реалізації стратегічних цілей. Негативне
сприйняття цілком обґрунтоване, тому що будь-який конфлікт несе в собі
заряд величезної руйнівної сили: порушується процес нормального
функціонування підприємства, руйнуються стосунки між людьми, нерідко
завдання розв’язання конфлікту супроводжується звільненням частини
співробітників. Одначе відсутність конфліктів необхідно вважати свідченням
застою, стагнації [1, С.145].
Конфлікти всередині творчого колективу завдають шкоди якості
мислення співробітників, перемикають увагу з розроблення креативних
концепцій на з’ясування відносин. Тому керівник творчого колективу
повинен уміти управляти енергією конфліктів та переводити її в
конструктивний план.Він має знати як зробити конфлікт засобом покращення
взаєморозуміння в колективі. При цьому конфлікти, пов’язані з творчістю
також виникають між замовниками та рекламними агенціями під час
розроблення та впровадження рекламних проектів.
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Конфлікти виникають з різних причин. Часто співрозмовники
провокують один одного на конфлікт. Так, на конфлікт провокують: критика,
«приклеювання ярликів», постановлення діагнозу, коли людина зображує із
себе психолога, що дратує оточуючих; маніпулювання похвалою; накази,
розпорядження; погрози
Для правильного розуміння й тлумачення конфліктів важливою є їх
типологія. Для вибору адекватного методу впливу й управління відповідним
конфліктом доцільно проводити класифікацію залежно від основних ознак
спосіб вирішення; сфери прояву; спрямованості впливу; ступеня виразності;
кількості учасників; порушених потреб (табл.1) [2].
Таблиця 1
Класифікація конфліктів
Ознака класифікації

Види конфліктів
 насильницькі;
 ненасильницькі

1.Спосіб вирішення

 політичні;
 соціальні;
 економічні;
 організаційні

2.Сфера прояву

 вертикальні;
 горизонтальні

3.Спрямованость впливу

 відкриті;
 приховані
 внутрішньоособистісні;
 міжособистісні;
 міжгрупові

4. Ступень виразності
5. Кількість учасників

 когнітивні;
 конфлікти інтересів

6.Порушення потреб

Оскільки творчі особистості є дуже емоційними та енергійними – для
них найбільш притаманними є не насильницькі, організаційні, горизонтальні
та вертикальні, відкриті, міжособистісні конфлікти інтересів. Ці види
конфліктів виникають найчастіше у творчих колективах,особливо тоді,коли
працівники не завантажені роботою, не захоплені новими ідеями й не мають
можливості вивільнити енергію .
За причинами виникнення конфлікти можна класифікувати так:
 конфлікт ролей – очікування неадекватних рольових дій (з боку
суспільства, конкретної організації, управлінського персоналу). Неадекватне
виконання соціальних ролей учасниками спільної діяльності та управлінської
взаємодії (різне ставлення до діяльності, різні цілі діяльності);
 конфлікт бажань – зіткнення різних бажань (потреб, інтересів тощо) у
свідомості однієї людини, які можуть мати особистий характер або бути
пов'язаними з діяльністю організації. Зіткнення феноменів свідомості різних
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людей (груп) щодо певного бажання, особистого або пов'язаного з цілями
організації (розподілення обмежених ресурсів, досягнення мети в процесі
конкурентної боротьби);
 конфлікт норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки,
життєвого досвіду у свідомості однієї людини у процесі спілкування та
соціальної взаємодії.
Актуальним є розгляд особливостей сублімації творчої діяльності як
способу вирішення конфлікту людей з різними типами темпераменту,
оскільки саме темпераментом модифікується ефективність творчої
діяльності. Необхідно враховувати особливості людей із різними
темпераментами, щоб правильно сублімувати способи вирішення
міжособистісного конфлікту. Передусім, це стосується таких якостей, як
здатність розуміти запропоноване завдання, прогнозувати можливе майбутнє,
уміння переносити невизначеність, продукувати ідеї, долати труднощі, що
виникають на шляху до рішення, а також бажання й уміння працювати у
творчому колективі. Для подолання деструктивних конфліктів у творчому
колективі менеджер має вибрати адекватні дієві методи подолання таких
ситуацій залежно від характеру та особистих якостей учасників творчого
процесу організації[3, С.153].
Управління конфліктом може виражатися у: завершенні - роз’ясненні
вимог, яких сторони повинні дотримуватися у процесі подолання конфлікту.
Запобіганні – формування в колективі громадської думки про конфліктуючі
сторони. Профілактика-координація та інтеграція діяльності. Наявність в
організації чітко налагодженої ієрархії повноважень сприяє впорядкуванню
взаємодії людей, розв’язанню проблем, прийняттю рішень, просуванню
інформації. З цією метою сторонам доручають справу, яку вони зацікавлені
здійснити, але поодинці їм це не під силу. Придушення- звернення до
посередника. Особа, яка зважилася стати посередником у вирішенні
конфлікту, має допомогти кожній зі сторін побачити ситуацію очима
опонента. Відстроченні-спрямування зусиль усіх учасників на досягнення
загальних цілей. Для цього важливо чітко, не двозначно сформулювати ціль,
передбачивши роль і вклад кожної сторони в її досягнення [4, С.67].
Важливим критерієм успішної діяльності організації є практична
реалізація управлінських рішень. Успішним рішенням вважається таке, яке
реалізується практично, тобто перетворюється на дію результативно та
ефективно. Одним із вимірів успіху в цьому плані є також оцінка організації
її партнерами [5].
Отже, конфлікти, як конструктивні, так і деструктивні, є невід’ємною
частиною трудового процесу, особливо у творчому колективі та з творчими
людьми. Оскільки креативні особистості більше схильні до виявлення емоцій
та відстоювання особистих інтересів із приводу нових власних ідей, що є
їхнім самовираженням, то питання управління конфліктами є достатньо
важливою складовою менеджменту підприємства, організації чи відділу.
Керівник, який здатний адекватно поводитися в конфліктній ситуації
вживати заходи до її усунення, викликає повагу. Нездатність керівника до
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конструктивного вирішення конфліктної ситуації знижує його авторитет
серед підлеглих чи навіть породжує до нього вороже й непримиренне
ставлення.
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ПРИБУТКОВІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
БІЗНЕСУ
В сучасних умовах з'являється все більше нових підприємств. Нові
фірми створюються з метою максимального задоволення потреб споживачів.
Підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує
конкуренції і банкрутує, оскільки стабільний довготривалий розвиток
підприємства можливий лише за умови визначення чітких довгострокових
цілей і розробки конкретних шляхів їх досягнення.
Зважаючи на те, що прибуток в умовах фінансової кризи є основним
джерелом розвитку підприємств, важливим і актуальним питанням
залишається удосконалення процесу управління і максимізації прибутку
задля підвищення ефективності функціонування самого підприємства в
умовах ринкової економіки та можливості розширення ринків збуту
продукції в країнах ЄС шляхом виробництва продукції, що відповідає
стандартам якості ЄС.
Дослідженням цього питання займалися такі провідні вчені як: А. В.
Бугай, А. Г. Загородній, П. М. Марич, С. В. Мочерний, А. Г. Семенов, Б. М.
Сердюк, В. М. Шаповал, та інші. Враховуючи останні сучасні дослідження,
можна стверджувати що процес управління прибутком ще не повністю
розкритий.
Прибуток відіграє вирішальну роль у здійсненні подальшої
підприємницької діяльності, підвищенні матеріального та морального
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стимулювання працівників до досягнення високих результатів діяльності
своєї організації. У працях І.О. Бланка, прибуток – один з головних аспектів
діяльності підприємства. Це визначає необхідність ефективного і
безперервного управління ним. Управління прибутком представляє собою
процес пошуку і прийняття управлінських рішень за всіма основними
аспектами його формування, розподілу і використання на підприємстві
[1, С.46].
Система ефективного управління прибутком можлива лише за
виконання поставлених конкретних цілей і завдань підприємства, зокрема це
[2]:
забезпечення максимізації отриманого прибутку;
забезпечення якості продукції згідно вимог ЄС;
проведення постійного моніторингу ринкової ситуації; розроблення
стратегії підприємства;
підвищення ліквідності підприємства та платоспроможності.
Максимізація прибутку - основне завдання будь-якої організації. Це можливе
лише за взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності організації.
Планування максимізації прибутку найчастіше здійснюється двома
методами, суть яких розкрита в рис. 1.
Методи
максимізації
прибутку

Метод порівняння
загальних величин

Метод порівняння
граничних величин

порівняння
валового доходу і
сукупність витрат

порівняння
граничного доходу і
граничних витрат

розрахунок
економічного
прибутку

використання
правила
«граничного
випуску»

Прагнення до максимізації прибутку не тільки в короткостроковому, але
й довгостроковому періоді дозволяє раціонально розподіляти ресурси,
забезпечує високу ефективність та створює необхідні умови для успіху в
реалізації обраних цілей.
Основними напрямками максимізації прибутку є [3, С.26]:
збільшення кількості виробленої і проданої продукції в процесі освоєння
нових ринків збуту;
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зменшення собівартості продукції;
автоматизація процесу виробництва продукції;
уведення інновації у виробництво продукції та модернізація технології
виробництва;
ефективне використання ресурсів, підвищення продуктивності праці.
Максимальний прибуток досягається у взаємодії внутрішніх (динаміка
витрат виробництва) та зовнішніх (динаміка доходу фірми після реалізації
продукції) факторів діяльності фірми.Головною вимогою максимізації
прибутку виступає прибутковість (окупність) кожної одиниці продукції.
Для вирішення проблеми максимізації прибутку важливо враховувати не
тільки загальні, але й граничні значення цих показників, тобто граничного
доходу та граничних витрат [5, С.35].
Отже, досить велику роль у збільшенні кількості продажів продукції,
при виході вітчизняних підприємств на світові ринки, а отже і збільшення
прибутку, відіграє якість продукції. Одним із найпоширеніших методів
забезпечення і організації виробництва продукції високої якості є
внутрішньовиробничий технічний контроль якості, функції якого зазвичай
виконують відділи технічного контролю на підприємстві, але з а умови їх
реального функціонування. При зменшенні собівартості продукції не варто
економити на сировині. Це можна зробити за допомогою скорочення
складських і транспортних витрат, або зменшити витрати на паливо, енергію
в процесі введення сучасних технологій виробництва або інноваційного
розвитку підприємства. Підвищення продуктивності праці можливе за
допомогою удосконалення організації та матеріального заохочення
працівників введення й розвиток сучасних систем мотивації праці, що в свою
чергу можливе за нормального оснащення робочого місця та їхнього
раціонального розміщення.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В умовах активізації процесів глобалізації світового господарства
посилюється роль зовнішньоторговельних відносин країни. Залучення
вітчизняної економіки до світових глобалізованих заходів сприяє
розширенню можливостей України у здійсненні торговельних операцій на
міжнародних ринках.
Водночас, зовнішня торгівля України набула характеру здебільшого
одностороннього зв’язку, тобто негативне сальдо торговельного балансу
протягом останніх років свідчить про значне переважання імпорту над
експортом.
Серед доробку українських науковців є чимало публікацій,
присвячених оцінці сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі
України. Зокрема, основні чинники, що впливають на розвиток зовнішньої
торгівлі, питання динаміки зовнішньої торгівлі в умовах трансформації
зовнішніх та внутрішніх чинників проаналізовані в роботах Д.С. Покришка,
А.А. Мазаракі, Т.М. Мельника, Т.А. Тищука, В.П. Далика, С.П. Кулицького
та ін.
Досліджуючи обсяги та динаміку зовнішньої торгівлі за останні роки,
слід зазначити, що вітчизняний експорт протягом останніх років переживає
складні часи. Україна втратила певні ринки збуту та виробничі потужності
для традиційного експорту, кон’юнктура світового ринку також була
несприятливою. Зрештою, це призвело до значного скорочення експорту [3].
Скорочення обсягів експорту та імпорту протягом останніх двох років
супроводжувалося певними зрушеннями як у географічній структурі, так і
товарній. Очевидними є такі тенденції у структурних зрушеннях:
- спостерігається стійка тенденція до зменшення питомої ваги в
українській зовнішньоторговельній діяльності країн СНД в цілому та
Російської Федерації зокрема;
- не менш стійкою є тенденція до збільшення питомої ваги країн
Європейського Союзу в українському експорті та імпорті. Найбільшими
європейськими торговельними партнерами України є Німеччина, Польща,
Італія та Угорщина;
- Україна є активним учасником світових торговельних процесів, а
тому веде експортно-імпортну діяльність не тільки у країнах СНД та ЄС.
Значними покупцями української продукції сьогодні є Китай, Туреччина,
Єгипет, США [2].
Незважаючи на значне зменшення обсягів експорту та імпорту, за
останні роки склалися в цілому позитивні «стартові умови» для формування
нової географічної і товарної структури зовнішньої торгівлі України, яка б
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відповідала стратегічним цілям нашої країни та сьогоднішнім реаліям [1].
Реалізація цих потенційних можливостей буде залежати, перш за все, від
внутрішніх процесів, що відбуватимуться в нашій державі.
Найбільшим позитивом останніх років є поліпшення сальдо
зовнішньоторговельного балансу. Цей показник поліпшився як для торгівлі з
окремими групами країн, так і в економіці України в цілому.
Географічні й товарні структурні зрушення у зовнішній торгівлі
України в цілому мають позитивний характер. Вони відображають
переорієнтацію експорту та імпорту на більш розвинені ринки, що, з одного
боку,
розширює
потенційні
можливості
для
збільшення
зовнішньоторговельного обороту, а з іншого – створює певні додаткові
перешкоди (підвищений рівень конкуренції, високі вимоги до якості, нові
процедурні бар’єри тощо). Незворотні зміни у структурі експорту та імпорту
ще не відбулися та потенціал української економіки використовується не
повністю [4].
Таким чином, розвиток зовнішньої торгівлі України в найближчій
перспективі залежить від виваженої політики уряду щодо стимулювання
власного виробництва, зниження кризових явищ, подолання безробіття,
сприяння зміцненню національної валюти.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
Враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки, інформаційні
технології відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта
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господарювання, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів та більш чітке
і гнучке управління. У свою чергу, впровадження інформаційних технологій
у процес управління зовнішньоторговельними операціями підприємства
забезпечує його конкурентоспроможність, а отже здатність зайняти найбільш
вигідну позицію в міжнародному ринковому середовищі, що постійно
змінюється та формується під впливом різноманітних факторів.
Теоретичні і практичні питання, пов’язані з використанням
інформаційних технологій у практиці управління, досить широко висвітлені в
роботах багатьох зарубіжних та українських вчених, зокрема Т. Мейора,
І. Стікула, А. Коберна, З. Варналія, М. Македонського, М. Матвєєва,
Ю. Петрова, Ю. Румянцева, А. Матвієнка.
Метою роботи є дослідження основних напрямів застосування
інформаційних технологій для організації ефективної системи управління
зовнішньоторговельними операціями підприємств.
Для того, щоб інформація в менеджменті була придатна для роботи,
вона повинна відповідати деяким важливим і необхідним вимогам:
 актуальність;
 неспотвореність;
 лаконічність;
 достатність.
Для забезпечення управлінців такою інформацією на багатьох
підприємствах використовуються інформаційні технології. Інформаційна
система управління являє собою сукупність інформації, а також економікоматематичних, технічних, програмних та інших методів, прийом, засобів та
моделей, які призначені для обробки інформації, щоб приймати вірні
управлінські рішення. Таку систему неможливо уявити і без кваліфікованих
кадрів.
Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине
інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані
комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та
координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої
організації. Інформаційні продукти розміщаються в розподілених базах
даних. Доступ до інформаційних продуктів відбувається через комп’ютерну
мережу і регламентується правилами та нормативами даної організації [1].
Крім цього, інформаційні технології забезпечують динамічну координацію
дій за рахунок використання сучасних засобів зв’язку та програмних засобів
комп’ютерних мереж.
Інформаційні технології в менеджменті використовуються для
вирішення наступних завдань:
 підвищення ступеня обґрунтованості в прийнятті управлінського
рішення за рахунок швидкого збору і обробки інформації;
 зростання ефективності управління в організації;
 узгодженість рішень на різних рівнях менеджменту;
 зростання продуктивності праці за рахунок оперативності та
актуальності інформації [3].
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Інформаційні технології та системи – насамперед інструмент
управління. Як і будь-який інший, він служить для координації та контролю
ходу бізнес-процесів під час досягнення цілей. Просте володіння цим
інструментом, як і будь-яким іншим, не гарантує успіху, але його відсутність
на підприємстві з зовнішньоторговельним оборотом, яке націлене на
зростання, може призвести до втрати конкурентоспроможності, зменшення
частки ринку та низької ефективності.
На ринку ІТ-технологій існує великий вибір програмного забезпечення,
будь-яка компанія може вибрати програмний продукт в залежності від своїх
цілей. Вибір програмного забезпечення повинен базуватися на розумінні
його можливостей і недоліків, чіткому усвідомленні цілей використання.
Наприклад, сучасне програмне забезпечення пропонує корисний
інструментарій для вдосконалення процесу рекрутингу, а саме ATS – систему
автоматизації підбору персоналу. Різні сервіси мають різний функціонал.
Одні спрощують саме процес пошуку, такі як “Friend Work Recruiter” або
“Amazing Hiring” [1]. Ці (та інші аналогічні) сервіси здатні не тільки
здійснювати глибокий пошук кандидатів на вакансію за заданими
параметрами, але й інтегрувати інформацію про кожного спеціаліста з різних
ресурсів.
Також для відбору персоналу є корисними й інші ресурси, які
здебільшого зорієнтовані на тестування. Більш того, тестування з
використанням “Google форм” інтегрує всі результати в Excel-таблицю. Excel
має інструментарій візуалізації даних, тому це досить спрощує процес
порівняння кандидатів.
Великі можливості нині відкриваються і для навчання персоналу. Це
пов’язано з виникненням такого поняття, як E-learning. Більшість ресурсів
передбачають безкоштовний доступ до інформації, а отже, й економію
ресурсів підприємства. Щоправда, існує бар’єр, а саме необхідність знання
іноземної мови.
Для того щоб спростити процес обговорення будь-якої теми є віртуальні
дошки. Можливість прикріплювати різні матеріали з “YouTube”, “Flicr”,
“Google Drive”, “Dropbox”, змінювати масштаб прикріплених файлів та
розташування на дошці, коментувати та обговорювати у спеціально
створеному чаті, спостерігати за змінами, які внесли запрошені до
редагування члени колективу у реальному часі – все це робить такі ресурси
корисними.
Автоматизація бізнесу не менш важлива для фінансового обліку та
аналізу, ведення бухгалтерії, супровідної документації. Використання
інформаційних, інноваційних систем у цій сфері здатне значно підвищити
конкурентоспроможність підприємства на міжнародному ринку, а також
ідентифікувати і нейтралізувати наявні проблеми [1].
Однією з управлінських проблем, що успішно вирішується за
допомогою ІТ-технологій є віддалений доступ до спільних баз користувачів,
що розділені територіально. Для зберігання документів та надання доступу
до них уповноваженим особам існують хмарні сховища даних.
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Найвідомішими з них є “Google Drive” та “Dropbox”. Існування мобільних
додатків забезпечує можливість доступу та роботи з документами навіть за
непередбачуваних обставин і відсутності доступу до комп’ютеру.
Важливою вимогою часу для сучасного менеджера є обробка не тільки
внутрішньофірмової інформації, але й зовнішньої, що генерується подіями
політичного та культурного, державного та міжнародного масштабів. Існує
цілий напрям впровадження ІТ-технологій, які допомагають менеджеру
орієнтуватися у подіях у світі та на ринку, наприклад, такий додаток, як
“Zite”. Ця програма вибирає тільки найважливіші статті за колом інтересів
користувача. Коли користувач читаєте статті, він можете вказати, чи
подобається йому матеріал і автор. Після цього добірка стане ще більш
персоналізованою [1].
Таким чином, застосування різних методик та впровадження
інформаційних технологій дозволить підприємству підвищити ефективність
зовнішньоторговельних операцій за рахунок впровадження сучасних
інформаційних систем підтримки прийняття рішень, погодженості і
підвищенні якості, оперативності інформаційних процесів і послуг.
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КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ
В сучасних економічних умовах відчувається значний вплив
глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграційних процесів на всі сфери
діяльності людини, тому все більше компаній виходять на міжнародні
ринки, будують підприємства в інших країнах і створюють альянси із
зарубіжними компаніями.
Виходячи
за
рамки
національної
економіки,
підприємства
зіштовхуються з рядом факторів, які впливають на успішність ведення
міжнародної діяльності. Серед таких факторів можна виділити наступні:

політичні;

економічні;
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соціальні;

інформаційні;

культурні.
Серед них одне з найважливіших місць належить фактору культури, під
яким розуміють традиції, ментальність, духовні цінності народів. Особливу
увагу вивченню крос-культурного менеджменту приділили такі автори, як
Р. Льюїс, Т. Парсонс, М. Рокич, М. Тайеб, А. Тропенранс. Вивченню
особливостей організаційної структури та специфіки застосування кроскультурного аналізу управління міжнародними компаніями присвячені
роботи Ю.М. Петрушенко, Т.А. Голець, В.Г. Буниної, Ю.Г. Козак, В.В.
Ковалевського, К.I. Ржепішевського та А.Г. Єфімової.
На даний момент компанії України активно розвиваються в міжнародній
сфері, залучаючи велику кількість людей з різними культурними
відмінностями, тому в бізнес-школах все частіше пред’являється вимога
інтернаціоналізувати погляди менеджерів. На сьогоднішній день необхідно
враховувати відмінності культур, менталітету і національних особливостей (а
також стиль управління закордоном, поведінка лідерів компаній, систему
мотивації і т.д.), а також побудувати максимально вигідні взаємини з
представниками інших ділових культур. В зв'язку з цим крос-культурний
менеджмент виступає як інструмент прийняття ефективних управлінських
рішень, спрямованих на перспективний розвиток організацій. Все це, в
цілому, визначає актуальність крос-культурного менеджменту.
Крос-культурний менеджмент – це сукупність різних рівнів культури в
бізнес-середовищі, які базуються на управлінні відносинами, що виникають
на перетині національних і організаційних культур [1, с. 9].
Ефективність комунікацій безпосередньо пов'язана з розумінням
національних, культурних особливостей представників різних країн і народів.
Вона є одним з ключових показників в крос-культурному менеджменті,
оскільки саме від неї залежить продуктивна співпраця транснаціональних
компаній. Ефективні комунікації це ті комунікації, які відповідають таким
критеріям, як: достовірність, своєчасність, об'єктивність, прозорість
(доступність), наявність зворотного зв’язку, адресність. Останні три критерії
щодо міжкультурних контактів пов’язані з їх здійсненням в кроскультурному полі [2, с. 44].
Однак найчастіше міжнародні компанії роблять цілий ряд помилок при
здійсненні крос-культурних комунікацій, які значно знижують ефективність
співпраці. Знання культурного контексту сприяє запобіганню даних помилок.
Він являє собою єдиний ряд факторів, які виходять за межі поля мови і
існують в кожній культурі: це ціннісні установки, етнічна, релігійна,
економічна і географічна складові, а також соціальний статус учасників,
гендерні та демографічні характеристики [3].
На наш погляд, з метою запобігання подібних проблем на допомогу
транснаціональним компаніям можуть прийти дослідники крос-культурних
комунікацій, які допоможуть визначити шляхи формування міжкультурної
компетентності.
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Крім цього, необхідно виділити ряд дій, які будуть найбільш
ефективними в удосконаленні міжкультурної взаємодії в діяльності
транснаціональних організацій.
По-перше, варто розвивати здатність рефлексувати чужу і власну
культуру, що сприяє завчасному доброзичливому відношенню до проявів
іншої культури.
По-друге, компаніям необхідно постійно поповнювати свої знання про
культуру їх зарубіжних партнерів, для того, щоб детально представляти всі
особливості відносин між чужою і власною культурою.
По-третє, міжнародні компанії повинні прагнути до отримання знань
про умови соціалізації та інкультурації як у власній, так і чужій культурі, про
соціо-культурні форми взаємодії, про соціальну стратифікацію, прийняту в
обох культурах.
Вихід українських компаній на міжнародний ринок пов'язаний з
великою кількістю ризиків, які мають походження крос-культурного
характеру, дослідження яких пов'язане зі значними додатковими витратами
часу та фінансів. Однак якщо компанія прагне підвищити ефективність своєї
роботи, то не варто нехтувати вивченням і використанням положень кроскультурного менеджменту.
Таким чином, крос-культурний менеджмент надає допомогу в
управлінні діловими відносинами, що виникають в полікультурному
середовищі, результатом якого є створення успішних комунікацій, умов
прибуткового бізнесу і плідної праці на перетині різних ділових культур.
Завдяки цьому регулювання міжкультурних конфліктів в бізнес-середовищі
здійснюється значно ефективніше.
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕБЛІВ: СУЧАСНИЙ СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Український ринок меблів оцінюють в 330 млн дол. США, при чому
більше 50% попиту задовольняють саме українські компанії. Несприятливе
регуляторне середовище стало причиною тому, що біля 35% виробників на
вітчизняному ринку працює «в тіні», щоб уникнути сплати реєстраційних
внесків, використовувати некваліфіковану низькооплачувану робочу силу, в
результаті чого вони й продають свої меблі за низькими цінами. За таких
умов ті компанії, які працюють відкрито, не можуть скласти попереднім
досконалу конкуренцію, при цьому до бюджету не надходять належні
податки [1].
На вітчизняному ринку меблевої промисловості сьогодні представлені
такі бренди, як: «Артметалфурнітура», «Меркс», «Енран», «Ліга Нова»,
«Аматі», «Новий стиль», «Снайт», «Прогрес» та ін. По факту, підрозділи цих
підприємств розташовані практично в кожному регіоні України. Наприклад,
на вінницькому регіональному меблевому ринку закріпилося багато фірм,
серед яких варто виділити «Комод», «ЛИВС», «Сучасна оселя», «Модернекспо», «Гайтер» і т. і. За рахунок асортименту, який пропонують дрібні
виробники меблів, що працюють в сегменті низької та середньої цінових
категорій, покривається близько половини потреб місцевого споживчого
ринку [1].
В загальному, за підрахунками експертів, на українському ринку меблів
налічується близько трьох тисяч підприємств, при чому великі виробники
становлять лише 20% від загальної кількості, у той час, коли дрібні
підприємства – 80% [1].
Характерною особливістю вітчизняного меблевого ринку з початку 90-х
років минулого століття можна вважати підвищену активність суб’єктів
підприємницької діяльності на ньому: так званий «меблевий бум» відчувався
вже в 1996 році, проте 2004-2005 роки відзначились збільшенням обсягів
продажу меблевої продукції [2].
За оцінками фахівців з меблевого виробництва, місткість ринку торік
залишалася стабільною на рівні $290-310 млн. У сегментації змін також не
відбулося: 63% припадає на хатні (побутові) меблі, 27% — на офісні, 10% —
спеціальні меблі (зокрема, торговельне обладнання). Отже, сегмент
спеціальних меблів динамічно розвивається, офісних — вступає у стадію
насичення попиту, а побутових — також нарощує темпи. У найближчій
перспективі виробництво і реалізація спеціальних меблів виглядає найбільш
привабливо. Частка хатніх меблів розподіляється приблизно так: 30% —
м’які меблі, 20% — кухні, 20% — корпусні меблі для віталень, 15% —
спальні, 10% — дитячі кімнати, 5% — меблеві дрібниці [2].
95

Лідером у світовому виробництві меблів є США, які щорічно
виготовляють меблів на суму 45,4 млрд. євро, що становить 20,5% від
загальносвітового випуску меблевої продукції. Лідерами європейського
меблевого виробництва є Італія (20,4 млрд. євро, або 9,2% від
загальносвітового випуску) та Німеччина (20,1 млрд. євро, або 9,1%).
Четверту і п’яту сходинки меблевого хіт-параду посідають Китай (19,4 млрд.
євро) та Японія (16,2 млрд. євро). Показники експорту та імпорту
доповнюють загальну картину, що характеризує світове виробництво меблів.
Лідерами експорту меблів є Китай, Італія, Німеччина, Польща, а
найбільшими імпортерами меблевої продукції є Німеччина, Великобританія,
Франція, Японія [3].
Меблева галузь — одна з найчутливіших до зовнішньоекономічного
впливу. Не дивно, що меблеві виробники в переважній більшості з
оптимізмом сприймають перспективи вступу України до СОТ, адже перед
ними відкриються ринки багатьох країн. За висновками експертів, сектор
меблів має потужний потенціал на внутрішньому та міжнародному ринках.
Особливі конкурентні переваги ми можемо мати в сегменті металевих
офісних меблів, які нині користуються високим попитом на західних ринках
[3].
За оцінками директора Української асоціації меблевиків (УАМ)
В’ячеслава Попова, після набуття нами членства в СОТ, експорт вітчизняних
меблів може зрости вдвічі. Найбільшим імпортером українських меблів є
Польща, на яку припадає половина всього експорту. Решта надходить в
країни близького зарубіжжя та Західну Європу. Основними експортерами є
великі меблеві підприємства. Побічним наслідком вступу до СОТ, на думку
фахівців, стане банкрутство деяких дрібних виробників і укрупнення
підприємств, утворення великих корпорацій [3].
За останні роки реалізація меблів щороку зростала на третину.
Промислове виробництво за п’ять років також збільшилося втричі. Меблеві
підприємства фактично розвивалися завдяки зростанню попиту на ринку.
Торік меблеві підприємства виробили продукції на три мільярди гривень.
Експорт товарів українського виробництва щорічно зростає в середньому на
20–25%, минулоріч експортовано продукції на 800 млн гривень [4].
Серед основних заходів, які стимулювали б розвиток меблевого
виробництва, визначені такі:
1. Визнати меблеву промисловість у рамках України якщо не
пріоритетною, то принаймні перспективною.
2. Забути про Китай і ретельно вивчити досвід Польщі, Естонії, Латвії,
Литви.
3. Конкурувати з допомогою дизайну, використовуючи національні
традиції, удосконаленого сервісу й обслуговування.
4. Інвестувати кошти у перспективні вітчизняні наукові дослідження і
галузеву освіту.
5. Розвивати вітчизняне виробництво обладнання, фурнітури і
матеріалів.
96

6. Захистити виробника всіма можливими засобами державного
регулювання [4].
Здійснення цих заходів дасть можливість не тільки наростити «меблеві
м’язи» (наявність сильних м’язів, можливо, дозволить мишці втекти від
тигра), але й частково розв’язати соціально значущі проблеми державного
масштабу [4].
Отже, сьогодні держава не гарантує підтримку для меблевої
промисловості, оскільки цей сектор не є пріоритетним. Питання щодо
вирішення проблем, специфічних для цього сектору, та створення
сприятливого середовища для даного виду діяльності поки що залишаються
поза увагою державних органів влади. Проте, за словами фахівців, сучасний
потенціал даної галузі дозволяє українським виробникам виходити і на
світовий ринок меблевої продукції.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Міжнародні зв’язки України розширюються, активізуються та
поглиблюються за рахунок збільшення обсягів зовнішньоторговельних
операцій вітчизняних підприємств, які щороку дедалі активніше виходять на
нові ринки збуту.
Проблема аналізу динаміки експортно-імпортних операцій підприємств
в контексті розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України є досить
актуальною, про що свідчать праці таких вітчизняних вчених як:
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голова, Л.О. Кадуріна, М.В. Кужельний, Є.В. Мних,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко та ін [1].
Згідно з даними Держкомстату, імпорт товарів і послуг у січні-червні
2017 року зріс на 27,2% та становив 25 млрд. 060,6 млн. дол. в порівнянні з
першим півріччям 2016 року. Обсяг експорту товарів з України у червні97

листопаді 2017 року склав $39,5 млрд. і збільшився у порівнянні з червнемлистопадом 2016 року на $6,8 млрд [3].
Збільшення обсягів експорту товарів відбулось за всіма товарними
групами і пов’язано зі значним зростанням експортного постачання:
продукції АПК та харчової промисловості – на 2,6 млрд. дол. (на 19,5%),
продукції металургійного комплексу – на 1,5 млрд. дол. (на 20,0%),
мінеральних продуктів – на 1,2 млрд. дол. (на 48,8%), різних промислових
товарів – на 867,2 млн. дол. (на 87,6%), продукції машинобудування – на
269,6 млн. дол. (на 6,8%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей
промисловості – на 119,0 млн. дол. (на 6,8%), продукції легкої промисловості
– на 113,3 млн. дол. (на 13,0%), деревини, паперової маси та виробів з неї – на
26,7 млн. дол. (на 1,7%).
В географічному вимірі, збільшення експорту товарів відбулося до
Австралії та Океанії – на 304,4%; Америки – на 59,8%; Європи – на 30,4%;
СНД – на 15,6%; Азії – на 12,9%; Африки – на 7,5%.
Країни ЄС є найбільшими торговельними партнерами України. Питома
вага цих країн у зовнішньоторговельному обороті товарів України у січнілистопаді 2017 року становила 41,3%. Зовнішньоторговельний оборот
товарів з країнами ЄC у січні-листопаді 2017 року збільшився на 26,2% (або
на 7,2 млрд. дол.) по відношенню до січня-листопада 2016 року і склав 34,7
млрд. дол. Експорт товарів до країн ЄС склав 15,9 млрд. дол. і зріс на 30,4%
(або на 3,7 млрд. дол.).
Основними торговельними партнерами України є також Китай,
Туреччина та США. На їх долю припадає відповідно 8,4%, 4,0% та 3,6%
зовнішньоторговельного обороту товарів у січні-листопаді 2017 року.
Зовнішньоторговельний оборот товарів з Китаєм у січні-листопаді 2017 року
збільшився на 19,7% порівняно з січнем-листопадом 2016 року та склав 7,1
млрд. дол. Експорт товарів зріс на 17,5% і становив 2,0 млрд. дол. Імпорт
товарів збільшився на 20,6% і склав 5,1 млрд. дол. Сальдо торгівлі товарами
склалося від’ємним у сумі 3,1 млрд. дол. і погіршилось на 571,2 млн. дол.
відносно січня-листопада 2016 року [1].
У січні-листопаді 2017 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами з
Туреччиною збільшився на 17,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2016
року і становив 3,3 млрд. дол. Експорт товарів збільшився на 19,5% і склав
2,2 млрд. дол. Імпорт товарів збільшився на 14,8% і становив 1,1 млрд. дол.
Сальдо торгівлі товарами склалося додатнім у сумі 1,1 млрд. дол. і
покращилось у порівнянні з січнем-листопадом 2016 року на 220,7 млн. дол.
Зовнішньоторговельний оборот товарів з США у січні-листопаді 2017
року збільшився на 57,9% і становив 3,0 млрд. дол. Експорт товарів зріс на
92,2% і склав 745,6 млн. дол. Імпорт товарів збільшився на 49,2% і становив
2,3 млрд. дол. Сальдо товарів склалося негативним у сумі 1,6 млрд. дол. і
погіршилось на 400,0 млн. дол. відносно минулорічного періоду [2].
Отже, провівши аналіз динаміки експортно-імпортних операцій
українських підприємств упродовж 2016-2017 рр. відбулись певні зміни, які
стосувались структури зовнішньої торгівлі товарами. Сальдо товарів у 2017
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році порівняно з попереднім роком стало негативним та склало 1,6 млрд. дол.
США. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами з окремими країнами зріс на 17%
порівняно з 2016 роком.
Тому, щоб досягти збалансованості на внутрішньому ринку для
українських підприємств державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності повинно забезпечити захист всіх економічних інтересів
підприємців і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Тобто, сутність державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
міститься у забезпеченні гармонії інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
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УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
В сучасних умовах глобалізації та інтеграції країн світу, особливого
статусу набуває питання розвитку, співпраці та перспектив вдосконалення
економічних зв’язків України. Від розвитку України в економічній сфері
залежить добробут нації, розвиток бізнесу і промисловості країни, стійкість
та якість зв’язків з провідними державами світу. Зважаючи на історичний
досвід країни, добре налагоджені зовнішньоекономічні зв’язки завжди були
засобом подолання кризових явищ, відродження та зміцнення власної
економіки [3].
Динаміку розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України досліджено
в працях таких вітчизняних науковців як А.А. Мазаракі, Т.В. Горянської,
Ю.В. Макогона, М.В. Іващенка, І.І. Дахно, Е.О. Ковтуна. В їх роботах
висвітлено сутність та роль зовнішньоекономічних зв’язків, особливості та
перспективи розвитку, визначення місця зовнішньоекономічної діяльності
України в системі світових економічних відносин.
Зовнішня економіка України повинна формуватися як органічна
складова національної економіки, що пов'язує її з народними господарствами
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інших країн для розв'язання комплексу проблем щодо задоволення
різноманітних потреб суспільства як у сфері виробництва, так і сфері
споживання [2].
Трансформація української економіки для поглиблення зовнішніх
зв’язків з іншими державами, повинна включати низку заходів, які б зробили
національну економіку більш ефективною і привабливою для
співробітництва.
Насамперед, це зміни законодавчої бази країни, яка б здійснювала
ефективне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та
створила б механізм виконання і контролю відповідного законодавства.
Друга низка заходів – це трансформація економіки країни, яка включає в
себе: розробку і реалізацію стратегії розвитку підприємництва країни,
вироблення експортно-імпортної стратегії та адекватного механізму її
контролю, розв’язання проблем із зовнішньою заборгованістю країни,
надання пільгових умов кредитування та оподаткування підприємствам, що
розвиваються, залучення іноземних інвестицій.
Останній комплекс заходів передбачає трансформаційні перетворення у
соціо-культурній сфері держави, а саме: виховання почуття власної гідності,
створення сучасної системи освіти з нахилом патріотизму, знищення
менталітету «заробітчан» та соціальний захист населення в цілому.
Ефективність міжнародної економічної інтеграції досягається за рахунок
таких чинників:
- усунення дискримінації та бар’єрів між країнами-учасницями
інтеграційних угруповань у переміщенні товарів, послуг, капіталу, робочої
сили та підприємництва;
- стандартизації та уніфікації у виробничо-комерційній сфері;
- динамічного ефекту завдяки розширенню ринку та економії на
масштабах виробництва;
- забезпечення достатнього рівня конкуренції [4].
Включення України до будь-яких інтеграційних угруповань у стані без
чіткого бачення перспектив структурної реорганізації може призвести не
лише до консервації, але й до негативних тенденцій у всіх галузях
національної економіки. І навпаки, участь України в інтеграційних процесах
за умов цілеспрямованої внутрішньої структурної політики дасть змогу
ефективніше і швидше виправити деформовану економіку, виходячи з таких
пріоритетів структурної переорієнтації:
- науково-технічне та технологічне оновлення виробництва із
забезпеченням його конкурентоспроможності шляхом глибокої модернізації.
Зменшення ресурсомісткості за рахунок ефективного використання власних
паливно-сировинних ресурсів;
- підвищення рівня внутрішньої збалансованості національної економіки
для зменшення зовнішньої залежності в розвитку її ключових галузей за
рахунок формування системи власної міжгалузевої кооперації та
забезпечення повних виробничих циклів;
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- створення умов для соціально орієнтованого розвитку національної
економіки за рахунок, з одного боку, цілеспрямованої трансформації її
структури, з другого - завдяки забезпеченню балансу споживчого ринку з
доходами населення, підвищенню мотивації до праці, фінансовій
макростабілізації [4].
Отже, перспективне формування зовнішньоекономічної діяльності
держави здійснюється з подоланням виявлених проблем. Подальший
розвиток економіки України повинен бути пов'язаним з тією економічною
стратегію, яка орієнтована на розвиток зовнішньоекономічної діяльності,
експортно
орієнтованих
галузей
та
підприємств,
підвищення
конкурентноздатності продукції вітчизняних виробників. Україна повинна
зайняти своє гідне місце в інтеграційних об’єднаннях, особливо в рамках ЄС
[2].
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CHALLENGES FOR СOMPANIES GOING GLOBAL
"Going global” is defined as the worldwide movement toward economic,
financial, trade, and communications integration. Taking a small business global is
an complex and dynamic process. Gaining a deep understanding of the targeted
markets, the competition, current local market trends, and the requirements to
successfully launch and drive growth lays an important foundation.
The major issues expanding business globally take place in the works of
national and foreign scientists, such as J.F. Tanner, J.K. Ryans, W. Nicholson, P.
Kotler, M. Agrawal, M. Carr and others. However, it is still crucial for business
leaders to understand its motives and determine if the rewards outweigh the risks.
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The concept of globalization can be traced back as far as the Roman Empire.
More recently, the concept was popularized by Thomas L. Friedman in his book
«The World Is Flat», in which he argued that the pace of globalized trade,
outsourcing, and supply-chaining was speeding up and that its impact on business
organizations and business practices would continue to grow in the 21st century.
Expanding business overseas means reaching new clients or customers and
potentially boosting profits. Exporting is an excellent way to expand your business
with
products that are more widely accepted around the world. In many manufacturing
industries, for example, internationalization can help companies achieve greater
scales of economy, especially for companies from smaller domestic markets.
Moreover, under certain circumstances, a company might undertake an
international market entry not solely for financial reasons, but to learn. Some
scientists believe that extending your customer base internationally can help you
finance new product development. Your company’s management may have
exclusive market information about foreign customers, marketplaces or market
situations that are not known to others [1].
And while international expansion is exciting and rewarding, it can also be
daunting. To say the least, it takes a lot of hard work and planning. Before going
internationally, it is critical to understand what the full impact on your business
will be. The following are some of the growing pains you could face as you
expand.
1.
Foreign laws and regulations. There are laws in some countries that
will greatly affect your ability to do business in them or prohibit it altogether. One
such example is Thailand which has specific laws stating no foreign person or
company can own more than 49% of a business in Thailand, so you must be
willing to take on a Thai partner in order to do business there. From tax
implications through to trading laws, navigating legal requirements is a central
function for any successful international business. Eligibility to trade is a
significant consideration, as are potential tariffs and the legal costs associated with
entering new markets[2].
2.
Language, more specifically translation, needs to be paid very close
attention to when doing international marketing. There have been some
embarrassing mistakes in international advertising that most likely did not help
companies sell their product. A great example is when Coca-Cola was first
translated into Chinese it meant “bite the wax tadpole” or “female horse stuffed
with wax” depending on which Chinese dialect it was translated into. These types
of language problems are funny to an outsider but can spell financial disaster for
your international business if you are not careful.
3.
International accounting. Different tax systems, rates, and compliance
requirements can make the accounting function of a multinational organization
significantly challenging. Tax consolidation is a feature of several multinationals’
decision to be headquartered in Dublin, as Ireland is known for its “businessfriendly” corporate tax policy. Well-known companies with operational
headquarters in the Republic of Ireland include Google, Facebook, and Intel [3].
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4.
Per Capita Income. Of course a country’s wealth is a huge factor when
determining potential target market countries and how to market your product to
those countries. For instance, Eritreans have a per capita income of less than $800
a year; it is probably not going to be a good market to sell your $1000 side-by-side
washers and dryers.
5.
Supply and Demand. These days a company has to take a deeper look
at potential markets than ever before because just about anything will sell if you
market it the right way and in the right place.
6.
Financial Transactions and Banking. Considering how you will get
paid for the products and services you market and sell internationally is important
too. In the more prosperous countries it is taken for granted that you can buy goods
internationally and pay for them with such things as credit cards, debit cards,
online payment processors and cash transfer businesses, but that is clearly not the
case everywhere in the world [4].
To overcome these difficulties, first of all, it’s important to research local
market. Prepare a product gap analysis against local products. Is there a demand
that is not satisfied by a local company? Consider market opportunity. How big is
the market and how long will it take you to capture your targeted sales?
Second step is developing your own strategy and business plan. Better to
define short- and long-term strategy, to set reasonable goals, measure progress and
benefits. Distribute an annual budget and develop a tactical project plan with
commit dates.
Finally, if you roll out the right product in the right place and at the right
time, success can be almost guaranteed. If you take care with who you hire, and
how you manage them, you can leverage their expertise, skills and strengths to
achieve your company’s goals and objectives.
Don’t forget to determine if any localization of the product is needed. Pay
close attention to the translation of the name of your product in the local language.
It should be useful to initiate a patent and trademark review—some countries
are known for “copying” good ideas.
So, before making major business decisions, you should think through all
possible scenarios – especially during international expansion. But in the end of
the way? You’ll see the results, as international markets help you business to
grow. A good example of going global is world popular company Toyota Motors.
It started out as a domestic marketer in Japan. Eventually it began exporting its
cars to a few regional markets. As it saw greater success, Toyota became adept as a
multinational marketer, and today is a true global marketer. Today Toyota operates
manufacturing plants in foreign countries with local labor, using local ad agencies,
and pursing marketing strategies that appeal to each country’s market segments
and consumer needs [3].
By taking your products or services international, you are replicating your
business for another set of circumstances, a different locale and culture, with a
different market, demands, needs and expectations. But it worth it. Going global
could be one of the smartest and most profitable moves of your business.
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ЕТИКА В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
У сучасній практиці управління актуалізуються завдання пошуку
додаткових ресурсів для ефективного досягнення цілей організації і кожного
з учасників спільної діяльності. Оскільки потреби людей і суспільства
стрімко ростуть, а ресурси обмежені, то необхідність вирішення проблеми:
«що», «як», «для кого» робити і виробляти - все зростає.
Основна властивість ресурсів полягає в потенційній можливості їх
участі у виробництві (виробничі ресурси) і в споживанні (споживчі ресурси)
для вирішення економічних завдань і забезпечення сталого розвитку
суспільства і людини.
З цієї точки зору ресурси - це наявні або необхідні кошти, можливості,
цінності, що забезпечують досягнення цілей і сталий розвиток будь-якої
системи - суспільства, організації, людини.
У ситуації, коли конкурентна боротьба за ресурси загострюється, все
більшу увагу направлено на пошук ефективного управління ресурсами.
Ефективним можна вважати все те, що в найбільшій мірі сприяє вирішенню
економічних, соціальних, моральних завдань, які стоять перед людиною і
суспільством. Однією з умов ефективного управління є використання етики
як невичерпного ресурсу, що забезпечує гармонійний розвиток особистості і
досягнення економічних цілей організації.
Етика управління висловлює моральні способи і механізми регулювання
поведінки і відносин суб'єктів організації, що змінюються в процесі спільної
діяльності під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища. Ці способи
включають:
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• створення системи моральних цінностей організації;
• розробку і впровадження етичних кодексів організації;
•використання корпоративного навчання для формування корпоративної
соціальної відповідальності і ділової етики.
Сфери застосування етики управління:
• управління стратегічним розвитком організації на основі принципів
корпоративної соціальної відповідальності;
• стратегічне управління людськими ресурсами;
• прийняття управлінських рішень;
• управління корпоративною культурою;
• управління організаційним поведінкою;
•управління якістю;
• управління інноваціями і проектною діяльністю;
• управління комунікаціями [1].
Нові підходи до управління організаціями в XXI ст. базуються на
принципах управління ефективністю. Реалізація даних принципів залежить
від ефективного лідерства керівників, здатних досягати цілей організації на
основі згоди і здатності співробітників працювати на благо організації як на
індивідуальному, так і на груповому рівнях.
Умовою успішності тут може виступати інтегративний підхід до
забезпечення сталого розвитку організації, що об'єднує, чотири сфери
управлінської діяльності: вертикальну інтеграцію (узгодження ділових,
командних та індивідуальних цілей); функціональну інтеграцію стратегій
різних структур організації; інтеграцію різних аспектів управління
людськими ресурсами і розвитку персоналу; інтеграцію індивідуальних
потреб з потребами організації. Масштаби виконання такої роботи вимагають
підготовки нового типу керівника, який володіє якостями ефективного лідера
[2].
Ефективне лідерство відрізняє не тільки керівника, але і будь-якого
співробітника, який володіє авторитетом і впливом на поведінку оточуючих,
здатність до стратегічного мислення на основі бачення і управління змінами.
Передбачення найближчих і віддалених наслідків змін, пов'язаних з
реалізацією креативних ідей, впровадженням системи управління якістю чи
інноваційних проектів, дозволяє планувати трансформаційні (зміни форми,
структур і природи) організаційні зміни, визначати суб'єктів відповідальності
і забезпечувати адекватні очікування персоналу. Це, безумовно, знижує
ймовірність конфліктних ситуацій в динамічно розвинутих організаціях і
підвищує ефективність управлінських рішень.
Одним з показників ефективного лідерства є політика відкритого
доступу та заохочення персоналу до постійного навчання. Навіть
найталановитіший менеджер в умовах динамічного розвитку організації не
може володіти всією сукупністю необхідних знань. Але він готовий створити
працівникам умови для збільшення потенціалу тих умінь, навичок, знань,
яких йому бракує.
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Ефективне лідерство здатне мотивувати працівників до додаткових
зусиль для застосування нових знань і навичок. Не випадково сьогодні багато
ефективно компаній, що розвиваються стають корпоративними
університетами, де вивчають все, - і не тільки краще і якісніше працювати,
але і краще розуміти один одного, передбачити майбутнє своє і своєї
організації [3].
Управління ефективністю тісно пов'язане з тим, що люди роблять (їх
робота, функціональні обов'язки); як вони це роблять (їх поведінку,
творчість, якість роботи) і чого вони досягають (результати, що поліпшують
їхнє життя і діяльність). Все це є показником управління ефективності.
Залучення людей в розробку і прийняття рішень, які їх стосуються
вимагає від керівників формування нових компетенцій і створення
високоефективних команд. Останні відрізняються нової етикою
взаємовідносин і гуманітарними технологіями прийняття рішень.
Зміна взаємин базується на нових моральних цінностях:
• Кожен має право на помилку, але зобов'язаний її визнати, щоб не
повторювати. Невдач не існує, є тільки нові можливості для навчання.
• Вчитися краще на чужих помилках, ніж на своїх. Всі члени команди
повинні розвивати атмосферу постійного навчання.
• Відносини в команді повинні підтримувати повагу, довіру, чесність,
відкритість і справедливість.
• Члени команди заохочують різні думки і не бояться розбіжностей,
якщо вони є інструментом творчих рішень і стимулом до розвитку.
• Ефективні лідери заохочують працівників думати. Завжди
розвиваючись самі, вони заохочують розвиватися своїх людей.
• Лідери цінують як результати, так і відносини. Вони націлені на
втілення цінностей співпраці в життя [4].
Етична компетентність менеджера визнається основою його професійної
компетентності і ділової репутації, а такі моральні якості, як чесність,
справедливість, відповідальність, сприяють встановленню довіри у розвитку
партнерських відносин і формування цінностей корпоративної культури
організації. Трансформаційний лідер - генератор змін. Він ініціює прагнення
організації «хотіти кращого, ніж вже є», а це завжди пов'язане з відмовою від
звичних процедур і технологій. У цій ситуації ніхто не гарантує прихильності
підлеглих або колег ідеям зламу традиційних цінностей. Лідер, здатний
управляти змінами і розвитком, повинен володіти стратегією управління
ефективністю.
Сутність лідерства, полягає в тому, що підлеглі визнають лідера тільки в
тому випадку, коли він довів свою компетентність і цінність для них. Лідер
отримує владу від підлеглих і для її підтримки він повинен надавати їм
можливість задовольняти свої потреби. Ідеальним варіантом вважається
поєднання формального і неформального лідерства, тобто офіційний
керівник визнається членами групи і як лідер. У тих випадках, коли керівник
і лідер не збігаються в одній особі можуть виникати незадоволеність роботою
та збільшення конфліктності.
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КОМПАНІЇ
В умовах жорсткої конкуренції питання управління іміджем відіграє
важливу роль у підвищенні ефективності функціонування організацій. Діючі
та новостворені організації щоденно мають вирішувати велику кількість
проблем із введенням бізнесу, одна із них є ризик втрати ділової репутації.
Тому велику частку свого часу управлінський персонал вивчає та просуває
питання, які стосуються формування та підвищення рівня іміджу
підприємства.
Ефективне управління іміджем відіграє значну роль в забезпеченні
підвищення результативності роботи підприємства, розширення клієнтської
бази, скорочення ризиків і зниження ділової репутації. Всі ці вище
переліченні питання спонукають менеджмент організації до прийняття
управлінських заходів з формування позитивного образу фірми у клієнтів і
самих працівників про діяльність організації.
Імідж є однією із важливих характеристик організації, фактором довіри
до неї, а отже і умовою успішного розвитку бізнесу. Імідж динамічний, він
змінюється під дією багатьох факторів, а особливий вплив на формування
іміджу має інформація. Потрібно враховувати, що імідж створюється ціле
направлено, і залежить від роботи кожного працівника компанії.
Основна мета формування іміджу організації - досягнення зовнішніх
цілей і завдань організації через створення певного образу. Відзначимо, що
організаційний імідж має наступні функції:
- пізнавальна функція, яка виділяє організацію серед інших подібних фірм;
- естетична функція, яка призначена дати відповідь споживачам;
- комунікативна функція.
Отже, серед перелічених вище функцій особливу роль відіграє
комунікативна, яка об'єднує наступні функції:
107

1. Ідентифікація. Ця комунікативна функція характеризує «полегшене»
сприйняття аудиторії об'єкта, надається можливість представлення лише
ключових елементів іміджу.
2. Ідеалізація. Означає, що окремі елементи об'єкта іміджу ідеалізуються для
конкретної цільової аудиторії.
3. Співставлення. Проводиться підготовча робота для створення позитивного
образу для об'єкту іміджу. Найчастіше вживаним механізмом є співставлення
об'єкту із об'єктом конкурента і виділення переваг[3].
Сьогодні є багато підходів розуміння механізмів формування іміджу. У
найзагальнішому вигляді можна виділити три їхні різновиди.
Перший підхід, як уже відмічалося вище, полягає у формуванні іміджу
природним шляхом, як результату діяльності організації чи індивіда.
Другий підхідрозглядає формування іміджу як мистецтво «переконувати
людей, впливати на їхні думки, підтримувати готовність до необхідних змін».
При третьому підході формування іміджу спирається на застосування
науково обґрунтованих і перевірених на практиці технологій. Реалізація
такого підходу передбачає здійснення ряду послідовних етапів:
- визначення стратегії даного виду діяльності;
- вибір необхідних технологій;
- реалізація конкретних психотехнік.
Вирішальне значення тут має правильне визначення стратегії. Воно
ґрунтується на вмінні мислити в міжособистісному просторі, прогнозуючи
реакції інших людей і співвідносячи свої дії з цими реакціями.
У практичній площині визначення стратегії забезпечується
формулюванням стратегічної мети й способів її досягнення. У загальному
вигляді стратегічна мета передбачає досягнення такої ситуації, коли
аудиторія іміджу ставилася б до об'єкта іміджу так, як би цього бажав (хотів)
замовник. Такий підхід передбачає обов'язкове використання послуг
професійних іміджмейкерів.
Проблема у визначенні стратегічної мети формування іміджу
відповідного об’єктa полягає в повному усвідомленні цієї мети як самим
об’єктом, так і іміджмейкером. Інакше дії, пов'язані з формуванням іміджу
будуть непослідовними, хаотичними і не дадуть бажаного результату,
оскільки відсутність чітко сформульованої стратегічної мети не дасть
можливості правильно визначити стратегічне завдання і розробити чіткий
план дій на перспективу.
Таким чином, сьогодні імідж, з одного боку, є неодмінною умовою й
одним з найважливіших чинників успіху в будь-якій сфері діяльності, з
іншого боку – його формування стикається з проблемами як об'єктивного,
так і суб'єктивного характеру.
В умовах подальшого інтенсивного розвитку інформаційнокомунікаційного сектору життєдіяльності суспільства, роль іміджу в
забезпеченні успішного функціонування будь-якої організації чи окремо
узятої особистості ще більше зростає. Імідж стає не тільки образом для
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визначеної аудиторії, а й надзвичайно важливим інформаційним продуктом,
що є в розпорядженні всього суспільства [1, C.63-68].
Якщо організація має недостатньо хорошу репутацію, її продукція не
буде сприйматись ринком. Не тільки закордонний, але вже і наш діловий
вітчизняний досвід, свідчать про необхідність турботи про підвищення
престижу фірми, створення їй відповідного образу з боку громадськості,
управління його сприйняттям.
Незалежно від розміру масштабів діяльності організація повинна мати
свій чіткий позитивний імідж, який необхідний для виходу на нові ринки,
встановлення благосприятливих відносин з покупцями, клієнтами,
партнерами, постачальниками, конкурентами і т.п. Без наявності чіткого
іміджу її керівництву буде важко пояснити, що ця організація являє собою,
що конкретно вона пропонує і яка, власне, користь від неї в економічному та
культурному житті регіону.
Через це в пресу, радіо чи на телебачення повинні щоразу подаватись
про цю організацію конкретні новини, які чітко пов'язані з інформаційними
приводами. Зазначені новини в свою чергу повинні нести в собі
повідомлення про організацію відпрацьовані таким чином; щоб підкреслити
необхідні аспекти її корпоративного іміджу. При цьому треба чітко знати на
кого саме в першу чергу розраховане повідомлення, тобто визначити
пріоритет тієї чи іншої аудиторії. Помилка може призвести до результатів,
прямо протилежних завданням іміджування. Особливо толерантними
необхідно бути в стосунках з акціонерами, постачальниками, органами
влади, інвесторами або іншими угрупуваннями, що можуть значно вплинути
на процеси формування суспільної думки[2, C.49].
Отже імідж – це процес. Перед тим, як розпочати створення
корпоративного іміджу, провадять аналіз цільового сегменту споживачів (вік,
сфера діяльності, уподобання, стильові особливості мовлення тощо). Далі
розробляють концепцію іміджу, формують, впроваджують і закріплюють
образ фірми в уяві споживачів. Усі ці зусилля не марні, адже сприятливий,
адекватний, оригінальний та пластичний імідж – це надійний спосіб провести
чітку межу між своєю компанією і конкурентами
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MANAGEMENT OF TOURISM, HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
The English word "management" came from the Latin "manus" - "hand". At
first this word was used in animal management. Later spread to human activity. It
began to be used to refer to the processes of managing people and organizations.
Management (or "management") is the process of planning, organization,
commissioning and control of the organization in order to achieve the coordination
of human and material resources necessary for the effective execution of tasks.
Management permeates the whole organization, touches practically all spheres of
its activity.
The economic mechanism of management is objectively conditioned by the
requirements of the market and depends on the results of management and
economic activities of the organization. It establishes the order of behavior of the
employees of the tourist enterprise with clients and the basis of staff relations
among themselves: managers and subordinates, as well as equal posts [3, p.301]. It
consists of three parts: internal-brand management, production management,
personnel management.
Taking into account the fact that one of the main factors of the financial crisis
and the ineffectiveness of measures for the improvement of many domestic
enterprises is the low level of management and financial management in particular,
it is expedient to introduce elements of the crisis management system both at
enterprises that are relatively well-off and functioning successfully, and on those
who were in a financial crisis.
Principles of management in tourism are based on the classical principles of
management - the most important guiding rules, regulations and norms of
behavior, guided by what management bodies provide for the effective
development of the organization [2, p.212].
Special requirements for management in tourism put forward the specifics of
tourist demand, which masses are heterogeneous and distinguished among other
reasons:
- invisibility and unsecured tourist products;
- a variety of consumer preferences;
- a high significance of social factors [1, p.17].
An integral part of the management of a tourist enterprise is the management
of the personnel of the organization. In the final form, management of the
production and economic activities of a tourist organization is reduced to the
management of people. Personnel management involves conscious regulation of
the workforce, namely: the forms of its organization, the nature of the relationship
between its members, the formation of the psychological climate, conflict
management, motivating actions, etc.
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Having analyzed the above-mentioned material, we can assert that tourism
management is quite developed in modern life and will be promising in the future
as new types of tours are created in other countries or, even in Ukraine, which are
interested in people with different levels of income.
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В МЕНЕДЖМЕНТІ
Комунікаційні процеси є основою сучасної діяльності підприємства в
умовах динамічності функціонування ринку. Підприємство є як носієм, так і
учасником комунікаційних процесів. Зважаючи на те, що розвиток та
оптимізація внутрішніх комунікацій сприяє підвищенню ефективності
функціонування внутрішнього середовища підприємства, вирішення питання
оптимізації комунікаційних процесів набуває пріоритетності. Важливість
проблеми підкреслюється необхідністю вдосконалення комплексу
внутрішніх та зовнішніх комунікацій, які є підгрунтям багатьох, як
комерційних, так і некомерційних процесів. Відтак, комунікація є одним з
елементів взаємодії підприємства та ринку.
В економічній літературі приділено значну увагу проблемам
комунікаційного процесу з урахуванням різних аспектів інформаційного
обміну, які досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Ардженті
П., Афанасьєв В., Баррен Г., Боем Б., Боковець В.В., Вайнрайт М., Вівер У.,
Гавловський В., Горфінкель В., Друкер П., Іноземцев В., Канигін Ю.,
Крикавський Є., Лазарєва С., Лейхіфф Д., Лесікар Р., Матвієнко О., Мескон
М., Мильнер Б., Почепцов Г., Шарков Ф.
Метою даного дослідження є обгрунтування сутності комунікаційного
процесу як елементу менеджменту.
Комунікація – це обмін інформацією між учасниками управлінської
взаємодії і є одним із важливих психологічних компонентів процесу
управління та становить невід’ємну частину таких його головних етапів, як
планування, організація, контроль [2]. Отже, саме тому, що обмін
інформацією вбудований у всі основні види управлінської діяльності,
комунікації є процесом, що пов`язує.
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Комунікаційний процес в менеджменті є важливою складовою
ефективного функціонування підприємства яке являється складним об’єктом
управління та ґрунтується на сферах людських відносин, формується за
допомогою мови, символіки, рухів, спонтанних виявів, засобом якої є
послання або сигнали. Основою комунікацій є інформація. Якісний обмін
інформацією – невід'ємна частина всіх основних видів управлінської
діяльності. Зважаючи на це, здійснення комунікації називають сполучним
процесом. У ході обміну сторони відіграють активну роль: одна – пропонує
інформацію, інша – її сприймає. Велике значення має техніка комунікацій:
використання правильних виразів, точних термінів, наглядних матеріалів,
технічних засобів та ін.
Під комунікаційним менеджментом слід розуміти систему управління
інформаційно-комунікаційною сферою суспільства на основі використання
форм, методів і технологій правового, економічного, соціального,
гуманітарного і політичного менеджменту та маркетингу [1, с. 102].
Основним призначенням системи комунікацій підприємства є
забезпечення необхідного і достатнього інформаційного обміну між
структурними елементами організації. При цьому повинна забезпечуватись
достатня швидкість обміну інформацією, мінімальні втрати та спотворення
повідомлень і необхідний рівень захисту конфіденційних даних. Система
комунікацій повинна бути забезпечена вхідними ресурсами, технологіями та
взаємодіями між внутрішніми елементами.
Кожен з елементів системи комунікацій володіє своїми унікальними
характеристиками, які можна оцінити за допомогою спеціальних та
інтегральних показників. Хоча ці елементи є варіативними і компонуються
по-різному, на основі праці доцільно виділити основні з них:
1) Соціально-економічна складова містить такі елементи:
- кваліфікація персоналу (загальна професійна) – освіта, стаж (досвід)
роботи, результати атестації, самоосвіта, підвищення кваліфікації;
- кваліфікація персоналу (щодо інформаційних технологій) – знання ПК,
мов програмування, пакетів прикладних програм, операційних систем;
- психологічні особливості – адаптивність, готовність до змін,
лояльність, сприйняття корпоративних цінностей, комунікабельність,
відкритість, емоційність, відповідальність;
- соціальні взаємодії – конфліктність, зворотний зв'язок, згуртованість,
групові взаємодії;
- ролі у системі управління – лояльність до керівництва, усвідомленість
цілей, ініціативність, здатність брати участь в управлінні.
2) Технологічна складова містить такі елементи: апаратне забезпечення – кількість та моделі комп'ютерів, знос, ступінь
завантаження, фондовіддача;
- програмне забезпечення – кількість, види, вартість, прогресивність,
віддача, безпека;
- канали зв'язку – види, завантаженість, пропускна здатність, швидкодія,
збої, шуми, захист;
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- мережі – види, ступінь захисту, достатність;
- системи обробки інформації – 1С, АСУ, програмно-технічні
комплекси, MES-системи [2, с. 14].
Для успішної управлінської діяльності потрібно вдосконалювати
комунікаційний процес на підприємстві та менеджерам підприємства,
розробникам комунікаційних систем важливо мати інструментарій, за
допомогою якого можна на ранніх стадіях побудови систем комунікаційного
менеджменту визначати їх граничні характеристики з метою уникнення
зайвих витрат ресурсів при незадовільному прогнозному результаті. З огляду
на це запропоновано використовувати модифікований метод визначення
граничної вартості (ціни) системи комунікацій підприємства на етапі
технічного завдання [3, с. 32].
Враховуючи неможливість ефективного функціонування комунікаційної
системи без належного управління нею керівникам та менеджерам
підприємства з метою формування якісних комунікаційних систем потрібно
вдосконалювати механізм управління такими системами на засадах
визначення цілей і формування департаменту управління системою
комунікацій. Для удосконалення комунікаційного процесу на підприємстві
слід чітко визначати потребу в інформації кожного структурного підрозділу
й кожного робочого місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до
вирішуваних завдань, повинна відбуватися взаємодія керівників і підлеглих;
організація ефективної системи зворотного зв’язку; впровадження системи
збирання
пропозицій;
інформаційні
повідомлення
адміністрації
підприємства; використання сучасних інформаційних технологій. Керівники
вищого рівня повинні постійно надавати управлінській діяльності більш
організованого
характеру:
удосконалювати
планування
масових
організаційних заходів, зборів, нарад, зустрічей з підлеглими, ветеранами
праці, керівниками інших підприємств [4].
Таким чином, для підвищення ефективності комунікаційних процесів в
організації необхідно: вміти чітко визначати ідею процесу комунікації;
обдумати мету здійснення кожної комунікації; чітко пояснювати
повідомлення, демонструвати розуміння, відвертість у розмові; регулювати
інформаційні потоки; звертати увагу на інтонацію повідомлення та
однозначність його інтерпретації; включати в повідомлення корисну та цінну
інформацію для одержувача; постійно дбати про наявність зворотного
зв’язку; вживати управлінські дії, які сприятимуть полегшенню обміну
інформацією по вертикалі і горизонталі; розгортати системи збору
пропозицій;
використовувати
внутрішньоорганізаційні
інформаційні
системи; планувати комунікаційний процес на перспективу; застосовувати
досягнення сучасних інформаційних технологій.
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Управління персоналом є одним із найважливіших напрямків у
діяльності туристських організацій і вважається основним критерієм їхнього
економічного успіху. І якщо раніше головна увага приділялася розвитку й
удосконалюванню технічного прогресу, упровадженню прогресивних
технологій і модифікації організаційних структур, то в даний час акцент
робиться у бік людського чинника - іншими словами, сутність і ефект бізнесу
визначають люди.
Проблема управління персоналу є дуже актуальною для нашої країни.
Адже, тільки висококваліфіковані кадри в змозі працювати у сучасному
туристському бізнесі на належному рівні. Гарна професійна підготовка та
безперервний професійний розвиток персоналу туристської організації – це
запорука ефективної діяльності організації в цілому. В значній мірі
професійному розвитку персоналу організації сприяє розумне і науково
обгрунтоване управління цим персоналом.
Дослідженню різних аспектів сучасної теорії і практики управління
персоналом в туризмі присвятили свої розробки такі вчені України і країн
СНД, як Андриенко В.Н., Богиня Д.П., Виноградський В.Д., Данюк В.М.,
Крушельницька О.В., Петюх В.М., Травін В.В., Шекшня С.В., Щекін Г.В. і
інші. Серед зарубіжних вчених слід відзначити таких дослідників, як Десслер
Г., Друкер П., Ніксон Д., Пітерс М., Сміт Г., Хентце І. та інші.
Метою дослідження є обгрунтування основних аспектів процесу
управління в сфері туризму.
Постійне підвищення вимог до персоналу обумовлене швидкими
змінами запитів споживачів на ринку туристичних послуг а
також змінами зовнішнього середовище підприємства. У зв’язку з
динамічним розвитком туристичного ринку головною умовою успішного
функціонування підприємства сфери обслуговування є досвідчений та
компетентний персонал, який з легкістю може підлаштовуватись під нові
запити туристів. Головним завданням керівника підприємства є: фаховий
добір, постійне підвищення рівня кваліфікації персоналу та індивідуальний
підбір засобів мотивації.
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Особливості туризму як об'єкта управління виражаються в
комплексності туристської послуги, яка включає все те, що турист бере до
уваги, або, чим він користується під час подорожі. Звідси випливає, що
туристська послуга складається для туриста з цілого комплексу послуг
(матеріальних і нематеріальних), які є специфічним туристичним продуктом.
Особливі вимоги до менеджменту в туризмі висуває і специфіка
туристичного попиту, який має неоднорідний характер і виділяється серед
інших причин: невідчутність і механізми збереження турпродукту,
різноманітність споживчих переваг, висока значимості суспільних факторів.
Ще одна особливість туризму полягає в тому, що на його розвиток
впливає значно більша кількість зацікавлених сторін, ніж в будь-якому
іншому виді економічної діяльності людини. Середовище здійснення
туристичної діяльності охоплює клієнтів, підприємства-постачальників,
виробників окремих туристичних та супутніх до них послуг, органи влади,
соціальних фондів, громадські та інші організації тощо. А вони в свою чергу
впливають або можуть впливати на туристичне підприємство.
Туристичні організації не можуть очікувати від учасників ринку, що всі
вони будуть вести себе однаково. Крім того, зацікавлені організації можуть
ділитися на кілька груп за інтересами. Наприклад, готелям на
гірськолижному курорті, ймовірно, вигідно скорочення одноденного
туризму, а власникам підйомників, навпаки, вигідно збільшення потоку
туристів. Навіть всередині однієї групи простежуються різні інтереси.
Важливою складовою є відносини між відпочиваючими та місцевими
жителями. Зменшувати відмінності, консолідувати інтереси різних груп
можна за рахунок зваженого планування та координації розвитку туризму за
участю зацікавлених сторін, керуючись загальноприйнятими нормами і
цінностями [3, с. 68].
Зовнішні ефекти туристичного продукту також можна представити як
специфіку туристичної індустрії. Туризм робить значний вплив на такі
сфери, як економіка, екологія, політика, соціальне життя, які відповідно теж
впливають на туризм. Прибуток від туризму бере участь у місцевому
економічному кругообігу і створює додатковий (мультиплікаційний) ефект.
За рахунок туризму забезпечується зайнятість населення, створюється
інфраструктура, будуються нові об'єкти культури та відпочинку. Туристи
створюють навантаження на інфраструктуру, природне середовище, об'єкти
культури та відпочинку, що може викликати невдоволення місцевих жителів.
Якщо не враховувати ці негативні ефекти, не визначати шляхи їх подолання,
туризм не зможе виконувати роль активізатора економіки. У зв'язку з цим
необхідно планувати і формувати інфраструктуру туризму за участю всіх
зацікавлених сторін та організацій [1, с. 23]
Нарешті, як особливість туризму слід виділити його сезонність, тобто
залежність обсягу туристських послуг, насамперед, від природнокліматичних умов. А це також несе свій вплив на особливості менеджменту
на підприємствах туризму.
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Особливості туристської галузі як об'єкта управління вказують на те, що
менеджери туристичного бізнесу повинні рахуватися з тим, що ця галузь
зовсім не схожа на інші галузі, і тому механічно перенести напрацювання або
моделі управління з інших сфер трудової діяльності в сферу туризму далеко
не завжди можливо. Якщо вдала на практиці модель управління (наприклад,
промисловим підприємством) дає необхідний ефект, то застосування її в
туристичній галузі може призвести до деградації підприємств останньої.
Ще одним важливим аспектом специфіки менеджменту на
підприємствах туристичного сектора є необхідність володіння персоналом
профільних для галузі інформаційних технологій.
Інформаційні технології в туризмі – це система методів і способів
передачі і обробки інформації на основі використання технічних засобів, що
можуть застосовуватись при управлінні підприємствами сфери туризму, а
саме: обслуговуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками,
органами державної влади, налагодженні з ними партнерських відносин тощо
[2, с. 131]
Незважаючи на наявність досить великої кількості різноманітних засобів
автоматизації процесів управління туристичними підприємствами, їх
доступність і легкість у використанні, запровадження їх у роботі підприємств
України не є активним. Це зумовлено існуванням наступних причин:
– недостатній рівень підготовки та кваліфікації менеджерів з
інформаційних технологій та низька інформаційна грамотність, неготовність
до зміни звичного способу організації власної роботи;
– неврахування важливості і необхідності постійного оновлення
інформації, що розповсюджується туристичними підприємствами через різні
канали комунікації, у тому числі через мережу Інтернет;
– існування певних системних помилок у роботі програм автоматизації
процесів управління підприємствами, які можуть на початкових етапах їх
впровадження викликати недовіру з боку користувачів;
– відсутність державної електронної системи забезпечення суб’єктів
туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію,
ціни, тарифи тощо [3, с. 140].
Таким чином, специфічними функціями управління у підприємствах
туристичної сфери є такі: підготовка та прийняття рішень, координація
виконання рішення з організації спільної взаємодії інших учасників
туристичного ринку, які задіяні до надання певних туристичних послуг по
даному ексклюзивному турпродукту; контроль за процесом надання
турпослуг; контроль за виконанням прийнятих рішень; виконання рішень
тощо.
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THE SIGNIFICANCE OF FOREIGN INTERNSHIP FOR THE TOURISM
BUSINESS STUDENTS
Current system of professional training of tourism specialists in Ukraine is
largely not compliance with the requirements that are emphasized by employers'
enterprises in the market economy, the topic of the study is relevant [3]. According
to most modern authors, the qualifications of personnel in tourism should be
determined by two criteria: professional and personal. The requirements of
personality may be general (decency, tactical, endurance, sense of humor, etc.) and
professionally significant (community, responsibility, benevolence, culture of
behavior and broadcasting, knowledge of some issues of economy, politics). The
corresponding features of the nature form the motivation in the choice of the
profession, so at the first stages of professional orientation, it is necessary to detect
people potentially capable of work in this field [2].
First of all, it should be noted that for Ukraine, fundamental tourist
education is a relatively new field of education, since during the long run, higher
and secondary educational institutions of Ukraine did not prepare specialists for the
tourist industry. Today, there was a situation: after graduation, yesterday's students
have a student about the issue of employment, because one of the mandatory
conditions that the employer's statement is putting. This is the experience of work.
Each time, with the only theoretical knowledge, can not be treated with booking
systems, do not have commercial skills, not familiar with forms of forms used in
tourism, are poorly oriented in professional terminology, etc. Experts who have
completed higher education institutions should bear the production of progress,
modern maintenance, creativity, but in reality this does not occur. The main
problem is lifted in the division of the educational process from the modern
methods of work of hotels, restaurants and tourist firms. The educational process is
far behind the reality, especially from modern world experience. The experience of
training personnel in the countries of Western Europe and North America is much
larger than in Eastern Europe, including Ukraine [3].
In general, the tourism industry needs training of specialists in the main
directions:
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- tourists and recreation managers who provide development of touristrecreational, health and entertainment maintenance of tours and organizing service
at tourist routes;
- financial managers (economists) that provide business planning and
organization of commercial and business activities in tourism institutions and
firms;
- animators - specialists in the organization and development of
communication and organization services, recreational and recreational measures
and rehabilitation activities during the organization of tourism activities in
individual groups and institutions;
- specialists who are responsible for the development and implementation of
special cycles of tourist-recreational classes (instructors-methods, guidesconductors, coaches, etc.);
- specialists in cultural and cognitive tourism, excursion and museum
business. The peculiarity of the formation of the training of personnel training for
the sphere of tourism is the orientation of them to the world experience of
theoretical and practical training, the formation of a hierarchical level of tourism
activity in accordance with the levels of employment in the field of tourism [2].
In Edinburgh, every student on the specialty "Tourism" can pass six-month
practice in a tourist firm. Before its passage, a plan of practice is based, the
guardian of the educational institution is guarded, which is responsible for the
implementation of this program. There is also a guardian from the side of the
tourist company, which is responsible for training the practice. This practice is
divided into two periods. In the first two months, a student is a participant in all
activities at the firm. The next period, the student under the guidance of the
guardian occupies the post in the firm and is interpreted as a company employee,
obtaining a reward for this. After six weeks, each student should take an exam that
is provided in the practice program. Obviously, it's all about it, thanks to the
cooperation of the educational institution and tourist firms [2].
The selection of candidates for participation in international practical
training programs abroad is carried out on the basis of an open competition and
conclusions of the host Party. When selecting the benefits of students with good
success and knowledge of the language. Depending on the specific direction of the
specialty of the training of students and the curriculum, the species, duration and
terms of passage of practical training abroad are determined [1].
The passage of practice abroad has its advantages and disadvantages both for
the student and for the university. On one hand, the student has a real opportunity
not only to get acquainted with the most recent technologies, methods and means
of management in agriculture, but also to get practical skills in the specialty during
the work at the enterprise. It spreads his circular, improves the possession of a
foreign language. But among the reasons for dissatisfaction with students in
foreign practice, the most common is the careless attitude of the leadership to the
practitioner-foreigner and non-compliance with labor. During the foreign practice
of the student, the university, as a rule, does not have the ability to control the
proper practice of a person or help in the event of a problem situation, that is, the
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role of the university as a third party is limited only to support during the
registration of documents and departure [1].
Practical experience proves that in those affiliated programs of foreign
practices over one year, the University has a establishment of relations with
enterprises and with program coordinators. During the selection of students it is
important to take into account the wishes and comments of both parties. New
programs need time, vote control and permanent monitoring of the university [1].
Conclusions. According to the submitted materials, training with conducting
educational and industrial practice is a mechanism that provides both the general
and special development of a person where the increase in potential opportunities,
the stabilization of professional skills occurs. In this case, the development of
functions becomes decisive with the indicators of life experience and professional
skill. Under the influence of labor, the formation of a living position, value
orientations of man, the definition of plans for the future, that is, the specialization
of the personality [1].
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК
НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ
ВИРОБНИЦТВА
Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва
продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними
засобами в необхідній кількості та асортименті і повніше й ефективніше
використання їх.
Узагальнюючими
показниками,
що
характеризують
рівень
забезпеченості підприємства основними виробничими засобами, є
фондоозброєність, енергоозброєність та технічна озброєність працi.
Показник загальної фондоозброєності праці розраховується як відношення
середньорічної вартості основних засобів до середньоспискової чисельності
робітників у найбільшу зміну (мається на увазі, що робітники, зайнятi на
iнших змiнах, використовують тi ж засоби працi). Коефiцiєнт
енергоозброєності праці обчислюється як відношення енергетичної
потужності, що обслуговує виробничий процес, до чисельності робітників,
яка працюють у найбiльшiй змiнi. Коефiцiєнт технiчної озброєностi працi
визначається як в вартостi виробничого обладнання до середньоспискового
числа робітників у найбільшу зміну. У процесу аналізу значення
розрахованих показників порівнюється з даними минулих перiодiв,
прогнозними, визначаються напрями їх змiн. Крiм того, темпи зростання
фондоозброєностi, енергоозброєностi, технiчної озброєностi порiвнюються з
темпами зростання продуктивностi працi. При цьому бажано, щоб темпи
зростання продуктивностi працi випереджали темпи зростання цих
показникiв.
Підвищення економічних вигід від використання існуючих на
підприємстві чи від введення нових об’єктів основних засобів, являючись
метою оновлення, потребує використання для його оцінки показників
економічної ефективності. Під економічною ефективністю розуміють
результативність економічної діяльності реалізації економічних програм та
заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту
(результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату
[1].
Одним з показників оцінки ефективності використання основних засобів
є обсяг виробництва продукції на одну гривню вартості основних засобів –
тобто показник фондовіддачі.
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Розглядаючи питання оцінки ефективності використання основних
засобів зазначимо, що результативність їх роботи повинна визначатися не
тільки випущеною продукцією, але й рівнем витрат на її виробництво. Однак,
кореляційно-регресивний аналіз впливу зміни показника фондовіддачі на
собівартість продукції, здійснений в роботі [2], виявив слабку залежність між
цими двома показниками. Так, у випадку збільшення випуску збитковим
підприємством, яке використовує у своєму виробництві застарілі ОЗ, до
обсягу точки беззбитковості, показник фондовіддачі буде свідчити про
підвищення ефективності використання ОЗ, хоча в даному випадку ніякого
збільшення результату не відбувається. Зміни показників фондовіддачі і
рівня витрат на виробництво одиниці продукції часто мають рівнонаправлені
тенденції: витрати збільшуються, а показник фондовіддачі показує
підвищення ефективності використання ОЗ. Отже, показник фондовіддачі не
дозволяє в достатній мірі врахувати вказану вище складову економічної
віддачі, а іноді зовсім невірно інформує про зміну ефективності.
Найбільш об’єктивно оцінюючим та направляючим показником, який
характеризує ефективність використання основних засобів промислових
підприємств, на наш погляд, є показник рентабельності основних засобів.
Показник рентабельності основних засобів мабуть єдиний із всіх,
відповідає класичному визначенню їх ефективного використання. Це
показник, який характеризує величину прибутку (збитку), котрий
одержується з одиниці вартості основних засобів в, тобто рівень їх
економічної віддачі.
Ще одним аргументом на користь показника рентабельності основних
засобів є те, що основною метою оновлення є підвищення майбутніх
економічних вигід, а отже прибутку. Так як при оновлені завжди задіяні
передові технологічні, конструкторські, управлінські та проектні рішення, що
приводить до скорочення витрат матеріальних ресурсів, підвищення
технічної озброєності та фондоозброєності праці, а відтак – і підвищення її
продуктивності, в результаті чого створюється нова, додаткова вартість [4],
тобто прибуток. А так як прибуток визначається за ринковою (реальною)
вартістю продукції у кожен період часу, то рентабельність основних засобів і
буде тим показником, який можна зіставляти у динаміці без всіляких
коригувань за ряд років[3].
Величина цього показника поставлена в залежність і від обсягу
реалізованої продукції, і від ціни на продукцію, і від її собівартості, а також
від вартості основних засобів. А значить він показує, що на прибутковість
основних засобів впливає як цінова політика, так і рівень витрат на
виробництво та реалізацію продукції, який склався на підприємстві. З цього
показника видно можливі шляхи підвищення рентабельності основних
засобів, а по суті – шляхи підвищення прибутковості основних засобів, які
використовуються на підприємстві.
Рентабельність можна розглядати як результат впливу технікоекономічних факторів, а значить як об’єкт техніко-економічного аналізу,
основна мета якого виявити кількісну залежність кінцевих фінансових
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результатів виробничо-господарської діяльності від основних технікоекономічних факторів. Рентабельність основних засобів є результатом
виробничого процесу, вона формується під впливом факторів, пов’язаних з
підвищенням ефективності оборотних коштів, зниженням собівартості та
підвищенням рентабельності продукції і окремих виробів.
У динаміці рівня рентабельності основних засобів відображається
динаміка всебічного використання засобів праці. Зростання показнику при
інших рівних умовах розцінюється як позитивне явище в економіці
використання основних засобів. Виходячи з економічного змісту даного
показника, він може бути одним з основних робочих інструментів керівника,
фінансово-економічних, технічних служб підприємства в управлінні
основними фондами [4].
Таким чином, показник рентабельності основних засобів дійсно
найбільш повно відповідає всім сформованим вище вимогам. Він чітко і
однозначно характеризує мету використання основних засобів –
забезпечення найбільшої величини прибутку, який можливо отримати в
результаті ефективного використання основних засобів. Він досить простий у
розрахунках та не потребує радикальної зміни діючої системи обліку.
Також загальний недолік всіх показників полягає в тому, що в них не
розглянутий підхід до аналізу ефективності використання основних засобів
підприємств з урахуванням інфляції. Причиною значного збільшення
вартості товарної продукції, собівартості і прибутку може бути те, що їх
вартість відображається в обліку за поточними цінами, а вартість основних
засобів за цінами, прийнятими у момент введення, оновлення або переоцінки.
В умовах дуже високих темпів інфляції поточні ціни швидко збільшуються і
тому вартісна структура цих показників на більшості підприємств
спотворена.
На основі аналізу, який ґрунтувався на визначення сутності економічної
ефективності використання основних засобів, критичній оцінці рекомендацій
старої і нової методик з розрахунку показників оцінки економічної
ефективності використання та економічної ефективності капіталу,
інвестованого в оновлення основних засобів, їх недоліків та можливості їх
усунення, а також реальної практики інвестування в промисловості, ми
пропонуємо обґрунтування власного підходу до визначення економічної
ефективності використання та оновлення основних засобів. Ці методичні
підходи необхідно засновувати на використанні вдосконалених існуючих
методів і показників[5].
Але для того, щоб вони стали тими єдиними узагальнюючими
показниками ефективності використання діючих та оновлених основних
засобів промислових підприємств і ефективності оновлення основних засобів
в їх розрахунок необхідно внести корективи. У розрахунках показника
абсолютної економічної ефективності оновлення основних засобів доцільно
виходити із суми приросту прибутку, але розраховувати дисконтований
приріст. Обґрунтовуючи методику розрахунків, потрібно розробити
методику прогнозування прибутку і розрахунок інвестицій.
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СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ
Добридень Анна
Науковий керівник: Лояніч Г. С., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ І ХАРЧОВА ЦІЛІСНІСТЬ
МАРГАРИНУ
Маргарин являє собою емульсію гідрогенізованих жирів, натуральних
олій, тваринних топлених жирів, води або молока та інших компонентів.
Маргарини виготовляють висококалорійні – містять не менше 72% і
низькокалорійні – містять від 50 до 72% жиру, в тому числі від 23 до 40%
рідкої олії [2, c. 29].
Маргарин поділяють на 3 групи: бутербродні брускові та м'які (наливні)
поліпшеної якості, столові, маргарини для промислової переробки.
Бутербродні брускові маргарини виготовляють з саломасів,
переетерифікованих жирів, олії у тому числі кокосової, пальмоядрової. Ці
маргарини вітамінізують вітаміном А. В бутербродних брускових маргаринах
міститься 82% жиру. Вони призначені для приготування бутербродів в
домашніх умовах і в мережі громадського харчування, для приготування
солодких кремів для кондитерських виробів і домашньої випічки. Найбільш
відомі маргарини цієї групи вітчизняного виробництва це: «Екстра»,
«Слов’янський», «Любительський» «Шоколадний вершковий», «Масло до
сніданку».
М'які (наливні) маргарини поліпшеної якості виготовляють з таких
жирів як брускові, але вони мають пластичну мастку консистенцію, завдяки
використанню великої кількості олії (25,6 – 38,2%), переетерифікованого
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жиру малої твердості (30 –70 г/см) і фосфатидного концентрату (0,2 – 0,4%).
В м'які маргарини крім вітаміну А додають вітамін Е. М'які маргарини мають
вищу біологічну цінність, добре засвоюються. За вмістом жиру їх поділяють
на низькокалорійні – містять 55 – 72% жиру та висококалорійні – містять
82% жиру. До м'яких маргаринів відносять: «Столичний», «Весняний»,
«Здоров'я», «Долина», «Масляна корівка», «Люкс» [1; 3, c. 32].
Столові маргарини виготовляють переважно з саломасів марок 1 і 2 або
універсальної суміші жирів і олії, молока нежирного. Столові маргарини не
ароматизують і не вітамінізують, за якістю їх поділяють на вищий та перший
сорти. Столові маргарини виготовляють високо- та низькокалорійними:
«Вершковий», «Молочний», «Новий» містять 82% жиру, «Веселка» – 75%
жиру, «Сонячний» – 72 % жиру. Основне їх призначення – виготовлення
кулінарних, борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів в
домашніх умовах, в мережі громадського харчування, на промислових
підприємствах кондитерської та хлібобулочної галузей.
Маргарин для промислової переробки виробляють з додаванням
спеціальних емульгаторів і лецетину, котрі при введенні маргаринів в тісто,
забезпечують його пластичність і розтяжність, надають тісту легкості,
пористості та пружності.
Виробляють такі види маргаринів:
- рідкий для хлібопекарської промисловості виготовляють з олії (70 –
75%) і саломасу марки 1 (8 – 12%) з додаванням фосфатидного концентрату,
містить 83% жиру;
- рідкий молочний для кондитерської промисловості — з саломасу
марки 1 (52%), молока незбираного (4,5%) з додаванням фосфатидного
концентрату; - безмолочний — з саломасу марки 1 (52 – 70%) і олії (12 –
26%), містить 82% жиру;
- маргарин для крему виготовляють із саломасу марки 1, кокосової або
пальмоядрової олії, молока жирного з додаванням води, цукру, барвників,
емульгатора.
Маргарин для хлібопекарної і кондитерської промисловості не
реалізується в роздрібній торговельній мережі, їх використовують як
сировину для виробництва хлібопекарних і кондитерських жирів [1].
На вітчизняний ринок надходять також маргарини іноземного
виробництва.
Особливістю імпортного маргарину є те, що він, як правило,
вітамінізований жиророзчинними вітамінами A, D, Е.
З Фінляндії надходить маргарин «Voimix», «Finea», «Rama» (наливний),
Masmix, що містять вершкове масло, з масовою часткою жиру 60%.
Зі Швеції надходить брусковий маргарин «Hashalls Buttermix» з масовою
часткою жиру 82% і «Hashalls» eve з масовою часткою 80%.
Маргарин «AUround Buttermix» з масовою часткою жиру 60% і «Долина
Сканді» з масовою часткою жиру 60 і 80% виробляють брусковим і
наливним. У його рецептуру входять вершкове масло і сквашене молоко.
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З Данії надходять низькокалорійні халваріни з масовою часткою жиру
40%; «Nille», що містить гідрований риб'ячий жир, і «Mira» на основі
рослинних олій [3, c. 40].
На відміну від олії і тваринних топлених жирів, які мають природний
жирнокислотний склад і біологічно активні речовини, маргарин
моделюється, виходячи з рекомендацій медиків, фізіологів харчування,
дієтологів з урахуванням попиту населення. Маргарин збалансовують за
жирнокислотним складом, збагачують біологічно-активними речовинами,
вітамінами А, Е, К, β-каротином, фосфоліпідами.
Основною складовою частиною маргарину є саломас. Його отримують
шляхом гідрогенізації олії або методом переетрифікації суміші жирів і олій.
Крім саломасу до рецептури маргарину входять: – рідкі рослинні олії
(соняшникова, кукурудзяна, соєва); – тваринні жири (яловичий, свинячий,
вершкове масло); – молочні продукти (у відновленому або сквашеному
вигляді); – сіль, цукор, лимонна кислота; – ванілін та какао-порошок (для
шоколадного маргарину); – барвники, емульгатори, ароматизатори [1].
Калорійність м’якого маргарину є досить значною і становить (на 100 г
продукту): для низькокалорійних – не менше 360 ккал, середньокалорійних –
не менше 450 ккал, висококалорійних – не менше 650 ккал. У ста грамах
цього продукту міститься 16, 5 г води, 0, 5 г золи, 3 мг холіну, 25 мг вітаміну
Е, 0, 03 мг вітаміну В2, 0, 02 мг вітаміну А, 400 мкг вітаміну РР.
Крім того, до складу маргарину входять 7 мкг фосфору, 10 мкг калію,
187 мг натрію, 1 мг магнію і 11 мг кальцію [2, c. 33].
Отже, маргарин – це високоякісний харчовий жир на основі рослинних
олій і тваринних жирів у натуральному та переробленому вигляді з
додаванням різних компонентів. Маргарин поділяють на 3 групи:
бутербродні брускові та м'які (наливні) поліпшеної якості, столові,
маргарини для промислової переробки. Харчова цінність визначається
вмістом біологічно активних речовин, вітамінів А, Е, К, мікроелементів.
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ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА ТА АНАЛІЗ
СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ
З кожним днем у світі і зокрема в Україні науковці і технологи під дією
впливу ринку все частіше змушені створювати і удосконалювати технології
виробництва того чи іншого продукту, що безперечно не оминуло такий
продукт харчування як морозиво. Його смак знайомий нам з дитинства, але
люди навіть і не задумувались скільки різних технологій і нових видів
морозива знайшло свого безпосереднього споживача. За досить короткий
термін, але відносно довгий період на ринку, асортимент морозива
розширився на декілька десятків, а може й сотні різних видів морозива.
На сьогодні в світі налічується більше 700 видів морозива з різними
смаковими добавками. Існують навіть найнеймовірніші різновиди морозива
зі смаком сиру, краба, цибулі, кульбаби, селери. У Києві можна спробувати
імбирне, лавандове, пармезанове морозиво або морозиво без молока і цукру.
У 2015 році ринок морозива України впав на 14,1% в порівняння з
попереднім періодом. У 2016 році сегмент продемонстрував поліпшення
показників і дана тенденція збереглася в першому кварталі 2017 року.
Підприємства, що працюють в цих регіонах, забезпечують близько 90%
загального обсягу виробництва морозива в Україні [2].
За словами аналітиків, згідно зі статистичними даними, українець з'їдає
в середньому близько 2,5 кг морозива щорічно. Наприклад, в Західній Європі
цей показник досягає 8 кг і більше, в США - більше 20 кг.
Сучасний асортимент морозива регламентують три національні
стандарти України, які набули чинності ще у 2008 році: ДСТУ 4733:2007
«Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови», який
передбачає виготовлення згаданих вище видів морозива винятково з
молочної сировини з додаванням натуральних смакових наповнювачів (ягід,
кави, варення, прянощів тощо) чи без них, з ароматизаторами або без них;
ДСТУ 4734:2007 «Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід.
Загальні технічні умови», який поширюється на загартоване морозиво
ароматичне, щербет та лід, які виготовляють на основі плодово-ягідної
сировини або на основі цукрового сиропу; ДСТУ 4735:2007 «Морозиво з
комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови», за яким мають
виготовляти морозиво із частковою заміною молочної сировини, із
застосуванням компонентів немолочного походження (рослинних жирів) з
додаванням (чи без) свіжих або сушених плодів та ягід, соків, сиропів з
ароматизаторами або без них [1].
У продажу можна побачити м’яке морозиво, яке виробляють за
власними технічними умовами виробника; воно дещо відрізняється від свого
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«замо- роженого» аналога: містить менше жиру, його подають за вищої
температури, піддають значно меншому збиванню та реалізують, оминаючи
стадію збері- гання в морозильнику, тобто морозиво потрапляє до споживача
свіжим. Тож його смак і аромат яскравіше виражені. Новий вид морозива,
який ще не набув широкої популярності в Україні, — йогуртове. Такий
продукт досить поширений у США. Він характеризується приємним
кислуватим смаком і підвищеною біологічною цінністю завдяки додаванню
спеціальних культур молочнокислих мікроорганізмів. Для хворих на діабет
передбачено виробництво продукції, у якій цукор замінено іншими
підсолоджувачами — сорбіт (Е 420), ксиліт (Е 967), ацесульфам калію (Е
950), про що обов’язково має бути зазначено на маркуванні [2].
За роки незалежності в результаті жорсткої конкуренції кількість
виробників морозива скоротилося з більш ніж 150 в 1990-х до близько 50-60
в 2016 році [3].
При цьому лідерами продажу в Україні виступають:
1) Житомирська область з найбільшим підприємством ПАТ "Житомирський
маслозавод" (ТМ "Рудь");
2) Дніпропетровська область з масовою часткою виробництва компанії
"Ласунка";
3) Львівська область з ПАТ "Львівський холодокомбінат" (ТМ "Лімо");
4) Кіровоградська область з лідером ТОВ "Ласка";
5) Донецька область, представлена ПрАТ "Геркулес" та ПАТ "Вінтер".
Щоб не втратити аудиторію, компанії постійно розширюють асортимент
продукції, представляючи все нові види і сорти морозива, а також постійно
підвищують якість виробленої продукції за рахунок використання виключно
натуральних і безпечних інгредієнтів.
Проте, за опитуванням газети «Сегодня», результати проведених
голосувань сформувався так званий "народний" рейтинг провідних компаній
в різних категоріях продуктів, згідно з яким в розділі "Виробник морозива"
сформувалася п'ятірка лідерів [3]:
1) ТМ "Рудь";
2) ТМ "Ажур";
3) ТМ "Три ведмеді";
4) ТМ "Геркулес";
5) ТМ "Ласунка".
Рейтинг компаній формується на основі особистих смакових переваг
споживачів, підтвердженням яких служать безліч дипломів, сертифікатів і
нагород, в тому числі міжнародних.
Незважаючи на приємний смак та місцями користь для людини,
морозиво також має декілька негативних моментів, що можуть вплинути не
тільки на настрій, а й на здоров’я споживачів, що обумовлено наступними
чинниками [1]:
1)
Нинішні технології все далі почали відходити від класичної
рецептури, яка допускає використання тільки молочних жирів, адже вони
дозволяють чудово обходитися і без молока та його похідних;
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2)
Низька якість за доволі високої ціни;
3)
Не чітке розміщення маркування, зокрема складу певних добавок,
що можуть викликати алергію або отруєння.
Тому якість морозива формують його складники, а також наповнювачі,
що формують його смак. Тому можна зрозуміти, що лише натуральне молоко
і компоненти фруктів природного походження будуть не лише смачні, а й
корисні для людини.
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НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ ЯК БІРЖОВИЙ ТОВАР
На вітчизняному товарному ринку в обігу перебувають близько 20 млн.
найменувань товарних позицій. Проте зовсім невелика частина їх може бути
об’єктами біржової торгівлі на товарних біржах. До біржового товару, яким
здійснюють торгівлю на товарних біржах, належить невилучений з обігу
товар певного виду та якості, а також стандартний контракт на зазначений
товар, допущений до торгів біржею згідно із правилами біржової торгівлі.
Біржовий товар, як правило, є або напівфабрикатом, адже основною
класифікаційною ознакою при його виокремленні є те, що він має пройти
лише первинне технологічне оброблення [1].
Понад 50% частки біржових товарів припадає на паливно-енергетичні
матеріали, основу яких становить нафта та нафтопродукти. Найбільшими
центрами міжнародної нафтової торгівлі є: в Північній Америці – НьюЙоркська товарна біржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX), в Європі –
Лондонська нафтова біржа (LondonPetroleumExchange, LPE), в Азії –
Сінгапурська міжнародна валютна біржа (Singapore International Monetary
Exchange, SIMEX) [1].
При біржовій торгівлі міжнародною одиницею виміру нафти служить
барель. Нафтовий барель дорівнює 42 галона, 158.988 літрам або 0.1364 т.
Так, наприклад, російська нафта марки Urals має коефіцієнт рівний 7.28
бар/т, а північноатлантична нафта марки Brent – 7.59 бар/т [2].
Залежно від місця видобутку нафта розділяється на сорти, які
відрізняються між собою за складом, а, отже, за ціною. Кожна країнаекспортер нафти має свої власні марки. Марка – це нафта різних сортів,
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змішаних між собою в різних пропорціях. Так, наприклад, Саудівська Аравія
експортує нафту марки Arabian Light, Венесуела – Merey, Нігерія – Bonny
Light [2].
Для зручності розрахунків були затверджені еталонні марки нафти. До
них відносяться північноатлантична нафта марки Brent, американська WTI
(West Texas Intermediate) і азіатська Dubaі Crude [2].
Brent – еталонна марка нафти, щовидобувається в Північному морі.
Свою назву вона отримала від родовища Брент, яке знаходиться в
Північноморському нафтогазовому басейні приблизно посередині між
Норвегією і Шотландськими островами (Великобританія). Вибір марки Brent
в якості еталонної був пов’язаний з великим попитом на цей сорт нафти,
надійності поставок і декількох незалежних постачальників. На сьогоднішній
день вартість більше 70% різних сортів нафти прив’язана до котирувань
нафти марки Brent. Даний сорт нафти має щільність 0.825 – 0.828 г/см. куб. і
відноситься до легких сортів. Останнім часом загострилася дискусія з
приводу еталонного статусу 197 нафти Brent. Багато фахівців схиляються до
того, що невеликий обсяг видобутку нафти цієї марки (всього близько 1% від
усього світового видобутку) спотворює вартість інших сортів «чорного
золота» [3].
WTI – еталонна марка нафти, яка видобувається в американському штаті
Техас. Котирування WTI є орієнтиром для вартості інших сортів нафти в
Західній півкулі. Нафта цієї марки користується високим попитом в США і
Китаї. За своїми характеристиками WTI дуже схожа з нафтою марки Brent.
Вона також відноситься до легких сортів і має щільність близько 0.827 г/см.
куб. Вміст сірки становить в середньому 0.45%. Використовується нафта цієї
марки для виробництва бензину. На сьогоднішній день нафта марки WTI
продається за ціною 57.5 $ за барель, нафта марки Brent – 62.3 $ за барель [3].
Dubai Crude – сорт нафти, що видобувається в Дубаї. Як еталонна марка
використовується з середини 80-х років минулого століття. Від вартості
нафти марки Dubai Crude багато в чому залежать котирування інших сортів
нафти, що добуваються на Близькому Сході. Нафта цієї марки має щільність
0.871 г/см. куб. і вміст сірки – близько 2%, відноситься до середніх сортів
нафти [3].
Таким чином, можна зробити висновок, що нафта і нафтопродукти є
невід’ємною частиною біржової торгівлі. Кожен сорт нафти має свої
товарознавчі особливості, якими суттєво вирізняється з-поміж інших. Саме ці
особливості та відмінності дають змогу визначити якість та цінність даного
біржового товару.
Список використаних джерел:
1. Беднарчук М.С. Біржові товари: підруч. /М.С. Беднарчук, С.
Полікарпов. – Львів: Магнолія, 2017. – 365 с.
2. Элдер А. Трейдинг с д-ром Элдером: Энциклопедия биржевой игры/
А. Элдер.; пер. с англ. А. Семенов. – М.: Диаграмма, 2003. – 333 с.
3. Элдер А. Биржевая деятельность. – [Електронний ресурс]. – Режим
129

доступу: http://kf-forex.com.ua/250/723.html
Пасічник Ольга
Науковий керівник: Сіренко С. О., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЧИ ВІДНОСИТЬСЯ БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДО СФЕРИ ПОСЛУГ
Благодійна діяльність – це дія по наданню безпосередньо чи
обслуговуванню благодійної допомоги благодійника, як соціально значуща
функція, реалізована через впорядкований та визначений законодавством вид
діяльності. Благодійна діяльність часто реалізується через організації такого
спрямування (фонди, спілки, школи, лікарні, інтернати, заклади тощо), що є
посередником між благодійниками та безпосередніми набувачами такої
благодійності [1].
Даний вид діяльності спрямований в основному у таких напрямах:
- сприяння розвитку науки, освіти та культури, реалізація науковоосвітніх програм;
- розробка та реалізація програм, що спрямовані на підвищення
соціального рівня життя населення;
- подання допомоги талановитій творчій молоді для сприяння розвитку
її потенціалу;
- забезпечення охорони і збереження історико-культурної спадщини;
- поліпшення життєвого становища малозабезпечених, безробітних,
інвалідів;
- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок екологічної,
техногенної чи іншої катастрофи;
- сприяння реабілітації бездомних тварин;
- допомога у розвитку видавничої справи;
- збереження та охорона природно-заповідного фонду;
- участь у наданні необхідної медичної допомоги як людям, так і
тваринам;
- сприяння захисту дітей та матерів, матеріальна допомога
малозабезпеченим та неповним сім’ям та ін. [1].
Доведено, що благодійна діяльність, яку надають спеціалізовані
організації, становлять різновид соціальних послуг. Такий висновок було
зроблено на підставі з’ясування факту, що благодійні та волонтерські
організації є складовою частиною соціального капіталу [2].
Благодійні послуги, що надаються в процесі благодійної діяльності,
останнім часом набули широкого поширення в усьому світі. Позитивний
імідж сучасного суспільства створюється за допомогою всебічного
використання благодійних ресурсів як матеріального, так і нематеріального
характеру, наприклад, людського капіталу, роль якого істотно зростає в
умовах глобалізації [2].
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Сьогодні в Україні значно збільшується кількість організацій, внесок
яких в надання соціальних послуг та реалізацію соціальних проектів зростає.
Це зумовлено низкою різноманітних причин, а саме: неможливістю
виконання державою належних їй обов’язків, що пов’язано з економічною та
фінансовою кризами; бажанням задовольнити як загальні потреби населення,
так і кожної особи окремо та ін. [3].
Як зазначено в Законі України «Про соціальні послуги» до суб’єктів, що
мають повноваження їх надавати належать комунальні спеціалізовані
підприємства, установи та заклади соціального обслуговування і т. д. [3].
Новий Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
значно розширив сферу та види благодійної діяльності, що є, на мою думку,
надзвичайно важливим чинником розвитку як благодійності, так і галузей
соціально-культурної сфери. Відповідно до ст. 3 цього Закону благодійну
діяльність зараховують до соціальних послуг [4].
Лише завдяки ефективній, солідарній співпраці соціальних партнерів,
зокрема благодійних та волонтерських організацій, і держави можна досягти
найвищого результату у сфері надання соціальних послуг. Для цього
необхідно:
- удосконалити законодавчу базу, що регулює відносини в галузі
надання соціальних послуг, шляхом її інвентаризації щодо відповідності
вимогам і цілям соціальної, демократичної, правової держави;
- визначити на рівні законів «Про соціальні послуги», «Про благодійну
діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність» поняття
«благодійна (волонтерська) послуга» з метою гармонізації цих законів;
- підвищити соціальну відповідальність держави через розуміння
необхідності залучати потенціал благодійних організацій у сфері надання
соціальних послуг;
- опрацювати зарубіжний досвід формування відносин у згаданій сфері
із залученням благодійних організацій, волонтерських організацій та
використання у вітчизняній практиці його основних засад;
- створити дієвий механізм контролю за ефективністю діяльності
установ та організацій у сфері надання соціальних послуг та якістю останніх;
- створити правовий механізм, що забезпечить прозору та ефективну
діяльність у сфері надання соціальних послуг [4].
Отже, благодійні (волонтерські) послуги можна розглядати як благо, що
задовольняє потреби індивіда, держави та суспільства, має споживчу вартість
і вартість, результат якої може набувати як матеріальної, так і нематеріальної
форми, реалізується добровільно та безоплатно, а тому має особливий попит
і є популярним.
Список використаних джерел:
1.
Благодійність. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Благодійність
2.
Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного
розвитку (еволюція методологічних підходів та сучасність) / В. В. Близнюк //
131

економіка і прогнозування. – 2009. - №2. – С. 69
3.
Про соціальні послуги: Закон України № 966-IV від 19. 06. 2003.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96615
4.
Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон
України№5073-VI від 06. 11. 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

132

