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СЕКЦІЯ № 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ  

 

 

Атаманенко К. 

Науковий керівник: Горшков М. А.,  

асистент кафедри менеджменту та адміністрування  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТУАЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Персонал є ядром ефективного функціонування будь-якої компанії. 

Основою успішної праці всіх робітників є мотивація. Дана тема є дуже 

актуальному в сучасному житті, тому що більшість підприємств зазнають 

краху саме з тої причини, що роботодавець не може підібрати правильний 

підхід до свого робітника. 

Саме персонал часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує 

підприємству успішну, довготривалу діяльність та гарну репутацію. Нажаль, 

часто буває, що керівництво маючи великий обсяг ресурсів та потенціалу, 

просто не вміє вдало та ефективно його використовувати, що і стає наслідком 

зниження продуктивності праці робітників, зменшення рівня їх 

відповідальності та зацікавленості в результатах своєї діяльності.  

На даному етапі розвитку економіки надзвичайно важливим стає творче, 

продуктивне, духовне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на 

досягнення високих показників діяльності підприємства. Адже, ми знаємо 

жодна людина не зможе продуктивно працювати, якщо робота їй не 

подобається, тим більше, якщо буде повністю відсутня будь-яка трудова 

мотивація. Найголовнішим призначенням мотивації праці є стимул 

працювати продуктивніше та відповідальніше ставитися до своїх обов’язків, 

докладати до виконання роботи максимум зусиль.[1] 

Пошуком необхідних методів мотивування персоналу займалась велика 

кількість вчених, такі вітчизняні Д. Богиня, О. Грішнова [2], Г. Завіновська 

[3], які вивчали сутність мотивації праці у контексті управління персоналом 

підприємства. Але головною проблемою сьогодення не є пошук методів 

мотивування, а вдале їх використання, яке відповідало б потребам керівників 

промислових підприємств.  

Більшість великих компаній розробляють різні комплексні програми 

мотивації. Однак ці програми не завжди можуть діяти ефективно. Для їхньої 

ефективної дії, потрібно врахувати особливості кожного працівника. Адже в 

кожної людини  є свої особливості та потреби.  Якщо мотивувати людину, 

яка цінує спокій і стабільність, можливістю вирішувати складні задачі на свій 

страх і ризик це буде так само недоцільно, як і мотивувати активну 

заповзятливу людину надбавкою до зарплати. Це не дасть ніяких результатів, 

тим більше позитивних. 
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Отже, постає питання про доцільність використання того чи іншого 

методу мотивації. Для того, щоб обрати правильний метод, потрібно 

визначити який тип працівників переважає в компанії, а вже потім 

приступити до створення оптимальних умов праці, при яких буде 

забезпечена максимальна віддача. (Для різних типів працівників у різному 

ступені важливі різні показники, такі як влада, авторитет, гроші, стабільність, 

суспільне визнання, тощо).  

Якщо розроблена в організації система мотивації входить у суперечність 

з поведінковими характеристиками реальних робітників, треба або 

відкоригувати систему, або змінити робочий склад. Спроби нав'язувати 

мотиви, які не цікавлять працівника та, тим більше, які є демотиваторами 

будуть  малоефективними та ще й можуть мати негативні ефекти. [4, c. 64-

67]. 

Для повної задоволеності від роботи потрібно щоб були обов’язково 

присутні обидві групи факторів. Адже, якщо присутні тільки підтримуючі 

фактори - незадоволеність від роботи мінімальна. 

Звичайно ж, ефективність трудової діяльності більшою мірою залежить 

від мотивації. Але ця залежність є досить складною і неоднозначною. Буває 

так, що людина, яка під впливом мотивуючих факторів дуже зацікавлена в 

досягненні ефективності праці та високих результатів, але на практиці буде 

мати гірші результати, ніж та людина, яка значно менше була змотивована. 

Відсутність однозначного взаємозв’язку між мотивацією і кінцевими 

результатами діяльності зумовлена тим, що на результати праці впливає 

безліч інших чинників, як, наприклад, кваліфікація працівника, чи його 

професійні здібності та навички, правильне розуміння поставлених завдань, 

зовнішнє середовище тощо. 
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Працівник не працює лише за гроші. Нефінансові винагороди, такі як 

прихильність та повага співробітників, також є важливими чинниками. 
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Акцент було зроблено на централізованій роботі, демократичному та 

учасницькому стилі наглядового керівництва, оскільки це є більш 

ефективним, ніж лідерство, орієнтоване на завдання. Однак такий підхід 

піддавався критиці за те, що він наголошував на важливості символічних 

нагород, а не на матеріальних нагородах. Віра в такий підхід, що організація 

може перетворитися на одну велику щасливу сім'ю, де завжди можна знайти 

рішення, що задовольняє кожного, також було поставлено під сумнів. 

Поведінковий підхід - який визнає практичні та ситуативні обмеження 

раціональності людини для прийняття управлінських рішень. Прихильники 

цього підходу дуже критично ставляться до класичних організаційних 

структур, побудованих на традиційних концепціях, і віддають перевагу 

гнучкій організаційній структурі.[1]           

Два  великих теоретика, Авраам Маслоу та Дуглас Макгрегор, 

висунули ідеї,  які виявились корисними для керівників. Авраам Маслоу 

розробив теорію мотивації, яка базується на трьох припущеннях. По-перше, 

люди мають потреби, які ніколи повністю не задовольняються. По-друге, дії 

людини спрямовані на виконання потреб, які задовольняються в певний 

момент часу. По-третє, потреби вписуються в ієрархію, починаючи від 

базових і нижчих рівнів потреб до потреб вищого рівня у верхній частині. 

Дуглас МакГрегор розробив концепцію теорії X проти теорії Y, присвячену 

можливим припущенням, зробленим менеджерами про працівників. 

Менеджери теорії X, як правило, припускають, що працівники ледачі, мають 

мало амбіцій і орієнтовані в основному на потреби безпеки. Теорія Y 

менеджери припускають, що працівники, здатні до самоконтролю, мають 

здатність бути творчими та інноваційними, а в цілому мають потреби на 

більш високому рівні. Такий підхід допоміг керівникам розробити більш 

широкий погляд на природу працівників та нові альтернативи для взаємодії з 

ними. 

Кількісний підхід - підхід, що фокусується на використанні кількісних 

інструментів для прийняття управлінських рішень. Кількісна точка зору 

управління зосереджена на використанні математики, статистики та 

інформаційних засобів для підтримки прийняття управлінських рішень та 

організаційної ефективності. Розвиваються три основні галузі: дослідження 

операцій, управління операціями та інформаційні системи управління. 

Операційні дослідження - це підхід, спрямований на підвищення 

ефективності прийняття рішень за рахунок використання складних 

математичних моделей та можливостей, оскільки вони можуть здійснювати 

великий розрахунок. Деякі інструменти дослідження операцій - лінійне 

програмування, запити, моделі очікування, маршрутизація та розподіл.[2] 

Управління операцією - це поле, яке відповідає за управління 

продукцією та функцією доставки продуктів і послуг організації. Управління 

операціями, як правило, застосовується до виробничих галузей та 

використовує такі інструменти, як аналіз інвентаризації, статистичний 

контроль якості, тощо. Система управлінської інформації відноситься до 
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проектування та впровадження комп'ютерних інформаційних систем для 

використання керівництвом. Такі системи перетворюють необроблені дані в 

інформацію, необхідну та корисну для різних рівнів управління. 

Непередбачений підхід - точка зору, яка вважає, що відповідні 

управлінські дії залежать від особливого характеру кожної ситуації. 

 Теорія систем - це підхід, заснований на тому, що організації можна 

візуалізувати як системи. Система являє собою набір взаємопов'язаних 

частин, які працюють в цілому для досягнення спільних цілей. Кожна 

система має чотири основні компоненти: 

1. Вклади - це різні ресурси, необхідні для виробництва товарів та послуг. 

2. Трансформаційні процеси - це організаційні управлінські та технологічні 

можливості, які застосовуються для перетворення входів у виходи. 

3. Виходи - це продукти, послуги та інші результати, що виробляються 

організацією. 

4. Зворотний зв'язок - інформація про результати та організаційний статус 

щодо навколишнього середовища.[3] 

Отже, основна мета управління персоналом - поєднання ефективного 

навчання персоналу, підвищення кваліфікації і трудової мотивації для 

розвитку здібностей працівників, стимулювання їх до виконання робіт 

вищого рівня 
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ЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

У сучасних умовах, розвиток національної економіки України 

характеризується шляхом пошуком найефективніших важелів та 

інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення 

значення приватної власності, розвиток фондового ринку, потребують 

покращення механізму управління організаціями як найвагомішого чинника 

впливу на працівників для досягнення поставлених цілей. Саме управлінська 

діяльність показує успіхи організації на зовнішньому та внутрішньому 

ринках, якість структурних змін, адаптація в умовах жорсткої конкуренції. 
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Невід’ємним елементом управління вважається менеджмент. Поняття 

“менеджмент” походить з англійської мови та означає керувати; стояти на 

чолі; управляти; завідувати; справлятися з усіма труднощами, проблемами  

[1, с.480]. Французький економіст Бернар Гурней визначає, що управління є 

галузь суспільних наук, яка характеризує та розтлумачує діяльність та 

структури органів, які складають апарат держави та громадських колективів, 

які підпорядковуються державній владі [3, c.33]. 

Менеджмент відіграє значну роль у економічному житті країни, тому, 

що виступає як результативний засіб залучення інвестицій формування 

ринкових стратегій, здійснення оновлення, оптимізації співвідношення 

попиту і пропозиції та багато інших. 

Термін менеджмент – це система, що передбачає здійснення способів, 

принципів управління, можливість спрямовувати працю людей, досвід, 

знання, інтелект на досягнення поставлених цілей. Проте, ця система не 

постійна, а часто змінювана. Це процес співпраці діяльності людей, 

об’єднаних в організацію для досягнення бажаного результату[3, с. 32]. 

Багато вітчизняних дослідників займались вивченням даного напрямку, 

а саме: А. М. Орлова,А. Л. Гапоненко, В. В. Ільїна, В. Г. Федоренко, 

Боба Нільсона. В галуззі усвідомлення проблем українського менеджменту 

плідно працюють також українські вчені: , О. Є. Кузьмін Б. П. Будзан, Ф. І. 

Хміль, Г. О. Коваленко, Г. В. Щокін, Г. А. Дмитренко, В. Г. Герасимчук, 

М. В. Туленков, Г. Л. Хаєт й інші[7]. 

Менеджмент характеризується як наука, яка спрямовує свою діяльність 

на об’єктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології. З іншї 

сторони, менеджмент також співпрацює з людськими спільнотами, які 

відрізняються одна від одної суттєвими традиціями, звичками, життєвими 

цінностями, рівнем освіти, інститутами, мораллю тощо [2,с.160]. За 

допомогою цієї науки людське суспільство з хаотичного перетворюється на 

ефективне та високоорганізоване. У сучасному світі ситуація в теорії та 

практиці світового менеджменту характеризується взаємодією та 

співіснуванням трьох головних підходів: системного і ситуаційного, при 

явній перевазі останнього. Менеджмент в сучасних умовах значно 

відрізняється від традиційного менеджменту. Наприклад, традиційний 

менеджмент з’являється з уявлення процесу управління у вигляді виконання 

менеджменту ряду функцій, такими як: 

- планування – з’ясування цілей організації і вибір шляхів для їх 

досягнення; 

- контроль – визначення відповідності характеристик управління 

цільовим плановим параметрам та оцінка ефективності дій менеджерів та їх 

підрозділів; 

- координація – забезпечення взаємодії між різними ланками підрозділів, 

організаціями та управлінськими працівниками;  

- мотивація – система створення цільових установок ефективної праці  

[4, c. 418]. 
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З функціонального погляду менеджмент – це процес організації, 

планування, мотивації, контролю та регулювання, покликаний забезпечити 

з’ясування та досягнення цілей організацій (підприємств, товариств, банків, 

асоціацій та їх підрозділів). За напрямами реалізації функцій менеджмент 

поділяють на такі види: виробничий менеджмент; фінансовий менеджмент; 

менеджмент персоналу; інноваційний менеджмент; управління маркетингом. 

У менеджменті основними є також певні категорії: «організації», «функції 

управління», «рівні управління», «методи менеджменту», «стилі 

керівництва», «комунікації», «управлінські рішення» тощо. Зазначені функції 

менеджменту виконуються в певному порядку, який і створює поняття «цикл 

менеджменту». Комунікація та прийняття рішень вважаються пов’язаними 

процесами, так як вони потрібні для реалізації всіх головних функцій 

[5,с.377]. 

 Менеджмент часто розглядається і як вид професійної діяльності. 

Директор, керівник групи, начальник, завідувач тощо – усі ці слова 

позначають посади. Люди, які обіймають ці посади можуть бути об’єднані 

загальним поняттям «менеджер», оскільки можна визначити такі спільні для 

них ознаки діяльності: менеджер керує роботою одного або декількох 

співробітників; менеджер управляє частиною або всією організацією в якій 

він працює; менеджер отримує певні повноваження та приймає в межах цих 

повноважень рішення, які будуть мати наслідки для інших співробітників [6]. 

Менеджерів розглядають як розпорядників економічного життя суспільства. 

Вони відіграють важливу роль в управлінні не лише обмеженими 

організаціями, а й у керівництві та регулюванні економічного добробуту 

населення. 

Проте однією з найгостріших сучасних проблем української держави є 

непрофесіоналізм у сфері управління. Причина цього – наявність 

некваліфікованих керівників на всіх рівнях державного управління, що 

володіють старими знаннями і не встигли здобути нові знання, оволодіти 

сучасним мисленням. Ринкова система відносин – це жорстка система, що не 

визнає слабких це найсильніша, з огляду на весь світ, конкуренція 

товаровиробників, це і особлива система управління. Перехід до неї повинен 

супроводжуватися насамперед навчанням керівних кадрів управлінню в 

сучасних умовах, знанням механізму дії об’єктивних законів ринкових 

відносин. В Україні цей процес знаходиться на початковій стадії свого 

розвитку, і сьогодні не є необхідною та обов’язковою умовою при підборі 

кадрів на керівні посади. Негативний вплив на управлінський процес має те, 

що в державі відсутня чітко сформульована цільова політика соціально-

економічного розвитку. Це підтверджується зізнанням вищих керівників 

країни у тому, що вони не знають, куди йти і що будувати. Це відзначають і 

представники міжнародних організацій в Україні. Так, Грегорій Еджейчак, 

голова представництва Всесвітнього банку, стверджує, що «в Україні немає 

чіткого уявлення, куди повинна рухатися країна...» [3, с. 4].  
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Отже, для забезпечення найкращих результатів, корисних і для 

економіки, і суспільства України в цілому, необхідно мати у своєму 

підпорядкуванні гідних працівників, незмінну мету та прагнення до її 

здійснення. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективний розвиток підприємства у ринковому середовищі можливий 

лише за умов постійного вдосконалення його діяльності, підтримання 

здобутих і формування нових конкурентних переваг. Визначення сфер і 

напрямів інноваційної діяльності, обґрунтування і вибір інноваційних 

проектів - у сучасних умовах має стати одним з пріоритетних напрямків 

розвитку кожного підприємства. 

Так як управління інноваційною діяльністю охоплює стратегічні та 

оперативні аспекти, а також має бути, з одного боку, націленим на створення 

або оперативне залучення інновацій, які забезпечуватимуть збереження і 

зміцнення ринкових позицій підприємства у тривалій перспективі, а з іншого 

- на систематичну й цілеспрямовану діяльність із вдосконалення існуючих 

технологій, прийомів і способів виконання роботи, завдяки яким життя 

інновацій подовжується. 

http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/%20EUPMG/2013/EUPMG413/Storozhil.pdf
http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/%20EUPMG/2013/EUPMG413/Storozhil.pdf
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Теоретичним основам формування та реалізації інноваційних проектів 

приділяли увагу багато вчених, зокрема: М.Ю. Агібалова, В.М. Бабаєв, А.В. 

Гриньов, В.Д. Данчук, В.Й. Жежуха, М.В. Жук, Ю.С. Лемешко, В.А. 

Месечка, А.В. Плоска, О.Ф. Присяжнюк, О.П. Савіцька, Т.Й. Товт, Р.А. 

Фатхутдинов та інші.  

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів процесу 

управління інноваційними проектами на підприємстві. 

Інноваційний проект - це поділ основних робіт проекту (визначених під 

час опису змісту) на дрібніші, більш керовані з метою: удосконалення 

точності оцінок вартості, часу та ресурсів; визначення основи для контролю 

виконання; удосконалення розподілу відповідальності. В законі України 

«Про інноваційну діяльність» наводиться таке тлумачення, інноваційний 

проект – це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх 

необхідних заходів (зокрема інвестиційних) щодо створення і реалізації 

інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.  

При виборі проекту відповідно до даної класифікації слід враховувати, 

як власні ресурси підприємства так і можливість отримати додаткові, для 

успішної реалізації інноваційного проекту. Для реалізації проекту також 

можна використовувати залучені кошти, як у вигляді інвестицій так і у 

вигляді кредитів, за таких умов необхідно ретельно дослідити прибутковість 

даного проекту, чи покриє вона розмір злучених коштів. сприяє досягненню 

мети функціонування підприємства [3, с. 56]. 

Формально фази проекту включають стадії.  В свою чергу проекту 

складаються з етапів, а етапи проекту включають певні види робіт.   

Початкова фаза або концепція - це безпосередньо сам процес створення 

концепції проекту, який включає збір початкових даних, аналіз теперішнього 

стану та проведення попередніх досліджень. До цієї фази включають 

визначення: цілі, завдань, результатів, основних вимог до проекту. А також 

характеристику обмежень, критерії оцінки ефективності, рівень ризику, 

оточення проекту, потенційних учасників, необхідний час на реалізацію, 

ресурси, кошти та ін. При формуванні концепції інноваційного проекту 

доцільним є проведення порівняльного аналізу альтернативних варіантів 

створення проекту та врахування пропозицій, щодо вдосконалення обраного 

напряму робіт. В кінці цієї стадії слід провести випробування або експертизу 

наявної ідеї, затвердити концепцію і отримати схвалення та дозвіл на 

наступну фазу створення проекту. 

Фаза розробки включає підготовку основних компонентів проекту і 

приготування його до реалізації, а також процес пошуку рішень з досягнення 

кінцевої мети проекту і формування взаємопов’язаного за часом, ресурсами і 

виконавцями комплексу завдань і заходів реалізації мети проекту [1, с. 101]. 

Наступною фазою є реалізація проекту, підчас якої відбувається 

введення в дію окремих елементів проекту та початок окупності вкладених 

інвестицій. На цій стадії відбувається процес виконання основних робіт з 

досягнення основних цілей проекту. Дана стадія являється найбільш 



16 

 

ризиковою. На цій стадії, як правило, проводиться коригування проектної 

документації, тривалість її залежить від складності проекту та умов його 

реалізації.  

Останньою є фаза завершення проекту – у якій досягаються кінцеві цілі 

проекту, підбиття підсумків вирішення конфліктів і закриття проекту.  

Розглядаючи інноваційний проект за елементами організації, можна 

виділити в ньому дві частини: органи управління формуванням і реалізацією 

проекту й учасники інноваційного проекту [6, с. 52]. 

Вибір методу планування і контролю особливо важливий при 

колективних дослідницьких проектах. Тільки склавши план, чітко 

розподіливши між учасниками проекту роботи та витрати часу на кожну 

частину роботи і на весь обсяг робіт, проекту можна забезпечити успішне 

виконання. 

Головне в плануванні робіт з інноваційного проекту – безперервне 

підтримання стратегії проекту з урахуванням змін, що відбуваються на 

шляху до досягнення цілей. У проекті планується предметна область 

(результати проекту, їх характеристики і комплекс робіт), вартість, час 

виконання всього проекту та його окремих етапів, якість, витрати, ризики, 

обсяг поставок [3, с. 74]. 

Для реалізації інноваційних проектів необхідні фахівці, що займаються 

різними організаційно-економічними аспектами нововведень - інноваційні 

менеджери. Інноваційні менеджери повинні мати науково-технічний та 

економіко-психологічний потенціал, інженерно-економічні знання, якості 

традиційного менеджера і вченого-дослідника, бути кваліфікованими 

економістами, здатними оцінити ефективність нововведень. 

Одним із найважливіших аспектів розробки інноваційного проекту є 

визначення обсягу коштів для його реалізації і оптимізація джерел і термінів 

їх надходження, від чого значною мірою залежить швидкість виведення 

нового товару на ринок, а отже  його комерційний успіх. Однак не кожна 

підприємницька структура має достатньо власних коштів для цього, що 

зумовлює пошук інших джерел надходження інвестицій  довготермінових 

вкладень капіталу з метою отримання прибутку [4, с. 230]. 

Оцінка ризику є частиною будь-яких підприємницьких рішень, у тому 

числі і пов’язаних з інноваційними проектами. Інноваційні проекти залежать 

від капіталовкладень в окремі галузі, підприємства, виробництва. 

Управління ризиками інноваційних проектів припускає рішення 

наступних завдань: виявлення ризиків; оцінку ризиків (частоту виникнення, 

масштаби і наслідки ризиків); вплив на потенційні ризики; контроль ризиків  

[2, с. 100]. 

Таким чином, для управління інноваційним проектом необхідно 

приймати відповідні управлінські рішення пов’язані з визначенням цілей, 

організаційної структури, плануванням заходів і контролем за ходом їх 

виконання, направлених на реалізацію інноваційної ідеї. Основою управління 

інноваційними проектами мають бути передові науково-технічні досягнення 
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та досвід реалізацій аналогічних чи подібних проектів в тій чи іншій сфері 

господарювання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАДІЙ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ЖИТТЯ 

ТОВАРУ 

Головна ідея маркетингу передбачає тісний зв’язок між виробником 

товару чи послуги та споживачем. Виявлення особливостей психології 

споживачів, відмінностей у споживчому виборі різних категорій людей дає 

можливість глибше їх зрозуміти, скласти узагальнений портрет та підібрати 

такі маркетингові інструменти, які забезпечать максимальну ефективність 

ринкового обміну. 

Теорія інновацій визначає інновацій цикл життя товару як 

взаємозалежний комплекс робіт і дій від пошуку нових ідей принципових 

науково-природничих, технічних і організаційних можливостей до їхнього 

прикладного дослідження, конструкторської розробки, дослідної перевірки, 

впровадження, освоєння й практичного використання [1, с. 36]. Досить часто 

інноваційний цикл життя представляється графічно, де відображається 

динаміка витрат і доходів, пов'язаних з розробкою, освоєнням і практичним 

використанням нововведення. У загальному випадку інноваційний цикл 

життя варто розглядати значно ширше зазначених вище рамок (динаміка 

витрат і прибутку). Ці показники безсумнівно мають велике значення для 
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розроблювачів новацій, однак не менш важливе значення на кожному етапі 

інноваційного циклу має стратегія поводження безпосередніх творців 

нововведення, співвиконавців (суміжників), потенційних споживачів, 

конкурентів і т.д. У цьому зв'язку структурне подання життєвого циклу 

інновації засновано на формалізованому описі науково-технічної діяльності, 

що відповідає трьом функціям: дослідницькій (фундаментальні, пошукові, 

цільові, прикладні дослідження), технічній (розробка, освоєння, 

виробництво,експлуатація) і ринково-управлінській (планування, 

організація,контроль, впровадження на ринок, його освоєння, насичення 

ринку й виведення товару з ринку). Конкретизація організаційно-

управлінських уявлень про життєвий цикл інновацій сприяла інтенсифікації 

їхнього протікання. Період матеріалізації ідей, від їхньої появи до втілення в 

конкретних технічних об'єктах і технологічних процесах, що раніше 

перевищував тривалість людського життя, в останні роки скоротився до 7-12 

років [4]. Цілком виправдано, що дослідженням життєвих циклів техніко-

технологічних об'єктів приділяється все більша увага. 

Життєвий цикл товару на ринку - це концепція, що описує збут 

продукції, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу під час 

функціонування товару на ринку. 

Політика щодо товару або послуги на ринку може змінюватися під 

впливом поточних ринкових умов. Виробник товару повинен управляти 

процесами, складовими суть цієї політики [3, с. 92]. 

Тривалість життєвого циклу товару в цілому і його окремих етапів 

залежить як від самого товару, так і від конкретного ринку. 

Торкаючись самого товару, слід зазначити, що тривалість життєвого 

циклу товару залежить від [2, с. 172]: 

- його технічної складності, при цьому чим складніше товар, тим, у 

загальному випадку, довше його життєвий цикл; 

- агресивності конкурентної боротьби на ринку: чим сильніша конкуренція, 

тим коротше життєвий цикл товару; 

- ступеня ринкової новизни товару: чим вона вища, тим, у загальному 

випадку, довше може виявитися життєвий цикл; 

- ступеня обробки товару: сировинні товари мають більш тривалий життєвий 

цикл, ніж готові вироби. 

Життєвий цикл товару на ринку можна також трактувати як період 

перебування певного виду товару в стадії реалізації - від появи на продажу до 

зникнення з ринку, інакше кажучи, це період, протягом якого товар 

знаходить своїх покупців. 

Можна навести багато прикладів товарів, у тому числі за останні роки, 

які виходили з ринку, а їх замінювали інші. Так бобінні магнітофони 

замінили касетні, а їх, у свою чергу, замінюють програвачі на компакт-

дисках (CD). Рахівниці і механічні арифмометри замінили 

мікрокалькулятори. Друкарські машини, як механічні, так і електричні, 

майже повсюди замінено комп’ютерами з принтерами. 
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Падіння обсягів збуту може бути поступовим і розтягнутим у часі, а 

може бути досить швидким, наприклад, для модних товарів. Також може 

бути навіть тимчасове зростання обсягів збуту. Це відбувається за рахунок 

того, що підприємство припиняє роботи з модифікації товару, перестає 

проводити заходи зі стимулювання збуту і т.д. При цьому зменшуються його 

витрати і, відповідно, собівартість товару, що дозволяє зменшити ціну і 

підвищити споживацьку привабливість товару 

Говорячи про вплив ринку, на якому реалізується товар, відзначають, що 

більш насичені ринки негативно впливають на тривалість життєвого циклу 

товару. 

Процес заміщення обумовлений економічною стратегією, яка 

спрямована на більш повне задоволення існуючих і потенційних потреб за 

допомогою використання передових науково-технічних досягнень. У даному 

контексті технічне або технологічне заміщення - це соціально-економічне 

явище, яке виступає фактором зниження собівартості продукції, підвищення 

рентабельності й поліпшення умов виробництва при обов'язковому 

задоволенні вимог споживача до якості, асортименту, обсягу виробництва й 

ринкових характеристик товару. Життєві цикли всіх економічних об'єктів, 

процесів і систем мають одну і ту саму теоретичну базу: будь-який життєвий 

цикл починається з зародження, проходить стадії росту, зрілості і занепаду. 

 Аналогічну динаміку і структуру життєвого циклу мають інноваційні 

процеси, підприємства, нова техніка і технологія, нові товари і послуги. 

Переваги життєво-циклічної концепції інновацій виявляються в тому, що 

вона забезпечує: облік часового фактору, виявлення центральної тенденції 

процесу, наочність динаміки перетворень, логіку розгортання процесу, 

наочність і прозорість матеріальних і фінансових потоків. Причому на 

кожному етапі життєвого циклу споживацька привабливість товарів різна й у 

залежності від цього необхідно збільшувати чи зменшувати інтенсивність 

маркетингових заходів для стимулювання їх продажів [5, с. 137]. 

Методика аналізу тривалості стадій життєвого циклу товару дозволяє 

дати відповідь про динаміку техніко-економічних показників його 

виробництва, збуту, споживання та утилізації. По-перше, це дає можливість 

визначити період зростання виробництва до максимального, якому 

еквівалентні найкращі тенденції провідних показників економічної 

ефективності: приведених витрат, собівартості продукції, продуктивності 

праці, величини рентабельності. По-друге, слід встановити залежність 

зростання випуску з екстремумом техніко-економічних показників і з 

об'ємом продажів, бо вони, як правило, не збігаються. По-третє, необхідно 

проаналізувати тенденції зміни техніко-економічних показників при 

подвоєнні обсягу випуску, дати відповідь: чи існує пропорційність, 

інерційність, ефект запізнювання і ін. З наведених тверджень ясно, що 

дослідження динаміки тривалості стадій циклів життя залежно від техніко-

економічних показників і об'єму продажів є одним з найважливіших 

сучасних методів аналізу нової техніки і технології. 
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 ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГУ У 

ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Наразі маркетинг торкається інтересів кожної людини. Він є 

безперервним процесом розроблення нових товарів та послуг, що врешті 

надходять у розпорядження людей і забезпечують певний рівень життя. 

Туризм за своїми основними характеристиками не має жодних 

принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому 

всі існуючі положення сучасного маркетингу можуть бути повною мірою 

застосовані і в туристичній сфері. 

Туристична діяльність відноситься до сфери послуг і є однією з 

найбільших і найдинамічніших галузей економіки, про що свідчать високі 

темпи розвитку та великі обсяги інвестицій у цю галузь. 

Маркетинг в традиційному виробництві  є  більш конкретне та 

окреслене поняття, адже, діяльністю праці в такому випадку виступає 

конкретний товар або продукція. Оскільки туристичний продукт насамперед 

має бути хорошим придбанням, то туристичний маркетинг є низкою 

послідовних дій туристичних підприємств, спрямованих на досягнення цієї 

мети. Тому, логічним і обґрунтованим є таке визначення туристського 

маркетингу: маркетинг у туризмі ‒ це система безупинного узгодження 

пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку і які 

туристичне підприємство спроможне запропонувати з прибутком для себе і 

ефективніше, аніж у конкурентів [2, с. 675]. 
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Маркетинг у туризмі для застосування й ефективного розвитку  

потребує : 

- глибокого насичення ринку послугами, тобто існування ринку 

покупця; 

- високої конкурентної боротьби туристичних фірм за переваги 

споживачів; 

- вільних ринкових відносини, тобто можливості без адміністративних 

обмежень вибирати ринки збуту та ділових партнерів, встановлювати ціни, 

проводити комерційну роботу тощо; 

- вільної діяльності адміністрації туристичного підприємства щодо 

визначення цілей фірми, стратегії, управлінських структур, розподілу коштів 

за статтями бюджету [3, с. 59]. 

Головні принципи та вимоги, покладені в основу маркетингу туризму, 

визначають його призначення, яке полягає у тому, що пропозиції 

туристських послуг повинні обов'язково орієнтуватися на споживача, а 

можливості підприємства – постійно узгоджуватися з вимогами ринку          

[1, с.143]. Зважаючи на це, для маркетингу в туризмі характерні такі риси як: 

орієнтація на ефективне розв'язання проблем конкретних споживачів. Ринок 

складають споживачі з певними потребами, для задоволення яких вони й 

хочуть та можуть придбати туристський продукт. Власне тому, ідентифікація 

потреб споживачів у маркетингу має особливе значення; орієнтація на 

певний комерційний результат, що для фірми означає поступове оволодіння 

певною часткою ринку відповідно до довгострокових цілей фірми. 

Сформулювавши цілі, фірма визначає три компоненти маркетингової 

діяльності ‒ терміни, ресурси, відповідальність і орієнтується на 

довгострокове прогнозування маркетингової ситуації – від платоспроможних 

потреб населення до власних можливостей у перспективі; комплексний 

підхід до досягнення визначених цілей, оскільки успіх забезпечує сукупність 

взаємопов'язаних та взаємозумовлених засобів маркетингу; активність, 

заповзятливість, які забезпечують швидке й ефективне реагування на зміни 

зовнішнього середовища стосовно фірми. Без цього неможливо домогтися 

комерційного успіху й переваг над конкурентами [5, с.220]. 

В туризмі результат діяльності зводиться до туристичного продукту, 

якому притаманні певні специфічні особливості, що суттєво впливають на 

маркетингову діяльність у туризмі Як немає однозначного визначення 

маркетингу в цілому, так і відсутнє єдине трактування маркетингу туризму. 

Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), функціями 

маркетингу у туризмі є: налагодження контактів зі споживачами; розвиток; 

контроль. Налагодження контактів є основним засобом переконання 

потенційних клієнтів у тому, що місце відпочинку, що пропонується, діюча 

там сервісна підтримка, рівень комфорту та очікувані вигоди цілком 

задовольняють та виправдовують очікування споживача. Розвиток припускає 

проектування нововведень, які зможуть забезпечити нові можливості для 

збуту туристичного продукту. Поява нових ідей та впровадження їх у роботу 
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компанії може стимулювати збут та відкрити нові можливості для 

підприємства [2, с.672].  

Основною метою контролю є повний аналіз результатів досліджень та 

роботи компанії на ринку. Він також є відображенням того, наскільки 

успішно підприємство використовує можливості у сфері туризму та 

наскільки ефективними є рекламні кампанії та заходи, що проводить 

рекламний відділ. Нестабільна економічна ситуація, стрімкий розвиток 

туристичної галузі туризму та, як наслідок — туристичного ринку, нові 

тенденції та орієнтири у суспільстві, зміни у кліматичній ситуації — усе це та 

безліч інших чинників можуть вплинути на процес планування та призвести 

до відмови від поставлених цілей, появи та реалізації нових ідей, корегування 

певних стратегій та раніше прийнятих програм. Саме тому туристична 

компанія повинна систематично проводити стратегічний контроль 

маркетингу [4, с.224]. 

Туризм, за визначенням ВТО, є не тільки економічним, але одночасно 

соціальним, культурним, екологічним і політичним явищем. Це свідчить про 

те, що маркетинг у туризмі необхідно застосовувати з максимальним 

урахуванням всіх цих факторів. Лише виходячи з цього положення можна 

повністю розкрити потенціал маркетингу як для діяльності фірми, так і для 

споживачів. Підтримуючи думку стосовно того, що туризм є повноцінною 

системою, симбіозом таких понять, як культура, економіка, політик та 

екологія, то на сьогоднішній день для досягнення успіху у цій сфері 

необхідна координація та співпраця відділу маркетингу компанії з іншими 

відділами підприємства, вважаємо, що система маркетингу в туризмі є 

цілісним загальноохоплюючим механізмом. З огляду на те, що туризм - 

складна система, симбіоз економіки, політики, екології, культури, для 

досягнення позитивного маркетингового ефекту необхідна тісна координація 

маркетингу різних підприємств і організацій. Концепція маркетингу в 

туризмі носить більше, ніж будь-де, цілісний і загальноохоплюючий 

характер. 

Таким чином, розвиток маркетингової діяльності може забезпечити 

покращення туристичного бізнесу в Україні, а концентрація компаній на 

рекламній діяльності за межами держави може привернути увагу інвесторів 

та залучити зовнішній капітал у зростання галузі. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В основі забезпечення довготривалої конкурентоспроможності 

підприємства лежать постійні зусилля по підвищенню його ефективності. У 

світлі сучасних концепцій маркетингу це передбачає виробництво товарів 

високої якості, все більший відхід від масових (стандартних) товарів до 

виробництва товарів, які відповідають конкретним потребам покупців. При 

цьому слід зазначити, що покупець, купуючи товар, купує споживчу 

функцію, яку той здійснює.Розглянемо місце нової для традиційного 

менеджменту функції маркетингу в системі управління сучасним 

підприємством.  

Наразі існує досить розвинута українська наукова база, яка дає змогу 

опрацьовувати теоретичні й практичні питанняуправління маркетинговою 

діяльністю. Поміж українських та іноземних вчених досить ґрунтовно 

розкривають проблематику та сутність управління маркетингом на 

підприємстві такі вченні як: В. Алексунін,В. Богомолова, П. Діксон, Ф. 

Котлер, М. Корецький, Ж.Ламбен, С. Репп, А. Романова, М. Єгорова, О. 

Логінова, І. Швайко. 

Під управлінням маркетингом розуміють планування і реалізацію 

програм, спрямованих на постійне створення і підтримку взаємовигідних 

відносин з цільовими споживачами для досягнення цілей підприємства. В 

управління маркетингом, крім усього іншого, входять збір і аналіз 

маркетингової інформації, на базі якої здійснюється планування, а також 

контроль за реалізацією програм, за допомогою якого фіксується, чи вдалося 

досягти цілі підприємства за допомогою розроблених програм. Таким чином, 

рівень процесів управління маркетингом складається з чотирьох етапів: 

аналізу, планування, реалізації, контролю. За результатами контролю 

приймається рішення про пролонгацію, корекцію або переробку програм в 

залежності від досягнутого результату, потім цикл, з якого складається 

процес, повторюється[1]. 

Управління маркетингом на підприємстві складається з чотирьох етапів. 

Перший етап - аналіз ринкових можливостей, який потрібно починати з 

того, що встановити частку підприємства на товарному ринку. 

Другий етап - слід визначити цільовий ринок (таку назву має найбільш 

вигідна для конкретного підприємства група ринкових сегментів або ж тільки 

один сегмент). І діяльність підприємства спрямована саме на них. Перш ніж 
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вибирати цільовий ринок, необхідно вивчити споживачів і провести 

сегментацію ринку. Процес вибору цільового ринку завершується 

позиціонуванням товару. Тобто, для товару на ринку формується ідеальний 

образ, забезпечується відповідне місце не тільки на ринку, а й також і в 

свідомості цільових споживачів. 

Третій етап - розробляється комплекс маркетингу, який представляє 

собою сукупність параметрів, які управляються підприємством і 

використовуються, щоб найбільш повно задовольнити потреби цільового 

ринку. Комплекс маркетингу складається з таких параметрів, як товар, його 

ціна, збут та просування на ринок. 

Четвертий етап - планування і контроль. Плануванням називається 

процес, під час якого ставляться цілі, встановлюються стратегії і чіткі шляхи 

їх реалізації. Воно ділиться на тактичне і стратегічне. Контроль же потрібен 

для того, щоб оцінювати рівень виконання планів [2]. 

Управління маркетингом на підприємстві забезпечує: 

- цільову орієнтацію ринкової діяльності підприємства, спрямовану 

перш за все на задоволення громадських і особистих потреб; 

- комплексність цієї діяльності, що виражається в стрункому 

технологічному процесі від задуму товару до його споживання; 

- спрямованість на перспективу, вдосконалення товарного асортименту 

відповідно до наявних потреб та умов споживання. 

Важливим на підприємстві є застосування маркетингу та його методів 

дослідження. Наприклад, несвоєчасність визначення потреб покупців є 

головною причиною зайвих та надлишкових маркетингових зусиль в 

розподілі непотрібних товарів. Як підсумок, витрачається більше витрат на 

рекламу та організацію збуту продукції [3]. 

Система маркетингу підприємства повинна включати три основних 

елементи: 

- організаційно-управлінський елемент - це служба по організації 

маркетингу на підприємстві, її основне завдання - забезпечити підрозділи 

підприємства необхідної ринкової інформацією і координувати їх роботу з 

орієнтацією на вимоги ринку; 

- дослідний елемент - це методичні та інформаційні прийоми і 

процедури дослідження всієї маркетингової діяльності підприємства, 

включаючи його ринкову, асортиментну, цінову, рекламну та інші сфери 

діяльності; 

- програмно-контрольний елемент - цільові програми і контроль 

маркетингу на підприємстві, які мають на меті формування стратегії, тактики 

і оперативної ринкової діяльності підприємства в різні періоди часу з 

орієнтацією на реальну ситуацію і потенційні можливості підприємства [4]. 

Отже,процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 

починається з визначення концепції управління маркетингом, що є 

обов'язковим складовим елементом місії компанії, та формування системи 
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маркетингу на підприємстві, якаформується під впливом різноманітних 

факторів навколишнього середовища.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  

Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і 

безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш 

важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. 

Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, 

професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, 

спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й 

сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці − 

один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці, 

здоров’я працівників. 

Значна кількість  фахівців у своїх працях звертали увагу на способи та 

шляхи вдосконалення  управління  охороною праці. Серед них, зокрема, 

варто відзначити А.А. Абрамову, О.Т. Барабаша, М.І. Бару, І.В. Зуба,  А.Я. 

Кисельова,   В.Г. Ротаня, Г.І. Чанишеву, І.І. Шамшину, О. М. Ярошенка та 

інших. Але фундаментальної наукової роботи щодо дослідження даної 

проблематики в нашій державі, на жаль, не існує. 

Метою даного  дослідження є визначення основних способів та шляхів 

вдосконалення  управління  охороною праці. 

Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні 

наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо 

це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для 

усіх без винятку − роботодавців, керівників, інженерно-технічних 

працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері 

охорони праці потрібний системний підхід створення ефективної системи 
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управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, 

організації незалежно від форми власності і розмірів [2].  

Управління охороною праці на підприємстві − це сукупність дій 

службових осіб, що здійснюються на підставі постійного аналізу інформації 

про стан охорони праці на всіх робочих місцях для поліпшення та 

підтримання його на певному рівні відповідно до законодавчих та 

нормативних актів [1, с. 3]. 

Істотного значення у системі управління охороною праці на 

підприємстві набувають громадські інституції в особі профспілок, 

уповноважених трудових колективів, комісії з питань охорони праці та служб 

з охорони праці. 

Служба охорони праці створюється власником на підприємствах для 

організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням в процесі праці. Служба охорони праці контролює: 

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; своєчасне 

проведення навчання та інструктажів працівників, їх атестації та 

переатестації з питань безпеки праці; виконання заходів, наказів, 

розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення 

причин нещасних випадків і аварій. 

 Значне місце в системі управління охорони праці належить організації 

та координації робіт, що передбачає формування органів управління 

охороною праці на всіх рівнях управління і всіх стадіях виробничого 

процесу, визначення обов’язків, прав, відповідальності та порядку взаємодії 

осіб, що приймають участь в процесі управління, а також прийнятті та 

реалізації управлінських рішень. 

Також система управління охорони праці повинна забезпечити 

стимулювання діяльності структурних підрозділів. Застосування як 

моральних та матеріальних заохочень (до числа яких належать: премії, 

винагороди за виконану роботу, винахідництво та раціоналізаторські 

пропозиції з питань охорони праці), так і дисциплінарно-виховних заходів до 

осіб, які допускають порушення нормативно-правових актів з охорони праці 

та положення системи управління охороною праці. 

Охорона життя й здоров’я працюючих від впливу небезпечних та 

шкідливих виробничих чинників має важливіше соціальне значення, здоров’я 

працюючих є національним багатством держави оскільки має вплив на 

працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток 

технічного процесу [2]. 

Одним із найефективніших важелів управління охороною праці є 

пропаганда охорони праці ‒ це інформаційний і емоційний вплив на 

працюючих з метою розвинути у них якості, що сприяють безпечній роботі 

[3]. 
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Для здійснення пропаганди охорони праці використовуються 

різноманітні форми, методи і засоби.  

Формами пропаганди охорони праці є: семінари, школи передового 

досвіду, радіо- і телепередачі, екскурсії, виставки тощо.  

Методи пропаганди охорони праці (прийоми передачі інформації) 

включають: розповідь, показ, демонстрацію натурних зразків, передових 

прийомів праці, лекції, бесіди, консультації і т. п.  

Засобами пропаганди охорони праці служать: кіно, телебачення, 

плакати, фотографії, правила, інструкції, настінні газети, книги. 

В пропагандистських матеріалах не слід використовувати загальні 

заклики безпечно працювати. Користь можуть приносити тільки заклики, що 

вказують на конкретний спосіб дій і вигоду від нього. Неефективні загальні 

вказівки на небезпеку. Про питання безпеки треба завжди говорити 

конкретно і по справі, а головне - уникати стандартних і завчених фраз. При 

цьому слід враховувати, що той робочий, на якого ми хочемо впливати, може 

ще мало знати і вміти. Безпечна поведінка не можна сформувати методом 

залякування: це може викликати лише почуття страху і загальне негативне 

ставлення до виховного впливу, а часом і взагалі до роботи. Прийоми 

пропагандистського впливу дають корисний ефект тільки тоді, коли його 

об'єкти досить добре поінформовані з відповідного питання. Таким чином, дії 

подібного роду застосовуються тільки по відношенню до робітників, 

навченим як професії, так і безпеки праці. При виборі способу впливу слід 

враховувати також ступінь інтересу робочих чи колективу до питань безпеки 

праці, престижність цих питань в даній групі і ряд інших соціальних факторів 

[4, с. 73].  

Таким чином, у сучасних ринкових умовах лише комплексне управління 

охороною праці з боку держави, роботодавця та працівників здатне 

забезпечити підвищення ефективності у цій сфері. У той же час, як свідчить 

практика, на підприємствах проводяться поодинокі заходи з охорони праці, 

які не дають необхідного ефекту. Тому у вирішенні зазначеної проблеми 

потрібен системний підхід, за якого, заходи з охорони праці повинні 

застосовуватися виважено, взаємопов’язано, комплексно. З цією метою на 

підприємстві, з урахуванням його особливостей, розробляється та 

впроваджується система управління охороною праці. 
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ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ 

Глибоке знання споживачів - передумова успішного ведення 

маркетингової діяльності, основа вибору цільового ринку формування 

маркетингового комплексу. Успішність стратегічного розвитку компанії 

залежить від розуміння мотивів потенційних споживачів, здатності до 

грамотного аналізу процесу прийняття рішень споживачами про придбання 

товарів та послуг. 

Поведінка споживача - це поведінка особи, що вирішує проблему, 

купівлі товарів для задоволення особистих потреб. Змістовну основу 

поведінки споживачів складає процес прийняття рішень щодо купівлі та 

чинники, що його визначають [1]. 

Ф. Котлер виокремлює ряд чинників, які цілком можна назвати 

внутрішніми факторами споживчої поведінки, зокрема особисті та 

психологічні [2].  

До внутрішніх чинників відносять ті, що формуються властиві 

споживачеві як індивідууму: рівень доходів, сприйняття, навчання, пам’ять, 

мотиви, емоції, темперамент, тощо. 

Стосовно особистісних чинників, що впливають на поведінку 

споживача, найбільш значущим є такі як вік і етап життєвого циклу сім'ї, вид 

занять, спосіб життя, тип особистості, економічний стан. 

 Змінюючись з віком, люди змінюють схильність до споживання 

товарів і послуг. При цьому у них складається певний стиль життя, стандарт 

споживання, і переконати перейти споживача на нову марку стає складніше. 

Людина стає більш консервативною, а тому менш схильною до ризику. Крім 

того, на купівельну поведінку впливають етапи життєвого циклу родини – 

стадії, через які проходить родина у своєму розвитку. 

Наприклад, молоді сім'ї націлені на придбання побутової техніки; з 

появою дітей зростають витрати, пов'язані з купівлею товарів для них; на 

етапі «пустого гнізда» зменшуються виплати по борговим зобов'язанням, а 

особисті доходи залишаються високими. 

 Спосіб життя – це форма буття людини у світі, що виражається в її 

діяльності, інтересах, поглядах, взаєминах із зовнішнім світом і, відповідно, у 

поведінці. Люди, що належать до однієї субкультури, суспільного класу і 

виду занять, можуть вести різний спосіб життя. Європейське дослідження, 

що охопило достатньо широке коло країн, дозволило виявити наявність так 

званих «євро-стилів»: громадяни, моралісти, ультра консерватори, неімущі, 

інтелектуали, піонери, пуритани, терпимі, жителі міських окраїн, «молоді та 
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ранні», розсудливі, «денді», рокери, романтики [3]. В той же час женевська 

організація RІSС виявила шість наступних євро-типів: традиціоналісти, 

домосіди, шукачі задоволень, борці, законодавці мод, раціоналісти.  

На поведінку споживача впливає також тип його особистості та 

уявлення людини про себе, що визначається на основі таких рис як 

впевненість в собі; вплив на оточуючих, незалежність, комунікабельність, 

здатність до адаптації.  Як свідчать психологічні дослідження, в більшості 

випадків уявлення людини про себе і те, якою б вона хотіла бути, не 

співпадає. Намаганням ліквідувати це неспівпадіння і пояснюється дуже 

часто купівля тих чи інших товарів.  

Поведінку споживачів визначають також, психологічні чинники - 

мотивація, емоції та почуття [3]. Важливо знати мотиви, якими керуються 

споживачі, так як вони визначають критерії вибору. Мотивація – це потреба, 

яка досягла такого рівня інтенсивності, що спонукає людину діяти в 

напрямку її задоволення. 

Мотиви споживачів постійно змінюються з часом. Це пояснюється 

наступними причинами: потреби і цілі постійно трансформуються під 

впливом чинників, що впливають на стан споживачів, наприклад, фізичний 

стан, середовище, контакти і досвід; можливе виникнення кумулятивного 

ефекту у випадку, коли поведінка споживачів зумовлена дією декількох 

потреб; виникнення захисного механізму у випадку невдачі щодо реалізації 

своїх потреб (раціоналізація потреб), відмова від бажання, регрес потреб, і т. 

і.); в деяких ситуаціях існують труднощі встановлення взаємозв'язку між 

мотивами і поведінкою людини.  

Багато людей мають чіткі переконання, які визначають їхню поведінку 

на ринку.  Наприклад, особа буває упередженою щодо товарів, створених у 

певній країні або конкретним виробником, спо живач може категорично не 

сприймати деяких реклам них повідомлень або не купувати товарів, 

вироблених з порушенням етичних принципів. Сприйняття товарів і послуг 

грунтується на внутрішніх установках і світогляді людини, але значна 

частина продукції є нейтральною для споживача, поки він не складе уявлення 

про неї. Якраз на цьому етапі методи нейромаркетингу можуть бути 

найбільш ефективними, але не завжди етичними щодо покупців. Уява 

людини істотно впливає на споживчу поведінку. Реальний товар чи послуга 

та образи, які вони викликають в уяві можуть мати мало спільного, проте 

частина покупців сприймає продукцію саме так. Образ товару може 

спотворюватись залежно від настрою особи, думок інших людей щодо нього, 

розта шування продукції, поведінки продавця тощо. Саме тому, на нашу 

думку, споживач повинен керуватись, передусім, моральними принципами, а 

не душевними хвилюваннями, уявою чи навіть раціоаціональним 

розрахунком при купівлі товару чи послуги. 

Діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу певних 

емоцій і почуттів – позитивне або негативне ставлення. Емоційний стан 

впливає на поведінку споживача; позитивний стан прискорює процес 
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опрацювання інформації та скорочує час прийняття рішення при виборі 

відповідних товарів. Можливі різні емоційні реакції споживачів на різні 

марки товарів; завдання маркетологів - використовувати такі інструменти 

впливу на емоційний стан споживачів, які б забезпечували реалізацію 

ключового маркетингового принципу - «споживачів легше завоювати, якщо 

створити їм гарний настрій». 

Отже, поведінка споживача - одне з найскладніших 

соціальноекономічних явищ. Вона не є суто раціональною чи виключно 

емоційною. Передусім, споживча поведінка є проявом моральної свідомості 

людини, оскільки не може бути етично нейтральною стосовно самого 

споживача та інших суб'єктів господарювання.  
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах ринкового господарювання ефективність 

менеджменту та його організаційної культури управління впливають на 

конкурентоспроможність підприємств. На жаль, реальний стан українського 

менеджменту та його організаційної культури є недосконалим. Про це 

свідчить низький рівень продуктивності та якості праці на більшості 

вітчизняних підприємств і їх низька конкурентоспроможність. Такий стан 

українського бізнесу диктує необхідність осмислення існуючих проблем і 

формування більш адекватної сучасним умовам господарювання моделі 

вітчизняного менеджменту. 

Питанням досліджень даної теми присвячено наукові праці А. Л. 

Гапоненко, А. М. Орлова, В. В. Ільїна, Боба Нільсона, В. Г. Федоренко. В 

області осмислення проблем українського менеджменту і його організаційної 

культури достатньо продуктивно працюють українські вчені: Б. П. Будзан, Ф. 

І. Хміль, Г. В. Щокін, Г. А. Дмитренко, О. Є. Кузьмін, В. Г. Герасимчук, Г. О. 

Коваленко, М. В. Туленков, Г. Л. Хаєт й інші. 

За період трансформації української економіки вітчизняний бізнес 

самотужки на “дотик” здійснював формування свого менеджменту та, 
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відповідно, його організаційної культури. Сьогодні на підприємствах 

України відбулася переоцінка більшості колишніх ціннісних орієнтацій, а 

нові цінності не змогли ще встановитися в суспільній й особистій свідомості. 

Зрозуміло, що такий підхід до управління не дає належних результатів. В той 

же час, із значним запізненням, вітчизняна управлінська наука почала 

поодинокі дослідження стану українського менеджменту та його 

організаційної культури, а також висування пропозицій щодо їх 

удосконалення. 

На сьогодні Україна є ледве не найбіднішою країною в Європі, маючи 

найнижчий показник валового внутрішнього продукту на одну людину, а 

продуктивність праці на переважній більшості виробництв – у 5-10 і більше 

разів нижча, ніж у розвинутих країнах. 

Якщо розглядати європейську модель менеджменту,то вона має суттєві 

відмінності від подібних моделей, розроблених в Японії та США, які 

відрізняються досить жорстким підходом до питання управління персоналом. 

Практично всі європейські країни (Норвегія, Англія, Швеція і Голландія) 

інтенсивно розвивали принципи менеджменту, що дозволяють надавати 

можливість будь-якому працівникові приймати в даному процесі певну роль. 

Крім цього, європейська модель менеджменту розвивалася в напрямку 

розгляду людської поведінки при наданні впливу з боку колективної 

поведінки. Таким чином, даної управлінською моделлю досить давно вже 

передбачав статус людини «соціального». Тобто, західноєвропейський 

менеджмент розвивається у руслі загальних тенденцій, характерних для 

менеджменту як загальносвітового явища: створення мультидивізіональних 

структур управління, підвищення ролі людського фактора в управлінні та 

виробництві, реалізація відносин лідерства в колективі, застосування 

"м'яких" способів впливу на людей [2, c. 285].  

Варто підкреслити дуже важливу деталь, яка стосується досвіду 

менеджменту розвинених країн, що публікується. Вона торкається в 

основному проблем управління в найбільших компаніях, що працюють на 

міжнародних ринках. Саме ці компанії, які здатні оплачувати працю 

висококваліфікованих фахівців, і є основними замовниками на наукові 

розробки.  

У нас же, в Україні, переважає малий та середній бізнес, для якого 

характерна інша проблематика, відмінні претензії та можливості. Як би там 

не було, українському бізнесу вже сьогодні необхідно мати концепцію та 

моделі формування свого менеджменту, що дозволяють з урахуванням 

конкретного бізнесу створювати ефективні системи управління. 

Тому, слід виділити головні складові сучасного менеджменту в Україні, 

які безпосередньо впливають не тільки на успіх компаній, але і на економіку 

в цілому:  

 культура організації повинна розглядатися як важливий фактор 

прибутку і конкурентоспроможності комерційної організації, як фактор 

успіху, ефективності діяльності, а часом і виживання некомерційних 
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організацій. На відміну від національної культури, яка носить досить 

інерційний характер, культура організації може значно змінюватися 

протягом нетривалого часу (місяці, роки). Методи формування позитивної 

культури організації, як правило, носять неформалізований характер;  

 поширення концепцій, методів і моделей управління, які довели свою 

ефективність в комерційних організаціях, на некомерційні організації. 

Маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність 

громадських організацій, на діяльність адміністрації міст і районів 

(регіональний маркетинг). У діяльності багатьох некомерційних організацій з 

успіхом застосовуються організаційні елементи бізнес-планування [1]. 

Українська модель сучасного менеджменту знаходиться в стадії 

формування. Для більшості компаній розвиток такого бачення сучасного 

менеджменту є зіставлення конгломерат з різних зарубіжних методів на базі 

збережених старих адміністративно – бюрократичних систем. Сучасні 

методи управління культурою організації, що відпрацьовуються в 

комерційних фірмах, постійно знаходять своє застосування в некомерційних 

організаціях. Розвиток сучасного менеджменту в Україні носить собою 

безперервний пошук все більш нових способів зробити свою компанію більш 

конкурентоспроможною на світовому ринку управління. 

Таким чином, на основі вищесказаного, можна визначити існування 

таких основних пріоритетних напрямків розвитку сучасного менеджменту в 

Україні: 

 поліпшення ефективності функціонування підприємств і організацій 

шляхом підвищення якості управлінських рішень;  

 впровадження проектування процедур менеджменту;  

 повсюдне впровадження управлінських технологій;  

 максимальне використання всіх можливостей, нововведень, 

використання універсальних і суцільно охоплюючих інформаційних мереж. 
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та сам виконує ряд управлінський функцій. Він має провідне місце у 

прийнятті управлінських рішень. Менеджер відповідає за виконання роботи 

кожного підрозділу чи окремого працівника організації, також він наділений 

певними правами та повноваженнями. Саме менеджер обирає  варіанти 

управлінських рішень та організовує їх впровадження і виконання. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що менеджер відіграє дуже 

важливу роль в діяльності всієї організації. Продуктивність та ефективність 

роботи залежить від того на скільки керівник може згуртувати та 

змотивувати своїх співробітників. 

Для того, щоб бути висококваліфікованим фахівцем перед менеджером 

туризму ставиться низка вимог, які забезпечують злагоджену роботу всього 

колективу, а також ряд якостей, якими повинен володіти керівник: особисті 

якості, етичні норми, особисті ресурси, навички і здібності ефективно 

управляти, обмеження у самореалізації та знання і навички [2, c.170].  

Найголовнішою умовою діяльності менеджера туризму є гарно 

володіти мистецтвом слова, вміти викласти так інформацію та матеріал, щоб 

вони зацікавили та налаштували співробітників на ефективну діяльність, яка 

в майбутньому принесе дохід туристичній фірмі. 

Ораторська майстерність менеджера туризму проявляється в культурі 

мови. При розмові  вислови повинні бути точними, але в той же час 

образними, велику увагу слід звернути на їх грамотність та логічність. Цього 

всього можна досягти шляхом вдалого поєднання епітетів, порівнянь, 

метафор, цитат тощо. Висококваліфікований менеджер повинен заздалегідь 

продумувати способи викладення своїх думок під час спілкування та 

підбирати потрібні слова, вирази [1, c. 471]. 

Щоб бути успішним менеджером необхідно бути комунікабельним і 

володіти мистецтвом слова. Для цього щоденного спілкування замало, тому 

необхідно поповнювати свій словниковий запас, удосконалювати свою 

вимову, бути своєрідним психологом, який розумітиметься на психології 

кожного свого співробітника [5]. 

У менеджера туризму є два найголовніших завдання в його діяльності - 

це згуртувати колектив та змотивувати своїх колег.  

Мотивація має великий вплив на результати роботи. Тому співробітники 

більш вимогливо ставляться до своїх роботодавців. А особливо тепер, коли в 

умовах становлення та розвитку ринкових відносин, набуває вагомого 

значення вивчення досвіду розвинених країн у мотивації праці. На 

сьогоднішній день існує безліч методів, теорій і підходів щодо мотивації 

праці [4, c.160]. 

Для того, щоб працівники були задоволені своєю роботою та умовами 

праці, ефективно виконували свою роботу, потрібно проводити низку заходів 

у стимулюванні робітників. Перш за все, повинна бути загальна матеріальна 

винагорода, різні надбавки, премії, компенсації тощо. Та матеріального 

стимулювання замало. Потрібно до уваги брати і нематеріальне 

стимулювання, що включає в себе: проведення цікавих ігор, конкурсів для 
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колективу, тренінгів, організація корпоративних вечірок та інше. Все це є 

запорукою успіху підприємства та всього колективу, що працює в ньому. 

Кожному керівнику надзвичайно важливо аби в його трудовому 

колективі був сприятливий соціально-психологічний клімат, аби він був 

згуртований [3, c.243]. 

На сьогоднішній день, в умовах ринкових відносин, де змінюються 

взаємовідносини між партнерами, де стикаються інтереси великої кількості 

підприємців, коли у кожної людини маса проблем різної складності, важливо 

знати як поводитись у передконфліктних ситуаціях. Насамперед, потрібно  

знати як не довести певне рішення до стану, коли варіантів для вирішення 

взагалі немає та як активізувати згуртованість у трудовому колективi. 

Аналіз функціональних обов’язків сучасного спеціаліста з 

менеджменту посадами дає можливість виділити основні елементи його 

професійної діяльності й узагальнити професійні завдання, які він може 

виконувати відповідно до одержаної освіти та кваліфікації. 

Отже, кожен керівник повинен створити такі умови для процвітання 

фірми, підприємства чи установи, щоб люди, які  працюють відчували себе 

командою, де була б присутня згуртованість, взаємовиручка, підтримка і 

одночасно вимогливість до себе і до інших. 
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 Культура, яку часто визначають як матеріальні та нематеріальні 

цінності суспільства чинить істотний вплив на споживачів. До культурних 



35 

 

чинників можна віднести суспільні цінності, моду, традиції, звичаї тощо. 

Вплив цінностей суспільства на поведінку споживачів є досить помітним. 

Так орієнтація на здоровий спосіб життя, успіх і конкуренту боротьбу в 

американському суспільстві формує високий попит на екологічно чисті 

продукти, спортивний одяг, послуги фітнес клубів тощо. Прагнення не 

відставати від інших, демонструвати свої успіхи сприяє збуту сучасних 

дорогих гаджетів серед українців. Різним країнам властиві свої специфічні 

звичаї, правила, заборони. Наприклад, французи — чоловіки майже вдвічі 

більше використовують косметику, ніж жінки; німці і французи вживають 

більше фасованих марочних макаронів, ніж італійці; німецькі споживачі 

віддають перевагу приправам в тубах [1].  

Культура — (від лат. виховання, розвиток) історично визначений 

рівень розвитку суспільства, творчих цінностей і здібностей людини, 

виражений в типах і формах організації життя й діяльності людей, а також у 

створенних матеріальних і духовних цінностях. Це форма суспільної 

свідомості, сукупність традицій, норм, цінностей, зразків поведінки, які 

формуються під впливом сім’ї та інших інститутів. 

Важливим культурним чинником впливу на споживчу поведінку є 

мода. Мода виявляє себе у мінливості смаків, вподобань, преференцій. Вона 

втілюється у різних чинниках людського життя, починаючи від 

матеріального виробництва завершуючи філософською сферою. У світі, де 

все змінюється дуже швидко, смаки споживачів є так само плинними.  

В цілому, мода — один із наслідків секуляризації. У традиційному 

суспільстві споживання матеріальних благ (одягу, знарядь праці, побутових 

предметів тощо) визначалося практичною доцільністю і релігійними 

нормами [2]. Смаки, принаймні більшості населення були сталими, 

регламентувались релігійними приписами, кліматом, характером 

господарства тощо. Мода особливо активно починає розвиватися разом із 

появою масового виробництва, яке передбачало широкий збут товарів і 

послуг. Масовий збут можливий за умови постійних змін у смаках 

споживачів. Якщо раніше ставлення до матеріальних речей визначалось 

релігійним світоглядом та їхньою функціональністю, то за сучасних умов 

сприйняття благ може бути цілком ірраціональним і нав'язаним ззовні.  

Отже, однією з основних причин розвитку моди можна назвати потребу 

в стимулюванні збуту. Проте зводити появу цього явища лише до 

економічних передумов не можна. Мода також є цікавим психологічним 

феноменом. Намагання уподібнитися до соціальних еліт, перейняти стиль 

їхнього життя, прагнення наслідування та безпеки — все це також є 

причинами появи моди.  

Дотримання однакових приписів моди різними людьми означає, що де 

в чому вони мають спільні смаки, погляди, а отже, споживач відчуває свою 

належність до спільноти та безпеку. В процесі спілкування люди 

"відображають" один одного шляхом передачі ознак, особливостей свого 

зовнішнього вигляду та поведінки [3]. Подекуди мода може бути 
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раціональною (наприклад, в Омані модні білі автомобілі, що можна пояснити 

кліматом цієї країни) та ірраціональною (навряд чи хтось може усвідомити, 

чому в одному сезоні модний зелений колір, а в іншому жовтий). Модні 

тенденції можуть відображати рівень моралі суспільства, його кругозір, а 

можуть бути нав'язаними ззовні[4].  

Мода допомагає збувати продукцію, визначає поведінку частини 

споживачів, маніпулює думками покупців, проте назвати це явище виключно 

негативним не можна. Дотримання вимог моди вимагає постійного пошуку 

нових товарів та активного споживання[5]. 

Отже, культурні цінності - важливий фактор, що визначає реакції 

споживачів на маркетингові стимули. Досягнення певної реакції споживачів 

передбачає знання специфіки культурних цінностей і вміння їх 

використовувати. Одна культура відрізняється від іншої набором і змістом 

цінностей. Можна також сказати, що слідування моді виявляє ставлення 

споживача до суспільства, до навколишнього світу,  до самого себе. З одного 

боку, особистість хоче зберегти свою індивідуальність, з іншого боку, прагне 

ідентифікувати себе з іншими членами суспільства. Приховане бажання 

підкорятися моді бореться з прагненням бути незалежним від неї, не 

наслідувати іншим, а відрізнятися від них. 
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Одним із важливих завдань сучасного бізнесу виступає ефективна 

система управління часом. Саме час та кадри відповідають за високу 
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продуктивність праці, а надмірна зайнятість, постійний стрес, викликаний 

дефіцитом часу, знижують її. У ринкових умовах, які постійно змінюються, 

треба гнучко реагувати та вміло і раціонально використовувати робочий час. 

Тому роль тайм-менеджменту в професійній діяльності керівника сьогодні є 

актуальною, оскільки вміле використання даного інструменту формування 

часової компетенції керівника, дозволить підвищити продуктивність праці та 

укріпи- ти свої позиції на ринку.  

Дослідження проблем часу проводилися в різних напрямах. Питання 

тайм-менеджменту предметно та ґрунтовно досліджували Н.О. Алюшина, Г. 

Архангельський, П. Берд, Ю.Л. Васильченко, Л.В. Галіцина, Т.Б. Гриценко, 

П. Дод, А. Єгоршин, А. Зайцев, К. Кінан, М. Кук, Л.І. Скібіцька та багато 

інших. 

Управління часом для керівників є необхідною умовою їх праці: робота 

з персоналом потребує великої уваги, зосередженості, бо від цього залежить 

ефективність діяльності всього підприємства. Управління часом і управління 

роботою – питання, тісно пов’язані з самодисципліною, розглядом яких 

займається тайм-менеджмент [1]. 

Тайм-менеджмент – це галузь менеджменту, основною метою якого є 

виявлення та впровадження методів і принципів ефективного управління 

часом, що динамічно розвивається. Основне його завдання не в тому, щоб 

встигати робити якнайбільше, а в тому, щоб робити найголовніше – те, що 

дійсно потрібно зробити [2]. 

Раціоналізація діяльності керівника підприємства може бути підвищена 

засобами використання певних технологій тайм-менеджменту. Широкої 

світової практики здобули, зокрема, такі технології ефективного 

використання часу як технологія цілепокладання «SMART», «Дерево цілей», 

система Франкліна, принцип Ейзенхауера, АБВГД-аналіз, принцип Паретто, 

«АВС-аналіз» та інші.  

Використання даних технологій саме по цій системі дозволяє швидко їх 

освоювати і використовувати окремо або в поєднанні. Розглянемо деякі з 

них. 

Прискорений аналіз за принципом Ейзенхауера. Цей принцип є простим 

допоміжним засобом у випадках, коли необхідно визначити черговість 

виконання завдань. Пріоритети встановлюються за такими критеріями, як 

терміновість і важливість справи. Всі справи підрозділяються на 4 групи:  

а) термінові/важливі справи – їх необхідно виконувати самому 

керівнику;  

б) термінові /менш важливі справи – їх слід делегувати підлеглим;  

в) менш термінові/важливі задачі – їх не обов'язково виконувати відразу, 

але виконувати їх потрібно безпосередньо менеджеру;  

г) менш термінові/менш важливі справи – від їх виконання слід 

стриматися.  

Принцип Паретто (співвідношення 80:20). «Всередині даної групи 

окремі дрібні елементи отримують набагато більшу значущість, ніж це 
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відповідає їх відносній питомій вазі в цій групі». Виходячи з цієї 

закономірності, можна зробити висновок стосовно робочої ситуації 

керівника: в процесі роботи за перші 20% часу, що витрачається, досягається 

80% результатів. Це означає, що не слід відразу братися за найлегші, цікаві 

або мінімальні за часом виконання справи. Необхідно розпочинати 

виконання завдань з врахуванням їх значення і важливості [4]. 

Окремо виділимо новітню техніку тайм-менеджменту «Pomodoro» 

Метод був розроблений одним італійцем Francesco Cirillo і полягає він в 

тому, що всю свою роботу слід розбивати на «помідори» по 25 хвилин. Чому 

помідори? Все дуже просто і кумедно: стандартні кухонні таймери в Італії, 

мають вигляд помідора, і відміряти можна ним не більше 25 хвилин. Після 

кожного помідора в 25 хвилин слід робити перерву в 5 хвилин. Після порції з 

чотирьох помідорів можна зробити вже довшу паузу на 15-30 хвилин.  

Під час пауз між помідорами забороняється займатися чимось, що 

вимагає  інтелектуального навантаження. Можна випити чаю, пожартувати з 

колегами (але не говорити з ними про роботу!), зробити вправи для очей 

тощо. 

Ефективність такої техніки полягає в доведеному факті, що часті паузи 

покращують роботу мозку. За допомогою цієї техніки, ми помічаємо скільки 

часу використовується з користю, а кільки – марнується.   

Правила використання техніки «Pomodoro» досить проста: 

1) визначаємо задачу, яку потрібно виконати; 

2) встановлюємо таймер на 25 хвилин; 

3) працюємо над задачею і уникаємо будь-яких відволікань в ці 25 

хвилин; 

4) після завершення 25 хвилин, робимо 5-хвилину перерву; 

5) після чотирьох 25-хвилиних робочих частин, робимо довгу 

перерву на 15-30 хвилин. 

Чудова властивість Pomodoro в тому, що створюється і дотримується 

певний графік роботи. Щоб гарантувати незмінно високу продуктивність, не 

потрібно змушувати себе працювати або вчитися з ранку до ночі. Це 

неефективно. 

Дотримуючись правил перерв між окремими «помідорами», ми можете 

працювати і вчитися, зберігаючи при цьому свій темп. Після місяця 

постійного використання вдається набирати 10-12 «помідорів» в день без 

відчуття «вичавлений як лимон», рекорд поки - 16 помідорів. 

Час «помідора» і перерв підбирається експериментально. Проте, 

налаштування за замовчуванням в 25-30 хвилин роботи і 5 хвилин перерви 

близькі до оптимальних [5]. 

Крім того, одним із шляхів підвищення ефективності діяльності, як 

співробітників, так і керівників, а також підприємств в цілому є 

впровадження інструментів тайм-менеджменту. Ці інструменти підвищують 

ефективність роботи співробітників і керівників на 20-50% і, як наслідок, 

призводять до зростання ефективності роботи підприємств та підвищенню їх 
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конкурентоспроможності. В практиці європейських компаній вміння 

планувати, враховувати і аналізувати свій час з використанням системи 

«тайм-менеджмент», – це такий же кваліфікаційний навик працівника, як 

уміння працювати на комп’ютері [3, С.17-19]. 

Таким чином, багато відомих людей, які добились успіху в своєму житті, 

багато часу присвячують плануванню. Щоденне планування є необхідною 

умовою для підвищення продуктивності та ефективного управління часом. 

Автоматизація тайм-менеджменту дозволить скоротити час на обробку даних 

та забезпечить покращення роботи підприємств та користувачів за рахунок 

ефективного планування, що є особливо актуальним в умовах економічної 

кризи, коли фінансові та трудові ресурси є обмеженими, а час на роботу не 

збільшується. 

Грамотно побудована та організована управлінська діяльність має 

позитивний вплив на діяльність підприємства та дозволяє отримувати 

конкурентні переваги на ринку. Тому послідовне застосування в практиці 

діяльності технологій тайм-менеджменту, дозволяє керівникові значно 

підвищити продуктивність і результативність своєї повсякденної діяльності. 
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В наш час, технології, що швидко розвиваються, сьогодні є невідємною 

частиною будь-якого бізнесу. Швидкі зміни в соціальних мережах, хмарні 

обчислення, мобільні пристрої і навіть пристрої для носіння будуть впливати 

на більшість компаній протягом кількох найближчих десятиліть.Розуміння 

того, як стратегія розвивається в світі високих технологій, стало частиною 

ділового повсякдення і робить тему дійсно актуальною. 
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Метою даної роботи є ознайомлення з головними правилами успіху 

відомих компаній світу, таких як: Apple Inc, Intel та Microsoft. 

Даною пролемою займалися та займаються такі зарубіжні та вітчизняні 

вчені як М.Кусумано, Д.Йоффі, Л.В.Балабанова, В.М.Данюк, О.В.Сардак та 

інші. 

Засновників компаній Apple, Intel і Microsoft в сучасному суспільстві 

знають більше, ніж, наприклад, давньогрецьких філософів. Це не дивно: 

смартфон потрібен всім кожен день, а трактат Арістотеля - набагато рідше. 

Як Стіву Джобсу, Енді Гроуву і Біллу Гейтсу вдалося прийти буквально в 

кожен будинок і зробити свої компанії найдорожчими? 

Спільне бачення основ формування стратегії компанії та її здійснення не 

виникло раптово та одночасно в усіх трьох, воно відшліфовувалося впродовж 

усієї їхньої кар’єри в численних випробуваннях та помилках. Виокремлюють 

п’ять  правил стратегії з колективного досвіду Б.Гейтса, Е.Гроува та 

С.Джобса: 

1. Дивись вперед, відраховуй назад. 

2. Роби великі ставки, але не став на карту компанію. 

3. Створюй платформи й екосистеми, а не просто продукти. 

4. Використовуй важелі та силу – дій за правилами дзюдо та сумо. 

5. Побудуй компанію навколо власного «якоря». 

Перше правило вимигає від СЕО та успішних підприємців дивитися  далі  

проблем сьогодення. Стратегії самої по собі недостатньо: до неї потрібна 

ідея, а потім - дія. Інакше все залишиться у вигляді теоретичних викладок. 

Щоб бачити майбутнє, не треба бути провидцем.Для того, щоб досягти 

успіху, треба просто постійно зосереджуватися на ньому і коригувати 

картинку при найменшій зміні ринку та конкурентів. Визначивши, де і якою 

повинна бути компанія, керівник має визначити час для того, щоб зробити 

конкретний крок в конкретній ситуації. Причому, саме на цей крок у певній 

випереджати конкурентів, тому що рівна позиція - потенційно програшна. [1] 

Друге правило Б.Гейтса, С.Джобса і Е.Гроува говорить: «Грай по-

крупному, але не на всі». Три лідера усвідомлювали: не можна зірвати 

великий куш, роблячи дрібні ставки. Швидкого виграшу вони воліли 

багатоходові, складні комбінації: змагання з лідерами галузі, повну зміну 

норм і правил у своїй сфері, створення принципово нових категорій товару. 

Однак вони не ставили на карту майбутнє компанії. Жоден поважаючий себе 

стратег не стане грати ва-банк; така поведінка є недоречною. Деякі 

підприємці люблять широкі жести в дусі «все або нічого», але тільки не 

Гейтс, Гроув і Джобс. Їм потрібно було навіть щось більше, ніж гроші. Ці 

троє хотіли створювати продукти і будувати компанії, які серйозно змінили 

життя споживача і навколишній світ. Для цього їм потрібні були великі ідеї, 

великі мрії і рішучі, масштабні дії – але не менш важливо було гарантувати 

безпеку компанії. [3] 

Згідно з третім правилом, Б.Гейтс, С.Джобс і Е.Гроув мислили доволі 

широко. Їх метою було не тільки виробництво продукту, але і створення 
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платформ для розробників всієї галузі, а також екосистем, де процвітали б 

перехресні інновації. Тим не менше у кожного з трьох лідерів був свій 

індивідуальний підхід до будівництва платформ. Їхні несхожі підходи до 

стосунків з партнерами в рамках екосистеми, різні способи заохочення 

інновацій виявляють весь спектр нових завдань і нових можливостей при 

переході від стратегії до стратегії платформи. 

Четверте правило визначає спільні підходи на тактичному рівні. Гейтс, 

Гроув і Джобс майстерно користувалися перевагою і силою. Очолюючи 

найбільші корпорації світу, вони, не вагаючись, пускали в хід ресурси і 

можливості: від юридичних до фінансових. Подібний спосіб дії називається 

тактикою сумо. Однак три наших героя були також вельми майстерні в 

тактиці дзюдо, де спритність і швидкість значать більше, ніж сила: 

наприклад, дозволяють не потрапляти супернику на очі або навіть плідно 

працювати з ним у зв'язці, поки не випаде вдалий момент для кидка. 

Здатність використовувати арсенал прийомів з обох бойових мистецтв 

зробила з них конкурентів, які вселяли справжній жах. [2] 

Нарешті, Гейтс, Гроув і Джобс вибудовували свої команди і 

забезпечували виконання стратегії дуже схожим чином. У кожного з них 

унікальні здібності і задатки, які визначили стратегічний вектор для всієї 

компанії і лягли в основу особливої корпоративної культури. Однак ні один 

не прагнув стати ідеальним лідером, або класичним «управлінцем широкого 

профілю». Замість цього, вічно тримаючи в розумі великі стратегічні цілі, 

вони приділяли пильну увагу ключових деталей і покладалися на довірених 

помічників у справах другорядної важливості. Крім того, вони постійно 

шукали нові джерела інформації, особливо в тих областях, де їм самим не 

завжди вистачало знань і навичок. За порадою вони могли звернутися до 

будь-якого компетентного співробітника, незалежно від його віку і рангу. 

Керуючись цими правилами, Гейтс, Гроув і Джобс досягли небачених 

доти результатів. Білл Гейтс був генеральним директором  Microsoft від 1975 

до 2000 року. Протягом цього періоду річний прибуток компанії виріс від 

майже нуля до 11 мільярдів доларів. Енді Гроув став генеральний 

директором Intel 1987 року, коли збитки за попередній рік становили 135 

мільйонів доларів. За 1997 рік, останній повний рік Гроува на цій посаді, Intel 

заробила близько 10 мільярдів доларів. За 1997 рік (рік повернення Стіва 

Джобса в Apple) компанія втратила понад 400 мільйонів доларів. З 2011 року, 

коли Джобс пішов з посади через хворобу, Apple заробила майже 34 

мільярди доларів. 

Зараз у цих компаній нові керівники, але вони не стрибають вище 

встановлених великими попередниками планок. По-справжньому проривних 

продуктів немає, а економічні показники не перевищують у кілька разів 

норму по галузі, як це відбувалося раніше. Справа не тільки у природжених 

здібностях лідерів. На початку своєї кар'єри ні Стів Джобс, ні Енді Гроув, ні 

Білл Гейтс не були видатними стратегами. Гейтс покинув Гарвард, його 

знання в області менеджменту були досить поверхневими. Джобс ледь не 
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розорив свою компанію в перші роки правління. Гроув писав посередні 

посібники для менеджерів середньої ланки. Їх досягнення в управлінні 

бізнесом — в основному, результат набутого досвіду, а не початкової 

харизми. 

Отже, всі троє СЕО були обдарованими, з надзвичайно високим рівнем 

інтелекту, енергії та завзятості. Але мистецтву керувати компанією вони 

вчилися поступово, у процесі роботи. Завдяки численим спробам і 

наполегливості, обравши шлях випробувань і помилок, вони перетворили 

себе на майстрів стратегії та вибудували такі моделі своїх компаній, щоб 

найефективніше втілити плани в життя. 
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Які б технічні можливості, організаційно-управлінські переваги не 

відкривалися перед підприємством, воно не почне працювати ефективно без 

відповідного людського ресурсу. Адже все залежить від людей, від їхньої 

кваліфікації, уміння і бажання працювати. Структуру підприємства потрібно 

розглядати як складову речового та людського капіталу. 

Система керування персоналом повинна носити комплексний характер і 

будуватися на концепції, відповідно до якої робоча сила розглядається як не 

поновлюваний ресурс чи людський капітал, а як найважливіший вид ресурсу 

на підприємстві. Так, одним з важливих видів діяльності служби персоналу є 

прийом на роботу високопрофесійних працівників. Задачею залучення 

персоналу є забезпечення покриття потреби в якісному і кількісному 

відношенні з врахуванням місця і часу, а також ефективне поєднання 

характеру розв'язуваних підприємством задач з людською природою 

працівників, що виконують цю задачу.  

Відповідно до системного підходу, управління персоналом є частиною 

роботи управління підприємством в цілому. Однак воно займає в ній 

особливе положення у зв'язку зі специфікою об'єкта управління – людськими 

ресурсами. Основна увага в процесі управління підприємством повинна 
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приділятися формуванню та використання людського потенціалу, його 

розвитку на основі мотивацій і безперервного навчання. 

Персонал підприємства – це особовий склад підприємства, що працює за 

наймом, що володіє якісними характеристиками і має трудові відносини з 

роботодавцем. До складу персоналу включаються також власники або 

співвласники підприємства, якщо вони беруть участь у діяльності 

підприємства своєю особистою працею і отримують відповідну оплату. 

Управління персоналом – це комплексний, цілеспрямований вплив на 

колектив з метою забезпечення оптимальних умов для досягнення мети 

підприємства[1]. 

В сучасних умовах системи управління персоналом вирішуються такі 

основні питання: формування персоналу; оцінка працівників; планування 

ділової кар'єри, професійно-кваліфікаційного і посадового зростання 

працівників; підготовка персоналу, підвищення кваліфікації і перепідготовка 

персоналу; розробка ефективних систем трудової мотивації. 

Потрібно відзначити, що сучасні концепції управління персоналом 

ґрунтуються на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, знанні його 

мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до 

завдань, що стоять перед організацією. 

Роль кадрової служби в апараті управління безупинно зростає. Так, у 

період ринкової економіки в Україні виникає необхідність в обґрунтованому 

підборі, організації навчання, підвищенні кваліфікації, правильній оцінці і 

вихованні кадрів підприємства. Особливо зростає роль кадрової служби щодо 

набору випускників технікумів, інститутів і університетів, які володіють 

сучасними знаннями з таких дисциплін, як маркетинг, менеджмент, ринкова 

стратегія, ціноутворення і т.п.  

Крім цього, з'явилась потреба у необхідності систематичного навчання - 

підвищення кваліфікації як працівників апарату управління, так і 

працівників, зайнятих оперативною діяльністю[2]. 

Кадрова служба підприємства - це сукупність спеціалізованих 

структурних підрозділів у сфері управління підприємством разом із 

зайнятими у них посадовими особами (керівники, фахівці, виконавці), 

покликаними управляти персоналом у межах обраної кадрової політики. 

Головне призначення кадрової служби у тому, щоб керуватися у виконанні 

кадрової політики інтересами підприємства, а також діяти з урахуванням 

трудового законодавства, реалізації соціальних програм. Напрямки 

діяльності кадрової служби обумовлені тими ж чинниками, що і всього 

підприємства. Вони і визначають функції служби управління персоналом.  

Так, до функцій кадрової служби підприємства належать:  

 визначення потреби в кадрах, планування кадрового забезпечення і 

руху кадрів;   

 організація підбору, відбору, розміщення і виховання персоналу; 

 дослідження і аналіз ділових, професійних і особистих якостей 

працівників підприємства;   
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 організація діловодства щодо роботи з персоналом;   

 оцінка і періодична атестація персоналу підприємства;   

 організація навчання і підвищення кваліфікації персоналу; 

 формування кадрового резерву, підготовка керівних кадрів і управління 

їх просуванням по службі;   

 поліпшення умов роботи і вирішення соціальних питань;   

 розвиток мотивації, кар'єри працівників. 

До нових функцій кадрових служб належать:   

 кадровий моніторинг;   

 контролінг персоналу; 

 персонал-маркетинг; 

 кадровий консалтинг; 

 кадровий аудит;   

 робота з посередницькими фірмами стосовно підбору та лізингу 

персоналу;   

 впровадження автоматизованих систем управління персоналом  

 реалізація програм щодо зміцнення зв'язків  з працівниками[4]. 

Проте, у реальній практиці рідко можна зустріти формально закріплені 

взаємозв'язки кадрового підрозділу з іншими структурами підприємства. 

Разом з тим, у багатьох сучасних підприємствах налагоджено ці зв'язки, 

оскільки таке формальне закріплення є засобом щодо запобігання 

конфліктних ситуацій між структурними підрозділами та вирішення інших 

проблемних питань.  

Варіант такої формалізації може виглядати таким чином. Підрозділ з 

управління людськими ресурсами: 

• разом з керівниками інших структурних підрозділів підприємства 

розробляє кадрову політику і плани її реалізації з урахуванням конкретних 

умов на майбутній період і вносить пропозиції на розгляд керівництва; 

• періодично (раз у рік або за вимогою) представляє керівництву 

підприємства аналітичні записки про кадрову ситуацію з виявленням 

проблем і пропозиціями щодо їх рішення. Разом з фінансовим підрозділом 

проводить аналіз матеріальних і соціальних стимулів для максимально 

повної реалізації потенціалу кожного працівника. Контактує з 

адміністративно-господарською службою з питань, пов'язаних із 

задоволенням соціально-побутових потреб працівників (оперативне медичне 

обслуговування, харчування, постачання промисловими і продовольчими 

товарами, транспорт та ін.); 

• спільно зі службою безпеки розробляє пропозиції щодо попередження 

витоку комерційної інформації підприємства, перевірки лояльності 

працівників, забезпечення безпечних умов праці, вирішення питань, що 

виникають в екстремальних ситуаціях[3]. 

Сьогодні персонал сприймається як основний ресурс підприємства, яким 

необхідно грамотно та професійно управляти, створювати оптимальні умови 
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щодо його розвитку. Отже, успіх всього підприємства залежить від 

ефективного управління діяльністю співробітників та системності, тому слід 

приділяти більше уваги роботі з персоналом, за яку відповідають служби 

персоналу на підприємствах. Так, для підвищення ефективності 

функціонування служб персоналу необхідно проводити дослідження щодо їх 

роботи, аналізувати та доповнювати професійні обов’язки, приділяти увагу 

підвищенню кваліфікації менеджерів цих служб, оскільки тільки системний 

підхід допоможе зробити правильні висновки, необхідні для підвищення 

ефективності та удосконалення роботи служби персоналу на сучасному 

підприємстві. 
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УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

В умовах розвитку ринкових відносин першочерговим завданням є 

вдосконалення механізмів управління підприємством, які забезпечують його 

ефективне функціонування. Проте одним із шляхів вирішення проблеми є 

використання комунікаційних процесів як інструменту впливу на внутрішнє 

та зовнішнє середовище підприємства. 

Сучасна практика діяльності підприємства показує, що комунікації 

сприймаються зазвичай як допоміжна діяльність, застосовуються 

відособлено, а не в комплексі з іншими елементами менеджменту, подекуди 

завдання окремих комунікаційних інструментів суперечать іншим. 

Відповідно це призводить до зниження сприйняття комунікацій, ускладнення 

їх інтеграції в систему управління підприємством, і, як наслідок, призводить 

до неефективної діяльності. 

Теоретичні та методологічні проблеми організаційних комунікацій 

вирішували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема дослідження 

проблем теорії комунікації здійснено М.А. Васілік, К. Девісом, Дж.В. 

Ньюстромом, С.Т. Папаєвим, В.Н. Пєрєвєрзєвим, С. Столом (C. Stohl), М. 

Столом (M. Stohl). Вивчення проблематики організаційних комунікацій з 

позиції теорії управління представлено в працях О.С. Віханського, Р.Л. 
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Дафта, А.К. Казанцева, Е.М. Короткова, Дж.К. Лафта, А.І. Наумова, І.В. 

Сіменко. 

Метою даного дослідження є визначення особливостей комунікацій в 

системі управління. 

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].  

Основними завданнями комунікацій є: забезпечення ефективного обміну 

інформацією між суб’єктами і об’єктами управління, удосконалення 

міжособистісних відносин під час обміну інформацією, створення 

інформаційних каналів для обміну інформацією між окремими працівниками 

і групами та координації їх завдань і дій, регулювання і раціоналізація 

інформаційних потоків підприємства тощо. 

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 

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 зазначити, що засоби масової 

комунікації 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). 

 У системі ЗМК будь-яке повідомлення підлягає двом основним 

перетворенням: консервації (фіксація чи реєстрація) та тиражуванню 

(репродукуванню). Поступ суспільства викликає утруднення культурних 

повідомлень, що стимулює розвиток масової комунікації і сприяє створенню 

систем, які задовольняють вимоги складностями тексту, який передається у 

поєднанні з інформаційною компактністю, наочністю [1, с.207]. Існують й 

інші погляди на процес комунікації. Так, деякі вчені вважають, що масова 

комунікація є непрямою, однобічною і не має зворотного зв'язку. Одночасне 

поширення ідентичних повідомлень (інформації) розглядається як передача 

сукупності соціальних норм, знань і цінностей масової культури, які доступні 

великим групам населення [4, с.196]. 

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 
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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 [3, 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, 

іміджу керівника та процесі керованості організацією, мотивації 

співробітників [2, с.181]. 

Можна зробити висновки, що ефективна система внутрішніх 

комунікацій синтезує в собі теорію управління, теорію організації, теорію 

психології управління, теорію комунікацій.  Прорахунки, некомпетентні або 

малоефективні дії в одній із сфер потягнуть за собою помилки в усіх інших 

сферах. 

Таким чином, ефективність функціонування системи управління 

залежить від налагодження інформаційних комунікаційних зв’язків між 

елементами даної системи, зокрема на рівні облікових комунікаційних 

зв’язків, виходячи із інформаційної спрямованості облікової системи. 

Комунікаційна функція описує роль, яку виконує облікова система відносно 

системи управління, виступаючи системотворчим фактором, що зумовлює 

розвиток облікової системи в частині адаптації її структури відносно вимог 

середовища як сукупності підсистем управління. 
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 Середа В. 

Науковий керівник: Лозовський О.М.,  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 В умовах наростання інтенсивності конкуренції для України загрозою 

є не лише низька конкурентоспроможність продукції, підприємств, окремих 

галузей і національної економіки в цілому, але й імовірність так званого 

«системного відриву» від провідних країн через низьку здатність економіки 

до інновацій, зростаючу несумісність технологій, а також структурну кризу 

та інституціональну несумісність. Означені чинники нині є вирішальними у 

формуванні підвалин конкурентоспроможності, зважаючи на специфіку 

конкуренції в умовах розвитку суспільства нового типу, яке базується на 

продукуванні гармонізованих знань з використанням потужних 

інформаційних технологій у поєднанні з концепцією інноваційного розвитку. 

Розуміння конкуренції як боротьби за інтелектуальне лідерство потребує 

додаткових досліджень теоретичних засад конкурентоспроможності на пере-

тині з проблематикою інноватики. 

Вагомий внесок у дослідження конкуренції й розробку методологічних 

підходів щодо управління конкурентними перевагами зробили, як закордонні 

вчені-економісти: М. Портер, І. Ансофф, Ф. Котллер, А. Томпсон, Г. Азоєв, 

А. Градов, Н. Мойсеева, Н. Симеонова, Р. Фатхутдінов, А. Юданов, А. 

Романов, А. Бревнов, так і вітчизняні вчені: Е. Азорян, І. Решетникова, В. 

Герасимчук, А. Воронкова, Ю. Ярошенко, О. Костусєв,  О. Шнипко та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних практичних 

аспектів управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Конкурентоспроможність являє собою найважливішу інтегральну 

характеристику, яка необхідна для аналізу економічної ситуації як на ринку 

товарів, так і на ринку послуг. Для досягнення підприємством 

конкурентоспроможності необхідно, перш за все, модернізувати управління 

господарськими процесами за умови чіткого визначення мети його 

діяльності. Основним при цьому завжди має бути вміння визначати та 

швидко і ефективно використовувати свої переваги в конкурентній боротьбі. 

Необхідно направляти максимум зусиль на розвиток таких якостей 
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підприємства, які дуже вигідно відрізняють його від потенційних і реальних 

конкурентів [3, с. 290]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства - це сукупність 

заходів, які спрямовані на систематичне вдосконалення виробу, постійний 

пошук нових каналів збуту, нових груп покупців, поліпшення сервісу, 

реклами. Його необхідно розглядати, як складову частину системи 

управління підприємством. Фактори управління конкурентоспроможністю 

підприємства можуть бути внутрішніми й зовнішніми. 

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства буде 

найбільш ефективнішим у тому випадку, коли він посилює мотивацію 

діяльності людей. При такому механізмі узгодженість інтересів взаємодіючих 

сторін досягається вибором методів і ресурсів управління відповідно до 

природи факторів управління, на які здійснюється вплив. При неузгодженості 

інтересів неможливе здійснення ефективного впливу на внутрішні та 

зовнішні фактори і досягнення поставленої мети. Механізм управління 

конкурентоспроможністю є складною категорією управління. Він являє 

собою сукупність заходів, які спрямовані на досягнення поставлених цілей. 

При розробці політики управління конкурентоспроможністю 

господарюючим суб`єктам необхідно дотримуватися певних умов: 

- науково-технічного рівня і ступеня удосконалення технологій 

виробництва та   використання новітніх винаходів та відкриттів; 

- впровадження сучасних засобів автоматизації виробництва; 

- конкурентоспроможності товарів, які характеризуються норма-

тивними, технічними, економічними параметрами; 

- економічної ефективності використання всіх ресурсів підприємства 

(матеріальних, трудових, фінансових); 

- фінансової стійкості підприємства, що визначається системою 

показників та коефіцієнтами активності підприємства, поточної ліквідності, 

автономії та ін. 4, с. 95. 

Саме такий підхід дозволить спланувати потік покупців, скоротити час 

на відбір товарів, збільшити пропускну спроможність торговельних 

підприємств і зменшити затрати праці персоналу організації. 

Важливим аналітичним інструментом для визначення власних 

конкурентних переваг, необхідності подальшого їх розвитку, а також переваг 

конкурентів, тобто вад і недоліків певного підприємства стосовно його 

конкурентів, виступає концепція ланцюга формування вартості, 

запропонована М. Портером. Вартість, створювана на підприємстві, є 

результатом послідовного здійснення різних видів діяльності, їх розділяють 

на певну кількість функціональних підсистем (основних і допоміжних видів 

діяльності), після чого з'являється можливість оцінити внесок кожного виду 

діяльності в досягнення кінцевого результату та взаємодію між ними. 

Формування конкурентної переваги, зважаючи на основні положення 

концепції ланцюга вартості, повинно передбачати рішення триєдиного 

завдання. 
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 Важливими умовами досягнення конкурентних переваг в сучасних 

умовах є розробка і впровадження концепції антикризового управління 

потенціалом підприємства, а також впровадження ефективної стратегії його 

діяльності, яка б стала гарантом створення такого механізму, який би 

забезпечив досягнення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства. 

Незважаючи на те, що вибір стратегії конкурентної боротьби залежить 

від особливостей діяльності підприємства, можна виділити низку загальних 

завдань, які стоять перед вітчизняними підприємствами на сучасному етапі: 

зниження собівартості, диференціація товару, сегментування ринку, 

впровадження інновацій, здатність до миттєвого реагування на потреби 

ринку. 

При виборі стратегії, у першу чергу, потрібно добре вивчити власний 

ринок, його кон'юнктуру та тенденції розвитку. Загалом перспективні ринки 

мають високі вхідні бар'єри, підтримку з боку державних органів влади та 

номенклатуру товарів, які не мають замінників. Вирішення проблем де 

конкурувати, з ким, за рахунок чого отримати великі прибутки є ключовими 

моментами в маркетинговій орієнтації фірми [1, с. 75]. 

Інвестиційна політика держави відносно підприємств державної форми 

власності визначає ступінь технічного розвитку підприємств галузі. Політика 

в області підготовки кадрів визначає рівень кваліфікації працівників 

підприємств. 

Технологічні зміни, що ведуть до якісної зміни виробничого процесу, 

скороченню витрат виробництва, підвищенню якості виконуваних робіт 

впливають на підвищення конкурентоспроможності. 

Нездатність підприємств до швидкої адаптації (старіння системи 

управління, моральне й фізичне спрацювання устаткування, зниження 

кваліфікації персоналу) є причинами втрати конкурентоспроможності. 

Тому що конкурентоспроможність - категорія, що нерозривно пов'язана 

з функціонуванням підприємства на ринку, конкурентоспроможність варто 

розглядати у подвійному аспекті, тобто в процесі управління 

конкурентоспроможністю необхідно враховувати інтереси обох суб'єктів 

ринкових відносин (виробника та замовника), цільові орієнтири яких 

взаємозалежні  2, с. 170. 

Таким чином, механізм управління конкурентоспроможністю 

підприємства базується на технічних, економічних, соціальних, 

психологічних, правових, комерційних, організаційних аспектах. Вони, хоч і 

є складовими однієї ланки забезпечення конкурентоспроможності продукції 

та підприємства в цілому, але функціонують у певній послідовності 

відповідно до їх важливості. Не можна залишати поза увагою й роль 

держави, яка має сприяти створенню та підтримці умов досконалої 

конкуренції. Конкурентні позиції підприємства на ринку залежать від тієї 

підтримки, яку підприємство отримує з боку національних державних 

органів, від ефективної та обґрунтованої державної політики. 
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Чорната В. 

здобувач освітнього ступеню «бакалавр» 

Науковий керівник: Лозовський О.М, к. е. н., доц. 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Сьогодні проблема конкурентоспроможності торгівельних підприємств 

набирає все більшої актуальності. Це пояснюється тим, що 

конкурентоспроможність (конкурентоздатність) підприємства — становище 

підприємства в галузі, його здатність конкурувати у боротьбі за споживача, 

тобто рівень його компетенції щодо інших підприємств-конкурентів у 

нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної 

спрямованості, а також окремих його складових: технології, ресурсів, 

менеджменту (особливо — стратегічного та поточного планування), навичок 

і знань персоналу тощо, — відбивається у таких показниках, як якість 

продукції, прибутковість, продуктивність тощо[1]. Даний показник є одним з 

важливих індикаторів росту та розвитку будь-якого підприємства в умовах 

ринкової економіки і розвитку вітчизняного виробництва. 

Розробити механізми та інструменти для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства дозволяє така економічна категорія 

як конкурентний потенціал, що виступає основою формування конкурентних 

переваг. Конкурентний потенціал, з одного боку, дозволяє забезпечити 

ефективну реалізацію конкурентної стратегії, сприяє збільшенню частки 

ринку, а отже забезпечує конкурентоспроможну діяльність фірми, а з іншого- 

створює умови для розвитку та вдосконалення конкурентоспроможності 

підприємства і впливає на стабільні конкурентні переваги. Конкурентна 

перевага компанії визначає ефективність системи управління та домінує у 

забезпеченні загальної конкурентоспроможності торговельного 

підприємства. 
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Розглянемо деякі способи підвищення конкурентоздатності 

торговельного підприємства в  сучасних економічних умовах: 

1. Підвищення продуктивності праці. Основним методом 

підвищення продуктивності праці може виступати збільшення керівництвом 

витрат на освітні та навчальні послуги для персоналу підприємства, аби 

зменшити будь-які непорозуміння та покращити навички у роботі. Також 

неабияку роль у підвищенні продуктивності праці відіграє уряд, що може 

впливати на неї за допомогою зменшення повноважень профспілок, 

заохочення робочої сили, проте це досить складно досягається в реальності; 

2. Покращення конкуренції на товарних ринках. Рівень конкуренції 

на товарних ринках також може бути покращений через державне 

регулювання з метою зменшення бар’єрів для вступу на ринок, однак таке 

регулювання необхідне для захисту споживачів та працівників від 

недобросовісної практики. Також ефективним є регулювання монопольної 

влади у створенні більш динамічної та конкурентоспроможної ситуації; 

3. Модернізація допоміжних галузей; 

4. Підтримка інновацій та підприємництва. Дослідження показують, 

що інновації призводять до значної частки зростання продуктивності. 

Наприклад, компанія Intel, ілюструє деякі способи, за допомогою яких фірма 

може посилити умови для інновацій та підприємництва за її межами. Вона 

фінансує певні  дослідження та співпрацює з провідними американськими 

університетами, які працюють з технологіями, що мають відношення до 

бізнесу; 

5. Використання найбільш ефективних рекламних заходів. 

Зареєструвавши свою торгівельну марку та використовуючи фірмові 

продукти, поширюючи сприятливі чутки про них, про їхні властивості, тим 

самим рекламуючи їх, компанія може завоювати більшу частину ринку, чим 

покращити свою конкурентоспроможність та фінансову стабільність. Згідно 

досліджень, фінансове здоров’я компанії досягається з вищим конкурентним 

потенціалом. Під конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти, як 

реальну, так і потенційну здатність компанії розвивати, виробляти, продавати 

та підтримувати конкурентоспроможну продукцію в певних сегментах 

ринку; 

6. Проведення маркетингових досліджень. Маркетингові 

дослідження необхідні підприємству для визначення потреб клієнта, його 

вподобань, а також для залучення нових клієнтів та збереження постійних; 

7.  Підвищення кваліфікації. Більшість компаній не покладають великих 

надій на випускників середніх шкіл, коледжів, інститутів та університетів, 

або ж намагаються доповнювати вже отриманні навички та знання студентів, 

співпрацюючи з навчальними закладами: надаючи навчальні посібники, 

обладнання та засоби, проводячи інструктажі, і таким чином створюють 
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працівників, яких потребують на підприємстві. Для прикладу, у штаті 

Північна Кароліна, США, компанія Siemens(SI) співпрацювала з 

Центральним Коледжем громади П’ємонта для розробки курсів та 

практичних занять, які надають працівникам передові технологічні навички, 

які потребує компанія Siemens; 

8. Створення стабільного макроекономічного середовища. Також 

центральним елементом ефективної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності торговельного підприємства є контроль над 

стратегічною інфляцією.  

Основні завдання у сфері підвищення конкурентоспроможності можна 

визначити наступні: 

 Ліквідація бар'єрів для підприємницької діяльності, зменшення 

податкового тиску; 

 удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності, 

розроблення антимонопольного законодавства;  

 забезпечення платоспроможного попиту населення; 

 державна підтримка новостворених підприємств: створення служб 

інформації про новітні технології, зміни у законодавстві, перспективні ринки 

збуту; 

 фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо 

створення нових товарів і послуг[2]. 

Проте якщо оцінити конкурентоспроможність України відносно 

декількох європейських країн, що входять до Центрально-Європейської 

асоціації вільної торгівлі, можна помітити певну перевагу України(таб.1). 

Таблиця 1. Індекс Глобальної Конкурентоспроможності в 2014 році 
Країна Індекс Місце 

Чорногорія 4,144 72 

Україна 4,139 73 

Македонія 4,045 80 

Хорватія 4,042 81 

Боснія і Герцеговина 3,394 88 

Албанія 3,906 89 

Сербія 3,872 95 

Та якщо порівняти Україну з країнами Європейського Союзу, то вона 

має найгірший показник Глобальної Конкурентоспроможності і стоїть на 

передостанньому місці, тобто на одну сходинку вище за Грецію, що у 

світовому рейтингу займає 96 місце, при тому, що Україна стоїть на 73 

місці[3].  

Отже, в ході проведеного дослідження було визначено основні методи 

підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств в сучасних 

умовах. Запропоновані шляхи підвищення конкурентоздатності торговельних  

допоможуть господарюючим суб’єктам виробляти більш 

конкурентоспроможні товари, розширювати ринки збуту, бути привабливим 

для інвесторів, формувати кращий  імідж серед споживачів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Вдосконалення місцевого самоврядування на сучасному етапі, його 

розвитку є важливою складовою процесу реформування системи публічної 

влади в Україні. При цьому доцільно скористатися досвідом реформування 

державного управління в зарубіжних країнах, що дасть змогу як дослідити 

кращі світові практики у цій сфері та визначити перспективи їх адаптації до 

вітчизняних умов, так і уникнути певних негативних наслідків реорганізації 

системи місцевого самоврядування в нашій державі. 

Значну увагу проблематиці зарубіжного досвіду реформування 

місцевого самоврядування приділено в працях І.А. Грицяка, П.Ф. Гураля, 

А.П. Зайця, В.М. Кампо, 0.0 . Карлова, A.M. Колодія, М.І. Корнієнка, В.В. 

Кравченка, B.Ф. Кузнєцової, B.C. Куйбіди та інших вітчизняних і зарубіжних 

авторів. 

Місцеве самоврядування - це діяльність самого населення місцевої 

територіальної одиниці - територіального колективу і його виборних органів 

по управлінню його справами [1, с. 843]. 

Основним завданням органів місцевого управління є забезпечення 

реалізації та виконання законодавства, нормативних документів органів 

центральної та місцевої влади, вищих органів управління в рамках, 

визначених ним при створенні повноважень. 

Органи місцевого управління складають елемент державної організації. 

Однак серед органів держави на місцях вони не займають верховного 

становища, оскільки багато функцій управління територіями вилучені з їх 

ведення, доручені агентам уряду, міністерствам та ін. 

Концепція місцевого самоврядування виникла у другій половині XIX ст. 

в Європі, коли міста відстояли право вирішувати свої місцеві справи 
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самостійно. В даний час в світі склалися три основні моделі організації 

управління на місцях [3, с. 335]: 

1. Англосаксонська модель - для вирішення питань в 

адміністративно-територіальних одиницях (графствах в Англії й Уельсу, 

областях і округах у Шотландії, графствах, округах, тауншипах у США, 

Австралії, Канаді) населенням обирається рада (правління), зазвичай на два - 

чотири роки. До її складу входять три — сім членів, у великих містах – 35-50 

членів. Поряд з радою (правлінням) населення безпосередньо обирає деяких 

посадових осіб — шерифа (у США це в основному начальник поліції), 

атторнея, що є представником даної адміністративно-територіальної одиниці 

в суді (він обирається тільки у великих адміністративно-територіальних 

одиницях - графствах), скарбника та інших [4, с. 364]. 

 Дана система не передбачає призначення з центру чиновників на місця 

для контролю за діями виборних рад. Місцеві ради в межах закону 

самостійно вирішують питання, які не входять до компетенції центральних, 

державних органів. 

2. Романо - германська (континентальна) система місцевого 

самоврядування властива Франції, Італії, Польщі, Болгарії, запозичена 

Туреччиною, Сенегалом, іншими країнами. Вона будується на двох варіантах 

формування органів місцевого самоврядування: шляхом виборів та 

призначення. На місцях є спеціальні уповноважені центральної влади 

(комісари, префекти), які здійснюють контроль над муніципальними 

органами, але останні, що обираються населенням, можуть робити все, що 

прямо не заборонено законом і не віднесено до компетенції інших органів . 

У громадах (селищах, містах, об'єднаннях декількох сіл в одну 

територіальну громаду - базовий рівень) існують тільки виборні органи 

місцевого самоврядування - рада і сільський, селищний, міський голова (мер) 

з одним або декількома заступниками.  Рада і мер можуть обиратися 

населенням: окремо голосують за членів ради, окремо - за мера. Мер і його 

заступники можуть обиратися також радою села, селища або міста, як у 

Франції. Іноді рада обирає колегіальний орган: у Польщі — правління на чолі 

з обраним війтом [3, с. 337]. 

3. Іберійська система управління на місцях існує в Бразилії, у 

багатьох іспаномовних державах Латинської Америки, хоча в самій Іспанії її 

тепер немає.  В кожній адміністративно-територіальній одиниці обирається 

рада та посадова особа (Алькальд, регідор), який затверджується 

центральною владою як її представник в адміністративно-територіальній 

одиниці. Алькальд (регідор і т.п.) одночасно є головою ради, його 

виконавчим органом і за- тверджується урядом (президентом, міністром 

внутрішніх справ) як його представник у даній адміністративно-

територіальній одиниці. Він має право контролю за діяльністю ради. Словом, 

алькальд зосереджує у своїх руках основні ва- желі місцевого керівництва і 

має велику владу. 
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 Система рад принципово відрізняється від розглянутих вище. Вона 

застосовується в країнах тоталітарного соціалізму. 

 Часто центральні органи створюють на місцях так звані публічні 

корпорації, яким передається обслу- говування визначених сфер (транспорт, 

водопостачання, енергія й ін.), що обмежує роль місцевого самоврядування. 

Проте місцеві органи самоврядування володіють у демократичних країнах 

значними повноваженнями й обмеження їхніх повноважень в одному 

відношенні звичайно компенсується розширенням в іншому [3, с. 344]. 

Отже, в більшості зарубіжних країн чітко розмежовані поняття 

місцевого самоврядування та у правління, оскільки практично в кожній 

державі світу паралельно із органами місцевого самоврядування 

функціонують відповідні органи державної влади. Така органі-зація влади на 

місцях випливає із самого поняття управління, яке передбачає, що 

управління є насамперед організуючою діяльністю держави, основною 

ознакою якої є - влада [2, с. 922]. Система місцевого самоврядування а 

управління в державі залежить від належності даної держави до відповідної 

системи здійснення публічної влади на місцях: англосаксонської, романо- 

германської чи іберійської. 
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В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Загальновідомо, що економічне зростання держави автоматично не 

означає її збалансованого соціального розвитку. Тому, безперечно, однією з 

найважливіших цілей будь-якого суспільства є подальше поліпшення рівня і 

якості життя населення. Як зазначають у науковій літературі, «одним із 

засобів досягнення цієї мети є забезпечення сприятливих умов для 

інтелектуального, професійного та фізичного вдосконалення людини. Це 

багато в чому залежить від того, наскільки безпечними будуть умови нашого 
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щоденного існування, наскільки шляхи розвитку економіки будуть погоджені 

з необхідністю гарантування безпеки в усіх галузях техносфери: в створенні 

безпечних технологій та виробництв, в охороні праці на кожному робочому 

місці та захисті навколишнього середовища». Відповідно не можна 

спростовувати актуальність подальшого розвитку трудового права і 

безпосередньо його провідного соціального інституту – охорони праці. 

Тому метою даної роботи є дослідження системи управління охороною 

праці та її функцій в сучасних умовах господарювання на підставі існуючих 

теоретичних розробок провідних науковців трудового права, нормативної 

бази та існуючої практики. 

Питання управління безпекою праці на промислових підприємствах у 

своїх роботах розглядають такі вчені, як В. Загорняк, А. Івануса, А. 

Ковальчук, Д. Василинчук, Д. Зеркалов, І. Новак, Н. Котова, М. Кравченко, 

О. Амоша. Особлива увага приділяється розробленню ефективної системи 

управління безпекою праці на промислових підприємствах. Розроблення 

такої системи є необхідним доповненням до постійного процесу поліпшення 

та розвитку підприємства, адже саме ефективність менеджменту промислової 

безпеки є головною запорукою зниження травматизму й аварійності, що 

позитивно впливає на конкурентоспроможність організації. 

Система управління охороною праці організовується таким чином, щоб 

здійснювалось адекватне та постійне управління з урахуванням усіх 

факторів, що впливають на стан охорони праці, і орієнтується на проведення 

запобіжних дій, що унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій, але 

при цьому, в разі їх виникнення вона повинна своєчасно реагувати на них та 

усувати їх. В організаційних заходах, що забезпечують функціонування 

системи, необхідно передбачати можливість впливу громадських об’єднань 

працівників підприємства (комісії з питань охорони праці, профспілок).  

В Україні функціонує багаторівнева система управління охороною 

праці, функціональними ланками якої є відповідні структури державної 

законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, управлінські структури 

підприємств і організацій, трудових колективів [3]. 

Існуюча державна система управління охороною праці не сповна 

відповідає вимогам часу, інтересам економічного розвитку та потребам 

суспільства, тому що орієнтована на збереження існуючого становища 

безпечних умов праці робітників, а точніше, на виконання діючого 

законодавства в галузі охорони праці. Л.П. Керб доречно підкреслює: «В 

умовах переходу до ринкової економіки командні методи адміністративної 

системи управління охороною праці з боку вищих органів поступово 

замінюються на ринкові механізми. Основним чинником поліпшення стану 

охорони праці на сучасних приватних і державних підприємствах відповідно 

до вимог нормативних актів дедалі рішуче виступає економічна 

зацікавленість самих підприємств. Наслідки нещасних випадків і порушень 

нормативних актів стали настільки відчутні, що підприємства самі 

зацікавлені в додержанні всіх вимог охорони праці» [5]. 
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У роботі підприємств з питань охорони праці дедалі більшого значення 

набувають наступні фактори: економічна зацікавленість власника в 

одержанні максимального прибутку, зменшенні витрат на штрафні санкції, 

відшкодування шкоди потерпілим; необхідність постійного підвищення 

якості й конкурентоспроможності продукції, що можливо лише за 

сприятливих і безпечних умов праці; необхідність підвищувати 

продуктивність праці й віддачу кожної затраченої людино-години, 

підвищувати ефективність використання людських, матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

Зважаючи на те, що роботодавець несе безпосередню відповідальність 

за стан умов та безпеки праці, для офіційного розподілу обов’язків, прав та 

відповідальності між усіма учасниками виробничого процесу необхідно 

призначити посадових осіб, які повинні забезпечити вирішення конкретних 

питань охорони праці [1]. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці», всі 

працівники на промислових підприємствах, оскільки їх праця пов’язана з 

підвищеним ризиком отримання травм, мають щорічно проходити 

інструктажі, курс спеціального навчання за рахунок роботодавця, а також 

перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань безпеки 

праці [2]. 

Одним з провідних місць у системі забезпечення безпеки праці 

належить системі контролю результативності її дії. Ця система може 

передбачати: оперативний контроль з боку керівників робіт та інших 

посадових осіб, адміністративно-громадський контроль, внутрішній аудит, 

контроль з боку служби охорони праці та комісії з безпеки праці. 

Система контролю на підприємстві повинна забезпечувати додержання 

працюючими вимог нормативно-правових актів; проведення ідентифікації, 

діагностики, оглядів, випробувань об’єктів, машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки; визначення обсягів шкідливих виробничих факторів; 

своєчасність проведення періодичних медичних оглядів, навчання та 

інструктажів з охорони праці; проведення необхідних якісних і кількісних 

оцінок стану умов та безпеки праці; ідентифікацію аварій, нещасних випадків 

і профзахворювань. 

Політика підприємства, що стосується безпеки праці, повинна 

спрямовуватися на послідовне зниження рівня шкідливих та небезпечних 

факторів виробництва з урахуванням масштабу ризиків виникнення 

нещасних випадків і професійних захворювань. Усе це може бути досягнуто 

поступовим підвищенням рівня безпеки виробництва [4]. 

Отже, формування системи управління охороною праці є необхідною 

умовою для забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств, а 

саме: досягнення успіху в зниженні небезпечних та аварійних ситуацій є 

результатом співпраці роботодавця та працівників. Для підвищення безпеки і 

поліпшення умов праці до працівників можуть застосовуватися заохочення за 

активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо зниження 
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небезпечних ситуацій, проводитися навчання й інструктажі з питань 

забезпечення безпеки праці. Для своєчасного виявлення, попередження, 

ліквідації та нейтралізації загроз на промислових підприємствах 

розробляється система безпеки праці, в якій прописуються функції, завдання 

й об’єкти управління, також їх взаємодія. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сучасному етапі з'явилися нові процеси в політиці, економіці, духовному 

житті, які нерозривно пов'язані з новим розумінням людини, зі зростанням 

ролі особистості у суспільстві. Світова соціально-економічна криза зумовила 

загострення низки проблем і в сфері управління організацією, в тому числі і 

проблему управлінського персоналу, від якого залежить ефективність роботи 

підприємства. В складних умовах сьогодення загострилась потреба в більш 

тонкому підході до управління персоналом, виникла необхідність володіння 

не тільки професійними навичками, а й навичками спонукання до росту та 

розвитку підлеглих, допомоги у становленні та самореалізації, що зумовлює 

гармонійний розвиток особистості, її ефективну соціальну адаптацію. Тому 

на сьогодні актуалізувалась потреба розвитку потенціалу емоційного 

інтелекту людини. Адже, емоційний інтелект є однією з головних складових 

у досягненні максимального успіху. Концепція емоційного інтелекту є одним 

з найефективніших інструментів для знаходження рішень в питаннях 

лідерства. Крім того, вона дає можливість розвивати лідерські якості людям, 

яким їх не вистачає.  
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Метою даної роботи є розкриття змісту та структури емоційного інтелекту, 

аспектів розвитку емоційного інтелекту на підприємствах. 

Емоційний інтелект став предметом психологічного дослідження 

порівняно недавно завдяки працям зарубіжних дослідників Г. Гарднера, Д. 

Гоулмана, Д. Карузо, Дж. Майєра, П. Саловея та ін. Вчені наголошують на 

необхідності і доцільності розвитку емоційного інтелекту, який визнано 

фактором забезпечення успішного особистісного та професійного зростання 

особистості. Це вимагає глибокого наукового осмислення нового 

психологічного феномена – емоційного інтелекту, який розглядається 

американськими вченими в руслі психології особистості.  

Роль особистісного фактору у професійній діяльності менеджера посідає 

важливе місце серед компонентів її успішності. Так, дослідження Д. 

Гоулмана, Р. Боятзиса та А. Маккі [1] дають можливість стверджувати, що 

настрій і поведінка лідера впливає на настрій і поведінку всього оточення.  

Примхливий і безжальний керівник створює токсичні організації 

наповнені негативними співробітниками, що ігнорують можливості; 

надихаючий, розумний лідер розвиває своїх послідовників для яких будь-

який виклик є можливістю. Зазначене дослідження дає підстави для 

висновку, що від психологічного стану лідера залежить не тільки його 

особистий успіх, а і успіх його послідовників та всієї організації.  

Відповідно до теорії емоційно-інтелектуальних здібностей емоційний 

інтелект задіяний в адаптивній обробці емоційної інформації та 

розглядається як підструктура соціального інтелекту, яка включає здатність 

спостерігати власні емоції і емоції інших людей, розрізняти їх і 

використовувати отриману інформацію для управління мисленням і діями 

[13]. Отже, спочатку емоційний інтелект розглядався як здатність, що 

відповідає за обробку емоційної інформації. Пізніше концепція була 

перероблена, і емоційний інтелект став визначатися як поєднання чотирьох 

здібностей, які освоюються в онтогенезі послідовно: 

1) сприйняття, ідентифікація емоцій (власних та інших людей) – здатність 

визначати свої і чужі емоції за фізичним станом, почуттями і думками, через 

твори мистецтва, мову, зовнішній вигляд і поведінку та ін..; 

2) управління власними емоціями та почуттями інших людей – рефлексивна 

регуляція емоцій, необхідна для емоційного та інтелектуального розвитку, 

яка допомагає залишатися відкритим до позитивних і негативних почуттів; 

викликати емоції або уникати їх залежно від їх інформативності; 

3) розуміння емоцій – здатність класифікувати емоції і розпізнавати зв’язки 

між словами і емоціями; інтерпретувати значення емоцій, що стосуються 

взаємовідносин; розуміти складні (амбівалентні) почуття, усвідомлювати 

переходи від однієї емоції до іншої; 

4) фасилітація мислення – здатність викликати певну емоцію і потім 

контролювати її, змінюючи тим самим когніції [2]. 

Практично недослідженим в структурі емоційного інтелекту є 

співвідношення розуміння й управління емоціями, оскільки необов’язково 
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точність сприйняття й усвідомлення емоційної інформації спричиняє 

високий рівень управління емоціями. З іншого боку, виникає питання про те, 

чи всі прояви емоційного життя людини належать до інтелектуального 

контролю. Як відзначають А.Ш. Тхостов, І.Т. Колимба, існують відмінності 

стосовно рівнів управління емоціями: від афекту, що є практично 

некерованим і здатним придушувати психічні процеси, «у ставленні до якого 

людина відчуває себе пасивною, до цілісної зрілої емоції, доступної 

рефлексії та регуляції, суб’єктом якої є людина» [5, с. 4]. Такі твердження 

дозволяють розширити уявлення про емоційний інтелект як інтелектуальну 

здатність до ідентифікації та усвідомлення значень емоційних проявів 

(емоцій, емоційних відносин і емоційних станів) психічного життя як 

власного, так і інших людей, а також здатності до регуляції емоціями як у 

внутрішньоособистісному, так і міжособистісному плані. 

Виходячи з вище сказаного, головними завдання дослідження є 

визначення ступеня взаємопов’язаності рівня емоційного інтелекту і 

лідерства; визначення чинників, що впливають на рівень емоційного 

інтелекту; вплив емоційного інтелекту на успішне керування персоналом в 

організації.  

Емоційний інтелект персоналу є основою формування емоційно- 

інтелектуальної організації, що стає можливим, за умови наявності цілого 

ряду умов (вказаних вище), які необхідно втілити у життя. Основною 

проблемою, яка залишається недостатньо вивченою, є шляхи, інструменти та 

методи формування усіх складових такої організації. Програми розвитку 

емоційного інтелекту є ефективним інструментом підвищення 

продуктивності і мотивації робітників, а також ефективності підприємства в 

цілому. Саме тому програми розвитку емоційного інтелекту організації 

повинні стати нагальними для керівників українських компаній, а розвиток 

емоційного інтелекту – частиною їхньої корпоративної культури. 

Професійний керівник, що не в змозі підтримувати стан свого 

психологічного здоров’я на належному рівні, незважаючи на високий рівень 

професійної підготовки та компетентності, в довгостроковій перспективі 

матиме суттєві складності з реалізацією своїх професійних та лідерських 

якостей. На нашу думку розвиток емоційного інтелекту слід розглядати як 

необхідний метод регуляції менеджером стану свого психологічного 

здоров’я.  

Таким чином, проблема емоційного інтелекту, незважаючи на те, що має 

практичну значущість, по сьогоднішній день залишається недостатньо 

дослідженою як у теоретичному плані, так і в експериментальному, і 

потребує ґрунтовного наукового обґрунтування.   
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Реформування місцевого самоврядування, що розпочалося в Україні ще 

в 1990-х рр, відсутність єдиної виробленої концепції реформи призвело до 

того, що цей процес затягнувся на довгі роки. Розвиток України як 

незалежної держави має відбуватися шляхом встановлення та реального 

упровадження в життя реформи щодо децентралізації публічної влади, 

невід’ємним елементом якої на сучасному етапі стає місцеве 

самоврядування. Якщо в державі немає повноцінного місцевого 

самоврядування, то виникають сумніви в її демократичному характері, 

демократія в цій державі вважатиметься неповною й обмеженою.  

Самоврядування є фундаментальною засадою цивілізованого 

облаштування суспільного життя, засадою незалежності, підкріпленою 

ефективним розв’язанням соціальних і економічних завдань. Тобто воно є не 

тільки умовою реальної незалежності, а й показником розвитку суспільства. 

Хоч би якою досконалою була державна влада в центрі, вона ніколи не стане 

життєспроможною та ефективною, якщо на місцях не буде самоврядною. Як 

показує світовий досвід, чим розвиненішою є держава, тим вище роль і 

значення місцевого самоврядування. Тобто розвивається самоврядування – 

прогресують у своєму поступі держава і суспільство, і навпаки, якщо воно 

занепадає – нищиться міць держави і процвітання суспільства. [2] 

Місцеве самоврядування закономірно вважається необхідною складовою 

демократичної системи управління суспільством, адже воно забезпечує 

управління значною частиною справ у місцевих територіальних одиницях на 

основі самоорганізації населення цих одиниць (територіальних колективів). 

У межах демократичної системи управління вважається, що місцеві 

проблеми доцільніше та ефективніше вирішувати не з центру з допомогою 

державних чиновників, які працюють на місцях, але, передусім, шляхом 
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підтримки та активізації діяльності територіальних громад. Власне, цінність 

місцевого самоврядування полягає в тому, що, будучи рівнем публічної 

влади, найбільш наближеним до людини, а отже, й найкраще обізнаним із 

повсякденними проблемами життєдіяльності мешканців територіальних 

колективів, воно може найкраще забезпечити населення широким спектром 

публічних послуг: соціальних, побутових, торговельних, культурних, 

освітніх та інших. Саме тому місцеве самоврядування є формою 

децентралізації державної влади. 

Розглянемо декілька варіантів визначення поняття «децентралізація». 

Децентралізація - це сукупність принципів або інституціональних механізмів, 

встановлених на рівні законів, котрі передають (делегують) деякі урядові 

повноваження нижчим органам влади, місцевим об’єднанням або 

децентралізованим одиницям.[2] Під децентралізацією розуміють передачу 

функцій управління від центральних органів влади місцевим органам, 

розширення кола повноважень органів нижчого підпорядкування управління 

за рахунок органів вищого рівня. Децентралізація — система управління, 

протилежна централізації, тобто розширення мереж ведення і влади місцевих 

адміністративних органів і установ суспільного самоврядування. [3] 

Великою проблемою в нашій державі є те, що знаючи добре теорію 

щодо застосування і вияву децентралізації на місцях, ми не можемо її в ідеалі 

вжити на практиці. Адже населення досі пам’ятає, що таке централізація. 

Саме тому складність українських реалій полягає у невеликому досвіді 

самоврядування загалом і майже повній відсутності досвіду ефективного 

урядування. Досвід зарубіжних країн та найновіші наукові дослідження 

дозволяють виокремити такі передумови успішної імплементації 

децентралізаційних явищ та ефективного управління в системі 

децентралізованої влади: 

•  утвердження принципу верховенства права; 

•  визнання та гарантії місцевого самоврядування; 

•  рівний правовий захист усіх форм власності; 

•  демократичне й ефективне виборче законодавство; 

•  незалежність, ефективність, доступність і прозорість судової системи, 

функціонування інститутів адміністративного судочинства; 

•  досконалий бюджетний процес та висока фінансова дисципліна; 

•  наявність адекватних соціальних стандартів; 

•  розвинутий громадський сектор або стійка тенденція до його розвитку; 

•  інші передумови. [1] 

Отже, однією з найважливіших передумов успішної децентралізації 

публічної влади в державі як запоруки її демократизму і забезпечення в такій 

державі народовладдя є визнання, нормативне відображення та 

впровадження місцевого самоврядування до правової системи держави. Саме 

тому вивчення досвіду європейських країн щодо реформування 

адміністративно-територіального устрою і організації та функціонування 
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публічної адміністрації має велике значення для вдосконалення все ще 

недостатньо ефективної системи місцевого самоврядування України. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЗAРУБІЖНИЙ ТA 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

Економіка України щорічно втрачає значні обсяги коштів з причини 

неповного використання потенціалу працівників, а рівень продуктивності 

праці значно відстає від продуктивності праці в розвинених країнах. 

Причинами цього є зростання невпорядкованості соціально-трудових 

відносин, незацікавленості працівників підприємств у підвищенні 

працевіддачі, неналежне врахування нематеріальної складової мотивування 

та невідповідне до результатів матеріальне стимулювання. Особливу роль в 

менеджменті відіграє система мотивування, яку, із врахуванням досвіду 

розвинутих країн, доцільно орієнтувати на збільшення доходів кращих 

(результативніших) працівників.  

Тому в умовах євроінтеграційних процесів необхіднa концентрaція 

увaги нaуковців тa прaктиків нa тaкій проблемі, як дієздaтність системи 

упрaвління персонaлом, a тaкож формувaння необхідного рівня 

вмотивовaності робочої сили до ефективної прaці нa підприємстві.  

Важливими у галузі мотивації персоналу є наукові досягнення провідних 

українських вчених Д.Богині, П.Беленького, О.Виханського, В.Герасимчука, 

І.Герчікової, В.Голікова, В.Гончарова, В.Геєця, О.Грішнової, В.Гуменюка, 

М.Долішнього, А.Калини, М.Козоріз, Г.Калитича, О.Кузьміна, А.Наумова, 

М.Семикіної, Ф.Хміля, М.Чумаченка та ін. Незважаючи на велику кількість 

наукових праць та значні досягнення в теорії і практиці мотиваційної 

діяльності, є низка питань, які залишаються постійним об'єктом дискусій. 

Метою дослідження є визначення особливостей сучасних моделей 

мотивування працівників підприємств. 
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Проблема мотивування працівників на підприємствах України набула 

важливого значення, адже лише створена належна мотиваційна основа, 

здатна спонукати працівників підприємств до ефективної діяльності.  

Мотивaція прaці – це внутрішні стимули окремої людини,  aбо групи 

людей до трудової діяльності. Вітчизнянa світовa прaктикa знaє безліч 

способів впливу нa мотивaцію конкретної людини, до того ж кількість їх 

постійно зростaє. Вaрто зaувaжити, що у дaний чaс в Укрaїні системa 

мотивaції трудової діяльності слaбко розвиненa. Aле ж відомо, що головним 

ресурсом кожного підприємствa є його трудові ресурси, від якості тa 

ефективності використaння яких зaлежaть результaти діяльності 

підприємствa і його конкурентоспроможність у ринкових умовaх 

функціонувaння [2, с. 18]. 

При формуванні системи мотивування працівників на вітчизняних 

підприємствах доцільно скористатися світовим досвідом. Із всього розмаїття 

моделей систем мотивації праці можна виділити, як найбільш характерні, 

японську, американську, французьку, англійську, німецьку, шведську моделі 

[1, c. 16].  

Японська модель мотивування персоналу базується на трьох факторах: 

професійна майстерність, вік, стаж роботи. Вік і стаж є основою для 

визначення традиційної особистої ставки, а професійний розряд і 

результативність праці є базою для обчислення трудової тарифної ставки, яка 

називається «ставкою за кваліфікацію».  

Американська модель мотивування праці ґрунтується на матеріальних 

стимулах. Найбільшого розповсюдження отримали різноманітні модифікації 

погодинної системи оплати праці з нормованими завданнями, та різноманітні 

форми преміювання. Гнучкість системи оплати праці досягається завдяки 

періодичній атестації співробітників, на основі якої встановлюється рівень 

оплати праці працівників на наступний період. Зарплата переглядається, як 

правило, в перший рік роботи кожних три місяці, після року роботи – раз в 

півроку або рік.  

Французька модель мотивування працівників містить дві складові при 

формуванні системи оплати праці: індексацію заробітної плати в залежності 

від вартості життя та індивідуалізацію оплати праці. Принцип 

індивідуалізації оплати праці у Франції здійснюється шляхом врахування 

рівня професійної кваліфікації, якості виконуваної роботи, кількості 

внесених раціоналізаторських пропозицій, рівня мобільності працівника.  

В Великобританії існують дві модифікації системи оплати праці, що 

залежать від прибутку підприємства: грошова, основу якої становить 

регулярна доплата відповідної частки прибутку до встановленої заробітної 

плати, і акціонерна, яка передбачає часткову оплату у вигляді акцій [6].  

Німецька модель мотивації праці ґрунтується на гармонійній 

комбінації з стимулювання праці і соціальних гарантій. Ринкове 

господарство Німеччини називається соціальним тому, що 278 держава 
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створює умови для всіх громадян, зупиняє прояви несправедливості і 

захищає всіх обділених і беззахисних.  

Шведська модель мотивації праці відрізняється сильною соціальною 

політикою, спрямованою на скорочення майнової нерівності за рахунок 

перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених верств 

населення [2].  

У цілому основні елементи мотивації праці в країнах з розвиненою 

ринковою економікою мають такі загальні принципи та особливості:  

– самостійність працівників, необмежене право вибору в рамках 

дозволеного законом, певна свобода дій економістів і менеджерів в межах 

виконуваних ними обов'язків;  

– кожний працівник побоюється втратити своє джерело доходу, тому, 

як правило, ніхто не намагається “з'їсти” все зароблене, навпаки, усі прагнуть 

більше вкласти в нові технології, в підвищення кваліфікації, у науку;  

– повсюдне використання систем стимулювання як інструменту 

диференціації оплати праці залежно від складності умов праці, важливості 

роботи в різноманітних її модифікаціях (асистент, консультант, керівник 

відділу, менеджер, директор тощо);  

– переважне застосування погодинної форми заробітної плати в різних 

її модифікаціях відповідно до контрактної форми трудової діяльності; 

– погодинна форма оплати праці як головна в зарубіжній практиці та 

відрядна, що є другорядною, мають багато найрізноманітніших способів 

застосування. Це, як правило, системи, що передбачають преміювання за 

якісні показники роботи; 

– пріоритет якісних показників підтверджується перевагою оплати 

розумової праці над фізичною; 

– використання нетрадиційних методів матеріального стимулювання 

трудового потенціалу: участь найманих працівників у розподілі прибутку, в 

успішному функціонуванні фірми, безоплатна передача акцій чи продаж їх за 

ціною, нижчою від ринкової, накопичення коштів на спеціальних рахунках 

[5].  

Мотивування працівників підприємств спрямоване на  задоволення їх 

потреб та досягнення цілей підприємства. Воно передбачає застосування 

відповідного мотиваційного механізму та моделі. Практика  мотиваційної 

діяльності на вітчизняних  підприємствах є недосконалою, про що свідчить 

обмежене використання стимулів  діяльності працівників, їх залежність від 

фінансово го стану підприємства, переважання матеріального стимулювання 

тощо.  

Таким чином, науково-обґрунтовані пропозиції в сфері організаційно-

економічного забезпечення мотивації праці повинні бути направлені, в першу 

чергу, на посилення прозорості системи мотивації та взаємозв'язку стратегії 

підприємства і системи винагороди, розробку індивідуальних програм 

мотивації для найбільш цінних співробітників, узгодженість цілей 

підприємства з потребами співробітників. 



67 

 

        Список використаних джерел : 

1. Бала Р. Д. Проблеми менеджменту персоналу / Бала Р. Д., Бала О.І. – 

Львів, 2011. – 210 с. 

2. Богацька Н. М. Значення мотивації праці персоналу для досягнення 

цілей  підприємства. /Богацька Н. М., Демчук І. О. [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим  доступу: http://www.rusnauka.com 

3. Кіндерманн Г. Теоретичні аспекти задоволення працівника 

роботою//Менеджмент та підприємництво в Україні: Збірник наукових 

праць. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. ‒ № 417. 

– Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. – С. 245-

249. 

4. Моделі систем мотивування праці [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://pidruchniki.com 

5. Полиця А.М. Стимулювання професійного розвитку працівників. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/  

6. Проблеми побудови системи мотивування працівників підприємства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/sekcia_4.pdf 

 

Сергієнко Т. 

Науковий керівник: Лозовський О.М., 

 к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В системі заходів реалізації економічної реформи особливе значення 

надається підвищенню рівня роботи з персоналом, постановці цієї роботи на 

міцний науковий фундамент, використанню накопиченого протягом багатьох 

років вітчизняного і закордонного досвіду. 

Успіхи ведучих західних фірм у забезпеченні високої якості продукції, її 

швидкого відновлення, зниженні витрат виробництва й інтеграції зусиль 

персоналу пов'язані з тим, що в них створені високоефективні системи 

управління кадрами. Різноманітні зовнішні фактори (об'єднання працівників 

у профспілки, урядові розпорядження і дії конкурентів) мають дуже сильний 

вплив на кадрову роботу керівництва фірм. Велике значення для ефективного 

управління кадрами має аналіз характеристик ринку робочої сили. 

Внутрівиробничі особливості підприємства, організації або фірми, такі, як 

поставлені цілі розвитку фірми, тенденції її управлінського стилю, 

конкретний характер розв'язуваних нею задач, специфіка робочих колективів 

і ін. також повинні прийматися в розрахунок для забезпечення ефективності 

управління кадрами. 

Вагомий внесок у вивчення теорії та практики реформування сфери 

кадрової політики внесли Бандур  С.І., Богиня  Д.П., Грішнова О.А., 

Гурне  В., Дмитренко Г.А., Дорогунцов  С.І., Магура М.І., Кібанов В.А., 

Козлова  О.В., Колот  А.М., Щокін Г.В. та інші.  

http://www.masters.donntu/
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Метою даного дослідження є аналіз теоретичних аспектів кадрової 

політики в сучасних умовах. 

Загальна концепція управління кадрами конкретизується через кадрову 

політику та кадрову роботу. Кадрова політика – це сукупність принципів, 

методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, 

розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її 

мотивації та стимулювання. Кадрова політика визначає генеральну лінію і 

принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. 

Розвиток суспільства, організації значною мірою визначається його кадровою 

політикою [1, c. 41]. 

Кадрова політика формується державою, керівними партіями та 

керівництвом підприємств i знаходить конкретне вираження у вигляді 

адміністративних і моральних норм поведінки людей у суспільстві, 

організації. В ринковій економіці істотно змінюється суть i принципи 

кадрової політики. Вона є усвідомленою i цілеспрямованою на створення 

високопрофесійного трудового колективу, який би сприяв розвитку 

організації та особистості. 

Основним завданням кадрової політики є: 

– своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і 

кількості відповідно дo стратегії розвитку організації; 

– створення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством 

прав і обов'язків громадян; 

– раціональне використання персоналу; 

– формування і підтримка ефективної роботи підприємства.  

Oднак, відбувається розвиток кризових ситуацій на підприємстві. Це 

виникає не тільки через сукупність внутрішніх проблем підприємства (низька 

продуктивність праці; висока плинність кадрів; дефіцит кваліфікованого 

персоналу; відсутність чіткого, раціонального розподілу функцій між 

працівниками, дублювання робіт; надлишкова чисельність персоналу, 

невідповідність його квалiфікаційної структури потребам підприємства; 

відсутність мотивації персоналу; відсутність ініціативи працівників; 

напружена емоційна атмосфера в колективі, пов'язана з високим числом 

конфліктних ситуацій тощо), але і зoвнішніх (розгортання світової 

фінансової кризи, погіршення ситуації на міжнародних та світових ринках 

тощо). Тому виникає необхідність проведення детального аналізу процесу 

формування та реалізації кадрової політики підприємства, яка повинна бути 

розрахована на тривалий термін і мати чітку спрямованість на вирішення 

проблем. Oскільки кадрова політика дозволяє вирішувати не тільки проблеми 

економічного характеру на підприємстві, але i є індикатором розвитку певної 

соціально-економічної системи, то це знаходить вiдображення у її видах, якi 

традиційно використовуються на підприємствах рiзних галузей та форм 

власності (рис. 1.1). 

Кожний із зазначених видів відображає методи i інструменти управлiння 

кадрами, проте останніми роками виникла гостра потреба у розробці 
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антикризової кадрової політики, яка б сприяла не тільки вирішенню 

нагальних потреб, але і включала комплекс превентивних заходiв щодо 

забезпечення кадрової безпеки підприємства. [2]. 

Антикризова кадрова політика в першу чергу, повинна бути направлена 

на професійне кадрове ядро, сукупні здатності працівників, які необхідні для 

того, щоб вибирати, виконувати й координувати дії підприємства. У кризовій 

ситуації кадрове ядро – це найбільш кваліфікована, стабільна, лояльна 

частина трудового колективу, цілі якої повністю ідентифіковані із цілями 

організації [4]. Тому, в цих умовах у процесі розробки антикризової кадрової 

політики необхідно враховувати наступні правила: 1) у процесі оптимізації та 

реструктуризації скорочувати  рівні управління, а не робочі місця; 2) 

періодично проводити переоцінку кадрової структури підприємства; 3) 

розробляти перспективи розвитку кадрової політики враховуючи 

нововведення; 4) проводити децентралізацію структури управління шляхом 

делегування повноважень, що дозволить забезпечити гнучкість процесу 

управління як на стратегічному, так і операційному рівнях; 5) формувати 

кадровий резерв працівників; 6) проведення роз'яснювальної роботи серед 

персоналу й ознайомлення його з відповідальністю за вчинення корупційних 

дій, одержання хабарів, поборів та контроль. 

Таким чином, управління персоналом є найважливішим аспектом у 

дiяльності пiдприємства, тому контроль персоналу, розробка гнучких схем 

мотивації працi, мoнiтoринг ринку праці, oбґрунтoване прийняття 

управлінських рішень – це важливi напрями проведення ефективної кадрoвої 

полiтики на підприємстві.  
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http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16984/1/241-Skibitska-393-394.pdf 
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СЕКЦІЯ 3 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Атаманенко К., Кашпрук М. 

Науковий керівник: Семенюк  І. Ю.,  

асистент кафедри менеджменту та адміністрування 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Вихід підприємств на міжнародні ринки, з одного боку, значно 

розширює можливості підприємств щодо збільшення доходів, а з іншого – 

зумовлює виникнення додаткових обмежень у сфері валютного, митного, 

податкового регулювання економіки тощо. Крім того, зовнішні і внутрішні 

умови ведення бізнесу не є сталими, а постійно змінюються. За таких умов 

стає необхідним розробка та вибір ефективної стратегії управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, яка б мала забезпечити 

впорядкованість, релевантність  інформаційних потоків, оптимізацію 

організаційної структури із метою підвищення ефективності 

зовнішньоторговельних операцій та досягнення стратегічних цілей 

господарювання [1]. 

Дослідженню питання стратегічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств присвячені праці таких 

відомих вчених як, С. Бай, О. Баула, О. Віханський, І. Волкова, В. Геєць, О. 

Гудзинський, Л. Довгань, Ю. Каракай, О. Коренков, Т. Кравченко, М. 

Стефаненко, Г. Шульга. 

Успішне функціонування підприємства, яке здійснює 

зовнішньоекономічні операції, неможливе без формування ефективної 

стратегії його розвитку [2]. Ефективна система стратегічного управління у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності дозволяє виявити загрози й 

можливості зовнішнього середовища, діагностувати сильні сторони і 

проблеми підприємства та на цій основі поставити адекватні й більш якісні 

цілі розвитку. 

Водночас, стратегічно орієнтовані підприємства, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, отримують важливі переваги: 

- зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, також 

чинників «невизначеності майбутнього»; 

- створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що є 

схильними до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей; 

- забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій із 

реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, 

контролю та аналізу [3]. 
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Крім того, підприємства, які мають ефективну стратегію управління в 

сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності, можуть вільно 

пристосуватись до ліквідації кордонів та уніфікації стандартів виробництва. 

Але, при наявності браку наявних ресурсів, еволюція більшої частини 

реального сектору економіки, є неможливою, і з’являється загроза їх 

зникнення. У зв’язку з цим, важливим є втручання держави у визначенні 

галузей економіки, які потребують захисту від відкритого ринку і потужної 

конкуренції [3]. 

Таким чином, стратегія управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства виступає важливим інструментом як досягнення цілей при 

виході на зовнішній ринок, так і ефективного використання виробничого 

потенціалу.  

Список використаних джерел: 
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Мазуренко Р.,  Свічкар Ю. 

Науковий керівник: Махначова Н. М., 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПРИЧИНИ ТА 

НАСЛІДКИ 
Перехід України до ринкової економіки, лібералізація та активізація 

зовнішньоекономічних зв’язків, посилення міграції спричинили чимало 

нових процесів, які часом мають негативні наслідки. До останніх належить, 

зокрема, зростання рівня економічної злочинності, яка перешкоджає 

розвитку виробництва, поглинає інвестиційні ресурси, стимулює інфляцію, 

зменшує надходження до державного бюджету. Серед економічних злочинів 

найбільшу загрозу розвиткові економіки становить контрабанда, що є 

кримінальним правопорушенням та порушення митних правил, що є 

адміністративним правопорушенням. 

Питання застосування адміністративних стягнень за порушення митного 

законодавства висвітлювались у наукових роботах таких учених-

адміністративістів: Ю.П. Битяка, С.В. Ващенка, С.Т. Гончарука, І.П. 

Голосніченка, Д.П. Калаянова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.І. 

Остапенка, М.М. Тищенко Н.В. Хорощак. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625528
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Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення 

причин та наслідків порушення митного законодавства. 

Сучасне митне законодавство набуває принципово нової ролі, основні 

акценти характеристики якого зміщуються від суто контрольних і фіскальних 

до регулятивних і правозахисних. Традиційно митна галузь сприймається як 

сукупність правових норм, що регламентують структуру й діяльність митних 

органів, їхніх посадових осіб і відбивають особливості функціонування 

всього апарату митної служби, а найчастіше головним напрямом мають 

охорону економічних інтересів держави в цілому. Функції, пов’язані із 

забезпеченням прав, свобод та інтересів особи, сприймаються як другорядні 

[1, с. 76].  

За своєю правовою природою порушення митних правил – це 

адміністративні правопорушення, що дає змогу стверджувати про те, що 

відповідальність за порушення митних правил є адміністративною 

відповідальністю. Крім того, найбільш поширеним аргументом регулювання 

сфери митної справи нормами адміністративного права є посилання на ст.458 

Митного Кодексу України, яка встановлює, по-перше, що порушення митних 

правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, 

винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на 

встановлений цим кодексом та іншими актами законодавства України 

порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам 

для проведення митного контролю та митного оформлення, а також 

здійснення операцій із товарами, що перебувають під митним контролем або 

контроль за якими покладено на митні органи митним кодексом чи іншими 

законами України, і за які кодексом передбачена адміністративна 

відповідальність (ч.1 ст.458), і, по-друге, закріплює адміністративну 

відповідальність за правопорушення, передбачені цим кодексом, яка настає в 

разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну 

відповідальність (ч.2 цієї ж статті) [4, с. 236]. 

Суб'єктами адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого 

правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних 

правил підприємствами - посадові особи цих підприємств [2, с. 35].  

Відповідно до ст. 461 Митного Кодексу України за порушення митних 

правил можуть бути накладені виключно такі адміністративні стягнення як 

попередження, штраф, конфіскація товарів, транспортних засобів. При цьому 

попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основні 

адміністративні стягнення за порушення митних правил, а конфіскація може 

застосовуватися як основне і як додаткове адміністративне стягнення. 

Порушеннями митних правил, визначені в статтях 468-485 Митного 

Кодексу України 

 порушення режиму зони митного контролю; 
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 неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не 

закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під 

митним контролем; 

 недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх 

без дозволу органу доходів і зборів або втрата; 

 порушення порядку проходження митного контролю в зонах 

(коридорах) спрощеного митного контролю; 

 недекларування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення; 

 пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових 

та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання; 

 перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в доступі до 

товарів, транспортних засобів, документів; 

 неподання органу доходів і зборів звітності щодо товарів, які 

перебувають під митним контролем; 

 переміщення товарів через митний кордон України з порушенням 

прав інтелектуальної власності; 

 порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів 

на територію вільної митної зони, вивезення товарів за межі цієї території 

та/або встановленого законодавством порядку проведення операцій з 

товарами, поміщеними в режим вільної митної зони; 

 порушення порядку зберігання товарів на митних складах та 

здійснення операцій із цими товарами; 

 порушення порядку або строків розпорядження товарами, 

розміщеними у магазині безмитної торгівлі; 

 порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів; 

 перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення 

товарів; 

 переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем; 

 переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний 

кордон України з приховуванням від митного контролю; 

 зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю; 

 дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних 

платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані 

на ухилення від сплати митних платежів [3]. 

Таким чином, інтеграція до системи світових господарських зв’язків, які 

формуються й реалізуються на ринкових засадах, об’єктивно створює умови 

для оптимального розміщення ресурсів, зростання ефективності 
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національного виробництва, розв’язання соціально-економічних проблем. 

Проте вона потребує контролю за порушеннями митних правил та обсягів 

переміщення товарів контрабандним шляхом. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК  ПОТЕНЦІАЛ  

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ 

Позитивні показники, включаючи Індикатор світосвітової перспективи 

СОТ, вказують на посилення зростання торгівлі у першій половині 2017 

року, однак політичні потрясіння можуть легко підірвати позитивні останні 

тенденції. Несподівана інфляція може змусити центральні банки посилити 

монетарну політику швидше, ніж вони хотіли б, підрив економічного 

зростання та торгівлі в короткостроковій перспективі. Інші фактори, такі як 

невизначеність, спровокована виведенням Сполученого Королівства з 

Європейського Союзу, потенційно можуть мати ефект. Тим часом, 

можливість збільшення застосування обмежувальної торгової політики може 

вплинути на попит на попит та інвестиції та скорочення економічного 

зростання протягом середньо-довгострокового періоду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  До проблем міжнародної торгівлі 

звертаються багато економістів, а саме  Алексєєва Т. І., Дахно І. І., 

Крилова Н. В, Макаринська О. В, Максимонько О. Т., Мельник Т. М., Мокій  

А. І., Новикова М. В. , Шпак В. І., Чириченко Ю.В., Яковлєв Ю. П.  

Метою статті є виявлення тенденцій міжнародної  торгівлі. 

Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці 

вітчизняних та іноземних дослідників, матеріали періодичних видань, 

Internet-ресурси та аналітичні матеріали. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи тенденції розвитку міжнародної 

торгівлі звернімося до аналітичного дослідження СОТ «World Trade Statistical 

Review 2017» [1] СОТ прогнозує, що в 2017 році світова торгівля 

збільшиться на 2,4%; однак, оскільки глибока невизначеність щодо 
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короткострокових економічних та політичних подій піднімає прогнозований 

ризик, ця цифра знаходиться в діапазоні від 1,8% до 3,6%. У 2018 році СОТ 

прогнозує зростання торгівлі на рівні від 2,1% до 4%. 

Генеральний директор СОТ Роберто Азево заявляє, що слабке зростання 

світової торгівлі за останні кілька років багато в чому відображає постійну 

слабкість світової економіки. Торгівля має потенціал для зміцнення 

глобального зростання, якщо рух товарів та надання послуг через кордони 

залишається в основному без обмежень, однак, якщо політики намагаються 

звернутися до роботи втрати в домашніх умовах з суворими обмеженнями на 

імпорт, торгівля не може сприяти зростанню і навіть може стати перешкодою 

для відновлення. 

Більш перспективні прогнози Світової організації торгівлі на 2017 та 

2018 роки базуються на певних припущеннях, і існує значний ризик 

зменшення експансії, що не відповідає цим прогнозам. Досягнення цих 

темпів зростання в значній мірі залежить від розширення світового ВВП у 

відповідності з прогнозами 2,7% цього року та 2,8% у наступному році. Хоча 

існують розумні очікування щодо такого зростання, розширення за цим 

напрямком буде значним поліпшенням зростання обсягів ВВП на 2,3% в 2016 

році.  

Згідно аналітичних даних у 2016 році слабкий приріст торгівлі лише на 

1,3% частково пояснювався циклічними факторами, оскільки економічна 

діяльність сповільнилась на всій плані, але це також відображало глибші 

структурні зміни у взаємозв'язку між обсягами торгівлі та економікою. 

Найбільш торгово-інтенсивні компоненти світового попиту були особливо 

слабкими в минулому році, коли інвестиційні витрати скоротилися в 

Сполучених Штатах, і Китай продовжував балансувати свою економіку від 

інвестицій та до споживання, послаблюючи імпортний попит.  

Відновлення світової торгівлі цього року і наступного року базується на 

очікуваному зростанні світового реального ВВП за ринковим обмінним 

курсом на рівні 2,7% в 2017 році та 2,8% у 2018 році [2]. Ця оцінка ВВП 

передбачає, що розвинені економіки підтримують в цілому експансивну 

грошово-фіскальну політику та що розвиваються економіка продовжує 

виникати з їх недавнього уповільнення. Слід зазначити, що СОТ не виробляє 

власний прогноз ВВП, а скоріше використовує консенсусні оцінки на основі 

різних джерел, включаючи Міжнародний валютний фонд, Організацію 

економічного співробітництва та розвитку та Організацію Об'єднаних Націй, 

серед інших.  

Історично, обсяги світової торгівлі товарами, як правило, зросли 

приблизно в 1,5 рази швидше світового виробництва, хоча в 1990-х роках 

вона зросла вдвічі швидше. Проте після фінансової кризи співвідношення 

зростання торгівлі з темпом зростання ВВП скоротилося приблизно до 1: 1. 

Минулого року вперше з 2001 року зазначено, що це співвідношення впало 

нижче 1, до співвідношення 0,6: 1. Очікується, що співвідношення частково 

відновиться в 2017 році, але це залишається причиною для занепокоєння.  
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Інтенсивність імпорту може з часом змінюватися з наслідками для 

світової торгівлі. Наприклад, вміст імпорту китайських інвестиційних витрат 

знизився з приблизно 30% у 2004 році до 18% у 2014 році, оскільки Китай 

виробляв проміжні товари на внутрішньому ринку. Тим часом імпортний 

вміст німецьких інвестицій з 1995 по 2014 рр. Зріс з 24% до 38% [4]. Ці зміни 

могли б призвести до зміни географічного розподілу торгівлі, з посиленням 

торгівлі в Європі та слабкішою торгівлею в Азії. Очікується також, що низькі 

ціни на нафту зменшать інвестиції в енергетичний сектор, що, ймовірно, 

сприяло б слабкості імпорту в регіонах, що експортують ресурси, у 2016 

році. 

Надзвичайно низький ріст обсягів торгівлі товарами в світі в 2016 році 

склав 1,3%, що стало результатом ряду факторів ризику, що збігаються 

протягом року. Ці показники вважають імпорт як розвинутих, так і країн, що 

розвиваються, хоча останні постраждали. 

Економіка країн, що розвиваються, першого кварталу зазнала різкого 

падіння імпорту на 3%, що еквівалентно річному зниженню на 11,6%, але 

зростання відбулося у другій чверті, а втрати відшкодовувались до кінця 

року. Тим часом імпорт розвинених країн продовжував зростати, але 

скорочувався. Слабкість імпорту відображалася на стороні експорту в умовах 

повільного зростання постачань як з розвинених, так і країн, що 

розвиваються.  

За рік імпорт розвинутих країн зріс на 2,0%, а країни з економіки, що 

розвиваються, стагнації становили 0,2%. Експорт зафіксував скромне 

зростання як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються, у 

першому - 1,4%, в останні - на 1,3% [3].  

Географічні регіони були різними ступенями впливу падіння торгівлі у 

2016 році . Перший квартал характеризувався фінансовими потрясіннями, які 

постраждали в Китаї та регіональних торговельних партнерах, оскільки 

побоювання економічної важкості та девальвації валюти зросли. Азіатський 

імпорт зменшився в першому кварталі, але падіння виявилося недовговічним, 

і в кінцевому рахунку в Азії в кінцевому підсумку спостерігався ріст 2,0%.  

Зниження імпорту Південної Америки та інших регіонів (включаючи 

Африку, Близький Схід та Співдружність Незалежних Держав) було більш 

стійким та більш стійким, переважно за рахунок низьких товарних цін. 

Значна частина падіння Південної Америки була пов'язана з Бразилією, яка 

залишалася вдалою в умовах серйозного спаду. Тим часом, експорт та імпорт 

Європи зростали швидше, ніж Північна Америка, яка з початку 2015 року 

була в основному рівною. 

Отже, глобальний економічний ріст був незбалансований з моменту 

фінансової кризи, але вперше за кілька років всі по всіх  регіонах світової 

економіки спостерігається  підйом у 2017 році. Це може посилити зростання 

та забезпечити додатковий приріст торгівлі.  
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Супрун С. 

к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносин 

        Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю сучасного підприємства 

зумовлює необхідність побудови цілісної концепції, що дасть змогу на 

підставі об’єктивної і суб’єктивної інформації приймати оптимальні та 

реальні рішення, які сприятимуть підвищенню ефективності 

функціонування підприємства. На сьогодні, у більшості наукових 

досліджень основна увага приділяється визначенню організаційно-

економічних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

підприємствами, ролі державного регулювання цього процесу та напрями її 

децентралізації. Разом з тим, комплексне дослідження процесу управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та проблеми забезпечення 

системи моніторингу ЗЕД вітчизняних підприємств створюють поле для 

окремого  наукового пошуку й подальшого теоретичного та методичного 

вивчення і узагальнення. 

Опрацювання джерел [1-6], свідчить - зовнішньоекономічна діяльність 

(ЗЕД) як економічна категорія досить широко висвітлює, пов’язані із 

здійсненням міжнародного бізнесу, функції виробничих структур, основною 

правовою формою реалізації якої є зовнішньоекономічний договір. Крім 

того, зовнішньоекономічна діяльність є сферою господарської діяльності, 

пов’язаною з міжнародною виробничою і науково-технічною кооперацією, 

експортом та імпортом продукції та виходом підприємства на обрані 

зовнішні ринки [3, с. 118]. 

Під моніторингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства слід 

розуміти спеціально організоване систематичне і безупинне спостереження 

за зовнішньоторговельними операціями об’єкта. Тобто система такого 

моніторингу розглядається як інформаційна модель, яка об’єднує 

стратегічний облік, стратегічне планування, стратегічний аналіз і контроль із 

метою ефективного забезпечення інформацією для прийняття управлінських 
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рішень. До основних завдань моніторингу ЗЕД входить систематичний 

контроль за здійсненням зовнішньоторговельних операцій.  

Для формування ефективної системи моніторингу ЗЕД підприємств 

враховувати наступні фактори: 

- забезпечення якості продукції та ефективність управління вітчизняним 

підприємством повинно відповідати міжнародним стандартам й 

загальноприйнятій міжнародній практиці;  

- для забезпечення ефективної роботи підприємству необхідно 

займатися зовнішньоекономічною діяльністю на регулярній основі для того, 

щоб не втрачати вже досягнутих успіхів у цій діяльності та високої якості 

продукції на рівні світових стандартів; 

- ЗЕД вимагає від керівників підприємств концентрувати свої ресурси, 

ставити конкретні та практично досяжні цілі. Серед таких цілей: досягнення 

певної якості продукції, захоплення певної частки світового ринку, 

співробітництво з конкретними закордонними партнерами тощо; 

- у порівнянні з роботою на внутрішньому ринку ЗЕД вимагає більших 

організаційно-комерційних витрат, але й приносить більше доходів, та 

валютної виручки. 

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність є економічною 

категорією, яка висвітлює відповідні, пов’язані із здійсненням міжнародного 

бізнесу, а також функції виробничих структур, правовою формою реалізації 

якої є зовнішньоекономічний контракт. А формування системи моніторингу 

ЗЕД має бути направлене на забезпечення аналітичної роботи, планування і 

контролю міжнародних бізнес-процесів та своєчасного виявлення та 

усунення вузьких місць в процесі ЗЕД. Варто зауважити, що моніторинг ЗЕД 

не обмежується здійсненням спостереженням за міжнародними операціями, 

він  по своїй суті є ефективною координуючою системою забезпечення 

взаємозв’язку між формуванням інформаційної бази, аналізом, плануванням 

та внутрішнім контролем. Оскільки моніторинг ЗЕД є невід’ємною 

складовою загальної системи управління підприємством, то така система має 

включати систему відповідних показників, які найбільш повно відображають 

вплив кількісних факторів на рівень ефективності ЗЕД та дозволяють 

виявити резерви підвищення її економічної ефективності. 
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СЕКЦІЯ 4 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО ТА  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Дяченко О.,  Іванчук Д. 

Науковий керівник: Боковець  В. В.,  

д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РЕКРЕАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПЕРЕДУМОВИ 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 

Індустрія туризму в сучасних умовах є однією з найбільших, 

високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки більшості 

розвинутих країн світу. В цих країнах розвиток туризму забезпечує ввезення 

іноземної валюти, розширення міжкультурних зав’язків, сприяє зайнятості 

місцевого населення. Туризм в Україні в останні два десятиліття мав стійку 

тенденцію до сталого розвитку, що характеризувалось збільшенням обсягів 

внутрішніх, в’їзних та виїзних туристських потоків, розбудовою об’єктів 

вітчизняної туристичної інфраструктури. Рушійним фактором зростання 

туризму в Україні стало проведення фінальної частини чемпіонату Європи з 

футболу у 2012 році [3, с.15]. 

Мета даної тези полягає у висвітленні передумов формування і розвитку 

рекреаційного менеджменту у сфері туризмі. Серед вітчизняних вчених, які 

розглядали питання вдосконалення сфер рекреації, відпочинку та 

оздоровлення, слід виділити таких діячів, як А.Мерзляк, О.Соловйова, 

Н.Яцук, Ю.Мігущенко, Н.Мікула, Н.Станасюк, Л.Дяченко, М.Мельник, 

В.Павлов, В.Стоян та інші [4, c.115]. 

Однак події останніх років призвели до створення в Україні складної 

геополітичної та внутрішньої соціально-економічної і суспільнополітичної 

ситуації яка характеризується хаотизацією національної економіки та спадом 

основних економічних показників, зниженням життєвого рівня населення, 

погіршенням криміногенної обстановки та багато іншим. Все це самим 

негативним чином вплинуло як на зміну структури так і в цілому на суттєве 



80 

 

зниження попиту на послуги виїзного та в’їзного туризму. На думку 

експертів, традиційний туристичний бізнес буде знаходитись в 

довготривалому кризовому стані ще й по причині активного провадження 

альтернативних посередницьких каналів формування і реалізації 

туристичних продуктів, завдяки широкому використанню інтернет-

технологій [2, с.57]. 

Зазначені тенденції змушують як науковців так і практиків знаходити 

нові підходи до організації і управління підприємницькою діяльністю у сфері 

послуг. Так стратегічним пріоритетом української економіки фахівцями в 

останній час було справедливо визначено активізацію розвитку внутрішнього 

туризму. Однак при цьому слід мати на увазі, що туризм (за виключенням 

ділового туризму) є тільки одним з форм організації відпочинку і дозвілля 

громадян. Потреба людини у відпочинку, або в широкому сенсі потреба у 

рекреації, є фізіологічною, об’єктивною, а отже безпосередньо не залежить 

від ринкових катаклізмів і турбулентності середовища і тільки може 

вплинути на характер та структуру попиту на рекреаційні послуги. Тому 

перспективним джерелом формування пропозиції на ринку рекреаційних 

послуг в Україні повинен стати не тільки внутрішній туризм але й ближній 

туризм і широка організація підприємницькими структурами рекреаційної 

діяльності громадян в місцях їх постійного проживання [1, с. 110]. 

Таким чином можна надати нове трактування активної рекреації як 

сукупності явищ і відносин, що виникають в процесі використання вільного 

часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної та культурнорозважальної 

діяльності людей на спеціалізованих територіях чи об’єктах, що знаходяться 

як в населеному пункті, що є місцем їх постійного проживання так і поза 

ним. Отже, в основі рекреаційного бізнесу може бути більш широке 

різноманіття видів комерційної рекреаційної діяльності, що здійснюються 

відповідними підприємствами і організаціями, які в свою чергу слід вважати 

суб’єктами рекреаційного менеджменту. 

До суб’єктів рекреаційного менеджменту можна віднести такі 

організації [1, с. 98]:  

Туристичні оператори, туристичні агенти та інші організаційні форми 

туристичного посередництва . 

-  Організації самодіяльного туризму.   

-  Організатори послуг полювання та рибалки. 

-  Круїзні компанії.  

-  Екскурсійні підприємства.  

-  Санаторії, курортні готелі та інші курортні заклади.  

-  Дитячі оздоровчі табори та рекреаційні комплекси для заміського 

відпочинку.  

-  Організації, що є операторами рекреаційних парків (тематичних, 

національних, зоологічних, міських), ботанічних садів, організованих місць 

для пікніку та ін.  

-  Акваріуми, дельфінарії, іподроми та організатори прогулянок на конях.  
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-  Організатори пляжів та інших послуг на акваторії водоймищ.  

-  Аквапарки, басейни, банні та спакомплекси, велнесцентри.  

-  Фітнесцентри та мережі фітнесклубів.  

-  Торговельнорозважальні комплекси.  

-  Організатори послуг з настільного тенісу, боулінгу, більярду та ін. 

-  Гірськолижні комплекси, організатори льодових катків та лижних гірок.  

-  Організатори послуг з інших форм фізичної рекреації (прогулянки на 

велосипедах та сигвеях, роледроми, скейт та bmx парки, квадроцикли, 

картинг та мотузочні парки, пейнтбол та лазерні війни, вейкбордінг, 

вейксерфінг та інші екстремальні послуги на воді).  

-  Ігрові клуби, організатори анімаційної та інших форм культурнодозвіллєвої 

діяльності.  

Активізація діяльності суб’єктів рекреаційного менеджменту, 

формування та пропозиція конкурентоспроможного та якісного 

рекреаційного продукту може безпосередньо впливати на економіку регіону 

через збільшення споживання рекреаційних послуг. Мультиплікаційний  

ефект від комерціалізованої рекреації може проявлятись у збільшенні попиту 

на транспорт, зв’язок, готельне і ресторанне господарство, роздрібну 

торгівлю, харчову промисловість, фінанси і страхування, у створенні 

додаткових робочих місць на постійній та сезонній основі [5, с. 214]. Регіон 

може отримувати додаткові вигоди від притоку капіталу, зокрема вкладень 

коштів у розвиток рекреаційної інфраструктури регіону вітчизняними та 

іноземними інвесторами [4, с. 5]. 

 Зважаючи на це, стає необхідним відповідна активізація наукової 

діяльності в царині рекреаційного менеджменту та підготовки професійних 

кадрів для визначених організацій. В Україні така робота знаходиться ще не 

на належному рівні, а при підготовці кадрів та вибору наукової проблематики 

переважає ресурсно-геогерафічний підхід. Слід вважати корисним для 

вітчизняних науковців і практиків організацію вивчення досвіду щодо 

професійної підготовки на проблематики наукових досліджень у сфері 

рекреаційного менеджменту в провідних навчальних закладах країн світу 

(наприклад, в Аризонському державному університеті на факультеті 

рекреаційного менеджменту і туризму, в Каліфорнійському державному 

університеті на факультеті рекреаційного адміністрування і дозвілля, Нью-

Хемпширському університеті на факультеті рекреаційного менеджменту і 

політики). 
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Вінницький торговельно-економічний інститут 

КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ 

Будь-яка організація у відкритому демократичному суспільстві 

знаходиться під пильною увагою громадськості. І увага ця особливо 

загострюється під час криз, які становлять загрозу основним інтересам й 

репутації організації, уряду чи держави, потребують негайного реагування й 

застосування нетрадиційних засобів врегулювання, суттєво змінюють 

ситуацію, нормальний хід життя суспільства й відносини між учасниками 

конфлікту, привертають увагу ЗМІ і визначають інформаційний порядок 

денний. Проблематика корпоративних комунікацій багатогранна, відносно 

нова для нашого суспільства й недостатньо досліджена наукою. У зв’язку з 

тим, що корпоративні комунікації перебувають на «перетині» таких наук, як 

теорія комунікації, зв’язки з громадськістю, менеджмент, соціологія та інші, 

вони потребують комплексних досліджень за участю фахівців різного 

профілю.  

Кризові стратегії досліджувалися такими провідними фахівцями з 

кризових комунікацій як С. Блек, В. Бенуа, Т. Кумбс, Т. Лібаер. Проблема 

специфіки кризи та кризового менеджменту у сфері зв’язків з громадськістю 

висвітлювалася у працях вітчизняних вчених та науковців близького 

зарубіжжя – Г. Почепцова, В. Королька, В. Мойсеєва, О. Запорожець, М. 

Гундаріна та ін. 

 Взаємодія організацій і державних інститутів із громадськістю і ЗМІ під 

час криз має назву «кризові комунікації». Мета кризових комунікацій  

захист учасників кризи від загроз для їхньої репутації, а іноді  для 

подальшого існування. Розробки у галузі теорії зв’язків із громадськістю 

визначають кризові комунікації як обмін інформацією між владними 

структурами, організаціями, ЗМІ й іншими зацікавленими особами та 

групами до, під час і після кризи, як розповсюдження організацією через ЗМІ 

повідомлень для громадськості про кризу [1]. 

Характерними проблемами комунікацій в умовах кризи є різке 

скорочення кількості параметрів, які піддаються контролю, зростання ролі 

інформації через відсутність чіткої та зрозумілої інтерпретації подій, утрата 

довіри до офіційних каналів комунікації, розірвання інформаційних потоків, 
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їх нездатність виконувати свої постійні функції і створення власних систем 

забезпечення життєдіяльності й безпеки [2, 504-506].  

Вирішальними вважаються двадцять чотири години після виникнення 

кризи. За цей час організація повинна надати засобам масової інформації 

найбільш повні дані про події та їх причину, чітко сформулювати позицію та 

бачення ситуації та інформувати громадськість про заходи, котрі вживаються 

для мінімізації наслідків кризи. 

Комунікації під час кризи складаються з кризових стратегій в 

інформаційному просторі, спрямованих на захист іміджу організації. Від 

того, яку стратегію вибере організація, як поводитиме себе в умовах кризи, 

залежатиме ставлення до неї в майбутньому. Непрофесійні дії не тільки 

впливатимуть на репутацію організації, а й можуть завдати їй значних 

матеріальних збитків або повного розорення. Отже, в умовах кризи надто 

важливо діяти розумно і водночас відверто, чесно говорити зі своєю 

громадськістю, у тому числі й співпрацюючи із засобами масової інформації. 

Під час кризи основними функціями ЗМІ є встановлення порядку 

денного, інформаційне забезпечення в оперативному режимі, маніпулювання 

і контроль громадської думки через формування стереотипного мислення. 

Фахівці виокремлюють також такі функції ЗМІ, як інформаційна, де мас-

медіа виступають носіями інтересів та прав людей на володіння повною 

інформацією; оцінювальна, де ЗМІ у наявному вигляді формують уявлення 

людей щодо масштабів та значущості катастрофи і надзвичайної події; 

емоційна - преса через вираження емоцій та переживань людей в умовах 

надзвичайної ситуації формує масове ставлення до події як до катастрофи [2]. 

Серед обов’язкових дій у кризовій ситуації фахівці вказують 

централізацію потоку інформації, залучення вищого керівництва організації 

до врегулювання кризи, інформування насамперед про погані новини, 

визнання ймовірності найгіршого варіанта розвитку ситуації, врахування 

громадської думки стосовно інформації, якій слід приділити увагу під час 

кризи, дотримання твердої позиції щодо повідомлень, призначених для 

розголошення (оприлюднення) в ЗМІ тощо [3].  

Для кризових комунікацій характерним елементом стає не тільки 

дефіцит інформації, а й утрата довіри до джерел інформації [10, 506]. 

Особлива роль у корпоративних комунікаціях відводиться першим особам в 

організації, оскільки в період кризи активність керівників має набагато 

більше значення, ніж у звичайних умовах. Послідовність у заявах і оцінках - 

важливий принцип у період тотальної недовіри. Керівник у кризу стає 

основним ньюсмейкером, гарантом репутації і рупором для політики 

компанії. В умовах, коли довіра до структур, органів влади, джерел 

інформації різко знижується, тобто підривається віра в авторитети і падає 

ефективність традиційних комунікаційних каналів, на перший план виходить 

фактор особистого спілкування та персональних виступів керівника. Так, 

персональна репутація лідера підтримує корпоративну. 
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Успіх комунікації в умовах кризи зумовлений трьома ключовими 

факторами: наявністю плану комунікацій як складника загального плану 

подолання кризи; формування спеціальної команди для боротьби з кризою, 

якщо вона виникла; використання однієї людини, що буде виконувати 

функцію спілкування зі ЗМІ, протягом всієї кризи [3].  

На основі аналізу кризових стратегій можна сформулювати такі 

рекомендації щодо підвищення ефективності корпоративних кризових 

комунікацій: 

  прес-служби та підрозділи зв’язків із громадськістю повинні 

дотримуватися у своїй діяльності основних принципів: відкритість і 

оперативність у поширенні інформації, формування інформа ційного порядку 

денного, оголошення та реалізація чітко визначеного плану дій, підтримання 

постійної комунікації з громадськістю й засобами масової інформації;  

 сенсом діяльності прес-служб має бути не просте реагування на 

розвиток кризи, а розробка стратегії її стримування та випередження;  

 організації повинні мати готовий антикризовий план, який передбачає 

створення команди кризового управління;  

 маючи готовий антикризовий план із переліком можливих ризиків, 

прес-служби організацій повинні проводити роботу з підготовки очікувань 

громадськості перед подіями, які можуть викликати негативну реакцію та 

резонанс; 

 під час виникнення кризи організації мають зайняти чітку, 

недвозначну позицію; залучити до активних дій вище керівництво; 

організувати присутність на місці події представників масової інформації;  

Отже, основним принципом кризової комунікації є чесність і 

відкритість. Під час кризи спілкування організації з громадськістю повинне 

базуватися на оперативному поширенні інформації, яка відповідає 

очікуванням та вимогам аудиторії, враховує специфіку і самої ситуації, і 

поведінку ЗМІ. Основними складниками успішного управління кризами є 

оперативне та координоване поширення через ЗМІ максимально достовірної 

інформації про ситуацію, врахування потреб і почуттів громадськості, 

завоювання довіри аудиторії шляхом створення іміджу чесності, відкритості, 

рішучості, турботливості, переконання у своєчасності й ефективності заходів 

щодо подолання кризи. 
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Мотуз А 

Науковий керівник: Боковець В.В., д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ В РОБОТІ МЕНЕДЖЕРА ТУРИЗМУ 

Спілкування є дуже важливим в житті будь-кого, адже його відсутність 

може деформувати особистість людини. Багато з нас думають,що вони 

вміють спілкуватися, але як доводить практика, то ефективно це роблять 

далеко не всі,навіть ті ж самі керівники і менеджери. Хоча більшу частину 

свого часу управлінець має витрачати саме на спілкування. 

Актуальність даної теми полягає в тому,що спілкування є запорукою 

успіху будь-якого менеджера, а донести правильно інформацію до споживача 

– найголовніша умова ефективної роботи, яка приноситиме прибуток і 

задоволення. 

Для того, щоб якісно обслуговувати споживачів в туристичні фірмі 

менеджеру необхідно гарно володіти мистецтвом слова, вміти викласти так 

інформацію та матеріал, щоб вони захоплювали і зацікавили клієнта купити 

путівку і скоріше відправитись на відпочинок. 

Усі люди дуже різні, але менеджер  повинен знайти підхід до кожного 

клієнта,який бажає відправитись у подорож і запропонувати саме той 

продукт, який цікавить туриста, а не щось інше. Взагалі, сприйняття 

інформації формується на звуковому і зоровому рядах. Зоровий полягає в 

тому, що менеджер туризму повинен продемонструвати туристичну путівку 

візуально, щоб клієнт зрозумів, що слова співпадають з реальністю. До 

прикладу можна взяти готель. Чути про характеристику засобу розміщення, в 

якому перебуватиме турист це одна річ, а інша все ж побачити усю велич і 

вишуканість даного закладу, але в свою чергу це також повинно вміло 

супроводжуватись не нав’язливим коментарем [4, c. 345]. 

Звуковий рядом є сам менеджер та його вміння спілкуватися. Для 

кожного споживача він виступає в різних ролях: 

1) інформатор, який доносить інформацію про обслуговування, умови 

співробітництва і не виражає власної думки стосовно сказаного; 

2) коментатор – менеджер розповідає про конкретні факти та явища, що їх 

зумовили; 

3) співрозмовник – коли клієнт і менеджер обмінюються думками;в цій ролі 

для повідомлення інформації використовується форма «запитання-відповідь» 

і таким чином враховується реакція споживача на певні погляди; 

4) радник – окремі факти або явища будують розмову між менеджером і 

туристом у вигляді рекомендацій та порад [1, c. 25]. 

Ораторська майстерність менеджера туризму проявляється в культурі 

мови. При розмові з клієнтом вислови повинні бути точними, але в той же 

час образними, велику увагу слід звернути на їх грамотність та логічність. 

Цього всього можна досягти шляхом вдалого поєднання епітетів, порівнянь, 

метафор, цитат тощо. Висококваліфікований менеджер повинен заздалегідь 
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продумувати способи викладення своїх думок під час спілкування та 

підбирати потрібні слова, вирази [2, c. 471]. 

 

Діловий етикет у туризмі відіграє головну роль. Дуже важливо, щоб на 

підприємстві був встановлений порядок поведінки співробітників між собою 

та з самими клієнтами. 

Початок ділового спілкування менеджера з клієнтом розпочинається з 

визначення цілей розмови. Цілі, які формує менеджер туризму є різними: 

отримати певну інформацію, переконати купити туристичну путівку, 

підписати ту чи іншу угоду, вирішити спірне питання тощо. Тому, щоб 

вибрати тактику спілкування з туристом потрібно чітко розуміти поставлені 

цілі [5]. 

Прибуток і розвиток туристичного підприємства прямо залежить від 

менеджерів, які там працюють.  Для успішної діяльності туристичної фірми 

менеджеру необхідно оволодіти майстерністю красномовства і риторики, 

слідкувати за своєю дикцією, вимовою та інтонацією. Потрібно постійно 

вдосконалювати себе, своє мовлення. Вміння слухати свого співрозмовника, 

виявляти інтерес до почутого для менеджера туризму має величезне 

значення. Адже клієнту важливо бачити, що його слухають і це справляє 

гарне враження про самого менеджера, а також вплине на ефективну 

діяльність туристичного підприємства [3, c. 110]. 

Отже, щоб бути успішним менеджером необхідно бути 

комунікабельним і володіти мистецтвом слова. Для цього щоденного 

спілкування замало, тому необхідно поповнювати свій словниковий запас, 

удосконалювати свою вимову, бути своєрідним психологом, який 

розумітиметься на психології кожного свого клієнта, що бажає відправитись 

у подорож на відпочинок саме з вашою допомогою. 
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 Осаволюк І. 

Науковий керівник: Боковець В. В.,  

д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування 
Вінницький торговельний-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ В МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ НА 

ПІДПРИЄМТСВІ 

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. 

Питанням управління комунікаційними процесами та визначенням місця 

комунікацій у системі управління підприємством присвячені праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких, як: Д. Аакер, Дж. Бернет, Б. Берле-

сон, 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 [4]. 

Комунікація є аспектом соціальної взаємодії, загальною 

характеристикою будь-якої діяльності, включаючи управлінську.  

Дослідження свідчать, що менеджери 50-90% робочого часу витрачають 

на комунікаційні процеси. Керівники різних рівнів займаються цим постійно, 

щоб реалізувати свою роль у міжособистісних відносинах, інформаційному 

обміні, в процесах прийняття рішень, в плануванні, організації, мотивації й 

контролі. Дивлячись на те, що обмін інформацією входить до всіх видів 

управлінської діяльності, комунікацію називають процесом, який поєднує 

частини підприємства в одне ціле. Якщо ліквідувати комунікацію, то 

підприємство перестане бути керованим і його діяльність набуде хаотичного, 

нескоординованого характеру [2, C.126-127]. 

Роль комунікаційного менеджменту, насамперед, полягає в тому що 

здійснюється інформаційне забезпечення всіх видів менеджменту, оскільки 

важливим ресурсом виступає інформація, а основною технологією – 

комунікація, без якої процес управління стає неможливим.  

Досягнення основних цілей підприємства, пов'язаних з успіхом на 

ринку, завоюванням і утриманням ринкових позицій, залученням нових 

споживачів і розширенням сфери свого впливу в нових сегментах ринку, 

неможливе без побудови ефективної системи комунікації. 

У менеджменті персоналу підприємств велике значення мають проблеми 

мотивації співробітників. Дослідження ролі комунікації в системі мотивації 
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персоналу підприємства актуально при зростанні зв'язків в суспільстві і 

розвитку засобів масової комунікації. 

У рамках структури підприємства комунікація є глобальною 

мотивуючою системою, на основі якої можуть розвиватися інші істинні 

мотиватори: визнання, прагнення до досягнення, самоудосконалення, 

можливість творчого зростання. Для задоволення цих потреб визначальне 

значення мають канали комунікації в організації: через них співробітники 

спілкуються один з одним, дізнаються про досягнення своїх колег, про 

діяльність підприємства в цілому, що підтримує прагнення до творчого 

зростання і розвитку співробітників підприємства [1,].  

Для мотивації співробітників підприємства кожного конкретного 

відділу, необхідно збудувати комунікаційний ланцюжок, що йде від спів-

робітників до керівництва і навпаки (зворотний зв’язок). Створення 

розвиненої комунікативної мережі, як єдиного організму, служить досягнен-

ню головних цілей організації.  

Часто сучасні керівники нехтують налагодженням ефективних 

комунікаційних потоків всередині організації через зайнятість, що негативно 

позначається на іміджі керівника та процес керованості. Деякі зарубіжні топ-

менеджери навпаки вважають комунікаційну взаємодію однією з складних в 

організації, а неефективні комунікації – основною перешкодою для успіху 

компанії. 

Дивлячись на це, комунікація відіграє неабияку роль в процесі розвитку 

організацій. Теорією комунікації займаються спеціалісти в галузі психології, 

мовознавства, математичної логіки, електроніки та інших наук. Учені 

досліджують види інформації й способи її передання з точки зору впливу на 

поведінку окремих осіб і колективів. Згідно з теорією комунікації їх бажана 

поведінка досягається лише через розуміння й узгодженість із прийнятою 

інформацією. Щоб здійснювати комунікацію ефективно, тобто передавати 

певні повідомлення у формі методичних вказівок, інструкцій, наказів, 

доповідей, звітів тощо, потрібно враховувати ряд факторів: підбір слів при 

формулюванні повідомлень, настрій, самопочуття, потреби адресатів та ін.  

Встановлення належної комунікації пов'язане з розв'язанням багатьох 

питань: готовність партнерів встановлювати комунікацію, обрання способів 

комунікації, виявлення та усунення перешкод, вірне поєднання усної, 

візуальної та письмової форм комунікації тощо. Комунікацію необхідно 

вивчати не лише в її теоретичних аспектах, але й у практичних. Саме так 

визначається здатність до комунікації (вміння говорити, слухати, писати, 

читати) і, зокрема, ораторське мистецтво, схильність до журналістики, 

викладацької роботи, рекламної справи, літератури, радіо- і телемовлення 

тощо[3].  

На практиці ефективність комунікацій знижується, якщо неточно 

формуються повідомлення, має місце помилковий переклад або нечітке 

тлумачення, припускається втрата інформації в процесі пере-дання, її 
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зберігання через неуважність працівників, обмежений час для адаптації й 

засвоєння інформації тощо. 

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. 

Таким чином, дослідження показали що 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. Якщо ж нехтувати налагодженням комунікаційних 

процесів, то можна попрощатися з ефективним розвитком підприємства. 

Побудова діючої системи мотивації на підприємстві – складний, але 

важливий процес, в якому саме комунікація грає вирішальну роль. З одного 

боку, завдяки комунікативній мережі виявляються потреби співробітників, з 

іншого боку, канали комунікації служать поширенню мотивуючої 

інформації. Відбувається постійний кругообіг інформації між керівниками і 

підлеглими, здійснюється необхідний зворотний зв'язок, а також обмін 

інформацією між окремими суб'єктами владних стосунків.  
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СЕКЦІЯ 5 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Пушкар Т.  

Науковий керівник: Андрущенко Н.О., 

 к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Одна з центральних проблем людської діяльності – проблема 

ефективності. Вона стосується усіх сфер, видів, форм, методів, організації 

життєзабезпечення людини. Найбільшою мірою це стосується управління як 

діяльності, що здійснюється людьми, щодо людей та виключно в інтересах 

людей. Від ступеня ефективності цієї діяльності безпосередньо залежить 

якість життя людини. В підсумку йдеться про ефективність суспільної 

системи, адже в умовах ринкової економіки суттєво підвищується значимість 

ефективного управління підприємством. Зазначимо, що головним завданням 

в управлінні підприємством стає ефективне управління фінансовими 

ресурсами, яке засноване на виконанні ряду принципів фінансового 

менеджменту. 

Фактично весь спектр людського знання тією чи іншою мірою вивчає 

цю проблему. Вчені економісти, юристи-управлінці досліджують 

економічну, фінансову, нормативно-юридичну основу управлінської 

діяльності, процедуру прийняття рішень і контроль за їх виконанням, 

функції, структуру, систему органів управління, їх компетенцію, форми і 

методи роботи, правове становище і діяльність посадових осіб, але, на жаль, 

значно менше уваги вони приділяють поведінці людини, що вступає в 

управлінські відносини. Весь комплекс цих питань органічно пов’язаний з 

проблемою ефективності управлінської діяльності. В остаточному підсумку 

цим критерієм відзначається її результат, оскільки від управлінського впливу 

залежать конкретні результати соціальної діяльності людини, трудових 

колективів. Питання фінансового менеджменту широко висвітлені у роботах 

багатьох українських і зарубіжних вчених таких, як: Крамаренко Г.О., Салига 

С.Я.,Омелянович Л.О., Дацій Н.В., Шелудько В.М, Ситник Л.С., Бригхем Ю., 

Бланк И.А. та інші. 

Варто відмітити, що ефективний фінансовий менеджмент, заснований на 

взаємопов’язаній системі принципів сприяє формуванню злагодженої 

системи управління, взаємозв’язку різних сфер управління підприємством, 

зростанню ресурсного потенціалу підприємства, його продуктивності та 

забезпечує постійне накопичення власного капіталу [1].  

Отже, на підприємствах врахування в комплексі принципів фінансового 

менеджменту буде сприяти підвищенню його ефективної роботи. 

Діяльність будь-якого підприємства в основному залежить від 

організованої та налагодженої системи управління, що формує 
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цілеспрямований і активний вплив на процес виробництва. Фінансовий 

менеджмент є наукою, що дозволяє відповісти на питання про те, як краще 

використати власний і позиковий капітал підприємства, отримати 

найбільший прибуток при найменшому ризику, швидше збільшити капітал. 

Перш ніж розглянути принципи фінансового менеджменту, слід відзначити 

два важливих моменти його організації. По-перше, фінансовий менеджмент 

не обмежується рамками підприємства, а постійно взаємодіє з бюджетом, 

позабюджетними фондами, банками та страховими організаціями, 

інституціональними інвесторами. По-друге, фінансовий менеджмент 

перебуває під впливом таких загальних принципів управління, як 

планування, стимулювання, узгодження окремих елементів, варіативність, 

цільова спрямованість [2]. 

Разом з тим для ефективного функціонування системи фінансового 

менеджменту підприємства, на нашу думку, потрібно враховувати наступні 

принципи: 1) законність управлінських дій; 2) доцільність прийняття рішень 

по управлінню фінансовими ресурсами підприємства; 3) ефективність 

прийнятих управлінських рішень; 4) врахування суб’єктами управління 

кон’юнктури ринку та ризику; 5) максимізація рентабельності. Управління 

підприємством здійснюється всією системою методів управління. 

Організаційні методи створюють передумови використання економічних 

методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та 

економічні і утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління 

господарською організацією. 

Особливе значення проблема визначення ефективності та якості 

управління має для тих підприємств, які змінюють своє становище на ринку. 

Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товарно-грошових 

відносин, що повністю відповідає за результати господарської діяльності, 

воно має сформувати систему управління, яка б забезпечила йому високу 

ефективність роботи, конкурентоздатність та стійкість на ринку.  

У нових умовах з’являються нові функції, які раніше були не потрібні. У 

ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє 

стратегію власного розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, 

наймає працівників, купує обладнання та матеріали, вирішує багато 

структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, 

розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури 

управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для 

умов ринкової економіки.  

Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу 

та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також 

зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших 

рішень. Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб 

управлінських нововведень, спрямованих на створення умов для ефективної 

роботи. У зв’язку з цим менеджмент на підприємстві, що працює в 

ринковому середовищі, ставить високі вимоги до професіоналізму 
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управлінського персоналу, від якого залежить ефективність процесу 

управління, а отже, й ефективність діяльності всього підприємства[3]. 

Таким чином, система управління фінансовими ресурсами 

характеризується взаємозв’язком та безперервною взаємодією двох 

підсистем (об’єкт та суб’єкт управління), а мета її функціонування полягає у 

забезпеченні оптимальних умов формування, використання, оптимізації 

структури фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності для 

максимізації добробуту власників підприємства в теперішньому і 

майбутньому періодах. Звідси, удосконалення системи врахування принципів 

фінансового менеджменту в  управлінні підприємством постає одним з 

ключових факторів підвищення ефективності виробничо- господарської 

діяльності. 

 Від нього залежить стабільне функціонування, динамічний розвиток, 

ринкова позиція підприємства тощо. За цих умов необхідною є наукова 

організація роботи з управління фінансовими ресурсами, яка забезпечить 

високий рівень прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Перспективами подальших досліджень є розробка методичних підходів до 

оцінки ефективності застосування принципів фінансового менеджменту в 

управлінні підприємством. 

Список використаних джерел:  

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. / И.А. Бланк – К.: 

Ника.- Центр, Эльга, 1999.- 528с. 

 2. Фінансовий менеджмент: Інтегрований навчальний посібник 

(підручник, електронна навчальна система на ком пакт-диску) / [Омелянович 

Л.О., Хістєва О.В., Чайковська О.В., Зєрова О.М.]. – Запоріжжя: 2016. – 209 

с.  

3. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм 

навч. / [М.М. Александрова та ін.] ; ред. Г.Г. Кірейцева. – 2. вид., перероб. та 

доп. – К. : ЦУЛ, 2014. – 268 с. 

 

 

 

  



93 

 

СЕКЦІЯ 7 
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Вечірко І. 

Науковий керівник: Коцеруба Н. В., 

 к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ВІДПРИЄМСТВА 

Характерною рисою сучасного підприємства є зосередження значної 

уваги керівників і менеджерів на стратегічних аспектах управління. Постійні 

зміни, що останнім часом відбуваються в економічній, політичній та 

соціальній сферах, значно впливають на функціонування компанії. 

Враховуючи їх швидкоплинність, варто наголосити на тому, що одним із 

важливих завдань підприємства є аналіз його зовнішнього середовища. Він 

дозволяє визначити цілі та обрати шляхи їх досягнення для ефективного його 

функціонування. 

Серед науковців, які досліджували питання необхідності аналізу 

факторів макросередовища, зокрема їх перелік та опис, а також необхідність 

визначення ступеня їх впливу на компанію, можна виділити А. О. Фатенок-

Ткачука, Н. М. Гаркушу, О. В. Цуканову, О. О. Горошанську, Д. О. Горєлова, 

С. Ф. Большенка. 

Кожне підприємство є відкритою системою, яка перебуває у постійному 

взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Це сукупність факторів та умов, що 

перебувають поза межами організації та існують незалежно від неї, але 

впливають або можуть мати вплив на її функціонування. 

Важливо зазначити, що проведення аналізу зовнішнього середовища має 

деяку складність, що зумовлена великою кількістю його чинників, їхньою 

мінливістю, взаємозалежністю один від одного та неконтрольованістю зі 

сторони підприємства. Враховуючи ці особливості, дослідження 

здійснюється за такими етапами: 

 структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення 

найвагоміших елементів, що потребують дослідження; 

 визначення «критичних точок» та меж аналізу зовнішнього 

середовища; 

 збирання інформації, необхідної для проведення дослідження; 

 визначення методичного інструментарію дослідження; 

 проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків [1, 

274 с.]. 

Однак різні чинники здійснюють на підприємство різний вплив: 

непрямий або прямий. Залежно від цього елементи зовнішнього середовища 

поділяють на дві групи: макросередовище та мікросередовище. До першої 
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групи належать елементи зовнішнього середовища, що не контролюються 

фірмою і здійснюють непрямий, опосередкований вплив на ефективність її 

діяльності. Ними можуть бути економічні, демографічні, політичні, 

соціально-культурні, природно- географічні чинники тощо. 

До другої групи входять чинники, що не контролюються підприємством, 

однак безпосередньо впливають на його функціонування [5, 57 с.]. Окремі 

автори визначають фактори мікросередовища як його складові частини. До 

того ж чинники мікросередовища є своєрідними провідниками впливу на 

фірму факторів макросередовища [3, 63 с.]. Прямий вплив здійснюють такі 

елементи зовнішнього середовища, як споживачі продукції, наймані 

працівники, конкуренти, акціонери, постачальники тощо. 

Враховуючи різноманітність факторів зовнішнього середовища, 

експерти застосовують найбільш частіше такі методи його дослідження, як 

SWOT-аналіз, PEST-аналіз та бенчмаркінг. Метод SWOT, що проводиться як 

індивідуально, так і в групах, дозволяє встановити лінії зв’язку між 

зовнішніми можливостями і загрозами та сильними і слабкими сторонами 

фірми. Така робота спрямована на те, щоб стратегія підприємства 

якнайкраще поєднувала зовнішню ситуацію (можливості і загрози) з його 

потенціалом (сильними і слабкими сторонами) [4, 107 с.]. 

PEST-аналіз дозволяє дослідити чотири групи факторів 

макросередовища, а саме політичні (Р – Policy), економічні (Е – Economy), 

соціальні (S – Society – суспільство) та технологічні (Т – Technology). Аналіз 

виконується за схемою «чинник – підприємство». Результати дослідження 

оформляються у вигляді матриці, підметом якої є фактори макросередовища, 

присудком – сила їх впливу, що оцінюється в балах, рангах та інших 

одиницях вимірювання. [5, 328 с.]. 

Зазначені методи мають переваги та недоліки, що відображені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки SWOT- та PEST - аналізів 
Назва методу Переваги методу Недоліки методу 

SWOT-аналіз 

Простий та надає можливість витрачати 

невеликі кошти на його проведення; 

гнучкий і має безліч варіантів; 

надає можливість спільного вивчення 

зовнішніх у взаємозв’язку з  внутрішніми 

факторами; 

може розглядатися стосовно як усього 

підприємства, так і його структурних 

підрозділів чи у розрізі окремих видів 

продукції. 

Неможливо врахувати всі 

сили і слабкості, 

можливості і загрози для 

підприємства. 

PEST-аналіз 

Дозволяє здійснювати дослідження усіх 

факторів послідовно, і, таким чином, 

створити цілісну характеристику 

зовнішнього середовища. 

Більшість елементів, які 

розглядаються, важко 

представити в кількісному 

вимірі, через що можуть 

виникнути труднощі при 

оцінці їхнього впливу та 

динаміки змін. 
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В умовах зростаючої кількості підприємств та загострення конкуренції 

важливим для компанії є проведення дослідження  таких факторів 

зовнішнього середовища, як конкуренти, постачальники та наймані 

працівники. Це можливо здійснити за допомогою такого виду аналізу як 

бенчмаркінг. Він полягає у проведенні порівняльного дослідження певного 

набору показників та методів діяльності підприємства з відповідними 

показниками та методами інших підприємств. Бенчмаркінг є систематичною 

діяльністю, спрямованою на пошук, оцінювання і навчання на кращих 

прикладах, незалежно від розміру компаній, сфери бізнесу і географічного 

положення. Застосування даного методу може приводити до прибуткового 

підприємництва з високою економічністю, створення корисної конкуренції і 

задоволення потреб покупців [1, с. 352]. 

Враховуючи різноманітність факторів зовнішнього середовища, 

експерти застосовують найбільш частіше такі методи його дослідження, як 

SWOT-аналіз, PEST-аналіз та бенчмаркінг. Метод SWOT, що проводиться як 

індивідуально, так і в групах, дозволяє встановити лінії зв’язку між 

зовнішніми можливостями і загрозами та сильними і слабкими сторонами 

фірми. Така робота спрямована на те, щоб стратегія підприємства 

якнайкраще поєднувала зовнішню ситуацію (можливості і загрози) з його 

потенціалом (сильними і слабкими сторонами) [4, 107 с.]. 

Таким чином, зовнішнє середовище має прямий та опосередкований 

вплив на суб’єкт господарювання. При цьому воно є мінливим, тому  для 

керівників та менеджерів важливо враховувати ці зміни при прийнятті 

управлінських рішень. Однак, незважаючи на наявність великої кількості 

методів аналізу зовнішнього середовища, неможливо точно та однозначно 

оцінити вплив його факторів на діяльність підприємства. Доцільно 

використовувати поєднання результатів одразу декількох методів. 
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к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Система  бухгалтерського обліку є основною усього інформаційного  

забезпечення системи управління господарською одиницею. Саме така 

функція обґрунтовує та підтверджує причини виникнення обліку як такого.  

Основою обліково-аналітичного забезпечення є інформація, тобто  

сукупність відомостей про внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, 

яку використовують для оцінки й аналізу економічних явищ та процесів для 

розроблення і прийняття управлінських рішень. Слід зауважити, що 

управління економічною безпекою підприємства — це неперервний процес 

отримання інформації про рівень безпеки та ймовірність виникнення та 

розвитку викликів, загроз і ризиків з подальшим напрацюванням адекватних 

до ситуації управлінських рішень. Відповідно до цього, обліково-аналітична 

інформація має відповідати таким вимогам: 

- чітко та достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності всі 

господарські операції, що здійснюються на підприємстві; 

-        подавати суб’єктам безпеки інформацію про поточний рівень 

економічної безпеки шляхом розрахунку найважливіших якісних та 

кількісних показників; 

-        виявляти, ідентифікувати та відстежувати розвиток внутрішніх та 

зовнішніх викликів, ризиків та загроз; 

-        протидіяти промисловому шпигунству та витоку конфіденційної 

інформації; 

-        формувати інформаційну базу для прийняття рішень у процесі 

управління економічною безпекою підприємства. 

Обліково-аналітична інформація є результатом функціонування 

відповідної системи забезпечення. Для формування методичних засад 

обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою 

підприємства з’ясуємо суть поняття «обліково-аналітичне забезпечення», 

підходи до трактування якого в економічній літературі суттєво різняться.  

Так, Вольська В.В.  під цим терміном розуміє процес підготовки обліково-

аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Термін 

«забезпечення», на думку автора, означає виконання, гарантування 

здійснення процесу постачання обліково-аналітичної інформації системі 

управління [1]. 

З погляду  Голячук Н. В., обліково-аналітичне забезпечення являє 

собою сукупність процесу збору, підготовки, реєстрації та зведення облікової 

інформації підприємств залежно від законодавчо встановленої системи 

ведення обліку, і проведеного на основі цієї інформації глибокого аналізу із 

застосуванням певних методів і прийомів [2]. 
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Таким чином можна стверджувати, що обліково-аналітична система – 

це система, що ґрунтується на даних оперативного, статистичного, 

фінансового й управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і 

використовуючи для економічного аналізу статистичну, виробничу, 

довідкову та інші види інформації шляхом застосування аналітичних і 

економіко-математичних методів дослідження, що уможливлює формування 

інформаційної бази для прийняття адекватних до ситуації рішень, зокрема в 

межах системи економічної безпеки підприємства. 

Основними завданнями для обліково-аналітичної системи підприємства 

повинні бути: 

-  аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами; 

- облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників; 

-  контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах 

планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних; 

-  планування діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; 

видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів 

відповідальності та підприємства загалом; 

-  формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 

облікової та аналітичної інформації [3]. 

Ключове завдання системи обліково-аналітичного забезпечення як 

складової системи економічної безпеки підприємства полягає в об’єднанні 

облікових та аналітичних операцій в єдиний процес, виконання оперативного 

мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його 

результатів для формування інформаційної бази для прийняття 

управлінських рішень. 

Зміст обліково-аналітичного забезпечення управління економічною 

безпекою підприємства визначається низкою факторів, серед яких: галузеві 

особливості діяльності підприємства, організаційно-правова форма 

функціонування, обсяг і ступінь диверсифікації фінансово-господарської 

діяльності, інші об'єктивні та суб'єктивні фактори. 

На нашу думку, механізм обліково-аналітичного забезпечення має 

передбачати збирання інформації, способи її узагальнення та аналізу, а також 

технології надання безпосереднім користувачам для оцінки рівня та стану 

економічної безпеки власного підприємства чи його партнерів та/або 

конкурентів, діяльність яких може вплинути на стан безпеки підприємства.  

Ми поділяємо думку дослідника Юзви В.П., стосовно того, що на 

основі вище поданого можна сформувати основні напрями здійснення 

обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки 

підприємства: 

- інформаційне забезпечення прийняття рішень суб’єктами безпеки; 

- моніторинг рівня економічної безпеки підприємства; 
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- виявлення та ідентифікація появи та розвитку ключових внутрішніх і 

зовнішніх загроз та ризиків; 

- подання достовірної інформації про наявні ресурси; 

-  надання інформації про рівень агресивності зовнішнього середовища; 

- узгодження економічних інтересів підприємства [3]. 

Отже, ефективне функціонування системи економічної безпеки 

підприємства залежить передусім від можливості отримати та використати за 

прямим призначенням  якісну інформацію про зміну зовнішнього і 

внутрішнього середовищ певного суб’єкта господарювання. Задоволення 

інформаційних потреб користувачів ─ суб’єктів економічної безпеки ─ є 

головним завданням обліково-аналітичної системи. 
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СТРАХОВЕ ПІДПРИЄМИЦТО В УКРАЇНІ. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

В сучасних ринкових умовах господарювання страхування є 

невід’ємним елементом економіки держави. В розвинутих країнах воно є 

стратегічним сектором економіки, оскільки саме воно здатне знизити 

навантаження на витратну частину бюджету, спрямовану на відшкодування 

збитку при настанні природних та техногенних катаклізмів, залучення 

інвестицій в економіку, вирішення соціальних проблем суспільства. Світова 

практика не виробила більш ефективного та раціональнішого механізму 

захисту інтересів власників, аніж страхування. Саме воно являє собою 

об’єктивно необхідну частину економічних відносин у системі. 

Страхове підприємство – це установа фінансового типу, яка надає 

послуги фізичним та юридичним особам щодо страхового захисту їх 

майнових інтересів із метою отримання прибутку[3].  
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Основною діяльністю страхового підприємства є надання страхових 

послуг, без реалізації яких не можна формувати й розміщувати страхові 

резерви, а також, в окремих випадках, здійснювати перестрахування. 

В Україні правове регулювання діяльності товариств взаємного 

страхування є недосконалим, їх правовий статус чітко не визначений. Згідно 

з Постановою КМУ «Про затвердження Тимчасового положення про 

товариство взаємного страхування» [4] товариством взаємного страхування є 

юридична особа – страховик, створений згідно із Законом України «Про 

страхування» [1] з метою страхування ризиків його учасників. 

 Тобто,товариство взаємного страхування – об’єднання фізичних і 

юридичних осіб, створене на основі добровільної угоди між ними для 

страхового захисту своїх майнових інтересів. 

Чинниками, що гальмують розвиток страхової діяльності є наступні: 

 - значна недовіра громадян і економічних суб’єктів до страхової 

діяльності й страхової системи як такої; 

 - мала прибутковість страхової накопичувальної послуги; 

 - складність, незрозумілість і непрозорість механізмів вилучення 

грошей у разі виникнення страхової події ;  

- непрозорість діяльності самих суб’єктів страхового підприємництва 

тощо. 

Необхідно зауважити, що суттєвим гальмом розвитку страхового 

підприємництва, на наш погляд, є психологічний чинник. Для більшості 

громадян нашої країни страхування вважається одним із засобів вилучення 

грошей. Справа в тому, що, з одного боку, в механізмах виплати страхових 

сум мають місце значні суперечності, обумовлені низкою причин 

об’єктивного й суб’єктивного характеру. Серед них – недосконалість 

законодавчої бази страхової діяльності, безвідповідальність страхувальників, 

шахрайство в страховій сфері, формування тіньових каналів невиплати 

страхових сум, інфляційні процеси, що суттєво знецінюють страхові доходи 

тощо. З іншого боку, страхувальникам складно працювати, оскільки 

нестабільність відносин щодо різних форм страхування гальмує позитивну 

динаміку доходів. До цього слід додати низькі доходи громадян, що 

обумовлює небажання страхування та економію на страхових внесках [2]. 

Функціями страхового підприємництва є: 

- цільова  функція страхового підприємництва -  міститься у 

формулюванні стратегічних цілей, пріоритетних напрямків і програм 

розвитку страхової діяльності в країні.  

- стимулююча функція -  спонукає до розвитку страхових відносин. З 

боку держави вона може реалізуватися через систему податків, на підґрунті 

законодавчої діяльності держави. Щодо суб’єктів страхового бізнесу, то вони 

можуть привертати до активізації страхування, використовуючи певні пільги 

й схеми страхування й виплати страхових сум.  

- соціальна -  забезпечує соціальний захист та надає соціальні гарантії 

учасникам страхового ринку. 
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Звичайно, держава має виконувати важливішу функцію – законотворчу. 

Особливе значення має прозорість і чіткість законів, що регламентують 

страхові відносини. Не принижуючи інформаційну функцію держави, 

наголосимо, що насамперед з боку суб’єктів страхового підприємництва 

важливою є функція інформаційного забезпечення учасників страхового 

процесу. Щодо такої функції як попереджувальна, то її має виконувати 

насамперед держава. Ця функція спрямована на виявлення та запобігання 

загрозам у процесі розвитку страхового підприємництва 

Страхові підприємства є особливими учасниками ринку, оскільки 

мають підвищені зобов’язання перед населенням і підприємствами, надаючи 

їм захист від настання несприятливих подій і гарантії з відшкодування 

збитку, завданого застрахованому об’єкту. При цьому свою діяльність вони 

можуть здійснювати в усіх регіонах держави, шляхом відкриття структурних 

підрозділів. Розгалужена мережа структурних підрозділів дозволяє 

страховому підприємству проводити діяльність в усіх без винятку регіонах 

України.  

Останнім часом спостерігається активне просування як національних, 

так і транснаціональних страхових компаній на регіональні страхові ринки, 

внаслідок чого регіони стають важливими суб’єктами ринкових відносин. 

Враховуючи, що національна економіка України є інтегрованою цілісною 

системою її регіонів, розвиток страхового підприємництва в державі 

залежить від успішної діяльності страховиків на регіональних страхових 

ринках. Рівень розвитку страхового підприємництва в регіонах України 

безпосередньо залежить від соціально- економічного стану. 

 

Отже, страхове підприємництво є принципово важливим для 

соціально-економічного розвитку як на національному, так і на 

регіональному рівнях. Ринок страхових послуг і страхове підприємництво в 

Україні не дістали відповідного теоретичного обґрунтування, наслідком чого 

є суперечності процесу формування цивілізованої страхової системи в 

Україні. 
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СЕКЦІЯ 8 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТОВАРОЗНАВСТВА 

ТА ЕКСПЕРТИЗИ 
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Науковий керівник – Власенко І.Г.,  

д.м.н, професор кафедри товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

Сучасний рівень розвитку науки про харчування дає змогу зробити 

висновок про те, що продовольство є одним з головних факторів, що 

визначає стан здоров'я населення. Безпека м’яса та м’ясних продуктів – це 

проблема продовольча, що є найбільш актуальною для людства. Належить 

вона до довгострокових і найскладніших не тільки в Україні, а й у світовій 

економіці. Від її розв’язання залежить реалізація генетичного потенціалу 

населення країни, гармонійний розвиток фізичних сил і духовних здібностей 

людини. 

Задоволення фізіологічних потреб людини якісними та безпечними 

продуктами харчування складає матеріальну основу біологічного, 

політичного, соціального та духовного існування індивіда, сім’ї, держави, 

суспільства та людства в цілому. Інтеграція України у світове та європейське 

співтовариство актуалізує проблему продовольчої безпеки, тобто – 

захищеності життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні 

державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів 

харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності (п. 2.13 ст. 

2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» від 16 червня 2005 р.). Адже лише за умови забезпечення населення 

продовольством, держава може проводити незалежну політику. На жаль, в 

умовах вступу України до Світової організації торгівлі, а також кризового 

стану агропромислового комплексу, зросла частка імпорту продуктів 

харчування, які до того ж є не найкращої якості, що ставить під загрозу 

продовольчу незалежність країни [1]. 

М’ясо і м’ясні продукти відрізняються від інших груп харчових 

продуктів високими органолептичними властивостями та багатим хімічним 

складом. М’ясо і м’ясні продукти – джерело повноцінних білків, жирів, 

комплексу вітамінів, мінеральних та екстрактивних речовин. 

В Україні було прийнято закон «Про м’ясо та м’ясні продукти»[1].  Цей 

Закон визначає організаційні та правові засади забезпечення якості м’яса та 

м’ясних продуктів і безпеки для життя, здоров’я населення і довкілля під час 

їх виробництва, переробки, пакування, зберігання, транспортування та 

реалізації, а також вивезення з України і ввезення в Україну. Про 

забезпечення якості і безпеки м’яса, м’ясної сировини та м’ясних продуктів 
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йдеться у ст. 4 [2]. З метою забезпечення якості і безпеки м’яса, м’ясної 

сировини та м’ясних продуктів забороняється приймання на переробку 

суб’єктами господарювання сільськогосподарських чи диких тварин, птиці 

від не атестованих виробництв суб’єктів господарювання, крім фізичних 

осіб, які не є суб’єктами господарської діяльності, та без супровідних 

ветеринарних документів відповідно до законодавства. Забороняється 

присвоювати новим видам м’ясних продуктів загальновідомі назви, а також 

додавати окремі слова до загальновідомих назв. М’ясні продукти, за 

винятком напівфабрикатів та консервів (крім яловичини тушкованої), 

повинні виготовлятися за сортами. Забороняється відокремлення процесу 

пакування м’ясних продуктів від технологічного циклу виробництва 

продукції. Упаковка для м’яса, м’ясної сировини та м’ясних продуктів 

повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 

Сільське господарство на сьогодні залишається єдиною галуззю 

економіки, яке має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. 

Сільськогосподарська продукція посідає значну частку у зовнішній торгівлі 

України, має високі місця серед інших товарних груп. У 

зовнішньоторговельному обороті України більше ніж 10 % припадає на 

агропродовольчу продукцію. Так  у структурі експорту продукція рослинного 

походження у 2015 р. складала 10,2 %, в імпорті – 4,3 %; продукція 

тваринного походження 2,3% і 2,5% відповідно. Це свідчить про необхідність 

зростання експорту продукції аграрного сектору та зниження імпорту за 

рахунок виробництва імпортнозамінної продукції [4]. 

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі за окремими видами аграрної 

продукції за період 2008-2016рр. показує випереджальне зростання імпорту 

продукції тваринного походження, особливо в період кризи. (рис 1.1.) 

 
 

Рис.1.1 Частка експорту, імпорту продукції тваринного походження 

за 2008-2016 рр. 

 

Оскільки Україна за останні роки суттєво посилила імпортозалежність 

від продукції аграрного сектору, виникає необхідність гармонізувати заходи 

щодо захисту внутрішнього ринку, дозволених СОТ [3].  
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Вирішення проблеми продовольчої безпеки неможливо без застосування 

новітніх технологій. Але в процесі такого застосування, виробники не завжди 

дотримуються встановлених законодавством показників якості та 

безпечності сільськогосподарської продукції. Таким чином, необхідним є 

проведення гармонізації українського законодавства із законодавством 

Європейського Союзу, особливо у сфері контролю зазначених показників. 

Отже, необхідно, щоб безпека і склад м’яса та м’ясопродуктів 

відповідали мінливим фізіологічним потребам професійних і вікових груп 

населення. Виробництво якісних м’ясних продуктів є комплексним 

завданням. Його вирішення залежить від вдосконалення комплексної і 

безвідходної технологій переробки сільськогосподарської сировини, 

подальшої автоматизації і механізації сільського господарства і переробних 

галузей, зниження сировинних, енергетичних і трудових витрат, підвищення 

трудової та виробничої дисципліни, професійного зростання кадрів. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КАВИ ТА ЧАЮ 

До найбільш великим і значущим для повсякденного життя людини є 

група продуктів до якої відносяться чай і кава. Це культури тропічного і 

субтропічного поясу, і на півдні нашої країни культивуються з великими 

труднощами. Їх об'єднує високий вміст біологічно активних речовин, 

переважно фенольного, алкалоідного і флавоноїдного характеру. Інформація 

про якісний склад цих продуктів особливо важлива в даний час, коли 

відсоток фальсифікації багатьох виробів став особливо високим. 

Чайна промисловість є однією з найбільш матеріаломістких галузей 

харчової промисловості. Це обумовлює необхідність раціонального і 

комплексного використання всіх видів сировинних ресурсів. Зважаючи на 
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відсутність єдиної технологічної політики та належного контролю за якістю 

чай втратив колишню славу і став рядовим продуктом. В даний час перед 

чайною промисловістю стоїть завдання цілеспрямованого використання 

вітчизняної та імпортної сировини для вироблення того чи іншого виду чаю з 

дотриманням відповідної технології. Для вирішення цих завдань особливо 

актуальними є розробка нових і вдосконалення існуючих методів визначення 

хімічного складу чаю [7]. 

Розробка безперервного контролю якості придбала за останній час 

особливої актуальності і в кавовій промисловості. Значно збільшилися 

поставки в країну зеленої необсмаженої кави. Швидкими темпами 

розвивається виробництво натуральної смаженої кави в зернах і меленої, кава 

натуральна розчинна і розчинних кавових напоїв. Жорсткі вимоги 

Українських стандартів, що пред'являються до кави на всіх етапах її 

переробки, вимагають своєчасного і швидкого контролю за їх дотриманням. 

Досить високі ціни на каву, широкий асортимент кавопродуктів і сурогатів 

дедалі частіше призводить до фальсифікації, пов'язаної з пересортицею і 

недовкладення кави. Звідси випливає необхідність суворої оцінки якості 

готового продукту. В даний час відомі складні інструментальні методи 

визначення якісних характеристик кави. Для визначення кофеїну в складі 

екстрактивних речовин, що входять до кави, розроблено ряд експертних 

методик. Всі вони володіють достатньою точністю, але відрізняються 

великою трудомісткістю і тривалістю.  

Незважаючи на досягнуті успіхи в галузі хімії харчосмакових продуктів, 

проблема створення комплексної системи оцінки якості чаю та кави 

залишається актуальною. Труднощі, що виникають при її вирішенні, 

пов'язані, в першу чергу, з великим обсягом досліджень продуктів за всіма 

показниками якості. Теоретичних та експериментальних досліджень по 

створенню комплексної системи також недостатньо. 

Контроль якості виробництва харчосмакових продуктів має велике 

значення, так як від нього залежить стабільність якісних характеристик чаю 

та кави.  

Визначення якості готової продукції може проводитися суб'єктивними і 

об'єктивними методами. Дегустація є найбільш поширеним методом 

визначення смакових якостей чаю та кави. Об'єктивність методу досягається 

шляхом підбору кваліфікованих експертів, застосування бальної оцінки за 

допомогою шкали, статистичної обробки даних. Він має велике значення для 

швидкого розпізнавання якості, так як деякі властивості повинні бути 

охарактеризовані органолептичним методом. Натуральна розчинна кава 

повинен відповідати вимогам цього стандарту і виготовлятись за 

технологічною інструкцією, і рецептурами з дотриманням санітарних норм і 

правил, затверджених в установленому порядку. За органолептичними 

показниками натуральна розчинна кава повинна відповідати вимогам: вміст 

токсичних елементів, афлатоксину, B1 і радіонуклідів в натуральній 
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розчинній каві не повинно перевищувати допустимі рівні, встановлені 

СанПіН 2.3.2.560 [4]. 

Вимоги до якості чаю і основні показники якості чаю закріплені в ГОСТ 

18478-85, в якому основними показниками якості чаю є марка чаю, 

розварювання чаю і зовнішній вигляд чаю. Марка чаю - cорт чаю, що є 

сумішшю однорідних за видом і близьких за якістю відсортованих партій 

напівфабрикату байхового чаю, складених за одним нарядом виробничої 

лабораторії. Розварювання чаю - показник якості чаю, який визначається 

титестером за кольором обварений чайного листа напівфабрикату байхового 

чаю або байхового чаю. Зовнішній вигляд чаю - показник якості чаю, 

візуально визначається титестером за його зовнішнім виглядом. Такі 

показники як аромат, смак і колір настою не впливають на оцінку якості чаю. 

Найбільш складна експертиза проводиться для встановлення 

фальсифікації чаю. При цьому можуть бути наступні види фальсифікації. 

Якісна фальсифікація чаю (введення добавок, не передбачених рецептурою; 

пересортиця) - найбільш широко застосовувана при його виробництві. У 

якісний чай вводять низькосортну сировину, отриману не з перших 3 

листочків, а більш старі грубі листя. При незначному ступені фальсифікації 

встановити її практично неможливо. При грубій фальсифікації, коли 

низькосортна сировина вводиться в кількостях більше 50%, її можна виявити 

за методиками, за якими встановлюють також сорти чаю. Різновидом якісної 

фальсифікації чаю слід вважати також часткову або повну заміну 

натурального продукту харчовими відходами, які утворюються після 

вилучення з нього найбільш цінних компонентів. Її легко відрізнити за 

низькому вмісту екстрактивних речовин. Дуже часто проводять заміну 

високоякісного чаю популярних найменувань (індійського, цейлонського, 

китайського) низькоякісними найменуваннями (грузинським, 

азербайджанським, краснодарським і т. д.) [3]. 

Чай та кава - одні з найбільш поширених напоїв у народів, що населяють 

нашу планету. В даний час знову відновлюється слава чаю та кави, і вченими 

багатьох країн підтверджені протиракові властивості зеленого чаю. В даний 

час виробництвом чаю та кави займаються понад 20 країн світу. Останнім 

часом спостерігається зростання споживання чаю і чайних напоїв, а також 

кави та кавових напоїв. Це пояснюється, насамперед, наявністю комплексу 

водорозчинних хімічних речовин, що позитивно впливають на організм 

людини. Серед водорозчинних екстрактивних речовин, важливе місце 

належить дубильним речовинам і алкалоїдіам. З комплексу дубильних 

речовин, найбільший інтерес представляє танін, оскільки він володіє 

властивостями вітаміну Р, завдяки чому чай є важливим джерелом цього 

вітаміну. Неможливо охопити весь спектр показників, що характеризують 

даний вид продукції, так як не вистачає даних, щоб дослідження було 

найбільш детальним. Кожному виду і сорту кави притаманні свої характерні 

особливості, які беруться до уваги при визначенні його якості. Експертиза 

якості кави передбачає його оцінку за показниками безпеки, 
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органолептичними та фізико-хімічними показниками, встановлення дефектів, 

фальсифікацій, визначення походження кави і його сортності. Оцінка якості 

будь-якого товару проводиться відповідно до вимог міждержавного 

стандарту: ГОСТ 29148-2003 для натуральної розчинної кави і ГОСТ 6805-

2004 для натурального смаженої кави. Відповідно до стандарту продукт 

повинен відповідати ряду вимог і показників. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

Виробництво рослинної олії є однією з найбільших галузей народного 

господарства України. Підприємства з виробництва рослинної олії 

стратегічно важливі для національного господарства як країни в цілому, так і 

окремих регіонів. Такі підприємства входять у першу п’ятірку галузей 

харчової промисловості за обсягами виробництва та становлять важливу 

переробну ланку. На сьогоднішній день вони належать до категорії тих, що 

позитивно розвиваються.  

Рослинна олія займає важливе місце в харчуванні людини і є одним з 

основних джерел забезпечення споживчого ринку продовольством. Адже 

Україна посідає одне з провідних місць серед соняшникосіючих держав та є 

однією з країн-лідерів з переробки та експорту соняшникової олії.  

В Україні налічується двадцять найбільших заводів, які випускають 

понад 80% від загального виробництва соняшникової олії в країні. За 

оцінками експертів, з них можна виділити такі чотири великі агропромислові 
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об’єднання: «Каргілл», «Кернел», група «Приват» і «Бунге». Кожен з цих 

великих операторів ринку має свою стратегію розвитку. Наприклад, група 

«Приват» і «Бунге» більше орієнтуються на внутрішній ринок, тому 

динамічно розвивають свої торговельні марки фасованої рафінованої олії та 

іншої продукції [2]. Компанія «Каргілл» вивозить за кордон левову частку 

виробленої сирої олії, а «Кернел», що кілька років тому поглинула «Олсідс 

Груп» і стала найбільшим виробником та експортером соняшникової олії, 

зосередила свою діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

секторах торгівлі [3, c. 118]. 

Динаміка обсягів виробництва соняшникової олії в Україні зображена на 

рис. 1. 

Аналізуючи рисунок 1, варто зазначити, що найменший обсяг 

виробництва соняшникової олії був у 2015 році, який склав 3716 тис. тонн, 

що на 15,6% (685 тонн) менше ніж у попередньому році, це зумовлено 

погодними проблемами в період збирання врожаю соняшнику. У звітному 

2016 році спостерігається значний приріст обсягу виробництва української 

соняшникової олії, темп якого досяг 15,8%. 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва соняшникової олії в Україні у  

2014 - 2016 рр. 

 

В Україні споживається всього 20% виробленої соняшникової олії, 80% 

поставляється на експорт. Це є унікальною особливістю українського ринку 

соняшникової олії. 

Українська соняшникова олія експортується в 120 країн світу. На 

світових ринках основними споживачами її є країни Азії, ЄС, Близького 
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Сходу, Африки та СНД. Головними покупцями української олії стала Індія 

(1,5 млн. т.), Китай (451, 5 тис. т) та Іран (301, 6 тис.т) [1] . 

Постійне зростання попиту на соняшникову олію та економічна ситуація 

не могли не відобразитися на рівні цін на цей продукт. Хоча соняшникової 

олії в Україні достатньо, ціноутворюючий фактор тут зовнішній, адже триває 

експорт насіння соняшнику і олії з нього. Відповідно, враховуючи коливання 

курсу гривні, конкуренцію переробників за сировину в умовах збільшення 

виробничих потужностей галузі на тлі зниження урожаю соняшнику у 2014 

році, відпускна ціна на олію в Україні стрімко зросла (1 тонна коштувала 

19,75 тис. грн.) [4].  

У контексті перспектив розвитку ринку соняшником олії актуальними є 

такі заходи:  

- створити систему сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій та розробки спільних інвестиційних проектів;  

- посилити конкурентний механізм через зниження рівня 

адміністративних бар’єрів на шляху входження на ринки нових підприємств;  

- впроваджувати систему управління якістю, яка б відповідала 

міжнародним європейським стандартам;  

- надати товаровиробникам державної економічної, технічної і освітньої 

підтримки з метою раціонального використання природних ресурсів, 

виготовлення конкeрентоспроможної якісної сировини та 

експортноорієнтованої готової продукції;  

- зменшення обсягів експорту і направлення товару для реалізації на 

внутрішній ринок, що збільшить пропозицію на ринку та знизить ціни на 

олію у роздрібній мережі. 

Отже, соняшникова олія є основною для українського ринку рослинних 

олій, важливою сировиною для багатьох секторів харчової промисловості. За 

останні роки в Україні вже напрацьовано певний досвід діяльності 

господарських структур, створення яких спрямовувалось на активізацію 

підприємництва. Так, має продовжуватися робота, спрямована на розвиток 

підприємств і організацій усіх форм власності, підтримку бізнесу, що 

дозволить підтримувати на високому рівні вітчизняне виробництво 

соняшникової олії. 
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СТАН РИНКУ ВЕРШКОВОГО МАСЛА В УКРАЇНІ 

Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності 

людини, вони є важливим джерелом білку, вітамінів та мінералів, а також 

кальцію, що є обов’язковим для здоров’я населення. В Україні це не лише 

один з основних продуктів харчування, а й окремий компонент виробництва  

багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, 

соуси та ін.). Забезпечення населення молоком та молокопродуктами, тісно 

пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від 

якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури, 

платоспроможності споживачів. Це свідчить про важливість стабільного 

розвитку їх виробництва і збуту, ефективного функціонування переробних 

підприємств, підвищення конкурентоспроможності.  

Вершкове масло - один із найбільш смачних, корисних і повністю 

засвоюваних організмом молочних продуктів, який користується широким 

попитом серед різних верств населення [3]. Воно являє собою жироводну 

емульсію, дисперсійною фазою якої є жир, а у ньому – рівномірно 

розподілена волога і сухий знежирений молочний залишок, має оптимально 

збалансований комплекс жирних кислот, вітамінів, низьку температуру 

плавлення та легко засвоюється організмом людини (до 95 %) [2].  

На сьогоднішній день маслоробство переживає кризу. За роки 

економічних реформ країна стала великим імпортером вершкового масла. В 

Україні структура молочних продуктів змінюється під дією цілого ряду 

факторів, головним серед яких є скорочення надоїв молока в країні.  

Самим уразливим з усіх молочних продуктів виявилося вершкове 

масло, витрати молока на виробництво якого в країні поступово 

скорочуються. Основна причина цього в тому, що повноцінне вершкове 

масло - продукт молоковмісний, чим вище якість олії, тим більше потрібно 

молока на його виробництво і вище його собівартість. Ці дві причини - 

скорочення надоїв молока і низька купівельна спроможність основної 

частини населення і призвели до скорочення його виробництва, що 

представлено на рисунку. 

Починаючи з 2012 року спостерігається зростання обсягів виробництва 

вершкового масла з 88,1 тис.т у 2012 р. до 114,5 тис. т у 2014 р. Обсяг 

виробництва вершкового масла за 2015-2016 рр. в Україні склав 101 тис. т, 

що на 11,4% менше показника порівняно з попереднім. Ринок вершкового 

масла України представлений зарубіжними і вітчизняними виробниками. 

Частка масла зарубіжного походження складає 18%. Одним з основних 

постачальників масла вершкового до України у січні 2016 року стала Нова 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Зеландія (106 тис. $.), другою була Франція (67 тис. $.), третьою Італія - (4 

тис.$) [1].  

 

 
Рис. Виробництво вершкового масла в Україні 

 

Вершкове масло українських виробників користується заслуженим 

попитом в інших країнах. У січні 2016 року на зовнішньому  ринку України  

у вартісному вираженні було експортовано вершкового масла на суму понад 

1 млн. $. Найбільші обсяги поставок за січень 2016 року Україна здійснила до 

Грузії (336 тис. $), Єгипту (268 тис. $) та Марокко (144 тис.$) [1]. 

 На ринку були виявлені наступні торгові марки вітчизняного 

вершкового масла: «Яготинське» (ПАТ «Яготинський маслозавод», Київська 

обл.), «Селянське» (ТОВ «Люстдорф», Вінницька обл.), «Наш молочник» 

(Старокостянтинівський молочний завод, Житомирська обл.), «Добряна» (ПП 

«Рось» Філія «Роменський молочний комбінат, Сумська обл.), «Волошкове 

поле» (ПАТ «Юрія», Черкаська обл.), «Тульчинка», «Ферма» (ПАТ 

«Тульчинський маслосирзавод», Компанія «Терра-Фуд», Вінницька обл.), 

«Галичина» (ПАТ «Галичина», Івано-Франківська обл.), «Простоквашино» та 

ін.  

 Найбільшим попитом користується масло таких торгових марок як: 

«Яготинське», «Селянське», «Наш молочник»  у зв’язку з доступною 

вартістю і високими смаковими властивостями. Щодо жирності, то 

найвищим попитом користується масло «Селянське» (72,5 - 79,9% жиру). Це 

масло за купівельним попитом становить 52%.  Масло низької жирності  

61,5-72,4% («Бутербродне») користується дещо нижчим попитом - 28%, 

масло «Екстра» жирністю 80-85% має значно вищу вартість та у 

купівельному попиті складає 15%,  і зовсім низький попит на масло топлене - 

5%.  Це свідчить про те, що нерівність між доходами населення та цінами на 

вершкове масло позначаються на його попиті. 

Отже, вершкове масло – це цінний харчовий продукт, який 

обумовлений  наявністю в ньому комплексу речовин, що визначають 

калорійність, біологічну цінність і його смакові достоїнства. Вершкове масло 

повністю засвоюється організмом людини, тому й користується широким 
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попитом серед різних верств населення. Обсяг виробництва даного продукту 

є нестабільним у зв’язку із скорочення надоїв молока і низькою купівельною 

спроможністю основної частини населення, що й призвело до зменшення 

обсягу виробництва. 
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1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 

2. Могилянська Н. О. Визначення рослинних жирів у вершковому маслі 

/ Н. О. Могилянська, Т. А. Лисогор, Н. А. Дідух // Наук. пр. ОНАХТ. – 2011. 

– Вип. 38, т. 2. – С. 268–274. 

3. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів / І.В. Сирохман,     

І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – К.: Лібра, 2007. – 85 с. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВОГО 

МАСЛА В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах особливу актуальність набуває проведення 

досліджень ринку молочної сировини, структуру виробництва молочної 

продукції в Україні та висвітлення перспективних напрямків в технології 

вершкового масла з наповнювачами з метою забезпечення населення 

повноцінними харчовими продуктами. 

Вершкове масло - один із найбільш смачних, корисних і повністю 

засвоюваних організмом молочних продуктів, який користується широким 

попитом серед різних верств населення. 

У 2015 році обсяг виробництва масла вершкового в Україні склав 

100,9 тис. тонн, що на 11,4% менше в порівнянні з 2014 роком. На початку 

2016 року тенденції 2015 року збереглися - за 2 міс. цього року українські 

виробники вершкового масла зменшили свої обсяги виробництва на 6,1% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Обсяг виробництва української 

олії в січні - лютому 2016 року склав 12,4 тис. тонн. Таке падіння 

виробництва вершкового масла в країні обумовлено зниженням 

внутрішнього попиту на продукцію, а також зростанням цін на сировину. 

Слід відзначити той факт, що і обсяг виробництва спредів вершково 

рослинних також демонструє негативну динаміку. Так, в 2015 році обсяг їх 

виробництва скоротився на 31,8% (з 49 тис. тонн в 2014 до 33 тис. тонн в 

2015). Зменшення обсягів виробництва спредів продовжилося в січні - 

лютому 2016 року. Це дозволяє зробити висновок, що тенденція «заміщення 

вершкового масла спредами» слабшає.[1] 

В Україні найбільш популярним є  масло вершкове жирністю до 85%, 

частка його в загальному обсязі виробництва складає 98,3% (січень- грудень 

2016р.). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Для ринку вершкового масла в Україні характерна велика кількість 

компаній-виробників. Практично у всіх регіонах країни є свій завод з 

виробництва вершкового масла або спреду рослинного. 

ТОП-5 компаній-виробників вершкового масла (без урахування 

спредів рослинних) займають 50% від загального обсягу виробництва 

вершкового масла: 

1.  Група компаній «Альміра» з часткою 17,5%; 

2.  Група «Терра Фуд» - 15,5%; 

3.  Вінницький молочний завод «Рошен» - 6,8%; 

4.  Фірма «Люстдорф» - 5,8%; 

5.   Старокостянтинівський молочний завод - 4,4%.[2] 

 

 
 

Рис. 1. Ринкові частки основних виробників на ринку вершкового 

масла в Україні  

 

На даний час в Україні асортимент вершкового масла обмежений 

виробництвом солодковершкового масла (екстра, селянське, бутербродне), 

солоного та суміші: рослинно-вершкові та рослинно-молочні, так звані 

«спреди». 

Вченими НУХТ проведені розробки  по асортименту вершкового 

масла з рослинними харчовими добавками функціонального призначення: 

полісахариди, пектин, інулін, кріопорошки з буряка, бруньок чорної 

смородини, топінамбура, моркви, з добавкою з насіння льону. [3] 

Отже, найбільшу частку у виробництві молочної продукції займає 

масло –  понад  50% від всього загального обсягу виробництва.  
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Проведений аналіз тенденцій та перспектив розвитку українського 

ринку молока та молочних продуктів дозволяє чітко побачити, що ця ринкова 

ніша є  не лише перспективною, а ще й однією з найбільш, динамічних та 

рентабельних. Аналізуючи асортимент вершкового масла з наповнювачами в 

Україні, можна сказати, що ця складова представлений лише шоколадним 

вершковим маслом. В зв’язку з цим, особливої важливості набуває розробка 

нових видів вершкового масла з наповнювачами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ЙОГУРТІВ В УКРАЇНІ 
На сьогодні виробництво молока і молокопродуктів в Україні є одним 

із найбільш перспективних напрямів розвитку в аграрному секторі. 

Водночас, довкола нього останнім часом виникає чи не найбільший ажіотаж. 

Значення молочної промисловості в господарському комплексі України 

та вагомість молочних продуктів в системі харчування пояснюють підвищену 

увагу науковців до питань їх подальшого розвитку. 

Йогурт - це кисломолочний продукт, що виробляється з 

пастеризованого, нормалізованого за масовою часткою жиру і сухих речовин 

молока з додаванням або без додавання цукру, плодово-ягідних 

наповнювачів, ароматизаторів, вітаміну C, стабілізаторів, рослинного білка і 

сквашений закваскою, приготовленою на чистих культурах молочнокислих 

стрептококів термофільних рас і болгарської палички. 

 В Україні йогурти повинні відповідати державному стандарту ДСТУ 

4343:2004 «Йогурти. Загальні технічні умови» або технічним умовам 

виробника, вимоги яких не нижчі, ніж у зазначеному нормативному 

документі.   

http://ipdo.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=259
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Високий вміст білків і оптимальне співвідношення природного кальцію 

та фосфору зумовлюють надзвичайну корисність йогуртів з точки зору 

раціонального харчування. Частота купівлі йогуртів споживачами 

розподіляється в такий спосіб: близько 70 % споживачів купують їх не менше 

1 разу на тиждень, 10% - частіше ніж 1 раз на тиждень і 20 % - рідше, ніж 1 

раз на тиждень [1]. 

Сьогодні на ринку йогуртів представлено біля 15 великих українських 

виробників, число торговельних марок яких перевищує 25, кількість 

найменувань продукції на кінець 2016 року становило більше 150 позицій. У 

структурі асортименту цієї продукції домінують полуничні, персикові та 

ананасові йогурти [2]. Ця закономірність відповідає і структурі споживання 

(рис. 1).  Як видно з даних рис.1, полуничні йогурти у 2015-2016 році 

користувалися найбільшим попитом українських споживачів, 40,8% з яких 

віддавали перевагу саме цим йогуртам. Дещо нижчий попит спостерігався на 

персикові йогурти, їх рівень споживання становив 36,7%. І останнім в трійці 

лідерів виявилися ананасові йогурти, споживання яких в Україні становило 

31,6%. 

 
Рис. 1. Структура споживання йогуртів в Україні в 2016 р.,% 

  

На даний момент  молочна галузь перебуває в  стані стагнації. Розвиток 

вітчизняного  ринку молока та молочної продукції  стримують такі фактори 

як  скорочення поголів'я корів, низька  ефективність селекційної роботи, 

низька якість сировини, застарілі  технології, зниження попиту на продукти 

переробки в зв’язку із низькою купівельною спроможністю населення 

області, зокрема сільських районів; високий рівень конкуренції з боку 

потужних підприємств, оснащених сучасним обладнанням та технологіями 

[2]. І це може бути серйозною загрозою для виробництва якісної молочної 

продукції. 
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Властиві Україні система перевірки безпеки і якості продуктів 

харчування, в основному, орієнтована, на кінцевий результат. Тобто аналізу 

підлягають лише окремі зразки продукту, що вибрані контролером. У разі 

отримання добрих результатів, реалізації підлягає вся партія. Проте такий 

підхід не гарантує повної безпеки та абсолютної якості цієї продукції. 

При якісному розвитку, внесення нових розробок в технічну та 

технологічну сфери виробництва йогурту можливі широкі перспективи 

просування продукції на зарубіжні ринки, де спостерігається висока 

купівельна спроможність населення. 
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ЗНАЧЕННЯ СКЛЯНОЇ ТАРИ В УКРАЇНІ 

 Значну питому вагу в товарообігу займає скляна тара. Скляною тарою 

називають групу скляного посуду, який призначений для фасування, 

транспортування, зберігання і використання при споживанні різних 

продуктів. Скляна тара є незамінною для упакування багатьох харчових 

продуктів і напоїв. [1]  

Для виробництва тарного скла використовуються такі основні 

матеріали — кварцовий пісок, сода, сульфат, доломіт, вапняк, глинозем, 

польові шпати. Допоміжними матеріалами при виробництві скла є: 

освітлювачі, знебарвлюючі речовини, барвники, окислювачі, відновлювачі. 

Скло має ряд особливо цінних переваг: 

- хімічна нейтральність забезпечує збереження харчових продуктів без 

суттєвих змін; 

- прозорість особливо цінна для деяких харчових продуктів, хоча 

вимагає додаткового захисту від дії світла;  

- міцність та стійкість до навантажень забезпечує розливання, 

закупорювання, в окремих випадках – вакуумування; 

-  стійкість до внутрішнього тиску дає змогу випускати газовані напої 

та аерозольні товари; 

http://ukrstat.gov.ua/
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- стійкість до нагрівання. Скло витримує температуру до 500
о
С, хоча 

різка зміна температури не повинна бути надвеликою та швидкою. Значна 

кількість товарів фасується в нагрітому стані або після фасування 

проводиться їх стерилізація. 

Серед недоліків скла можна виділити крихкість та велику питому 

вагу. За останні роки маса скляних пляшок та банок значно зменшилась, 

проте транспортні витрати порівняно вищі, ніж в інших упаковках.[2] 

Загальний обсяг ринку склотари в Україні становить приблизно 628 

тис. т у натуральному вимірі. Основним споживачем склотари в нашій країні 

є харчова промисловість, частка якої досягає 94 % (591 тис. т) обсягу ринку в 

натуральному. Друге місце за обсягом споживання займає тара для медичної 

промисловості з показниками, відповідно, 4 % (23,9 тис. т). На парфумерне 

скло припадає всього 1,3 % обсягу ринку в натуральному виразі. 

Більшість компаній в Україні виготовляє безкольорову склотару (14 

заводів), зелену і оливкову виробляє 4 підприємства, коричневу — лише 

одне. Виробництвом склобанок і склопляшок займається 7 підприємств, 

лише пляшок — 7, лише банок — 3 підприємства. За даними асоціації «Скло 

України», у 2016 р. в цілому по галузі спостерігаються збільшення обсягів 

виробництва на 14 %. 

Згідно з нормативною документацією маркування скляної тари 

включає: 

•відбиток товарного знака підприємства-виробника; 

•номінальну місткість (л); 

•рік виготовлення виробу (дві останні цифри). 

Маркування може містити додаткову інформацію про номер форми і 

вказівки щодо належності до національного стандарту на скляну тару. 

Маркування наносять у вигляді відбитку на дно або нижню частину корпуса 

в місцях переходу дна в стінку скляної тари. 

Відвантажують пляшки однакової місткості, запаковані у рогожні кулі 

з перестильним сухим пакувальним матеріалом — сіном, стружкою, або 

укладені рядами з обов’язковим перекладанням сухим пакувальним 

матеріалом кожні 2-3ряди. 

При відвантаженні пляшок, укладених рядами у критих вагонах, 

дверні прорізи вагонів обов’язково розшивають пиломатеріалом, а простір 

між дверними прорізи і останніми рядами пляшок щільно заповнюють сухим 

пакувальним матеріалом. 

Скляна тара місткістю до 1000 мл пакується в картонні або в дерев’яні 

ящики, в які вкладають контрольні талони, де вказують завод-виробник,тип 

тари, дату виготовлення, номер зміни і номер машини. 
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Скляну тару місткістю від 1000 до 3000 мл пакують у дерев’яні 

ящики-клітки або транспортують без упаковки, але на горло тари накладають 

захисні ковпачки. 

Допускається відвантаження консервної скляної тари з укладанням у 

штабелі рядами з обов’язковим перестиланням сухим пакувальним 

матеріалом: тару місткістю до 1000 мл — через кожні 3 ряди, місткістю 

понад 1000 мл — через кожний ряд. 

Скляна упаковка залишається важливою тарою для харчових 

продуктів і напоїв унаслідок гігієнічності, декоративності і зручності 

споживання продукту. 

Склотарна галузь помітно розвивається завдяки підвищенню попиту 

на пиво і лікеро-горілчані вироби. Важливим стимулом у цьому можна 

вважати визначеним фактором покупки безпеку для здоров’я споживача, а 

екологічні аспекти тари і упаковки віднесено до першочергових пріоритетів 

вибору. 

Щодо стратегічних планів галузі, то скляна промисловість України 

розширює сферу ділових інтересів, налагоджуючи комунікацію все з 

більшою кількістю суміжних ринків. Адже процеси глобалізації усе ширше 

охоплюють як ринки споживання склотари, так і ринки сировинного 

постачання.[4] 
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ПРИКЛАДИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТМАС 

Ми знаємо, що будова пластмас і традиційних металевих матеріалів 

істотно розрізняються. Потрібна інша переробна техніка. В процесі витяжки 

термопластичних матеріалів спостерігаються орієнтаційні ефекти, які можуть 

підвищувати їх міцність[1]. 

В залежності від природи і стану зв'язуючої речовини (полімеру) при 

нагріванні методи переробки пластмас у вироби можна поділити на слідуючі 

групи: 

1) переробка у в'язкотекучому стані — формування виробів із литтєвих і 

пресувальних композицій пресуванням, литтям під тиском, екструзією, 

каландруванням; 

2) переробка у високоеластичному стані — формування виробів із 

підігрітих листів і труб пневматичними методами (вакуум-формуванням, 

видуванням) і гарячим штампуванням; 

3) переробка пластмас у твердому стані —  механічна обробка на 

верстатах (вирубне штампування, вирізання, виточування, висвердлювання 

та ін.); 

4) виготовлення виробів безпосередньо з рідкого мономера. Цей метод 

можна назвати хімічним формуванням; 

5) інші методи переробки - спікання, зварювання, склеювання[2]. 

Вибір методу переробки безпосередньо обумовлений характером змін 

пластмаси при нагріванні (оборотними або необоротними). Термопласти 

(оборотні пластмаси) можуть бути перероблені будь-яким методом 

пластичної деформації (литтям під тиском, екструзією та ін.), а 

термореактивні пластмаси (необоротні) — переважно лише методом 

гарячого пресування[2]. 

Метод каландрування застосовують для одержання пластин, листів і 

плівок із деяких термопластів. Для цього смолу разом із пластифікатором і 

барвником піддають вальцюванню, а потім пропускають через каландр, що 

складається з декількох пар валів, які розташовані один над одним. Цим 

засобом виробляють, зокрема, плівковий пластикат для торб, клейонок, 

плащів і накидок із полівінілхлориду, сополімери вінілхлориду, ударостійкі 

полістироли[3]. 

Формування виробів гарячим пресуванням. Матеріали засипають у прес-

форму, яка нагрівається парою або електрикою до температури 160—185°С. 

При цій температурі і під тиском 150— 350 кгс/см
2
 відбувається пресування. 

[3]. 
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Вибір методу переробки безпосередньо обумовлений характером змін 

пластмаси при нагріванні (оборотними або необоротними). Термопласти 

(оборотні пластмаси) можуть бути перероблені будь-яким методом 

пластичної деформації (литтям під тиском, екструзією та ін.), а 

термореактивні пластмаси (необоротні) — переважно лише методом 

гарячого пресування[2]. 

Нагрітий прес-порошок розм'якшується і під тиском заповнює гнізда 

прес-форми, що залишається нагрітою і замкнутою до повного затвердіння 

прес-матеріалу. Це звичайно досягається при витримці прес-форми під 

пресом протягом декількох хвилин (із розрахунку від 20 с до 1 хв на 1 мм 

товщини виробу). За цей час смола прес-порошку переходить із стадії А в 

стадію С. Після цього пресформу відчиняють і витягують відформований 

гарячий виріб, який вже не розм'якшується[3]. 
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ШЛЯХИ ДО УДОСКОЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ТАРИ 

В УКРАЇНІ 

Часто ми захоплюємось тим, які екологічно свідомі люди живуть в 

Західній Європі, у Канаді, Австралії та інших цивілізованих країнах. Нам 

хочеться бути в тому середовищі, долучитись, бути відповідальними, бути 

еко. Однак настільки ж часто ми не замислюємось, який шлях пройшли ці 

країни до усвідомлення свого впливу на довкілля, відповідального ставлення 

до нього та збалансованого сталого розвитку. Нам здається, що це інші люди, 

з відмінною культурою та менталітетом. Насправді, якби у нас була 

можливість потрапити у європейське місто 60-70-х років, то ми були б 

шоковані жахливим повітрям, чорним димом та іншими радощами 

«цивілізації». 

Пакувальні матеріали відіграють важливу роль у формуванні 

асортименту товарів, їх іміджу, забезпеченні, збереження в процесі 

товаропросування. Ринок України диктує поступовий розвиток 

промисловості й сільського господарства в напрямку створення якісних 

товарів у надійній упаковці. Сучасна ефективна та приваблива упаковка 

трансформувалась в активний ринковий інструмент. 

      Споживачі швидко реагують на функції упаковки, зокрема на її зручність 

у користуванні, привабливий дизайн, форму, колір, наявну інформацію на 
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упаковці. Упаковка сприяє швидкому засвоюванню нових ринків відомими 

товарами і забезпечує зорове пізнання через дизайн, колір, логотип тощо. 

      За останні роки спостерігається інтенсивний розвиток ринку пакувальних 

матеріалів, пакувальних технологій, а також тари та упаковки. З розвитком 

техніки та технології отримання пакувальних матеріалів розширюються 

функції упаковки. Крім створення інертного бар’єра між продуктами та 

оточуючим середовищем, упаковка все активніше перетворюється у 

виробничу операцію. За її допомоги можна регулювати температуру 

нагрівання харчових продуктів в мікрохвильових печах, формувати 

оптимальне газове середовище всередині упаковки, направлено змінювати 

склад продукту (біологічно активні матеріали з іммобілізованими 

ферментами, їстівні плівки тощо) [1]. 

Проте не вся тара є екологічно чистою і безпечною для довкілля нашої 

держави. Україна зараз перебуває на стадії визначення реальної вартості 

ресурсів та вироблення у населення їхнього свідомого і відповідального 

споживання. Тобто ми поступово створюємо передумови, коли бути 

неекологічним – невигідно. Зараз, нажаль, ситуація все ще протилежна, і 

навпаки, економічно невигідно бути на 100% екологічним.  

З погляду екології – науки про стосунки людини з навколишнім 

середовищем – кожний працівник промислового підприємства одночасно є й 

споживачем тих чи інших товарів. Усе більше і більше випускається 

продукції, що практично не підлягає ремонту, в тарі разового використання, 

та й зворотну тару споживачі все частіше і частіше просто викидають на 

смітник через її мізерну ціну. Крім того, все більше і більше ситуацій, коли 

маркетинг межує із шахрайством: все менше наповнюються вміст балончиків 

із дезодорантами; все більше використаних батарейок; замість скляних 

пляшок та банок багаторазового використання (за часів планової економіки 

така пляшка в середньому використовувалася тричі) майже повністю 

використовуються одноразові [3]. 

Основний принцип побудови екологічної цінності зображений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Основний принцип побудови екологічної цінності 
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Зрозуміло, що вирішити проблеми екології на рівні окремого 

підприємства, міста чи регіону важко, тому маркетологи мають вести 

узгоджені дії, поступово підвищуючи рівень екологічно чистого довкілля на 

місцевому (мікрорівень) → регіональному (мезорівень) → національному 

(макрорівень) → міжнародному (мегарівень) рівнях (рис.1). Головними 

способами досягнення вищезазначених показників є: використання 

екологічно чистіших матеріалів, удосконалення процесу виробництва в бік 

застосування екологічніших технологій, цілеспрямована робота з підвищення 

рівня усвідомлення партнерами (постачальниками сировини, посередниками, 

споживачами) їх соціальної відповідальності, участь у розробленні та 

впровадженні благодійних проектів, зокрема із залученням громадськості [2]. 

Конкретними прикладами вирішення питань зменшення відходів та 

утилізації упаковки є приклад Японії, яка намагається певними соціальними 

підходами, психологічними, педагогічними та іншими засобами впливу на 

споживача в умовах обмеженості природних ресурсів регулювати попит, а у 

випадках, коли це не вдається, налагодити безвідхідну переробку надмірно 

вироблених товарів (макрорівень), та Кнесету Ізраїлю, що під час своїх 

засідань замість пластикової пакувальної тари мінеральної води почав 

подавати останню в глечиках, що заощадило обсяги пластикового сміття на 

30 кубічних метрів на рік, перевіряє можливість ефективного використання 

переробленого паперу, що знижує безжальну вирубку дерев тощо 

(мікрорівень). 

Тому для всіх нас дуже важливо усвідомити, як це усвідомили мешканці 

розвинених країн, наскільки "сміттєвий вал" небезпечний для міста, довкілля. 

Не менш важливо й те, що й цю проблему можна легко подолати, зробивши 

невелике зусилля над собою. 

На жаль, знайдуться лише поодинокі громадяни, котрі нестимуть 

обгортки від морозива чи бляшанку від пива бодай 100 метрів, розшукуючи 

смітник. Але й навіть коли цей смітник поруч, наприклад, на зупинці 

транспорту, все одно, купи сміття знаходяться де завгодно поруч із ним. То 

ж, можливо, європейський вибір починається з банально знайомого з 

дитинства, але такого складного принципу - чисто не там, де прибирають, а 

там де не смітять.  

Отже, дотримуючись екологічних принципів і починаючи жити 

екологічно, ми всі разом формуємо нове середовище, нову культуру, новий 

ринок зі своїм попитом і пропозицією. Все це спонукає до змін в суспільстві і 

наближає нас до часу, коли ми знову, як колись, будемо жити в гармонії з 

природою.  
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СТАН ТА РОЗВИТОК  ОЛІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

Харчова промисловість є однією з найважливіших галузей 

промисловості України. Від рівня її розвитку, стабільності і функціонування 

залежить стан економіки та безпеки держави, рівень життя населення. 

Підприємства олійного комплексу входять до першої п`ятірки галузей 

харчової промисловості за обсягами виробництва. 

На сьогоднішній день в структурі харчування населення розвинених 

країн існує переорієнтація в споживанні рослинних жирів замість тваринних, 

крім того збільшується використання олії для технічних потреб (дизельного 

палива, миючих засобів, фарб тощо). Все це сприяє розвитку олійного 

виробництва в Україні, яке має великі перспективи у забезпеченні 

внутрішніх потреб та задоволенні попиту зовнішнього ринку. Олійно-жирова 

промисловість України виробляє соняшникову олію, маргарин, майонез, 

гліцерин, мила, оліфи та інші продукти, у виробництві яких у якості 

сировини використовуються рослинні олії. Провідне місце займає 

виробництво олії, значна частка виробництва якої зосереджена на великих 

спеціалізованих підприємствах, решта – в середніх та малих олійнях. Серед 

виробництва рослинних олій позиція лідера належить саме соняшниковій 

олії, виробництво якої становить понад 95% від загального обсягу 

виробництва рослинних олій. 

Порівняно з іншими країнами Україна має унікальні природно-

кліматичні умови, що дозволяють вирощувати насіння соняшника практично 

на всій території (крім Волинської, Львівської та Рівненській областей). За 

вмістом олії та урожайністю соняшник належить до найпродуктивніших 

олійних культур. Вміст олії в насінні соняшника становить 47-52%, а в ядрі 

65-67%, а вихід оліїї при переробці на заводах становить майже 47%. Так, в 

окремих областях України сировинне забезпечення виробництва олії 

соняшникової використовують не в повному обсязі. У Дніпропетровській 

області, де зосереджено 13,0% валового збору соняшнику, виробляється 

тільки 7,2% олії соняшникової; у Миколаївській області ці показники 

становлять відповідно 8,7% і 2,5%; у Полтавській області – 7,6% і 4,6%; у 

Луганській області – 6,6% і 4,0%; Черкаській області – 4,8% і 0,7%. 
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Сучасний стан олійної  промисловості України характеризується тим, 

що вона за короткий строк інтегрована в світовий ринок, враховуючи, що 

лише 20% вироблюваної рослинної олії споживається в Україні, а решта йде 

на експорт. 

Безперечним лідером за обсягами імпорту української соняшникової олії 

стала Індія, куди було вивезено практично третину всієї виробленої олії – 1,1 

млн. тонн. До п’ятірки лідерів з імпорту олії також увійшли: Єгипет із 

обсягом – 336,7 тис. тонн, Іран – 233,4 тис. тонн, Алжир – 220,3 тис. тонн та 

Туреччина –197,8 тис. тонн. 

 
Рис.1. Країни-лідери з імпорту української олії 

Зростання виробництва насіння соняшника та зменшення його експорту 

обумовлено запровадженням державою економічних заходів регулювання 

ринку. Зняття торговельних обмежень з боку ЄС та іншими країнами – 

торговельними партнерами відносно української олії дозволило українським 

виробникам збільшити обсяги зовнішніх поставок соняшникової олії, 

унаслідок чого Україна досягла статусу найбільшого світового експортеру 

цієї продукції.   

Проблемним питанням щодо подальшого розвитку вітчизняної олійно–

жирової промисловості є те, що одним із пунктів зобов’язань, висунутих 

Україні Європейським Союзом при створенні зони вільної торгівлі, є 

скасування експортного мита на насіння соняшнику. Відміна експортного 

мита призведе до занепаду олійно-переробної галузі, оскільки країни, які 

мають достатні потужності для переробки, прагнуть завозити сировину та 

завантажувати власні потужності, забезпечувати при цьому робочі місця 

всередині країни. Водночас занепад олійно-переробної галузі призведе також 

до втрат надходжень до бюджету та подорожчання соняшникової олії 

всередині країни та на світових ринках.   

Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що Україна 

має значний потенціал для розвитку олійно–жирової галузі, зокрема 

виробництва соняшникової олії. Проте потребує вдосконалення питання 

забезпечення підприємств сировинною базою, оскільки наявні виробничі 

1,1 млн т. 

336,7 тис.т. 

233,4 тис.т 

220,3 тис.т 
197,8 тис.т 
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потужності значно перевищують обсяги виробництва олії. Завантажити 

існуючі потужності доцільно іншими олійними культурами – соєю, ріпаком. 
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МІКРО І МАКРОЕЛЕМЕНТИ ЯК ФАКТОР  ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ 

СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У МОЛОЦІ 

 Якість товарів є однією з основоположних характеристик, що надають 

вирішальний вплив на створення споживчих переваг і формування 

конкурентоспроможності. Під якістю харчових продуктів розуміють 

сукупність властивостей, що відображають здатність продукту забезпечувати 

органолептичні характеристики, потребу організму в корисних речовинах, 

безпеку його для здоров’я, надійність при виготовленні та зберіганні. 

Основними властивостями продовольчих товарів, які визначають їх 

корисність і здатність задовольняти потреби людини в харчуванні, є харчова 

цінність, фізичні і смакові властивості і його збереженість. 

На сучасному етапі формування вільного ринку в Україні актуальною 

проблемою є вивчення властивостей товарів, встановлення їх натуральності 

та виявлення підробок. 

Варто відзначити, що молоко серед інших продуктів харчування займає одне 

з провідних місць. Наявність в ньому легкозасвоюваних органічних речовин 

(білків, жирів, вуглеводів), а також мінеральних елементів, необхідних 

організму людини робить його незамінним харчовим продуктом. 

Молочний ринок України має дуже широкий асортимент продукції, але при 

цьому одночасно недостатньо високу якість. В асортименті також присутні 

фальсифіковані продукти. Тому проблема встановлення натуральності 

http://www.amdi.org.ua/
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молока й молочних продуктів, що надходять у роздрібну торговельну мережу 

та у підприємства громадського харчування, стоїть досить гостро. 

Розглянемо основні органолептичні властивості молока. Запах молока 

важко охарактеризувати, він  дуже слабкий. Щодо специфічного запаху і 

смаку молока, вони  обумовлені вуглеводами, ліпідами, мінеральними 

речовинами, білками, та іншими речовинами, що містяться в ньому. Для 

парного молока характерні більш виражений запах і солодкуватий смак. 

Ліпіди додають молоку ніжний і приємний смак, а білки і солі молока 

роблять незначний вплив на його смакові якості.  

Склад молока доволі різноманітний, він включає:  воду, білки, жири, 

молочний цукор (лактозу), мінеральні речовини (в т. ч. мікроелементи 

), вітаміни, ферменти, гормони, імунні тіла, гази, мікроорганізми, 

пігменти. Оптимальне поєднання цих компонентів у молоці робить його 

майже  незамінним  харчовим продуктом, особливо для дітей, тому що в 

ньому велика кількість  елементів, необхідних для нормального росту і 

розвитку організму. Білки молока складаються, головним чином, з казеїну, 

лактоальбуміну і лактоглобуліну. 

Важливою цінністю  мінерального складу молока є  збалансованість 

елементів, що забезпечує нормальний розвиток кісткової та інших систем. 

Відзначимо той факт, що  у молоці міститься велика кількість  

відомих вітамінів, на які багато в основному літнє молоко. В склад молока 

входить понад 60 ферментів, які  сприяють травленню і відіграють  важливу 

роль у процесах переробки молока в молочні продукти. У молоці  також 

містяться гормони (окситоцин, пролактин, фолликулин, адреналін, інсулін і 

ін), імунні тіла, що сприяють створенню імунітету до захворювань 

(антитоксини, аглютиніни, опсоніни та ін), гази 

(CO 2, O 2, H 2, NH 3), мікроорганізми.   

Питне молоко характеризується високими поживними властивостями, 

які визначаються його хімічним складом, засвоєністю, енергетичною 

цінністю, органолептичними показниками, використанням. Вміст білків і 

цукрів у питному молоці такий як в свіжовидоєному. Парне коров'яче молоко 

має нейтральну реакцію на лакмус. Це пояснюється тим, що в ньому поряд з 

речовинами, які мають кислотні властивості є речовини, які мають основні  

властивості. Через деякий час після доїння в міру розвитку мікроорганізмів, у 

молоці нагромаджується молочна кислота, яка підвищує його кислотність. 

Кількість жирів в окремих видах питного молока нормується стандартами. 

Жири питного молока засвоюються краще, ніж свіжовидоєного. Це 

пояснюється їх дрібнодисперсним станом. Енергетична цінність молока 

невисока. Вона залежить, насамперед, від вмісту жиру і коливається від 60 

ккал/100г до 80 ккал/100 г. Біологічна цінність питного молока визначається 

вмістом повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот ,фосфатидів, 

мінеральних речовин, вітамінів і насамперед амінокислот.  

  Отже, молоко забезпечує потребу організму людини у жиророзчинних 

вітамінах на 20—30%, у вітамінах B2 і B6—на 70%, у вітаміні В12 — майже 
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на 100%. Всі речовини у молоці знаходяться в оптимальному співвідношенні. 

Молоко характеризується високими органолептичними властивостями: 

ніжним і приємним смаком, привабливим білим кольором з жовтуватим 

відтінком. Воно необхідне для функціонування багатьох органів людини, 

насамперед печінки. Використовують молоко в їжу безпосередньо, для 

приготування перших, других і третіх страв, у хлібопекарській, 

кондитерській та інших галузях харчової промисловості. 

Таким чином макро та мікроелементам відводиться важливе місце. Ці 

речовини беруть участь у багатьох метаболічних процесах організму та 

забезпечують його здорове функціонування. За важливістю для організму 

макро- та мікроелементи можна класифікувати наступним чином:  

– життєво необхідні: Fe, І, Cu, Zn, Co, Мо, Se, Мn, Cr; 

 – умовно-необхідні: F, Аs, B, Br, Li, Ni, Si, V; 
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