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ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянута концепція антикризового проактивного управління.
Розкрито сутність проактивного управління, виділені основні елементи даної
концепції. Особливу увагу приділено моніторингу слабких сигналів. Визначено
основні проблеми реалізації проактивного управління у виробничій діяльності
підприємства.
Ключові слова: проактивне управління, концепції проактивного управління,
слабкі і сильні сигнали, моніторинг.
Сучасна

економічна

ситуації

в

нашій

державі

характеризується

нестабільністю і часто кризою протікають в ній процесів. Відповідно до цього
особлива увага приділяється питанням антикризового управління підприємством.
Дослідження системи антикризового управління неможливо без розгляду його
концепцій. Однією з основних концепцій є концепція антикризового проактивного
управління. Значимість проактивного управління в системі антикризового
менеджменту підприємства і не розробленість його певних питань формують
актуальність

теми

дослідження.

Практична

необхідність

впровадження

проактивного управління в виробничу діяльність підприємства багато в чому
визначить сучасну систему фінансового менеджменту.
Цілями дослідження є визначення сутності концепції проактивного
управління, а також розгляд завдань проактивного управління, визначення
елементів концепції та основних проблем реалізації проактивного управління в
виробничу діяльність підприємства.
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Теоретичну основу дослідження в роботі склали системний і діалектичний
підходи

досліджень,

які

дозволяють

розкрити

сутність

проактивного

управління як об'єкта економічного дослідження. Методологічну основу склав
метод системного і порівняльного аналізу, елементи прогнозування, логічного
узагальнення.
Антикризове управління на сучасному етапі розвитку економічної науки
отримує свій подальший розвиток. Розгляд існуючих на даний момент
концепцій антикризового управління дозволить найбільш повно розкрити його
сутність. А також, це дозволить виявити особливості їх використання в
практичній діяльності підприємства, синтезувати існуючі підходи з метою
вдосконалення системи антикризового управління.
Концепція в перекладі з латинської [сonceptio] - система поглядів, те чи
інше розуміння явищ або процесів; єдиний визначальний задум. [1]. Під
загальною концепцією антикризового управління будемо розуміти систему
концепцій

передбачають

ряд

процедур

по

діагностиці

і

виведенню

підприємства з кризової ситуації. Система існуючих концепцій дозволяє
класифікувати їх за принципом рівневої градації на (рис.1):
 проактивний
 активна

концепція управління;

концепція управління;

 посткризова концепція управління.
ендогенне середовище

екзогенне середовище
сигнали

сильні

слабкі

концепція проактивного управління
концепція активного управління
концепція посткризового управління
система антикризового
управління підприємством

Рисунок 1 – Концептуальна модель антикризового управління
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Багатофакторність і різнохарактерних резервів, факторів, явищ і процесів
антикризового змісту викликає необхідність застосування для їх структуризації
методології системного підходу.
Представлені концепції на сьогоднішній момент сформувалися згідно з
етапами розвитку кризової ситуації, таким як:
 етап потенційної кризи;
 етап латентного (прихованого) кризи;
 етап гострого переборні кризи;
 етап гострого непереборного кризи.
Відповідно до даної градацією етапів кризи застосовують відповідну
концепцію антикризового управління.
Антикризове проактивне управління являє собою одну з основних
концепцій системи антикризового управління. Цілями даної концепції є:
виявлення та ідентифікація сигналів на етапі латентного (прихованого) кризи, а
також формування подальшої моделі поведінки підприємства з урахуванням
реалізації антикризових заходів.
Дана концепція на сьогоднішній день не є новою, оскільки прогнозування
наслідків в результаті можливих змін використовувалася вченими вже давно.
[2,3]. Наявність тимчасового лага між подіями і їх наслідками дозволило надалі
вдосконалювати концепцію проактивного управління та зайняти провідне місце
в системі менеджменту підприємства.
Розвиток ця концепція отримала в 70- рр. IX століття в теорії раціональних
очікувань. Ідея даної теорії полягає в тому, що ринкові суб'єкти поводяться
раціонально, збирають і осмислюють інформацію при формуванні очікувань
щодо речей, що представляють для них грошовий інтерес [7]. Надалі ця теорія
знаходить своє відображення і розвиток в концепції управління по слабких
сигналів [3]. Її суть полягає в диференційованому підході до реакції на події, в
зв'язку з різним ступенем інформованості - сильні і слабкі сигнали. Явна і
досить повна інформація про наступаючому подію є сильний сигнал і дозволяє
найбільш оптимально, в рамках наявних можливостей, швидко відреагувати на
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подію. Подія, яке підкріплено недостатньо повно ускладнює процес прийняття
відповідного рішення. В даному випадку говорять про слабкі сигнали.
Кількість слабких сигналів надходять на підприємство протягом навіть
одного операційного дня дуже велике, відібрати з даного безлічі саме ті, які
дійсно представляють загрозу виникнення кризи, дуже складно. Необхідність
даної ідентифікації полягають в реакції підприємства, а реакція в свою чергу
залежить

від

його

готовності

до

прийняття

сигналу.

І.

Ансофф

є

основоположником проактивного управління на основі слабких сигналів і в
залежності від змін екзогенної середовища він визначає реакцію підприємства
як стратегічну та оперативну. Відповідно виділяють реактивний і проактивний
типи поведінки [2].
Проактивний тип поведінки істотно відрізняється від реактивного, перш за
все середовищем, в якій виникають трансформації і їх характером.
Трансформації при проактивному типі виникають в важко передбачуваною
середовищі і мають переривчастий характер. В даному випадку говорять про те,
що швидкість реакції випереджає швидкість змін. Це основна перевага
проактивного управління дозволяють розпізнати необхідність змін ще до того,
як виникне кризова ситуація. Крім того, проактивне управління діє в умовах
інформаційного дефіциту. У даній ситуації підприємство формує стратегію
подальших дій з урахуванням впливу факторів на майбутні зміни системи.
Реакційний

(або

реактивний)

стиль

управління

застосуємо

при

поступовому характері трансформацій, коли система діє в передбачуваною
середовищі і не відчуває нестачі в інформації, в даному випадку швидкість
реакції підприємства може відставати від швидкості змін. Для реактивної
моделі поведінки характерно вирішення виникаючих проблем шляхом
оперативних дій. В умовах кризової ситуації підприємства з реактивним стилем
управління діють методом проб і помилок і безсистемних варіантів
виходу з неї.
Чітко ідентифікувати надходить слабкий сигнал на практиці досить
складно. Сигнал, який одного разу вже мав місце на підприємстві, з усіма
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наслідками, що випливають з нього наслідками, дозволяє йому при повторному
його настанні більш швидко відреагувати і вжити відповідних заходів. Ситуація
ідентифікації повторного слабкого сигналу ускладнюється частою зміною
екзогенної середовища, один і той же сигнал при її зміні може мати різні
наслідки. Тому на наш погляд основним завданням будь-якого підприємства є
ідентифікація слабкого сигналу з точки зору трансформації слабкого сигналу в
сильний. Дана обставина основою концепції проактивного управління, яка
полягає у властивості слабких сигналів переростати в сильні сигнали і
наявність залежності відповідної реакції від швидкості і сили сигналу. З
моменту виникнення слабкого сигналу до формування сильного сигналу
проходить певний час, протягом якого перший набирає силу і, в кінцевому
рахунку, з прихованої форми переходить в явну. Частина сигналів при цьому
відсівається, як несуттєва або є наслідком нормальних коливань в процесі
господарської діяльності.
Саме ця видозміна сигналів з урахуванням нестабільності сучасного стану
екзогенної

середовища

і

обмеженими

можливостями

підприємства

з

урахуванням дефіциту інформації при її використання відносно надлишкових
має значення при реалізації антикризової програми [5].
Таким чином, основними завданнями проактивного управління є своєчасна
ідентифікація слабких сигналів, що несуть у своїй основі загрозу діяльності
підприємства
Відповідно

і
до

вибір

завдань,

подальшої
які

стоять

стратегії

перед

його

проактивним

діяльності.
антикризовим

управлінням, можна виділити елементи даної концепції:
1. моніторинг екзогенної і ендогенний середовищ, з метою виявлення
сигналів;
2. аналіз взаємозв'язку джерел сигналів з підприємством;
3. ідентифікація сигналів (слабкий або сильний);
4. прогнозування можливих змін на подальшу життєдіяльність системи;
5. аналіз внутрішнього середовища підприємства на предмет готовності до
сприйняття сигналу і до проведення відповідних заходів;
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6. прогнозування стан системи без впровадження заходів;
7. вибір відповідного типу поведінки (проактивний або активний).
Моніторинг слабких сигналів дозволяє підприємству використовувати час
переходу для прийняття відповідних рішень, які усувають небезпеку на ранній
стадії. Необхідно відзначити той факт, що відбір сигналів підприємство
проводить суб'єктивно оскільки потенціал і фінансова гнучкість у кожного
господарюючого суб'єкта індивідуальні. У зв'язку з цим можливість сприйняття
і швидкість ідентифікації також дуже індивідуальні. На практиці вловлювати
слабкі сигнали, як уже було сказано вище дуже важко, крім того, дозволити
моніторинг може далеко не кожне підприємство, тому що це дуже витратний
процес, який практично не окупається. Саме ці сигнали з урахуванням
сучасного

стану

екзогенної

середовища

і

обмеженими

можливостями

підприємства мають значення при реалізації антикризової програми [5].
Складність процесу ідентифікації слабких сигналів призводить до
об'єктивної необхідності розробки системи моніторингу з урахуванням
специфіки роботи кожного підприємства.
Відповідно до цього процес моніторингу має певну схему незалежно від
особливостей діяльності господарюючого суб'єкта. Перш за все, необхідно дати
визначення процесу моніторингу. Моніторинг являє собою процес сканування
екзогенної і ендогенної середовищ з метою виявлення сигналів, які можуть
привести до негативних наслідків.
Процес моніторингу передбачає певну поетапність здійснення і включає в
себе:
1. визначення джерел надходження сигналів;
2. відстеження сигналів, що надходять;
3. ідентифікацію

сигналів

за

різними

критеріями

періодичність, частота, тривалість і т.д.).
4. формування потоків сигналів відповідно до їх типами;
5. кількісну і якісну оцінку їх впливу.
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(Повторюваність,

В основу формування системи моніторингу повинна бути покладена
детальна

структуризація

зовнішнього

і

внутрішнього

середовища,

де

зароджуються і звідки надходять сигнали, а також типологізація сигналів за
різними ознаками [6] (рис.2).
Першорядні / другорядні
І
д
е
н
т
и
ф
і
к
а
ц
і
я

Екзогенне
середовище
Сигнали

Ендогенне
середовище

Релевантні / Нерелевантні

Стійкі / Нестійкі / Випадкові

Загальні / Індивідуальні

Стандартні / Нові

Керовані / Некеровані

Рисунок 2 – Типологізація сигналів за різними ознаками
Крім того, як і будь-який процес, процес моніторингу впорядкованим
(формалізованим)

і

неврегульованим (неформалізовані).

Формалізований

процес моніторингу являє собою систему сканування з використанням певних
схем

і

методів.

Неформалізовані

процес

при

скануванні

середовищ

використовує хаотичний підхід у виявленні сигналів.
При поєднанні в моніторингу методів структуризації, типологізації з
формалізацією даного процесу дозволить раціонально використовувати дефіцит
часу і ресурсів в реалізації проактивного управління.
Наступний етап проактивного управління має на увазі аналіз взаємозв'язку
ідентифікованих сигналів з підприємством, тобто визначення впливу сигналу
на діяльність підприємства. Рід діяльності є визначальним у встановленні
взаємозв'язку між підприємством і сигналом. Це визначення дозволяє перейти
до ідентифікації сигналу на слабкий і сильний, яка безпосередньо залежить від
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роду діяльності підприємства. Після визначення сили сигналу проводиться
аналіз внутрішнього середовища підприємства на предмет готовності до
сприйняття сигналу і проведення відповідних антикризових заходів. Даний
аналіз, заснований на дослідженні внутрішнього потенціалу дуже важливий,
оскільки

визначає

подальше

поведінки

підприємства.

Простежується

прямолінійна залежність - чим вище потенціал підприємства, тим більше
стійким воно буде до кризособрающим факторам. Більш того, наступний етап
проактивного управління безпосередньо залежить від попереднього, оскільки
дозволяє спрогнозувати майбутні стан підприємства без впровадження
антикризових заходів. Даний прогноз ґрунтується на попередньому аналізі
внутрішнього потенціалу і дозволяє зробити відповідні висновки про
формування тактики антикризового управління без застосування відповідних
заходів

і

при

їх

використанні

в

разі

настання

кризи.

В кінці процесу проактивного управління на підприємстві повинен скластися
певний висновок про стан підприємства і його готовності до сприйняття
ідентифікованого сигналу. Ця інформація є базовою для переходу, в разі
необхідності,

до

активного

антикризового

управління.

Таким

чином,

проактивне управління багато в чому визначає систему антикризового
управління в цілому. І в залежності від того наскільки якісно буде проведено
проактивний аналіз, настільки у підприємства зростає «імунітет» до криз.
Вивчення концепції проактивного антикризового управління та його
значущості в діяльності підприємства буде неповним без дослідження
проблемних питань стратегії і реалізації на практиці.
За своєю економічною сутністю проактивне управління є невід'ємним
елементом

стратегії

розвитку

підприємства.

Своєчасний

моніторинг

і

прийняття відповідних заходів дозволяє підприємству дотримуватися заданої
стратегії і більш того стратегічне антикризове управління дозволяє перейти
підприємству на нові якісні показники, які будуть задовольняти його
конкурентному середовищі. Однак з практичної точки зору підприємства часто
стикаються з певними проблемами в реалізації стратегії. Перш за все, у
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підприємств нерідко відсутні стратегічні цілі, а це в свою чергу виключає
можливість впровадження відповідних антикризових заходів. Більш того,
ефективність проактивного управління полягає у своєчасній ідентифікації
слабких сигналів і застосуванні відповідних антикризових заходів, проте за
відсутності стратегічних цілей розвитку процес проактивного аналізу дуже
ускладнений. Наявність подальших цілей розвитку підприємства дозволяє з
маси вступників сигналів вибирати саме ті, які їм загрожують.
Відсутність стратегії або її неефективність по відношенню до змінного
середовища є ще однією проблемою ускладнює процес антикризового
управління, а з точки зору ідентифікації кризи основним середовищем
зародження слабких сигналів.
Крім того, будь-яка стратегія будь-якого підприємства повинна бути
заснована на інноваційній діяльності, отже, по своїй суті кожне інноваційне
введення несе в собі антикризове значення. Це дозволяє нарощувати
конкурентні переваги, а крім цього нарощувати фінансову гнучкість, від якої
безпосередньо залежить антикризова реакція підприємства. Дані дії вже за
своєю природою є інноваційними, а за спрямованістю - стратегічними, а
значить антикризовими. Завчасне зміна моделі розвитку до настання кризових
явищ буде основною умовою виживання в непередбачуваною середовищі.
Розуміння механізму виникнення і типу кризової ситуації і їх облік при
формуванні стратегії підприємства дозволяють підвищити рівень адаптованості
до умов нестабільного зовнішнього середовища і впливати на ці умови, не
допускаючи розвитку гострих кризових ситуацій.
Проблема стратегії розвитку лежить на високому рівні фінансового
менеджменту підприємства. І є першочерговим при дослідженні виникнення
кризової ситуації.
Крім стратегічних проблем розвитку в проактивному управлінні особливе
місце займає, як уже було сказано вище, проблема чіткої ідентифікації слабкого
сигналу саме як сигналу загрозливого стабільного існування підприємства. На
наш погляд основним критерієм при ідентифікації сигналу є загроза настання
банкрутства на підприємстві.
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При цьому слід виходити з головної теоретичної передумові концепції слабких
сигналів, яка полягає у властивості слабких сигналів переростати в сильні сигнали і
наявність залежності відповідної реакції від швидкості і сили сигналу. З моменту
виникнення слабкого сигналу до формування сильного сигналу проходить певний
час, протягом якого перший набирає силу і, в кінцевому рахунку, з прихованої
форми переходить в явну. Частина сигналів при цьому відсівається, як несуттєва
або є наслідком нормальних коливань в процесі господарської діяльності. Таким
чином, завдання зводиться до того, щоб простежити процес переходу від слабкого
сигналу до сильного, виявити закономірності такого переходу через характерні
особливості динаміки показників, що описують параметри зовнішнього і
внутрішнього середовища підприємства.
Якщо в ході спостереження за колом змін вдасться виявити стійку
тенденцію до зростання сили сигналу, то можна вважати його дійсним
передвісником настання кризової ситуації.
Це дозволяє при моніторингу досліджуваної середовища виділяти із
загального потоку в першу чергу сигнали, які потенційно загрожують порушення
фінансової дисципліни - від стратегічної кризи до кризи ліквідності і як наслідок
банкрутство і ліквідація. Індивідуальний підхід у моніторингу застосовується
кожним підприємством має свої позитивні і негативні моменти. Позитивним є те,
що підприємство з необмеженого потоку вибирає і відстежує подальший
розвиток саме тих сигналів, які безпосередньо впливають на його діяльність.
Найчастіше ці сигнали надходять з ендогенного середовища підприємства.
У той же час необхідно відзначити, що негативним моментом є те, що
підприємство в силу суб'єктивного підходу в моніторингу не приділяє увагу
сигналам, що надходять з незвичною середовища. Різноманіття типів сигналів
вимагає певної класифікації з метою спрощення процесу моніторингу. На рис.
представлена типова класифікація сигналів надходять на підприємство, як із
зовнішнього, так і з внутрішнього середовища.
Крім того, ще однією значною проблемою є технічний процес аналізу
слабких сигналів їх виявлення, розвиток і вплив на підприємство. Коли
підприємство при моніторингу стикається з сигналом, що мають сталу
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тенденцію, і носить явну загрозу, тоді застосовується ряд антикризових заходів
щодо його усунення. У разі ж коли підприємство має справу зі слабким
сигналом воно повинно бути впевненим в тому, що цей сигнал несе значущу
інформацію про небезпеки або можливості. Моніторинг не завжди дає
необхідну інформацію про справжній стан справ, тому процес технічного
аналізу дозволяє завчасно ідентифікувати сигнал і, використовуючи часовий
лаг прийняти оптимальне рішення. Процес технічного аналізу досить
трудомісткий, однак можливості його використання в проактивному управлінні
дозволить підприємству адекватно оцінювати ситуацію і відповідати сучасним
вимогам ринку. Систематичність і безперервний характер проактивного аналізу
дозволить вирішити ряд проблем ефективного розвитку підприємства в
постійно змінюють і нестабільних умовах господарювання.
На сьогоднішній момент проактивний аналіз заснований на різних
підходах технічного аналізу основною метою, якого є виявлення слабких
сигналів за допомогою порівняльного аналізу. Багато методи в своїй основі є
неефективними з точки зору своєчасності прийнятих антикризових рішень,
оскільки вони приймається через певний проміжок часу, з огляду на сучасний
рівень ринку, дана обставина може призвести до незворотних наслідків.
На рисунку 3 представлена класична модель технічного аналізу в
проактивному управлінні. Технічний аналіз проводиться за допомогою
порівняння фактичних результатів діяльності підприємства із запланованими.
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Рисунок 3 – Класична модель технічного аналізу в проактивному
управлінні
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де: А - max точка відхилення від плану; V - oбласть аналізу для виявлення
сигналів; Sп - плановий тренд розвитку підприємства; S ф - фактичний тренд
розвитку підприємства; t - час; N - результати діяльності підприємства.
Рішення даних проблем проактивного антикризового управління на
сьогоднішній момент багато в чому залежить від багатьох факторів, перш за все
в основі лежить недостатня розробленість системи проактивного управління та
його

впровадження

в

практичну

діяльність

підприємства.

Фінансова сторона впровадження проактивного управління на підприємство
вимагає досить значних витрат. Якщо в системі активного антикризового
управління фінансові ресурси використовуються в момент настання кризової
ситуації, то виходячи з концепції проактивного управління витрати проводяться
завчасно до її настання. Недолік оборотних ресурсів навіть для фінансування
поточної діяльності в апріорі не дозволяє їх використовувати для фінансування
проактивного управління. За своєю сутністю витрати на проактивне управління
для підприємства є альтернативними, які фінансуються з чистого прибутку
підприємства і часто не завжди окупаються. Однак при настанні кризової
ситуації підприємство використовували у своїй діяльності проактивний аналіз
найбільш до неї підготовлено і витрати проводяться на фінансування аналізу
окупаються у вигляді стійкої діяльності підприємства в незалежності від
несприятливих подій. Своєчасний облік слабких сигналів дає можливість
використовувати головну особливість проактивного управління - часовий лаг
між які надійшли сигналами про негативні події і їх наслідками.
Сучасний етап є дуже важливим для концепції управління по слабких
сигналів, оскільки вона отримує свій подальший розвиток. Це пов'язано з тим,
що сучасна фінансово - господарська діяльність відрізняється складністю і
багатогранністю, отже, високим ступенем настання несприятливих подій. Це
накладає

на

підприємства

певні

зобов'язання

по

створенню

системи

антикризового управління, яка б змогла адекватно оцінювати ситуацію,
ґрунтуючись на сигнали, при цьому внутрішня структура підприємства повинна
бути достатньо еластичною до можливих змін.
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Розгляд основних проблем, з якими стикається проактивне управління, не
слід сприймати як відмова від нього, а як необхідність встановлення певної
спрямованості в його розвитку.
Сучасні реалії такі, що відсутність в стратегії розвитку підприємства
системи антикризового управління може привести до необоротних наслідків аж
до загрози його ліквідації. У жорстких умовах конкуренції і дефіциту ресурсів,
яка посилюється політичною і економічною нестабільністю будь-який захід, що
проводиться підприємством спрямоване на розвиток його діяльності, може
вважатися антикризовим. Однак на цьому антикризове управління на
підприємстві не закінчується, тому що по своїй суті антикризове управління є
системою дій спрямованих на попередження та ліквідацію кризових явищ.
Відповідно до цього дослідження концепції антикризового проактивного
управління розкриває початковий етап системи антикризового управління і
показує його багатогранність.
Наукова новизна полягає в уточненні визначення проактивного управління
та систематизації його елементів відповідно до завдань проактивного
управління. Це дозволяє найбільш повно визначити значення проактивного
управління в системі антикризового управління підприємством. Практична
значимість полягає в дослідженні проблем реалізації проактивного управління
у виробничій діяльності підприємства. Це дозволить конкретизувати роботу
фінансового менеджменту в реалізації даної концепції.
Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчать про значимість проактивного
управління. Його реалізація на підприємстві повинна бути заснована на
наукових розробках, що дозволяють в подальшому вдосконалити систему
проактивного аналізу.
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обґрунтовано шляхи вирішення проблеми в сфері планування і проведення
оцінювання працівників підприємства. Проаналізовано підходи до визначення
поняття

«оцінювання

персоналу».

Описано

функції

оцінки

персоналу

підприємства, визначені завдання, що можуть бути розв’язані в процесі оцінки
співробітників, а також виокремлені наслідки ключові помилки у результаті
непрофесійного проведення оцінки.
Ключові слова: персонал, оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, принципи
оцінки персоналу, управління персоналом, конкурентоспроможність.
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Всі організації існують для досягнення чітко визначених цілей, ступінь
реалізації яких цілей показує, ефективність діяльності підприємства та
використання наявних ресурсів. В основі управління підприємством лежить
зворотний зв’язок, що включає ті чи інші способи виміру та порівняння.
Персонал є основним елементом, що забезпечує ефективність діяльності
підприємства, організованість процесів та використання наявних ресурсів.
Отже, оцінювання персоналу, визначення кількісних та якісних результатів
виконання працівниками підприємства своїх посадових обов’язків дозволяє
виявити основні проблеми та конкурентні переваги підприємства, визначити
стратегії подальшого розвитку.
Теоретико-методологічні основи оцінки персоналу активно досліджуються
зарубіжними та вітчизняними науковцями, як А. Єременком, А. Монстовичем,
В. Нижником, В. Нідзельською, В. Ушкальовим, Д. Ядранським. Результатом їх
досліджень є розробка окремих підходів, процедур, методів щодо організації та
проведення оцінки персоналу.
Однак, на сучасному етапі розвитку конкурентне середовище висуває
жорсткі вимоги до управління персоналом підприємства, а отже постає
проблема формування всебічної, комплексної, зрозумілої та об’єктивної
системи оцінювання персоналу, використання новітніх підходів з метою
досягнення таких критеріїв як економічність та оптимальність.
Метою даного дослідження є визначення та аналіз основних підходів до
оцінки персоналу, критеріїв та перспектив їх застосування на підприємствах.
Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система
атестації кадрів, що застосовується на підприємстві. В той же час це необхідний
засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу організації, його сильних і
слабких сторін, а також основа для удосконалення індивідуальних трудових
здібностей працівника і підвищення його кваліфікації [2, с. 53]. Отже,
оцінювання персоналу – це процес визначення ефективності виконання
працівниками
організаційних

підприємства
цілей

або

своїх

посадових

процес
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визначення

обов’язків

і

відповідності

реалізації
якісних

характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або
робочого місця [3, с. 240].
Управління персоналом підприємства передбачає широке використання
результатів

оцінки

персоналу

для

збереження

конкурентоспроможних

працівників, здатних забезпечити розвиток підприємства. Оцінка персоналу
спрямована на виявлення потенціалу кожного працівника і за її результатами
складаються програми навчання та подальшого розвитку.
Оцінка результатів діяльності персоналу підприємства передбачає виконує
такі функції:
 адміністративна,

що

передбачає

прийняття

кадрових

рішень

на

об’єктивній та регулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення,
підвищення, переведення, оплата праці тощо);
 інформативна, полягає у забезпеченні керівників необхідними даними
про кількісний та якісний склад персоналу
 мотивуюча,

орієнтує працівників на покрашення трудової діяльності в

потрібному для організації напрямку [7, с. 327].
Оцінюванню підлягають усі категорії працівників, але значимість його для
окремих категорій різна. До того ж, оцінка особистих і ділових якостей
керівників,

головних

спеціалістів

значно

складніша,

ніж

виробничого

персоналу. Оцінка виробничого персоналу – це визначення певних професійних
і особистих якостей працівників, виходячи з їх функціональних обов’язків і
цілей підприємства. За таким підходом оцінювання персоналу повинно
обов’язково включати психологічний компонент і бути спрямованим на
розроблення рекомендації управління персоналом [8, с. 55].
Підприємство не може розраховувати на довготривалий розвиток без
ефективного управління персоналом та організації його діяльності. Основою
забезпечення цього є оцінка кадрів як відправний момент для удосконалення
персоналу, його мотивації і відповідної оплати праці [4, с. 44]. Таким чином,
безпосередньо через оцінку персоналу керівник підприємства чи то інша
вповноважена особа, може отримати інформацію про ефективність роботи
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працівників, їх потенційні можливості і перспективи росту; виявити причини
неефективної роботи окремих спеціалістів; проаналізувати потреби і пріоритети
в навчанні та підвищення кваліфікації; знайти шляхи удосконалення організації
праці тощо. До того ж, на результатах оцінки ґрунтується ряд управлінських
рішень з проблем підбору і розстановки кадрів, виявлення вкладу кожного
працівника в діяльність підприємства; просування працівників як по вертикалі
так і по горизонталі; покращення структури, стилю, методів управління
персоналом; зміцнення взаємозв’язків адміністрації і профспілки, керівників і
підлеглих.
Однак, варто зауважити, що при оцінювання персоналу можуть виникати
такі проблеми:
 визначення мети оцінювання персоналу, який надає зрозуміти як
керівництву підприємства, так і окремому співробітнику цілі оцінювання;
 упередженість оцінки персоналу є процесом, неусвідомленої або
стереотипної попередньої (часто негативної) оцінки та ставлення до процесу на
наслідків оцінювання, а також пов’язане з відсутністю досвіду та критичного
мислення як до процесу так і до наслідків оцінювання;
 нерозуміння співробітниками підприємства необхідності проведення
оцінки, її мети, методів оцінювання, інтерпретації результатів та їх наслідків на
кар’єру та подальшу роботу на підприємстві;
 вибір методу оцінювання, який має біти орієнтований на результат та
визначити сильні та слабкі сторони, що були поставлені за мету;
 специфіку діяльності підприємства має вплив на вимір методів та
результати оцінювання персоналу підприємства;
 інтерпретація

результатів,

а

саме

розкриття

змісту,

пояснення,

тлумачення результатів оцінювання.
Проте, перш ніж розбиратись в процесі оцінки персоналу та методах
оцінки, визначимо сутність терміну «оцінювання персоналу», яка досить
різниться серед вітчизняних вчених (табл. 1).
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Таблиця 1 – Аналіз підходів до визначення поняття «оцінювання
персоналу»*
Автор
Єременко А.

Визначення
Оцінка персоналу – це процедура, що здійснюється для
виявлення ступеня відповідності професійних, ділових та
особистих якостей працівника, кількісних та якісних результатів
його трудової діяльності.

Монстович А.

Оцінка персоналу може повноцінно виконувати притаманні
їй функції за умов побудови на принципах: а) невідворотності
(обов’язковості);
б)
загальності
(оцінюють
кожного);
в) систематичності (оцінка здійснюється постійно); г) всебічності
(оцінці підлягають усі сторони діяльності та особистості людини);
д) об’єктивності (використання достатньо повної системи
показників для характеристики працівника); е) гласності
(широкого ознайомлення персоналу з порядком і методикою
проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених
осіб); є) демократизму (участі громадськості, залучення до оцінки
колег і підлеглих); ж) результативності (обов’язкового й
оперативного вжиття дійових заходів за результатами оцінки).
Оцінка персоналу надає інформацію про: ефективність
роботи працівників; потенційні можливості спеціалістів і
перспективи їх росту; причини неефективної роботи окремих
працівників; потреби і пріоритети в навчанні та підвищенні
кваліфікації; шляхи удосконалення організації праці.
Комплексна система оцінювання персоналу організації за
допомогою методів експертних оцінок та ранжування, надає змогу
об’єктивно здійснити оцінювання та одержати конкретний
результат для забезпечення розвитку кадрового потенціалу та
ефективності функціонування системи управління персоналом й
організації в цілому.
Особливості оцінки ефективності процесу розвитку
персоналу слід віднести: комплексність оцінки; значну залежність
показників ефективності від цілей розвитку; необхідність
урахування індивідуальних особливостей та суб’єктивних
чинників; низьку інформативність та відносність грошових
показників; зумовленість зовнішніми умовами та чинниками;
складність здійснення до завершення етапу процесу розвитку або
процесу розвитку взагалі.
Оцінка суб’єкта праці (персоналу) здійснюється об’єктом
праці (представником роботодавця) переважно за єдиним
критерієм (виконання – не виконання роботи, для якої певний
суб’єкт залучався).

Нижник В. М.,
Змерзла Т. І.

Нідзельська В.

Ушкальов В.

Ядранський Д.

* Сформовано на основі [1; 2; 3; 4; 7; 8]

Таким чином, можна зробити висновок, що оцінюванням персоналу є
процедура, що здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності
професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних
результатів його трудової діяльності визначеним вимогам.
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Управління персоналом передбачає широке використання результатів
оцінки персоналу, так як кожне підприємство прагне зберегти найкращі кадри,
створити умови для професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно
позбутися інертних, малокваліфікованих, безперспективних працівників.
Оцінювання персоналу є складовою процесу відбору й розвитку
персоналу. В. Ушкальова, Д. Ядранський виділяє два підходи до оцінювання
персоналу:
 оцінка кандидатів на вакантну посаду;
 періодична оцінка працівників організації [8, с. 56].
Вітчизняна і зарубіжна практика оцінювання кандидатів на вакантну
посаду виділяє чотири напрямки, які визначають зміст її процедури,
а саме [5; 7; 8]:
 аналіз анкетних даних;
 одержання довідок про працівника з місця попередньої роботи;
 проведення співбесіди;
 встановлення терміну випробування.
Поточне та періодичне оцінювання працівників підприємства проводиться
за двома напрямками:
 оцінювання результатів роботи і факторів, що визначають міру
досягнення цих результатів;
 аналізу динаміки результативності праці за певний проміжок часу, а
також динаміки умов, що впливають на результат [4, с. 45].
Організаційна процедура підготовки проведення оцінювання передбачає
виконання таких обов’язкових заходів:
 розроблення методики оцінювання (якщо це доцільно, методику можна
купити) з урахуванням конкретних умов організації;
 формування оціночної комісії із залученням безпосередніх керівників
тих працівників, що оцінюються, та спеціалістів вищого рівня ієрархії, а також
спеціалістів служби управління персоналом;
 визначення часу та місця проведення оцінки;
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 встановлення процедури підбиття підсумків оцінки;
 вивчення питань інформаційного забезпечення процесу оцінювання;
 консультації авторами методичних розробок членів комісії з питань
оцінювання [7, с. 328].
Основною особою в процесі оцінювання персоналу є лінійний керівник.
Він відповідає за об’єктивність і повноту інформаційної бази та проводить
бесіду з працівником. Думка безпосереднього керівника є визначальною при
оцінюванні кандидата на вакантну посаду [4, с. 43]. Однак при формуванні
періодичної оцінки

узагальнюються такі показники як думка колег і

працівників взаємозв’язаних підрозділів; підлеглих; спеціалістів у галузі
ділової оцінки, а також результати самооцінки працівників.
Основним питанням будь-якої ділової оцінки є визначення чітких
показників і критеріїв, які залежать від цілей підприємства. При великій
кількості показників їх можна умовно згрупувати в три групи:
 результативність праці;
 професійна поведінка;
 особисті якості [8, с. 56].
При визначенні критеріїв оцінки можна керуватись такими завданнями:
 визначити, як добре, чи погано, і чому працівники виконують свої
функції та обов’язки. Така мета ставиться тоді, коли діяльність підприємства є
стабільною й обов’язки працівників чітко визначені і стабільні;
 оцінити можливостей працівників в інших сферах діяльності відповідно
до цілей підприємства, його перспективи. Вона ставиться тоді, коли діяльність
підприємства характеризується динамічністю, а функції працівників чітко не
визначені.
Для того, щоб оцінювання було дієвим, а потреба в проведенні була
зрозумілою і мала мотиваційний характер, необхідно проводити оцінку

за

основним змістом діяльності, яка прямо пов’язана з результатами праці, а також
за особистими якостями працівників. Оцінювання професійних якостей
ґрунтується на аналізі результатів роботи і відповідності компетентності
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спеціаліста функціональним обов’язкам і посадовим вимогам. Така оцінка
передбачає визначення узгоджених й оговорених критеріїв знань, умінь і
навиків

працівників.

Вона

здійснюється

з

обов’язковим

залученням

спеціалістів, компетентних у даній галузі.
Підприємство оптимізує систему оцінювання персоналу через [4; 5; 6]:
 універсальність системи оцінювання. Відділ кадрів розробляє єдину
систему оцінювання для всієї організації і забезпечує її застосування і
розуміння у всіх підрозділах;
 встановлення стандартів і норм оцінювання;
 вибір методів оцінювання.
Створити систему оцінювання, однаково збалансовану з точки зору
точності, об’єктивності, простоти, зручності і зрозумілості, досить складно,
тому на сьогодні існує декілька підходів і систем оцінювання персоналу, кожна
із яких має як позитивні, так і негативні сторони [1; 2].
Оцінювання персоналу має бути побудовано на певних принципах, а саме:
 невідворотності (обов’язковості);
 загальності (оцінюють кожного);
 систематичності (оцінка здійснюється постійно);
 всебічності (оцінці підлягають усі сторони діяльності та особистості
людини);
 об’єктивності (використання достатньо повної системи показників для
характеристики працівника);
 гласності (широкого ознайомлення персоналу з порядком і методикою
проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб);
 демократизму (участі громадськості, залучення до оцінки колег і
підлеглих);
 результативності

(обов’язкового й оперативного вжиття дійових заходів

за результатами оцінки) [3, с. 241].
Отже, оцінювання персоналу є однією з найважливіших складових системи
управління персоналом. Для підвищення ефективності оцінювання персоналу
необхідно: поширення сучасних методів оцінки на всі категорії персоналу;
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розширення доступу персоналу до результатів його оцінки, активне залучення
персоналу в процес оцінки через залучення до самоаналізу діяльності і
розробки заходів щодо поліпшення роботи; розширення кола оцінювачів, у ролі
яких, крім безпосереднього керівника, часто виступають вищі менеджери,
колеги по роботі, підлеглі, споживачі результатів праці.
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В Україні в сучасних умовах господарювання потенціал зростання
продуктивності праці працівників підприємств спрямований на удосконалення
системи

мотивації.

Існуючі

види

систем

мотивації

на

вітчизняних

підприємствах характеризуються невисокою ефективністю та потребують змін.
Проблеми мотивування персоналу зображені в наукових роботах багатьох
дослідників. Вагомий внесок у вивчення та розвиток теорій мотивування
зробили такі вчені, як Т. Аверіхіна, М. Адаменко, Ю. Биханова, О. Бодарецька,
Т. Дьолог, А. Нименко, В. Соколовська.
Віддаючи належне науковій і практичні значущості праць вищезгаданих
авторів, зазначимо, що певний спектр завдань, пов’язаних із теоретичними і
практичними

аспектами

формування

ефективної

мотиваційної

системи

персоналу підприємств, потребують подальшого дослідження.
Метою статті є розроблення теоретичних положень щодо вдосконалення
системи мотивації та рекомендацій з використання існуючих підходів мотивації
персоналу підприємства.
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Підходи до побудови систем мотивації можна виділити за різними
ознаками. На основі аналізу робіт відомих вчених [1-6] виділимо підходи до
побудови систем мотивації, що зустрічаються найчастіше, а саме: класичний;
ресурсно-дефіцитний; ментальний; патріархальний; організаційний; соціальноповедінковий; корпоративний; антропоцентристська.
1. Класичний підхід базується на двох складових: технології високого
рівня розробки, подрібнену на певну кількість операцій, що мають точний
розрахунок різних аспектів їх виконання, та адміністративно-організаційна
діяльність, пов’язана з усіма об’єктами, що впливають на плановану
ефективність праці. Таким чином, складна трудова діяльність підрозділяється
на окремі операції, для яких визначені першочергові аспекти виконання, що
вимагають правильності підбору працівника, який володіє відповідними
фізичними даними та здатний виконувати весь перелік трудових операцій в
певний час з певним якістю, за певну винагороду. Основним стимулом за умов
використання даного підходу є заробітна плата, а додатковими стимулами є
різного роду покарання в разі невідповідності підсумків трудової діяльності
працівника запланованим параметрам [4, с. 17]. Ця система стимулювання
ґрунтується на таких положеннях:
організація системи навчання та адаптацію персоналу до специфіки
трудової діяльності, зміст праці дуже спрощений;
організація праці в разі правильного підбору працівників продумана до
найменших дрібниць, з метою уникнення збоїв;
розмір оплати праці працівника відповідав рівню якості життя.
Наведені положення не обумовлювали потребу в складній системі
мотивації і стимулювання. Можна відзначити також відсутність громадського
тиску, спрямованого на формування гуманного ставлення до окремому
працівнику. В даний час реалізація класичного підходу до формування системи
мотивації на підприємствах ускладнюються по ряду причин, таких як:
зміна ролі людини в організації, що пов’язана зі значенням персоналу для
підприємства, оскільки співробітники компанії є основним ресурсом, що
забезпечує виробничі процеси;
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складність досягнення процесів співпраці та творчої участі працівників в
силу принципу протиставлення різних груп співробітників підприємства;
зниження

ефективності

отриманих

результатів,

що

викликано

нівелюванням здібностей людини у процесі виробництва [5, с. 58].
2. Ресурсно-дефіцитний підхід набув поширення в умовах планової
економіки.
На його розвиток найбільший вплив зробили такі фактори:
- зниження цінності людини взагалі;
- фінансування соціальної сфери за залишковим принципом;
- спрямованість на формування громадських фондів споживання.
Даний підхід характеризується розумінням керівництва підприємства того,
що найвигіднішими як в економічному, так і соціальному відношенні є
вкладення в працівника, в тому числі в його професіоналізм. До цього часу
людські ресурси розглядалися як невичерпні, що володіють такими якостями,
як висока витривалість та стійкість [2, с. 86]. В умовах даного підходу була
широко поширена практика використання покарання за зниження показників
трудової діяльності в порівнянні з загальногруповими показниками.
Внаслідок цього одним з найбільш значущих мотивів до праці у людини
був мотив безпосереднього участі у трудовій діяльності незалежно від
одержуваних результатів і винагороди за цю працю. За умов даного підходу
працівник розглядався як знеособлена одиниця суспільства, потреби якої
відповідають групам мотивів і потреб усіх інших членів суспільства. Виходячи
з цього, працівники всіх професій та спеціальностей, які однаково виконують
однакові обов’язки при однакових умовах праці, повинні отримувати однакове
винагороду, достатню для задоволення їх матеріальних і духовних потреб.
3. Ментальний підхід до побудови системи мотивації персоналу був
характерний для країн, що відрізняються культурними традиціями від
американської та європейської моделі та по ряду причин зуміли захистити свої
культурні традиції від впливу зарубіжних. Найбільший розвиток ментального
підходу наголошується в країнах регіону Далекого Сходу (Японія, Південна
Корея, Тайвань та ін.) [5, с. 59].
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Відмінними ознаками даного підходу є:
 використання національних форм відносин у трудовій діяльності, що
носить переважний характер, навіть в тому випадку, якщо вони можуть
суперечити ринкової реальності (форма довічного найму працівника в Японії);
 збереження основних рольових позицій, пов’язаних з традиціями і
сформованих в житті суспільства конкретної держави, регіону, місцевості
(наявність принципу старшинства, що полягає в наданні пошани, підкресленні
поваги);
 відсутність пріоритету матеріальних стимулів, велике значення стимулів
морально-психологічного характеру;
 складна

система оплати праці, яка полягає у використанні додаткових

параметрів, побічно впливають на результативність трудової діяльності
(використання параметра стажу в організації, що збільшує розмір оплати праці
різних категорій персоналу).
Перевагою подібної концепції є можливість формування та використання
певних традицій для впровадження методів управління, організації праці,
мотивації, стимулювання персоналу. Розвиток ринкових відносин в сфері праці
неминуче приводить до поступової відмови від використання ментального
підходу, розуміння зростаючого стимулюючого значення заробітної плати,
пов’язаного з оцінкою особистого вкладу працівника в результати діяльності.
Можливість використання ментального підходу до формування системи
мотивації праці на підприємствах в Україні обумовлюється в використанні
додаткових параметрів, опосередковано впливають на результативність
трудової діяльності, може призвести до зниження мотивації персоналу з
причини втрати для працівника ясності і прозорості механізму розрахунку
заробітної плати.
4. Патріархальний підхід до побудови систем мотивації має загальну
основу з ментальним і в окремих випадках розглядається як окремий випадок
ментального підходу. За умов даного підходу простежується процес
ідентифікації

працівником

свого

місця
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розташування

в

організації

і

конкретизація займаної позиції, що у підсумку призводить до того, що кожен
окремий стимул ідентифікується з кожним окремим об’єктом в організації.
Патріархальний підхід відомий в силу своєї поширеності в середовищі
підприємництва

різних

країн,

де

специфікою

робочих

комунікацій

і

управлінських дій в організації є концентрація контактів між членами
організації [5, с. 59]. Однак в даному процесі можна відстежити позитивні
тенденції, такі як можливість індивідуальної суб’єктивної оцінки і контролю
керівником трудового процесу окремого працівника, а також використання
особистості та характеристики носія стимулу як мотивуючого фактора.
У зв’язку з тим, що на більшості підприємств кількість об’єктів, є носіями
стимулів, як правило, нечисленне, відбувається процес персоналізації стимулів.
Це може призводити до зміни трудової поведінки працівника, спрямованому на
встановлення лояльних взаємин з носієм стимулу, натомість зосередження
зусиль на досягненні поставлених перед працівником цілей та завдань.
Зворотний процес (деперсоналізації стимулів), полягає в автоматичному
з’єднанні результату та стимулу, може початися при реорганізації структури
управління на підприємстві в бік збільшення кількості функціональний рівнів,
що розривають чітку персоналізацію стимулу з певним об’єктом в організації.
При застосуванні даного підходу відзначається тенденція до зростання
ефективності

морально-психологічних

стимулів,

поліпшення

процесів

самоорганізації трудового поведінки працівників.
5. Організаційний підхід до формування систем мотивації базується на
наступному принципі: в силу індивідуальної спрямованості окремих переваг
працівників найбільшою ефективністю буде володіти вибудувана оптимальним
чином структура управління організацією, де повинні бути враховані певні
аспекти трудової діяльності.
Дана структура носить подвійний характер: в першому випадку, існує
система матеріальних і нематеріальних механізмів мотивації, у другому –
створюється можливість задоволення потреби у владі окремих працівників.
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В якості одного з провідних мотивів при використанні організаційного
підходу мотив досягнення, т. як при реалізації потреби у владі окремого
працівника його трудова поведінка повинна бути спрямована на максимізацію
результативності, що, в свою чергу, має підкріплюватися реакцією, позитивної
чи негативної, керуючих суб’єктів в організації. Наслідком зазначеного
трудового поведінки може бути поява можливості кар’єрного зростання,
доручення працівникові завдань з більшою часткою відповідальності, що
приведе до поліпшення становища працівника в організаційній структурі
управління організацією.
6. Соціально-поведінковий підхід до формування систем мотивації
базується на теорії малих груп, а також посилення уваги до групових систем
мотивації і стимулювання трудової діяльності. Застосування даного підходу
може полягати у формуванні групових трудових колективів, в проектній формі
або у формі тимчасового трудового колективу, а отже, і в використання
групової системи мотивації, що включає в себе механізми групового
стимулювання трудової діяльності [6, с. 190]. Особливу увагу при використанні
механізмів групового стимулювання трудової діяльності необхідно приділяти
розробці та коригуванні системи коефіцієнтів участі у трудовій діяльності
членів колективу.
Значення даного підходу полягає в можливості організації трудової
діяльності в рамках робочих груп, результативність роботи яких безпосередньо
відбивається на загальній результативності та ефективності діяльності всього
підприємства.
7. Корпоративний підхід до побудови системи мотивації в значній мірі
відповідає сучасним вимогам. Цей підхід дозволяє уникнути окремих недоліків
розглянутих раніше підходів. Підприємства в рамках корпоративного підходу
розглядається як живий організм, що складається з висококваліфікованих
працівників, об’єднаних спільними цінностями, потребами і подібними
мотивами у трудовій діяльності. Одним з ключових елементів даного підходу,
що має мотиваційний вплив на трудову поведінку працівників, є корпоративна
культура, зокрема її основні принципи.
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В

рамках

даного

підходу

прихильність

персоналу

принципам

корпоративної культури розглядається як один з факторів, що сприяють
продуктивною та ефективною трудової діяльності кожного з працівників і, як
наслідок, всього підприємства [1, с. 29]. Корпоративна культура на
підприємстві може розвиватися в наступних напрямках:
 створення

умов

роботи,

що

враховують

повну

відповідність

корпоративної культури процесу ефективної трудової діяльності;
 перетворення

роботи (за допомогою корпоративної культури) в образ

життя працівника.
Основними в системі мотивації персоналу в корпоративному підході є
мотиви, що базуються на потреби в причетності до діяльності підприємства,
зокрема потреби участі в різних сферах діяльності та визнання трудових
досягнень працівника.
Ефективної реалізації даного підходу досягається за таких умов:
 присутність сильного лідера, який встановлює принципи та норми
трудового поведінки, що відповідають інтересам робочого колективу з точки
зору задоволення потреб і інтересів організації з точки зору досягнення
поставлених цілей і завдань;
 прийняття

управлінських рішень керівництвом підприємства в рамках

існуючих принципів і положень корпоративної культури на підприємстві.
Створення та розвиток корпоративної культури на підприємстві носитиме
подвійний характер [1, с. 27]: буде створюватися механізм, який сприяє
проведення

заходів

щодо

вдосконалення

наявних

процесів,

а

також

впровадженню нових; в разі впровадження будь-якого процесу або механізму,
ступінь новизни якого буде значно перевищувати межі, встановлені в рамках
корпоративної

культури,

буде

висока

ймовірність

невдачі

даного

впровадження.
8.

Антропоцентристський

підхід

передбачає,

що

центром

всіх

мотиваційних механізмів, використовуваних в рамках системи мотивації
трудової поведінки, є людина. Вихідним становищем при формуванні і
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розвитку систем мотивації трудового поведінки є комплексний конструкт
потреб працівника [1, с. 28]. В рамках антропоцентриського підходу провідна
мета організації – розвиток компетентностей працівника, що сприятимуть
ефективній та результативній трудовій діяльності. При цьому підході
механізми системи мотивації націлені на процес «вкладення» в працівника,
метою якого є розвиток його здібностей, підвищення якості життя (освіта,
охорона здоров’я, поліпшення побутових умов) тощо.
Отже, більшість розглянутих підходів до побудови системи мотивації
персоналу на підприємстві мають змістовні особливості. У них працівники
виступають виключно в якості доповнення до капіталу фізичного характеру
виробничої

системи,

відносини

в

якій

здійснюються

переважно

на

економічному рівні і мається на увазі тільки використання наявного потенціалу
трудової діяльності працівника. Відмінності мають лише корпоративний й
антропоцентристський підходи, в рамках яких працівники підприємства
розглядаються як суб’єкти людського капіталу, що перевершує капітал
фізичний. Крім того, відбувається орієнтація на створення умов для розвитку
працівника та використання працівника як розвиваючу складову робочого
колективу і підприємства загалом, що може привести до зростання
результативності й ефективності трудової діяльності.
Використання будь-якого підходу для формування системи мотивації
персоналу на підприємстві в незмінному вигляді не є раціональним в силу
наявних у кожному підході недоліків. Тому, найбільш раціональним є
застосування комплексного підходу, що базується на окремих положеннях
різних підходів.
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Стаття

присвячена

дослідженню

теоретичних

особливостей

процесу

звільнення персоналу підприємства. Розглянуто основні наукові підходи до
визначення поняття «звільнення» персоналу. Проаналізовані основні причини
звільнення персоналу та складності які виникають при даному процесі.
Ключові слова: звільнення персоналу, аутсорсинг, аутстафінг, аутплейсмент,
управління персоналом.
В сучасних умовах господарювання одним із найголовніших ресурсів
підприємства є його персонал – як головний фактор забезпечення лідерських
позицій на висококонкурентному ринку. Тому, методологічний підхід до
ефективного управління людським капіталом має передбачати не лише
формування системи підбору та оцінки персоналу, а й звільнення.
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Проблема

управління

звільненням

персоналу

на

підприємстві

досліджувалась такими вченими як Дубас Т.В., Кухта К.О., Лобза А.В.,
Олійник О.С., Самолюк Н.М., Тихонович Ю., Ткач О.А., Шишлюк В. та ін.
Метою

статті

є

визначення

загальнотеоретичної

характеристики

формування системи управління звільненням персоналу на підприємстві.
З точки зору чинного Кодексу законів про працю України такого поняття
як «звільнення» не існує. Цей термін вживається в контексті таких
словосполучень як: «припинення трудового договору», «вивільнення» чи
«розірвання трудового договору» [2], що є, за визначенням багатьох
вітчизняних науковців, рівнозначними [8].
На думку Ю. Тихоновича звільнення – це врегульований нормами
трудового права процес припинення трудового договору та трудових
правовідносин працівником за ініціативою працівника і/або роботодавця, що
здійснюється на підставі юридичних норм, які регулюють процес трудових
відносин. Таким чином, автор зазначає, що має правову природу [8].
Тоді як В. Шишлюк вважає, що «звільнення» можна тлумачити як
комплекс взаємопов’язаних процедурних дій роботодавця щодо працівника,
спрямованих на здійснення юридичного оформлення припинення трудових
відносин, що включає в себе виникнення обставин, які зумовлюють
припинення

трудового

договору,

видання

наказу

чи

розпорядження

роботодавцем із вказівкою на підставу звільнення згідно із законом, видачу
належним чином оформленої трудової книжки та проведення остаточного
розрахунку з працівником [10].
В свою чергу, Т.В. Дубас трактує термін «звільнення» працівників як
врегульовану нормами трудового права процедуру припинення трудових
відносин одностороннім волевиявленням, що зумовлює розірвання трудового
договору з підстав, які передбачені трудовим законодавством та яка має
відповідне технічне оформлення [1].
В економічній літературі досить часто зустрічається також поняття
«вивільнення персоналу», що характеризується різними науковими підходами
до його трактування.
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За визначенням Лобзи А.В. та Каширіної А.П., вивільнення персоналу – це
рух працівників, обумовлений ліквідацією робочих місць або такою їх
реорганізацією, при якій змінюються вимоги до професії (спеціальності) чи
кваліфікації працівника, а також у зв'язку з розірванням трудового договору з
ініціативи однієї зі сторін (роботодавця або працівника) [4].
Як було зазначено вище, звільнення працівників є досить складним
явищем в системі управління персоналу та часто має правове підгрунтя. Однак,
причини звільнення можуть мати також

організаційний, економічний чи

технологічний характер. Наприклад, якщо працівників більше, ніж це
необхідно для нової ринкової ситуації або впровадження інновацій зумовлює
зменшення використання людської праці [5].
Також причинами звільнення працівників можуть виступати:
- неконструктивний стиль керівництва на підприємстві;
- відсутність можливостей для кар’єрного зростання;
- незадовільний соціально-психологічний клімат у трудовому колективі;
- важкі умови праці або їх погіршення;
- низький рівень заробітної плати;
- відсутність економічної стабільності в роботі підприємства;
- погіршення іміджу та ділової репутації підприємства [7].
У світовій практиці існує досвід соціально відповідального ставлення
роботодавця до скорочення штату персоналу організації, підприємства.
Позитивним є те, що і український менеджмент поступово залучається до
технологій ефективної оптимізації штату персоналу. До таких відносяться,
наприклад, технології аутстаффінгу, аутсорсингу та аутплейсменту, що визначаються як відкриття бізнесу останніх десятиріч [4].
На думку вчених, аутстафінг має на меті виведення за межі штату
працівника шляхом його

юридичної

передачі

кадровому агентству

з

оформленням строкового трудового договору, але на умовах продовження
діяльності на своєму підприємстві. Основними перевагами аутстафінгу є те, що
працівник залишається у законних трудових відносинах, не втрачаючи при
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цьому роботу. Водночас, недоліками виступають: соціальна незахищеність
працівника, незацікавлення працівника в результатах праці на підприємстві
фактичного виконання роботи, складний механізм впливу на працівника,
проблеми

щодо

відповідальності

працівника

за

шкоду,

завдану

підприємству [3].
Аутсорсинг персоналу (кадровий аутсорсинг) – купівля не праці певного
спеціаліста, а послуги, що необхідна компанії в конкретний період часу.
Перевагами аутсорсингу з економічної точки зору є:
- економія на створенні структурного підрозділу з управління персоналом;
- економія часу на пошук працівників та їх навчання;
- зменшення додаткових обов’язків на бухгалтерів щодо фінансового
забезпечення та обліку залучених фахівців;
- перерозподіл статей бюджету (зарплата — послуги);
- зменшення податкового навантаження на ФОП;
- економія адміністративних видатків, пов’язаних з персоналом;
- збереження або одержання статусу малого підприємства та ведення
спрощеної системи оподаткування;
- підвищення продуктивності праці та якості продукції або наданих послуг,
за рахунок високої кваліфікації залучених кадрів.
При цьому, передача функцій з управління персоналом на аутсорсинг
вимагає наявності в компанії фахівців, які взаємодіють з аутсорсером, стежать
за якістю, повнотою і вартістю його послуг (тобто, уникнути витрат на
утримання персоналу, пов’язаного з кадровим діловодством повністю не
вдасться) [6].
Аутплейсмент також вважається одним із сучасних способів звільнення
персоналу.

Дане

поняття

являє

собою

програму

реальної

підтримки

професійними консультантами людей, змушених залишати підприємство в
результаті скорочення або звільнення, або переходу до наступного кар’єрного
етапу. Аутплейсмент визначається також як комплекс заходів, який повинен
зробити процес звільнення працівників більш «м’яким», згладити негативні
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наслідки, що включають в себе психологічну підтримку та консультування
звільнених працівників, допомогу їм у подальшому працевлаштуванні за
рахунок коштів колишнього роботодавця.
Процес аутплейсменту одночасно задовольняє потреби як роботодавця, так
і працівників, виконуючи ряд мотиваційних функцій:
- аутплейсмент дозволяє роботодавцю зменшити витрати пов’язані із
скороченням працівників;
- роботодавець має можливість зберегти комерційні таємниці та імідж
підприємства на ринку функціонування, серед партнерів та як теперішніх, так і
майбутніх працівників;
- аутплейсмент дає можливість керівництву підприємства здійснювати
процедуру скорочення персоналу найбільш гуманним способом;
- такий інструмент в системі мотивації підприємства дає можливість
зменшити ризик судових тяганин та різних юридичних ускладнень;
- аутплейсмент дозволить керівництву підприємства зменшити негативний
вплив процедури скорочення на інших працівників [9].
Таким

чином,

система

управління

звільненням

працівників

на

підприємстві має виконувати ряд важливих завдань:
1. забезпечення оптимальної кількості працівників в умовах збереження
конкурентоспроможності

товару/послуги

підприємства.

З

іншого

боку,

надмірне скорочення персоналу може призвести до зменшення продуктивності
праці та ризику невиконання планів;
2. контроль рівня плинності кадрів та виявлення основних причин
звільнення працівників за власним бажанням;
3. мотивація персоналу з метою підвищення рівня коефіцієнту лояльності
працівників;
4. ефективне використання інструментів аутстаффінгу, аутсорсингу та
аутплейсменту.
Адже, система звільнення персоналу на підприємствах в сучасних умовах є
важливою

складовою

системи

управління
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персоналом.

Застосування

правильного та виваженого підходу до даного процесу, а також сучасних
методів дозволить підприємствам забезпечити належний рівень соціальної
відповідальності перед своїми працівниками, удосконалити бізнес-процеси та
більш ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем.
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Сандул М.М.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглядається концепція діагностики підприємства, заснована на
оцінці ефективності бізнес-процесів. Розроблена модель дозволяє оцінити
фактичні показники процесу як сукупність споживаних ресурсів, вартості,
тривалості процесу та обліку виконання керуючих обмежень. Використання
пропонованої концепції дозволяє в режимі реального часу проводити аналіз
діяльності підприємства та приймати управлінські рішення з високим
ступенем надійності.
Ключові

слова:

підприємство,

система

менеджменту,

технологія

менеджменту, управлінські рішення, діагностика.
Система управління підприємством повинна розглядатися як механізм,
який перебуває в стані безперервного вдосконалення своєї діяльності.
Природно виникає питання, з чого почати процес вдосконалення системи.
Комплекс діагностичних процедур є очевидною стартовою фазою будь-якого
процесу

реструктуризації.

Щоб

краще

зрозуміти

причини

поганого

функціонування системи управління підприємства необхідно глибоко вивчити
структуру системи управління для того, щоб потім спробувати її змінити.
Говорячи більш професійною мовою, в діагностиці системи управління
підприємством
функціонування

існують
системи

два

основних

управління

об'єкта

аналізу:

підприємства

та

результати

структура

СУ

підприємства. Діагностика являє собою проведення дослідження економічного
стану підприємства з метою виявлення факторів, які становлять загрозу
стійкому

функціонуванню

підприємства,

розробку

заходів

покращення

економічного стану з урахуванням вимог діючої кон'юнктурної середи.
У

працях

учених-економістів

І.

В.

Алєксєєва,

І.

О.

Давидової,

К. С. Жадька, О. В. Калініченка, О. Є. Кузьміна, Н. В. Лікарчук, О. Г. Мельник,
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І. М. Назаренко, Н. Я. Петришин, Н. М. Сиротинської, Т. О. Фролової,
Д.Ф. Харківського, Г.О. Швиданенко, О.В. Юринець, Є. К. Пирожака,
Л.А. Янковської та ін. висвітлено різноманітні аспекти з теорії та практики щодо
формування, оцінювання та розвитку системи менеджменту підприємства.
Діагностика системи управління підприємством є сполучною ланкою між
обліком і прийняттям управлінських рішень. У процесі його облікова
інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих
результатів діяльності з даними за минулі періоди часу, з показниками інших
підприємств і середньогалузевими; визначається вплив різноманітних чинників
на результати господарської діяльності; виявляються недоліки, помилки,
невикористані можливості, перспективи і ін. За допомогою діагностики
досягається осмислення, розуміння інформації. На основі результатів аналізу
розробляються і обґрунтовуються управлінські рішення. Економічний аналіз
передує рішенням і діям, обґрунтовує їх і є основою наукового управління
виробництвом, підвищує його ефективність[1].
У даній статті СУ розглядається як кортеж двох під моделей: структурної і
функціональної. З точки зору діагностики, таке моделювання СУ дозволяє
визначити, наскільки відповідає структура СУ функціям які вона виконує. У
даній роботі акцент зроблено на визначення властивостей системи управління в
цілому, тобто,застосований системний підхід. Тільки при такому підході
можливо знаходження спільних закономірностей розвитку і функціонування
СУ, які є основою для стратегічних орієнтирів діяльності підприємства. Оцінка
властивостей системи є інтегральною: чим вище рівень розгляду, чим менше
деталей в такій оцінці, тим більше загальних закономірностей вона розкриває.
В цьому плані будь-яку СУ можна вичерпно охарактеризувати невеликою
кількістю інтегральних показників. І в той же час до будь-якої оцінки
застосовуємо диференційний підхід: його легко розкласти на складові і виявити
серед них ті, які роблять найбільший внесок в її формування [2].
Диференціальні оцінки озброюють керівника детальними відомостями про
всі проблемні ділянки і слабкі ланки системи управління, тобто дозволяють
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йому чітко усвідомити, та сформулювати і послідовно реалізувати завдання
тактичного рівня. Саме диференційований підхід дає керівникові можливість
прицільно здійснювати зрозумілі і прості дії, тобто управляти максимально
ефективно.
При цьому ступінь деталізації може бути будь-який, але зазвичай він
визначається тими завданнями, які ставить перед собою керівник.
При діагностиці СУ використовуються три групи методів:
1. Методи збору інформації для діагностики (вивчення і аналіз
документації, анкетування, фотографія робочого дня).
2. Методи обробки і аналізу зібраної інформації (аналіз проблем,
кореляційний

і

регресійний

аналіз,

SWOT-аналіз,

системний

аналіз,

моделювання, функціонально-вартісний аналіз).
3. Методи формування рішень (моделювання, структуризація цілей,
морфологічний аналіз) [3].
На першому етапі діагностики проводиться збір діагностичної інформації
про стан основних характеристик СУ, а також виявлення"Симптомів хвороб".
Далі за зібраними даними проводиться причинно-наслідковий аналіз для
виявлення причин хвороб і визначається загальний стан СУ (синтез системи).
На останньому етапі діагностики розподіляються пріоритети в черговості
вирішення виявлених проблем та розробляються варіанти їх вирішення.
Слід зазначити, що через труднощі в кількісній оцінці результатів
функціонування СУ, виникають значні труднощі в обробці результатів
діагностики. особливо це відноситься до великих підприємств, де апарат
управління може досягати кілька сотень людей. А адже діагностика СУ має на
увазі під собою не тільки дослідження безпосередньо системи управління, а й
об'єкта управління. Таким чином, виникає необхідність в комплексному підході
до оцінки СУ.
Існуючі методи збору діагностичної інформації в більшості своїй засновані
на опитуванні співробітників і роботі з документацією. Тобто метод збору
інформації сам по собі є суб'єктивним. Крім цього, висновки за результатами
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діагностики робляться на основі досвіду і знань експертів, і в зв'язку з цим
важко сказати, наскільки отримана інформація буде достовірною і повною. З
врахуванням того, що кількість діагностичної інформації може досягати
значних розмірів, експерт, який проводить діагностику, повинен бути
абсолютно унікальним системним аналітиком.
У зв'язку з цим виникає потреба в використанні при діагностиці СУ систем
підтримки прийняття управлінських рішень (СППУР), що представляє собою
програмне середовище, що забезпечує підтримку прийняття управлінських
рішень в умовах невизначеності інформації про зовнішнє і внутрішнє
середовище

організації,

різного

ступеня

достовірності,

точності

та

надійності[4].
Створення системи з керуванням вимагає виявлення таких елементів і
відносин

між

ними

(внутрішнього

устрою

системи),

які

реалізують

цілеспрямоване функціонування системи. Таким чином, під структурою
системи управління розуміють сукупність функціональних елементів і їхніх
стосунків, необхідних і достатніх для досягнення системою поставлених цілей.
Система управління включає в себе:
- осіб, які приймають рішення;
- документи і схеми, які регулюють організаційні відносини;
- інформацію про стан ОУ і зовнішнього середовища;
- командну інформацію (розпорядження, накази, вказівки);
- технології прийняття управлінських рішень;
- засоби і методи роботи з інформацією.
З точки зору системного підходу нас цікавлять не елементи СУ, як такі, а
вплив цих елементів на інтегральні властивості СУ. І вже за станом
інтегральних властивостей ми можемо судити про здатність СУ виконувати
свої функції.
До основних структурних властивостям СУ відносять: надійність,
цілісність, керованість, адаптованість. Як вже було сказано, ці властивості є
інтегральними і залежать від безлічі факторів.
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У менеджменті широко використовує різні методи і моделі діагностики
проблем діяльності організацій. Однак актуальним напрямком сучасної
діагностики є комплексне дослідження різних показників, воно дає більш повне
уявлення про процеси, що протікають в об'єкті, і дозволяє робити більш точний
висновок про поточний стан об'єкта дослідження. [4]
У загальних рисах послідовність заходів щодо проведення діагностики
системи управління представляється такою:
1. Створюється робоча група із залученням співробітників як клієнта, так і
консультанта; визначаються терміни виконання робіт, затверджуються форми
звітності та графік проведення нарад.
2. Відбувається знайомство з керівниками відповідного об'єкта, рівнем
складності

проблем,

пропонованими

можливими

представниками

пропозиціями
підприємства.

щодо

їх

вирішення,

Оптимальний

варіант

виконання цих завдань - проведення оглядової екскурсії по всім підрозділам
об'єкта, під час якої можна отримати максимум інформації про діяльність
компанії та стан її бізнесу.
3. Складаються схема бізнес-моделі і карта бізнес-процесів, висуваються
припущення про наявність можливих "вузьких місць".
4. Проводиться запит вторинної інформації (тобто вже обробленої
інформації у вигляді звітів, інструкцій, наказів, розпоряджень).
5. У разі відсутності необхідної інформації здійснюються узгодження і збір
первинної інформації (у вигляді звітів про результати спостережень, вимірів).
6. Аналізується і обробляється первинна і вторинна інформація на предмет
виявлення можливих спотворень і протиріч при наданні даних підприємством.
7.

Діагностується

кожен

бізнес-процес

(основний,

допоміжний,

розвиваючий): виявляються особливості його виконання, критичні моменти,
проблеми, пропонуються випробувані шляхи вирішення.
8. Проводиться процедура тестування всієї отриманої інформації на
предмет

не

підтвердження

фактів,

виявлення

прихованих

витрат,

непродуктивних втрат робочого часу, уточнення розмірів недоотриманого
прибутку.
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9. Визначаються причинно-наслідкові зв'язки, ведеться пошук джерела
проблем.
10. Описуються бізнес-процеси як є з коментарями про причини
виникаючих проблем і прогнозуванням їх можливих наслідків для системи
управління.
11. Формується перелік пропозицій щодо зміни системи управління.
12. Проводиться експертиза стратегії розвитку компанії (карт, стратегічних
цілей і програм робіт по її виконанню).
13. Пропонується перелік спеціальних рекомендацій для програми
проведення робіт.
14. Формується аналітичний звіт про результати виконання робіт.
Таким чином, кінцевим продуктом діагностики системи управління є звіт з
описом поточного стану бізнесу клієнта, переліками процесів, "вузьких місць",
причинно-наслідкових зв'язків і конкретних пропозицій реалізації змін.
Діагностика повинна проводитися відповідно до конкретного часового
регламенту, наприклад, раз на рік проводиться великомасштабна діагностика, а
раз на місяць здійснюється моніторинг вибіркових показників. Діагностика
повинна закінчуватися лаконічним поданням висновків і рекомендацій за
основними напрямками покращення діяльності. На закінчення підкреслимо, що
сформульовані

вище

положення

мають

виразний

практичний

сенс.

Дотримуватися цих принципів повинен будь-який експерт, який проводить
діагностику системи управління. В іншому випадку результати діагностики
будуть малокорисними з точки зору управлінських рішень, направлених на
удосконалення діяльності
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА
ЗНАЧЕННЯ
В статті досліджено теоретичну сутність поняття стратегічного
управління;

проаналізовано

етапи

розвитку

стратегічного

управління

підприємством. Обґрунтовано необхідність стратегічного менеджменту як
нову концепцію управління в умовах нестабільного та динамічного середовища,
розглянуто теоретичні аспекти стратегічного менеджменту як нового
перспективного напрямку до управління в умовах нестабільного зовнішнього
середовища.
Ключові слова: управління; стратегічне управління; оперативне управління,
стратегічний менеджмент, управління, конкурентоспроможність, стратегія.
Актуальність досліджень, розуміння та оновлення методів та інструментів
стратегічного менеджменту не зменшується з часом та є особливо значущою в
сучасних ринкових умовах. Місія та бачення успішних підприємств, їх
стратегічні плани стосуються не тільки виробничої діяльності,
власного

бренду,

позиціонуванні

підприємства

у

і розвитку

суспільстві,

серед

роботодавців тощо. Найбільш успішні підприємства розглядають стратегію
розвитку як головний документ та дорожню карту діяльності, яку публікують
на сайтах, обговорюють зі споживачами.
Серед низки досліджень щодо розвитку стратегічного менеджменту на
підприємстві можна виділити наукові праці таких вчених як І. Ансофф,
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М. Портер, Г. Мінцберг,

М.П. Бутко, І.А. Ігнатьєва та інші. Але питання

формування комплексної ефективної системи стратегічного менеджменту
базуються на розумінні його сутності та оцінювання його ролі в діяльності
підприємства для подальшого розвитку і реалізації за допомогою методів та
інструментів тактичного і операційного управління.
Мета дослідження: аналіз сутності стратегічного менеджменту та оцінки
його значення в діяльності підприємства.
Стратегічний менеджмент є обов’язковим елементом загальної системи
управління підприємством. Сучасні менеджери повинні володіти методами
стратегічного мислення, формувати місію, бачення, стратегічні плани та
програми їх реалізації. Ринкові конкурентні умови, динамічні зміни в
зовнішньому

середовищі

обумовлюють

розвиток

системи,

яка

має

довгострокові цілі і можливості для гнучкого регулювання та внесення
своєчасних змін. Таке протиріччя між довго строковістю та динамічністю може
бути збалансоване за допомогою сучасних методів управління.
Місія підприємства, бачення його розвитку повинні бути втілені в
індикаторах звітності, які свідчать про те, що діяльність підприємства
здійснюється відповідно до стратегічних цілей [1]. Закладена гнучкість в
стратегічних планах, сценарний підхід до їх реалізації дозволить успішно
здійснювати коригування відповідно до конфліктного, мінливого зовнішнього
середовища [2].
Досвід роботи сучасних підприємств свідчить про те, що найбільш
успішними є підприємства, в яких сформований прийняття й реалізація
стратегічних рішень, належним чином систематизований та організований
відповідно до структури підприємства,

а фахівці й керівники озброєні

методологією й технологією управління. Основне призначення системи
стратегічного менеджменту − вчасно формувати мету розвитку, ставити
проблеми й завдання, знаходити способи й організовувати досягнення цілей [3].
Військовий термін стратегія набув широкого значення в теорії та практиці
менеджменту і найчастіше трактується як «узагальнююча модель дій, які
потрібно здійснити для реалізації місії організації, досягнення певних цілей
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шляхом координації та розподілу ресурсів». Одним з визначень стратегічного
менеджменту є розуміння його як управлінської діяльності з опрацювання й
реалізації рішень, направлених на повне та ефективне використання наявних
ресурсів, спрямованих на виконання завдань, поставлених перед організацією
на перспективу [4].
В таблиці 1 представлені різні підходи до розуміння сутності стратегічного
менеджменту. Серед них можна виділити такі, що оцінюють «стратегічні
розриви», враховують часові параметри; формують ланцюг цінностей,
базуються на моделях поведінки тощо.
Таблиця 1 – Підходи до вивчення категорії «стратегічний менеджмент»
№

Автор

Підходи до розуміння сутності стратегічного менеджменту
Уперше запропонував стратегічний аналіз та описав стратегічні
«розриви» (різниця між уявленням майбутнього і тим, у якому
стані підприємство перебуває).
Теорія родових стратегій, ідея «ланцюга цінностей».
Принцип поведінки або слідування певній моделі поведінки.
Процес визначення взаємодії організації з її оточенням
виражається через використання обраних цілей і досягнення
бажаного результату шляхом розподілу ресурсів організації
відповідно до ефективному плану дій.
управління організацією, яке спирається на людський потенціал як
на основу організації, здійснює гнучке регулювання і своєчасні
зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і
дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в результаті
дозволяє організації виживати і досягати своєї мети в
довгостроковій перспективі
Процес прийняття рішень, який об'єднує внутрішні організаційні
можливості з погрозами і сприятливими можливостями, наданими
зовнішнім середовищем

1

І. Ансофф [5]

2
4

М. Портер [6]
Г. Мінцберг [7]

5

Д. Шендел,
К. Хаттен [8]

12

О. Виханский
[9]

6

Д. Ажаханова [10]

7

М. Хаттен,
А. Гапоненко [11]

Стратегічний менеджмент – це процес формування цілей
організації і управління для їх досягнення.

8

Дж. Салонера,
В.Гришин [12]

Напрям в теорії прийняття рішень, який націлений на розвиток
ефективної стратегії (або стратегій) для надання сприяння в
досягненні корпоративних цілей.

9

10

13

А. Томпсон,
А. Стрікленд,
В.Гришин [12]
Ж. Пірса,
Р. Робертсон,
В. Стороженко [13]
П. Лоуренса,
Дж. Лорша,
С. Філіппова [3]

План управління фірмою, спрямований на зміцнення її позицій,
задоволення споживачів і досягнення поставлених цілей».
Набір рішень і дій по формулюванню і виконання стратегій,
розроблених для того, щоб досягнути цілей підприємства.
Погляди втілились у модель підприємства (модель ЛоуренсаЛорша) як сукупності стратегічних підсистем, які ставлять за мету
розвиток особливих властивостей підприємства за рахунок
вдалого підбору ресурсів та якості комунікацій між ними.
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Аналіз

відомих

тверджень

дозволяє

сформувати

власне

бачення

формування системи стратегічного менеджменту на підприємстві, яку можна
представити як комплексну систему визначених цільових напрямів діяльності
на основі місії та бачення розвитку підприємства, а також поточних рішень з
майбутніми результатами і прогнозуванням наслідків діяльності з орієнтацією
на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, деталізованих сценаріїв
реалізації стратегічних планів.
Особливістю стратегічного менеджменту є зростаючий рівень участі в
ньому керівника підприємства та ключових фахівців за напрямами діяльності.
На рисунку 1 представлена послідовність формування стратегії розвитку
підприємства та її реалізації [4].

Рисунок 1 – Система стратегічного менеджменту підприємства
Представлена схема є базовою для запровадження системи стратегічного
менеджменту, в якій необхідно акцентувати увагу на кожному з модулів. Така
схема дозволяє оцінити значення стратегічного менеджменту для розвитку
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підприємства і зробити висновок про те, що вся діяльність підприємства
повинна бути організована таким чином, щоб зменшити розриви між
стратегічними планами та результатами діяльності, запровадити систему
адаптивних змін в залежності від змін в зовнішньому та внутрішньому
середовищах. Це можливо при умові використання сучасних управлінських та
інформаційних технологій, постійного моніторингу результатів діяльності та їх
відповідності визначеним стратегічним цілям.
Таким чином, можна зробити висновок, що для запровадження ефективної
системи стратегічного менеджменту, керівники підприємства повинні розуміти
його сутність та значення на кожній ланці та напрямі діяльності підприємства;
здійснювати моніторинг відповідності одержаних результатів поставленим
стратегічним цілям, а також динамічно вносити зміни в стратегію розвитку
відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.
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У статті досліджено категорію «стратегія», її взаємозв’язок з розвитком
підприємств, суть стратегічного планування, його принципи та етапи. Також
визначено актуальність і важливість дослідження поняття «стратегічне
планування» та його роль у діяльності підприємств.
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На даний час стратегічне управління є важливим фактором успішного
функціонування підприємств в складних ринкових умовах, але на жаль часто
можна спостерігати в діяльності підприємств відсутність стратегічності, що і
призводить їх до поразок в конкурентній боротьбі.
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення
безперервної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі,
залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування.
Цю тему намагались дослідити відомі науковців як: Блонська В.І.[2],
Галушка З.І.[3], Кантаєва О.В.[4], Попов В.А., Комарцова О.С.[5], Сітник В.Ф,
Любанова Т.П. [7], Скібіцький О.М., Стецюк П.А. [9], Юданов А. Ю.,
Шарко В.А., Шевченко В.Ю., Шульгін О.О., Шевчук Т.І., Маланчук М.Л. та інші.
Проте, питання обгрунтування стратегічного планування на підприємствах
в сучасних умовах залишається актуальним і до теперішнього часу.
Метою даної статті теоретичне обґрунтування важливості стратегічного
планування, визначення цілей та процесу стратегічного планування, спрямованого
на підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах.
Процес

стратегічного

планування

є

незамкненою

системою,

функціонування якої пов'язане із систематичним аналізом зовнішнього
середовища і гнучким реагуванням на зміну зовнішніх умов функціонування
підприємства. В результаті аналізу визначаються і встановлюються причини і
масштаби відхилень, що забезпечує своєчасне реагування на виявлені зміни і
здійснення відповідних коригувальних заходів.
Моделі процесу стратегічного планування поведінки організації на
зовнішньому ринку є різними рівнями агрегування і дезагрегування таких
етапів:
а) розробка місії і цілей організації;
б) аналіз зовнішнього середовища;
в) аналіз сильних і слабких сторін організації;
г) аналіз альтернатив і вибір стратегії;
д) управління реалізацією стратегії;
е) оцінювання стратегії діяльності організації і її коригування [5, с.74].
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Варто враховувати також те, що в сучасних умовах організації не
володіють необхідною для ефективного стратегічного планування інформацією
ні про підприємство, ні, тим більше, про зовнішнє оточення і перспективи змін
у ньому. В організаціях, як правило, немає компетентних менеджерів,
спроможних забезпечити розробку і реалізацію стратегії підприємства в цілому
і зовнішньоекономічної його діяльності зокрема.
Планування є основною функцією менеджменту, яка зв'язує разом всі
управлінські функції. Без планування організація не змозі чітко визначити свої
цілі і напрямки діяльності.
Планування - це вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і
майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.
Процес планування допомагає прийняттю обґрунтованих управлінських
рішень. Його мета полягає у визначенні необхідної кількості ресурсів,
впровадженні нововведень для адекватного реагування на зміни зовнішнього
середовища. Планування є необхідною передумовою успішної діяльності
організації

в

майбутньому,

є

процесом

підготовки

обґрунтованих

перспективних рішень. В залежності від строку планового періоду розрізняють
короткострокові плани організації (до одного року), середньострокові (від
одного до п'яти років) і довгострокові (від п'яти до десяти років) [7, с.101].
Планування необхідне для досягнення організацією наступних цілей:
- підвищення контрольованої частки ринку;
- передбачення вимог споживача;
- випуск продукції більш високої якості;
- забезпечення узгоджених строків поставок;
- установлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції;
- підтримка репутації організації у споживачів.
Завдання планування визначаються кожною організацією самостійно
залежно від діяльності, якою вона займається. Саме тому завдання
стратегічного планування будь-якої організації зводяться до наступного:
1) планування росту прибутку;
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2) планування витрат організації, і, як наслідок, їхнє зменшення;
3) збільшення частки ринку;
4) поліпшення соціальної політики підприємства.
Таким

чином,

основним

завданням

планування

є

одержання

максимального прибутку як результату діяльності та здійснення його
найважливіших функцій: планування маркетингу, продуктивності, інновацій та
іншого.
Економічна нестабільність світової економіки, динамічні технологічні
зрушення у виробництві, постійно змінюючи конкурентні умови ринку
вимагають удосконалення процесу стратегічного планування.
Стратегічне планування представляє собою дії і рішення керівництва по
розробці специфічних стратегій, які допомагають організації досягти своїх
цілей. Стратегічне планування сприяє прийняттю управлінських рішень по
комплексним проблемам діяльності організації: визначенню розмірів інвестицій
і

джерел

їх

фінансування;

впровадженню

прогресивних

технологій;

диверсифікації виробництва і оновленню випущеної продукції; удосконаленню
управління організацією.
Передумовами

стратегічного планування є

такі:

стрімкі зміни у

зовнішньому середовищі організації, які викликані сучасним етапом науковотехнічного розвитку і посиленням конкуренції за ресурси і ринки збуту;
інтернаціоналізація ділового життя;

зміни ролі людини у виробництві і

зростання її творчих можливостей.
Ці та інші обставини обумовлюють невизначеність шляхів розвитку
організації та її оточення, навіть у найближчій перспективі. Одним із засобів
часткового послаблення цієї невизначеності є розробка стратегічних планів.
Головним результатом стратегічного планування є прийняття обґрунтованих
інвестиційних рішень по всім напрямкам діяльності організації, а також
створення ефективних передумов для оперативного і поточного планування.
Стратегічне планування - це системний, аналітичний підхід, який аналізує
бізнес і навколишнє середовище, як єдине ціле. Стратегічне планування
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забезпечує опрацювання інтегрованого, координованого і послідовного бачення
шляху, яким організація бажає просуватися, що сприяє швидкій її адаптації до
змін зовнішнього економічного середовища [3, с. 27].
В стратегічному плануванні виділяють чотири основних виду управлінської
діяльності: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня
координація і організаційне стратегічне бачення [5, с.189].
Ціль стратегічного планування - дати комплексне обґрунтування проблем,
з якими може стикнутися організація в майбутньому, і на цій основі розробити
показники розвитку на плановий період.
Процес планування – це не проста послідовність операцій із складання
планів і не процедура, за якою одна подія повинна відбутися вслід за іншою.
Люди, які беруть участь у процесі планування, діють творчо і здатні до зміни
характеру дій, якщо цього вимагають обставини. На рисунку 1, показаний процес
планування в економічній організації, який складається з низки етапів[1, с.52].

Рисунок 1 – Процес планування в економічній організації
В основі розробки стратегічного плану знаходиться: аналіз перспектив
розвитку організації, задачею якого є визначення факторів, які впливають на її
59

розвиток; аналіз позицій в конкурентній боротьбі, яка дозволяє визначити
конкурентоспроможність продукції і заходи по покращенню результатів
роботи; вибір стратегії на підставі аналізу перспектив розвитку організації по
різним видам діяльності з урахуванням забезпеченості ресурсами; аналіз
напрямків диверсифікації видів діяльності, пошук нових, більш ефективних
видів і визначення очікуваних результатів; вибір стратегії повинен відповідати
потенціалу організації, якість стратегічних планів визначається глибиною і
широтою застосовування наукових підходів і принципів планування.
До принципів стратегічного планування відносяться:
1. Спадковість стратегічного і поточного планів означає, що поточні плани
або розділи бізнес-плану повинні повторювати основні розділи стратегічних;
кількість планових показників в короткострокових планах повинна бути
більшою, ніж у стратегічних; показники бізнес-плану не повинні суперечити
затвердженим показникам стратегії організації.
2. Соціальна орієнтація передбачає соціальний розвиток колективу поряд з
технічними, технологічними, економічними проблемами, екологією, безпекою
та ергономічністю випущеної продукції.
3. Ранжування об'єктів планування по важливості необхідно здійснювати
для раціонального розподілу існуючих ресурсів. Наприклад, якщо вироблені
товари мають майже однаковий рівень конкурентоспроможності, доцільно
спочатку

направити

ресурси

на

підвищення

конкурентоспроможності

продукції, яка має більшу долю в організації [8, с.225].
Одним із важливих аспектів організації процесу планування є здійснення
функції моніторингу за виконанням планів. Ця проблема може вирішуватися
по-різному. Одні банки передають функцію контролю за планом аудиторським
підрозділам, інші створюють для цього спеціальний підрозділ, який аналізує
всю інформацію, інформує менеджмент про відхилення від плану, їх причини
та наслідки і безпосередньо підпорядковується вищому керівництву банку.
Функції керівництва банку в процесі планування зводяться до визначення
пріоритетів розвитку, затвердження планів і контролю за їх виконанням. Ефект
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від упровадження системи банківського планування буде тільки тоді, коли
вище керівництво банку розглядатиме її як необхідний елемент своєї політики.
Орієнтоване на ринок стратегічне планування - це управлінський процес
досягнення і підтримки стійкого балансу цілей, можливостей і ресурсів
організації й нових ринкових можливостей [6, с.20].
Ціль стратегічного планування полягає в розробці таких дій, продуктів,
послуг і процесу комунікації, які сприяють досягненню поставлених завдань
відносно прибутку і росту компанії.
Стратегічне планування має кілька відмінних особливостей у порівнянні з
довгостроковим плануванням:
1.

Застосовується

в

умовах

високої

нестабільності

зовнішнього

середовища.
2. Визнає, що майбутнє не обов'язково буде кращим, ніж минуле, тому не
обмежується екстраполяцією, а включає розгорнутий стратегічний аналіз:
перспектив росту; позицій у конкурентній боротьбі; порівняльний аналіз
перспектив підприємства та установлення пріоритетів у розподілі ресурсів;
аналіз шляхів диверсифікації.
3. Простір діяльності підприємства стає більше об'ємним, він містить у
собі елементи як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
4. Довгострокові цілі перестають бути відбиттям поточної дійсності,
перетворюються у стратегію за допомогою виявлених стратегічним аналізом
перспектив.
Передбачення факторів ризику і форс-мажору дозволяє визначити
небезпеки зриву плану, а також передбачити міри та ресурси, необхідні для
їхньої нейтралізації.
Діяльність із розроблення й ухвалення стратегічного плану здійснюється в
такій послідовності:
Етап 1. Підготовчий етап, що охоплює: аналіз рівня планової роботи;
виявлення проблем і постановку цілей; визначення завдань із планування;
формування групи спеціалістів для виконання планової роботи; видання наказу
або розпорядження на виконання роботи.
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Етап

2.

Формування

інформаційної

бази

планування

передбачає:

установлення вимог до інформації та її джерел; визначення каналів і
оформлення доступу до інформації; визначення переліків і виду необхідної
інформації; збір і кодування інформації; перевірка достовірності інформації;
фільтрація і якісний аналіз інформації.
Етап 3. Визначення стратегічних цілей і завдань діяльності підприємства є
найважливішим етапом у послідовності операцій із реалізації стратегічного
планування.
Етап 4 . Розроблення генеральної стратегії підприємства, у якій
визначаються довгострокові цілі і задачі підприємства, сфери діяльності,
здійснюється оцінка стратегічних альтернатив.
Етап 5. Оцінка підприємницького потенціалу і перспектив розвитку фірми,
їхньої відповідності цілям діяльності.
Етап 6. Розроблення ресурсних і функціональних стратегій: маркетингу,
НДДКР, виробництва, організаційних змін, а також фінансова, соціальна й
екологічна стратегія.
Етап 7. Формулювання завдань передбачає; уточнення складу виконавців і
співвиконавців завдань; формулювання завдань і термінів їхнього виконання
конкретним виконавцям; прийняття планів до виконання і здійснення
контролю; відповідну підготовку кадрів.
Етап 8. Оформлення планових документів охоплює: вибір форми
планового

документу;

проведення

техніко-економічного

обґрунтування;

оформлення, узгодження і затвердження планового документу.
Етап 9. Практична реалізація плану, контроль і оцінка соціальноекономічних результатів. Оцінка і контроль – це процес детального вивчення й
аналізу діяльності підприємства та її результатів, порівняння фактично
отриманих результатів із запланованими. [3, с.138].
Отже, оцінка і контроль є механізмом забезпечення зворотного зв'язку в
процесі стратегічного планування: усі відхилення від запланованих показників
реєструються, аналізуються, виявляються причини та можливі наслідки,
визначаються напрями коригування стратегії.
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Таким чином, стратегічне планування - це системний, аналітичний підхід,
який аналізує бізнес і навколишнє середовище, як єдине ціле. Стратегічне
планування

забезпечує

опрацювання

інтегрованого,

координованого

і

послідовного бачення шляху, яким організація бажає просуватися, що сприяє
швидкій

її

адаптації

до

змін

зовнішнього

економічного

середовища.

Планування об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою,
надає всім процесам координованості, що дає змогу найбільш повно й
ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно
вирішувати різноманітні завдання управління.
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ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено поняття інновацій та інноваційної стратегії у сфері
управління та їх особливості для системи зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Обґрунтовано необхідність та важливість застосування
управлінських

інновацій

діяльністю

метою

з

в

системах

забезпечення

управління
високих

зовнішньоекономічною

конкурентних

переваг

на

зовнішньому ринку та підвищення прибутку. Визначено найбільш ефективні
інновації в системі управління та цілі формування інноваційної стратегії з
удосконалення

системи

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю

підприємства.
Ключові

слова: управлінські

інновації,

фактор

розвитку,

інноваційна

стратегія, передові технології, система управління ЗЕД.
В сучасному міжнародному середовищі існує безліч постійних та мінливих
чинників, що негативно впливають на діяльність підприємств, які посилюються
нестабільною економічною та політичною ситуацією, як в Україні так і за її
межами.
Підприємства України намагаються щорічно розширювати свої зв'язки з
підприємствами інших країн. Це в свою чергу сприяє збільшенню обсягів
іноземних інвестицій в економіку України, збільшенню кількості міжнародних
угод про співробітництво між вітчизняними та зарубіжними підприємствами.
Ці фактори набувають особливої актуальності в умовах сучасного стану
національної економіки. Саме надходження іноземних інвестицій та активізація
національного виробництва, в тому числі на інноваційних засадах, сприятимуть
поступовому

покращенню

економічної

ситуації,

що

склалася.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України в сучасних умовах, з
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одного

боку,

є

важливим

чинником

щодо

збільшення

зовнішньої

конкурентоспроможності підприємств і може сприяти їх становленню на
інноваційний шлях, з іншого боку, вона сама залежить від інноваційного
розвитку економіки.
Ключовим фактором досягнення високого рівня конкурентоспроможності
підприємства є гнучка та ефективна система управління, що швидко та якісно
адаптується до динамічних змін зовнішнього середовища. О
Організація управління ЗЕД є інтегрованою частиною загальної системи
управління підприємством, яка впливає на всі сфери діяльності підприємства та
його подальший розвиток. Саме тому, формування інноваційної стратегії є
об’єктивною необхідністю для формування ефективної системи управління
ЗЕД та всього підприємства.
Окремі питання формування інноваційної стратегії та дослідження
сутності інновацій в системі управління підприємством висвітлені в роботах
таких вчених як: Момчева А.М. [1], Бальтюкевич В.В. [2], Куранов Г.,
Синявиинська І.М. [3], Геник О. И. [4], Мартишевська Е.А. [5], Оборіна О.,
Шаповал Е.А., Фоменко С.С., Добринін В.С., Штерцер Т. та інші. У своїх
роботах вони приділяли увагу односторонньому впливу або інновацій на
зовнішньоекономічну діяльність, або зовнішньоекономічній діяльності на
розвиток інноваційної діяльності підприємств.
Головною метою даного дослідження є визначення взаємного впливу
таких важливих економічних категорій як інновації та зовнішньоекономічна
діяльність.
Зовнішньоекономічна
виробничо-господарських,

діяльність

представляє

організаційно-економічних

собою
і

сукупність
оперативно-

комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній
ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. Інновації представляють
собою нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або
управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду,
що забезпечує якісне підвищення ефективності виробничої системи або якості
продукції.
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Інноваційна стратегія в системі управління діяльністю підприємства
передбачає створення нової управлінської технології, нового бізнес-процесу
або нової системи організації та управління. Нововведення створюється завдяки
реформуванню існуючих управлінських систем, технологій та процесів.
Управлінські інновації часто випадають з точки зору керівників, які,
зазвичай, зводять розвиток підприємства до технічних чи технологічних
інновацій. Потенціал організації сприймається однозначно як технічний і
технологічний.

Організаційний

і

кадровий

потенціали,

тобто

ступінь

нарощування можливостей за рахунок більш ефективного управління і
використання людських ресурсів, серйозно не використовуються. Таким чином,
можливості для розвитку істотно знижуються.
Вважається, що найвища позиція в бізнесі досягається не стільки
компаніями, що зробили прорив в прикладних дослідженнях, скільки
компаніями з високим рівнем професіоналізму і “ноу-хау” в області
менеджменту . Не дивлячись на високі ризики проектів в області управлінських
інновацій, вони є для компаній набагато дешевшими, ніж технологічні або
продуктові інновації.
Найбільш ефективними інноваціями в системі управління вважаються:
реінжиніринг або оптимізація бізнес-процесів, функціонально-вартісний аналіз,
маржинальний аналіз, побудова клієнтоорієнтованої компанії, активний і
агресивний

маркетинг,

корпоративні

інформаційні

системи,

логістичне

адміністрування, збалансована система показників ефективності, аутсорсинг,
бенчмаркинг, механізми саморозвитку, так звана п’яти ступінчаста модель
мотивації та ін.
Інноваційні

зміни

є

особливо

важливими

в

системі

управління

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, оскільки саме відділ ЗЕД
підприємства більшою мірою забезпечує, організовує та контролює даний вид
діяльності). Саме від ефективності роботи відділу залежить прибутковість,
оперативність та ефективність здійснення підприємством експортно-імпортних
операцій. Тим паче, якщо зовнішньоекономічна діяльність є основним
джерелом прибутку для підприємства.
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Формування інноваційної стратегії в системі управління ЗЕД підприємства
є досить складним і тривалим процесом, адже інновації в системах управління
характеризуються високим ризиком, який науковці пояснюють психологічним
бар’єром та уникненням невизначеності з боку персоналу, адже ця група
нововведень в першу чергу стосується саме їх. Для даного типу інновацій в
більшій мірі, ніж для технологічних та виробничих властивий ризик
виникнення опору з боку працівників підприємства, несприйняття нових ідей.
Модель виникнення та розвитку інновацій в сфері управління можна
описати за допомогою наступних етапів: усвідомлення проблеми, розробка та
формулювання ідеї, її визнання.
В основі розробки інноваційної стратегії мають лежати стратегічні
управлінські рішення, які [4, с. 165]:
– орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни середовища;
– пов’язані із залученням значних матеріальних ресурсів, широким
використанням інтелектуального потенціалу;
– характеризуються гнучкістю, здатністю адаптуватися до змін ринкових
умов;
Розробка інноваційної стратегії передбачає її формалізацію у вигляді
інноваційної програми. При цьому повинні бути встановлені цілі, задачі,
процедури в рамках інноваційних проектів, що включені в програму. Необхідно
визначити ресурси і часові обмеження, як для окремих інноваційних проектів,
так і для всієї інноваційної програми. Для організаційного забезпечення
виконання

програми

необхідно

сформувати

організаційну

структуру

управління інноваціями всередині відділу зовнішньоекономічної діяльності,
створити систему зовнішніх зв’язків з партнерами, споживачами та іншими
зацікавленими сторонами.
У сучасній економічній теорії, більшість авторів зазначають, що інновації
є одним з механізмів забезпечення сталого економічного зростання в
довгостроковій перспективі. Тому процесні інновації розглядаються як
необхідна умова для підвищення продуктивності праці, продуктові інновації –
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як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах
мінливого економічного середовища, а також як спосіб вирішення соціальноекономічних та екологічних проблем. Позитивний вплив інновацій на
посилення

конкурентоспроможності

національних

економік

послужив

основним мотивом для розробки країнами з розвиненою економікою низки
заходів, спрямованих на стимулювання інноваційної активності [6, с. 74].
Автори виділяють такі цілі формування інноваційної стратегії з
удосконалення системи управління ЗЕД підприємства [1]:
– формування бізнес-процесу ЗЕД, що є єдиним для всієї компанії;
– підвищення продуктивності праці і кількості завдань, що виконуються
відділом ЗЕД;
– підвищення мотивації співробітників відділу ЗЕД;
– зменшення ризиків підприємства, що пов’язані з роботою відділу ЗЕД;
– підвищення кваліфікації та мотивація співробітників відділу ЗЕД;
– організація більш прозорої схеми ЗЕД підприємства та окремих її
ділянок;
– розширення ЗЕД підприємства, налагодження стосунків з новими
контрагентами;
Оскільки

зовнішньоекономічна

діяльність

нерозривно

пов’язана

з

міжнародною торгівлею, експортом та імпортом продукції та сировини,
формування інноваційної стратегії в системі управління такою діяльністю має
певні особливості.
Перш за все – це неможливість передбачити наслідки реалізації
інноваційної стратегії в мінливому зовнішньому середовищі діяльності
підприємства. Також, управлінські зміни в сфері ЗЕД потребують підвищення
кваліфікації персоналу, залучення зовнішніх, навіть міжнародних експертів, що
потребує значних фінансових витрат та часу. Впровадження у відділі ЗЕД
новітнього програмного забезпечення та повна комп’ютеризація роботи без
сумніву

досить

багато

коштує.

Зміна

структури

управління

зовнішньоторговельному підприємстві також має свою специфіку.
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на

Основними чинниками, які перешкоджають формуванню та впровадженню
інноваційної стратегії в системі управління ЗЕД на підприємствах, є:
– відсутність в достатньому обсязі фінансових можливостей для
формування управлінського потенціалу;
– недостатня кваліфікація управлінського персоналу;
– відсутність інформації про ефективні нововведення у сфері управління
ЗЕД та можливості одержати кваліфіковану допомогу і консультації [5, с.39].
Ефективність інноваційної стратегії в системі управління ЗЕД виявляється
у зростанні прибутку підприємства, збільшення частки зовнішнього ринку та
конкурентоспроможності,

підвищення

результативності

бізнес-процесів,

зниження витрат, зростання рівня задоволення споживачів та персоналу.
Отже, у статті було досліджено особливості формування інноваційної
стратегії в системі управління підприємством, і зокрема системи управління
зовнішньоекономічною

діяльністю.

Проведене

дослідження

дає

змогу

стверджувати, що правильно розроблена і обґрунтована інноваційна стратегія
відіграє надзвичайно важливу роль у подальшому розвитку підприємства.
Інноваційна стратегія відіграє надзвичайно важливу роль у подальшому
розвитку підприємства. Інноваційні перетворення системи управління ЗЕД
призведуть до підвищення кваліфікації, мотивації та продуктивності праці
персоналу

зайнятого

в

забезпеченні

зовнішньоекономічної

діяльності,

дозволять здійснити успішний пошук нових закордонних та вітчизняних ринків
збуту, розширити зовнішньоекономічні операції через збільшення кількості
контрагентів, збільшити прибутки підприємства.
Підводячи підсумки можна сказати, що з одного боку інновації є однією з
основ розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, оскільки
сприяють

створенню

конкурентоспроможної

продукції,

яка

може

користуватися попитом як в середині країни, так і за її межами . З іншого боку,
зовнішньоекономічна діяльність підприємств , яка пов’язана з вкладанням
іноземних інвестицій у вітчизняні підприємства, з забезпеченням можливостей
вітчизняних підприємств щодо придбання новітніх інноваційних розробок та
вдосконалення організації або технології виробництва на інноваційній основі,
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сприяє розвитку його інноваційної діяльності, тобто стає інноваційним
фактором підвищення потенціалу його розвитку, що в свою чергу сприяє
підвищенню ефективності роботи таких підприємств.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У

статті

проаналізовано

сутність

та

особливості

страхування

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, наведено класифікацію ризиків,
що виникають під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Для
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зниження негативного впливу ризиків розглянуто теоретичні засади їх
страхування.
Ключові слова: страхування, зовнішньоекономічна діяльність, ризики, види
ризиків ЗЕД, управління ризиками.
Діяльність суб’єктів господарювання пов'язана з багатьма труднощами і
критичними станами – це і можливі стихійні лиха, і техногенні аварії, і помилки
та зловживання службовців, і відсутність необхідного досвіду у керівних
кадрів, і порушення умов контрактів, і можливі зміни в законодавстві та багато
іншого. Всі ці ризики багаторазово посилюються при здійсненні підприємством
зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД), яка акумулює в себе не лише
внутрішні ризики, але і ризики, що властиві світовим економічним системам,
що зумовлює актуальність даної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що внесок у
розвиток теорії та практики страхування ЗЕД зробили: М. О. Будяков,
С.В. Волосович, Т.А. Говорушко, І. Є. Голубій, А. О. Дегтяр, Н. К. Жукова,
Л. М. Прокопук, С.В. Сисюк, І. П. Ситник, Р. Г. Соболь, Г. С. Тимофієва та ін.
Однак мінливість економічної системи світу зумовлює необхідність у
подальшому дослідженні страхування у сфері ЗЕД підприємства
Метою написання статті є дослідження особливостей страхування ризиків
зовнішньоекономічної діяльності.
У загальному, ЗЕД є засобом, за допомогою якого країни можуть
розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і, таким
чином,

збільшувати

обсяги

та

ефективність

своєї

діяльності.

У

зовнішньоекономічній діяльності беруть участь дві сторони: національна та
іноземна. Так, суверенні держави, як і окремі суб’єкти підприємництва, можуть
покращити власні фінансові результати за рахунок спеціалізації на виробництві
того продукту, виготовлення якого в їх країні здійснюється з найбільшою
ефективністю, для подальшого обміну на товари, які вони не в змозі ефективно
виробляти [6].
Ризики, які виникатимуть при здійсненні ЗЕД, залежать від багатьох
об’єктивних причин, що відображають закони розвитку світової економіки [3].
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Назвемо основні з них: 1) існування порівняльних переваг; 2) умови
зовнішньоекономічної

діяльності;

3)

лібералізація

зовнішньоекономічної

діяльності; 4) торгові бар’єри; 5) імпортні квоти; 6) нетарифні бар’єри; 7) вільно
плаваючі валютні курси; 8) фіксовані валютні курси; 9) міжнародні системи
валютних курсів.
Структура ризиків ЗЕД обширна і налічує близько 200 їх видів [8]. Існують
різні класифікації ризиків взагалі, так і ризиків ЗЕД зокрема. Відмітимо, що в
ЗЕД ризики можуть бути загальними і операційними, що відносяться до
конкретного типу зовнішньоекономічної операції. Узагальнена схема ризиків
ЗЕД представлена на рисунку 1 [3].
До ризиків, пов’язаних з умовами контракту, відносяться ризики пов’язані
з товаром, його якістю, упаковкою і ціною; умов поставки; вибору валютнофінансових умов контракту; форс-мажорних обставин; розриву контракту і
відповідальності за недотримання умов, арбітражу. До ризиків, що є
зовнішніми

щодо

договору,

відносяться

наступні

ризики:

політичні,

макроекономічні, надійності партнера, юридичні, кримінальні, маркетингові,
інформаційні. До ризиків, які виникають за етапами виконання угоди,
відносяться ризики митного оформлення, сертифікації продукції, інвестиційні,
виробничі, комерційні, транспортні. По відношенню до територіального
положення ризики поділяють на ті, що виникають на внутрішньому ринку, ті,
що виникають на кордоні, та ті, що виникають за кордоном.
Ризики пов’язані з умовами
контрактів

Ризики, зовнішні щодо
договірного процесу
Ризики зовнішньоекономічної
діяльності

Ризики
територіального
місцезнаходження

Ризики за етапами
виконання угоди

Ризики за можливістю
впливу на ризик

Рисунок 1 – Структура ризиків зовнішньоекономічної діяльності[3; 7]
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Важливою ознакою класифікації з точки зору управлінського процесу є
класифікація ризиків за можливістю управлінського впливу, отже ризики
поділяються на керовані фірмою, частково керовані, некеровані.
Процес управління ризиками передбачає виконання наступних процедур:
планування управління ризиками (вибір підходів і планування діяльності з
управління ризиками), ідентифікація ризиків (визначення ризиків), якісна
оцінка ризиків (якісний аналіз ризиків і умов їх виникнення з метою визначення
їх впливу на успіх), кількісна оцінка (кількісний аналіз ймовірності виникнення
і впливу наслідків ризиків), планування реагування на ризики (визначення
процедур і методів по ослабленню негативних наслідків ризикових подій і
використанню можливих переваг), моніторинг і контроль ризиків (моніторинг
ризиків, визначення ризиків, виконання плану управління ризиками та оцінка
ефективності дій по мінімізації ризиків) [5].
Можна виділити наступні групи методів, спрямованих на зменшення
можливих збитків, викликаних зовнішньоекономічними ризиками:
1) страхування, тобто використання різних видів полісів, договорів
страхування;
2) хеджування як метод використання біржових ф’ючерс-них контрактів і
опціонів;
3) застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних відносин,
які зводять до мінімуму ризик неплатежу за поставлені товари, або
неотримання товарів проти їх сплата;
4) аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на
зовнішньому ринку, планування і своєчасна розробка заходів з метою
уникнення можливих збитків, що викликані несприятливими кон’юнктурними
змінами; інші методи.
Серед методів управління ризиками в ЗЕД ефективним є страхування.
Підходи до трактування сутності даного поняття наведено у табл. 1.
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Таблиця 1 – Підходи до трактування поняття сутності страхування
зовнішньоекономічних ризиків
Автор

Тлумачення
«Страхування зовнішньоекономічної діяльності підприємств – це
міжнародні економічні відносини щодо захисту майнових інтересів
Жукова Н.
суб’єктів господарювання протягом періоду, в якому відбуваються певні
[3]
події (страхові випадки), за рахунок майнових коштів, що формуються зі
сплачених ними внесків (страхових премій)»
«Страхування зовнішньоекономічного ризику – це комплекс видів
Чан-Хі О. С.
страхування, які забезпечують захист інтересів вітчизняних та іноземних
[10]
учасників різних форм міжнародної співпраці»
«Страхування комерційних і фінансових операцій полягає в тому, щоб
відшкодувати можливі втрати у випадку, коли через певний період
Сисюк С. В.
застраховані угоди не дадуть очікуваної віддачі. Страхування – це вид
[8]
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків)»
«Суть поняття страхування ЗЕД полягає у взаємовідносинах суб’єктів
Семчук Ж. В. міжнародної економіки щодо створення ними відповідних фондів
[7]
грошового або валютного характеру. Ці фонди призначені для покривання
збитків, що виникають в процесі здійснення ЗЕД».
«Страхування ЗЕД – використання різного роду полісів, договорів
страхування. Страхування – це система економічних відносин, яка полягає
Хрупович С.Є.
в утворенні за рахунок підприємства, організацій, населення спеціального
[9]
фонду для відшкодування збитків у майні, завданих внаслідок стихійного
лиха та інших несприятливих випадкових явищ».
«Страхування – один із найпоширеніших методів зниження збитків від
ризику. Це процес формування фонду відкладених ресурсів, призначених
Шуба Т. П.
для компенсації збитку від негативного впливу очікуваного ризику, тобто
[10]
це передача певних ризиків страховій компанії. Мета страхування ризику
– захист від негативних фінансових наслідків через несприятливі події».

Отже,

страхування

зовнішньоекономічної

діяльності

(страхування

зовнішньоекономічних ризиків) являє собою комплекс видів страхового
захисту

інтересів

вітчизняних

і

зарубіжних

учасників

різних

форм

міжнародного співробітництва, таких як:
– страхування експортно-імпортних вантажів та транспортних засобів що
їх перевозять (страхування «каско» та «карго»);
– експортних кредитів, міжнародних торгово-промислових виставок та
інших виставок, що створюються спільно з іноземними фірмами;
– майна іноземних підприємств, що діють на території країни і
функціонують в інших країнах (представництв);
– страхування цивільної відповідальності національних та іноземних
учасників економічного співробітництва, а також інші види страхування.
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Взагалі,

виходячи

з

характеру

взаємовідносин

між

учасниками

зовнішньоторговельних операцій, страхування ризиків може бути поділено на
три групи:
1) страхування ризику неплатежу, що надає страховий захист на випадок
несплати поставлених товарів або наданих послуг;
2) страхування на випадок неможливості здійснити поставку товару або
надати послугу, оплачені авансом (страхування авансових платежів імпортера);
3) страхування фабрикаційних ризиків, що надає страхове забезпечення в
разі відмови контрагента страхувальника від прийняття раніше замовленого
товару (послуги). Таке страхове забезпечення найчастіше надається як
додаткова опція до договору страхування ризику неплатежу; воно розширює
термін дії страхування на період з моменту укладення контракту до фактичної
поставки товару [7].
Страхування

ЗЕД

базується

на

нормах

міжнародного

страхового

законодавства (правила, конвенціях, угодах і ін.), Які є загальновизнаними в
ході практичної реалізації контрактів. Суттєвою особливістю страхування ЗЕД
є те, що для його проведення необхідно дотримання певних умов як на стадії
ліцензування тих чи інших видів страхового захисту, так і при їх проведенні.
Для укладення договору страхування страхувальник в письмовій заяві
зобов'язаний повідомити страховику всі відомості, що дозволяють йому
визначити ступінь страхового ризику. Таку заяву зазвичай являє собою анкету,
що складається як із загальних питань, пов’язаних з характеристикою партнера
страхувальника, так і спеціальних питань, що стосуються суті підлягає
страхуванню торгової угоди. Серед загальних питань можна назвати,
наприклад, такі: 1) дата створення фірми, якій надається кредит; 2) відомості
про керівників; 3) розміри капіталу і оборотів; 4) ділова репутація; 5) рід
діяльності; 6) розміри наданих їй кредитів на кредитному ринку і форми
кредитування; 7) кількість рекламацій або відмов у платежах, частота
прострочень платежів. Серед спеціальних питань виділимо такі: 1) умови
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продажу товарів страхувальником; 2) форми і розміри кредитування;
3) максимальна величина кредиту, що надається покупцеві; 4) розмір поточної
заборгованості покупця постачальнику; 5) термін ділових відносин між
покупцем і постачальником.
Крім того, страхувальник повинен подати належним чином оформлений
договір купівлі-продажу, експортно-імпортні ліцензії, офіційний дозвіл на
переказ коштів за кордон та інші документи, передбачені в таких випадках
законодавством

країн

експортера

і

імпортера.

Страховик

вивчає

передбачуваний або укладений контракт і вирішує питання про можливість
прийняття ризиків на страхування, розміри страхових сум та страхових
тарифів [8].
Теоретично страхування можна використовувати як інструмент управління
всіма ризиками ЗЕД. Однак на практиці застосування страхування як ризикінструменту управління може бути обмежено низкою факторів, наприклад,
значними фінансовими витратами, неможливістю страхування окремих ризиків,
неадекватним обсягом страхової відповідальності, перевагою страхування
інших ризик-методів та інструментів. Разом з тим, існує ряд видів страхування,
використання яких представляє економічно обґрунтовану альтернативу або
доповнення до інших методів та інструментів управління ризиками ЗЕД.
Підсумовуючи

зазначимо,

що

в

сучасних

умовах

існує

велика

різноманітність чинників, що призводять до виникнення ризиків, які
ускладнюють ведення господарської діяльності та дестабілізують економічне
становище

зовнішньоекономічної

діяльності.

Проте,

світова

практика

переконує, що саме страхування ризиків є одним із найдієвіших інструментів
мінімізації економічних втрат у зовнішньоекономічної діяльності, без якого
майже не здійснюється жодної комерційної операції.
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ОРГАНІЗAЦІЄЮ
У статті проаналізовано сутність комунікацій їх роль в управлінні персоналом
на підприємстві. Теоретично обґрунтована необхідність встановлення та
зміцнення комунікацій в управлінні персоналом для забезпечення ефективної
роботи підприємства.
Ключові слова: комунікація, управління, менеджер, персонал, інформаційна
діяльність.
Актуальність даної теми підтверджується тим, що основна роль
комунікацій – у поєднанні всіх функцій менеджменту, в досягненні бажаної
поведінки окремих осіб чи колективу в організації. Як стверджують більшість
економістів світу, керівник будь-якої організації витрачає на комунікації від 50
до 90 відсотків свого часу тому, що у процесі передачі інформації виникають
різні

перешкоди,

такі

як

спотворення,

непорозуміння,

уповільнення,

ігнорування тощо.
Вагомий внесок в дослідження даної проблеми зробили такі відомі фахівці:
Бебика В. М.[1], Жигалова В. Г., Зверинцева А. Б., Орлової Т. М., Рульєв В. А.,
Гуткевич С. О., Осовська Г. В., Осовський О. А., Мошек Г. Є., Поканевич Ю.В.,
Соломко А. С., Семенчук А. В. Суттєвий вклад в напрямку систематизації
положень комунікаційного менеджменту на промислових підприємствах
здійснено Шпаком Н.О.[2], Месконом М., Альбертом М., Хедоурі Ф.,
Лейхіфа Дж. М., Мандзюком М. М., Примаком Т. О., Шубіним О. О. Проте
практичні аспекти управління комунікаціями підприємства, зокрема ті, що
стосуються проведення її діагностики, залишаються недостатньо розвиненими.
Крім того, необхідне оновлення методичних підходів та інструментарію
управління комунікаціями з огляду на стрімкий розвиток інформаційнокомунікаційних технологій.
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Метою статті є дослідження сутності, ролі та значення комунікацій в
системі управління сучасної організації на ринку та визначення основних
напрямків їхнього удосконалення.
Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однієї із
загальних характеристик управлінської діяльності. Комунікація – це складний
процес, який містить у собі людей, що розмовляють у групах або особистому
спілкуванні з іншою людиною, ведуть мову по телефону чи спілкуються за
допомогою засобів невербального спілкування [5].
Комунікація реалізується шляхом обміну інформації. Це важливий ресурс
без якого в умовах поділу праці робота стає неможливою. В роботі кожного
менеджера інформація займає від 50 до 90 відсотків. Це не тільки опрацювання
документів, але й незаплановані зустрічі, участь у нарадах, засіданнях. Всі ці дії
пов’язані з комунікаціями.
Теорія комунікацій – це комплексна галузь знань, що включає у себе різні
види інформації, способи їх передачі з точки зору впливу на поведінку окремих
осіб і колективів.
Плaнувaння

Оргaнізовувaння

Упрaвлінські
рішення
Контроль

Мотивaція

Рисунок 1 – Комунікації в процесі управління
Найефективнішими є такі комунікації, за яких інформація є якомога
ближче до первинної, але і такий спосіб отримання не означає, що зміст
повідомлення буде якісним для всіх учасників комунікаційного процесу [3].
Основна

ціль

комунікаційного

процесу

–

забезпечити

розуміння

інформації, яка є предметом обміну. Але самий факт обміну інформацією не
гарантує ефективності спілкування в ньому людей. Для кращого розуміння
процесу обміну інформацією та умов його ефективності, необхідно мати
уявлення про його стадії, в яких приймають участь декілька людей.
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В процесі обміну інформацією виділяють такі базові елементи:
1. Відправник – передавач, що систематизує данні та передає їх. Це може
бути як індивід так і група людей які виконують дану роботу.
2. Кодування – це процес перетворення інформації в певні символи
зображення, форми або звуки. Тобто вся інформація в даному етапі
перетворюється в мову жестів і формується ідейна обгортка.
3. Повідомлення – це закодована інформація яка передається одержувачу
за допомогою певних символів.
4. Канал – засобів передачі інформації, за допомогою якого сигнал
спрямовується від відправника до одержувача. Канал можна поділити на засоби
масової інформації і особисті канали. Передавач має вибрати канал: передача
мови і письмових матеріалів, електронні засоби, включаючи електронну пошту
та комп’ютерні мережі. Для того щоб, забезпечити більше розуміння, можна
провести збори або розіслати записки з інформацією. Передавач може
використовувати для цього не один канал, а одразу кілька.
5. Декодування – дія, за допомогою якої приймаюча сторона перетворює
інформацію з символів у конкретне повідомлення та інтегрує його значення.
6. Приймач – певна

особа, якій призначається інформація і яка її

інтерпретує.
При обміні інформацією відправник та одержувач проходять кілька етапів
пов’язаних між собою. Основною їх задачею є укласти повідомлення і
використати канал для його передачі таким чином, щоб обидві сторони
зрозуміли і розділили початкову ідею.

Формує aбо
відбирaє

Відпрaвник

Кодує і
обирaє кaнaл

Ідея

Передaє по
кaнaлу

Повідомлення

Декодує

Приймaч

Рисунок 2 – Проста модель обміну інформацією
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Чи зрозумілa
ідея?

Комунікації можуть відбуватися різними способами – письмово, усно,
невербально. У кожного з цих способів є свої переваги та недоліки.
Письмові комунікації – це передавання інформації на паперових, магнітних,
лазерних носіях. Використовуються за необхідності передати або зафіксувати і
зберегти інформацію точно. Найчастіше вдаються до них під час складання
планів, звітів, оформлення оголошень та інформування широкого загалу
користувачів інформації. Їх перевагами є те, що вони дають змогу ґрунтовано
підготувати повідомлення, привести його у відповідність до стандартних вимог
і зберегти інформацію протягом тривалого часу.
Усні комунікації передбачають спілкування за допомогою усного
мовлення (бесіда зі співрозмовником наодинці, нарада, телефонні розмови).
Перевагою такої комунікації є економія часу, швидше порозуміння, яке
забезпечується інтонацію, гучність голосу, його емоційним забезпеченням.
Невербальні комунікації – це комунікації через міміку, жести, вираз очей тощо,
що свідчать про ставлення співрозмовників один до одного і до інформації,
якою вони обмінюються.
Ефективність комунікацій великою мірою залежить від правильно
обраного каналу передавання інформації [4]. Комунікаційний канал – це
система якою передається інформація. Класифікують комунікаційні канали за
їх пропускною спроможністю, а також придатністю для багатьох видів
повідомлень. За даними ознаками виділяють: інтерактивні канали, особисті
канали, статичні канали. Пропускною спроможністю каналу є обсяг інформації,
який може бути переданий через канал за один прийом. Вона визначається:
здатністю

опрацьовувати

декілька

сигналів

одночасно;

можливістю

здійснювати швидкий двосторонній зв'язок; здатністю забезпечити особистий
підхід до комунікації.
Особисте спілкування є найефективнішим каналом, оскільки гарантує
пряму взаємодію, передавання багатьох інформаційних сигналів, миттєвий
зворотний зв'язок і особистий підхід. Тому переважна більшість керівників
надає перевагу особистому спілкуванню в ділових зустрічах, особливо щодо
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важливих питань, адже обмін думками відбувається не лише на вербальному
рівні, а й на емоційному, що сприяє глибшому і точнішому осмисленню
ситуації.
Інтерактивні канали. Це спілкування по телефону, за допомогою
електронних засобів зв'язку. Характеризується пришвидшеним обміном
інформації. Але у такому разі відсутній індивідуальний контакт, через що з
комунікаційного процесу випадає мова тіла. Тому популярнішими у такому разі
стають відеоконференції.
Особисті статичні канали – це персональні письмові повідомлення
(записки, листи, зауваження). Теж можуть мати особистісну спрямованість, але
за їх застосування відсутній швидкий зворотний зв'язок.
Знеособлені комунікаційні канали. До них належать звіти, бюлетені тощо.
Даний канал має одну з найменших пропускних спроможностей і не забезпечує
ніякого поворотного зв'язку.
Роль комунікації багато в чому залежить від ефективність роботи
менеджера та його вміння працювати з людьми, так і від того, як він працює з
інформацією. Основною вимогою для прийняття ефективного об'єктивного
рішення або навіть розуміння масштабів проблеми є наявність точної
інформації.
Отже,

для

удосконалення

комунікацій

в

управлінні

організацією

необхідно: чітко визначити потребу в інформації кожного структурного
підрозділу та кожного робочого місця; чітко планувати масові організаційні
заходи (збори, наради), зустрічі з підлеглими, керівниками інших підприємств
та

організацій;

встановлювати

скриньки

для

пропозицій;

введення

внутрішнього друкованого органу, багатотиражних газет, інформаційних
бюлетенів; використання інтернету та об’єднання можливостей телефону,
комп’ютера й телевізора.
Для вирішення проблеми комунікації, що пов’язана з невідповідністю
бажаного стану об’єкта управління від його фактичного стану пропонується
формування

на

перспективу

плану
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вдосконалення

інформаційно-

комунікативних зв’язків в організації, а для підвищення ролі комунікації в
системі управління організацією слід врахувати взаємодію працівників
організації із застосуванням різних видів комунікаційних засобів.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ
У статті розкрито сучасні тенденції управління системою освіти. На
підставі нормативних документів розкривається становлення нової системи
освіти, під якою розуміється сукупність освітніх програм і стандартів,
мережа освітніх організацій і органів управління, а також комплекс принципів,
що визначають функціонування системи, орієнтованої на входження у
світовий освітній простір. З позицій теорії і практики охарактеризовано
передумови розвитку управління педагогічними системами.
Ключові слова: освіта, інноваційні технології, менеджмент освіти, управління
системою освіти, управлінсько-організаційні структури.
Система управління є найбільш значущим чинником, що впливає на
результат діяльності будь-якої соціальної системи, в тому числі й системи
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освіти. Оскільки розвиток системи управління освітою нерозривно пов’язаний з
розвитком самої системи освіти, то, здійснюючи кроки з реформування
державного управління освітою, важливо проаналізувати генезу сучасної
системи освіти та управління нею. Проте, якщо на сьогодні проблематиці
педагогічної думки присвячено досить широке коло публікацій, зокрема,
С. Бабішина, Л. Баїка, І. Курляка, Б. Мітюрова, С. Миропольського,
С. Сірополка, С. Рождєственського, К. Харламповича. Але, незважаючи на
велику кількість досліджень у цьому напрямі, й нині відсутні єдині підходи як
до визначення поняття «система освіти», так і до сучасних освітянських
інструментів, орієнтованих на освітні цілі, що мають певні специфічні
особливості та властивості.
В даний час йде становлення нової системи освіти - сукупності освітніх
програм і стандартів, мережі освітніх організацій і органів управління, а також
комплексу принципів, що визначають функціонування системи, орієнтованої на
входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими
змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.
Відбувається зміна освітньої парадигми: пропонуються інший зміст, інші
підходи, інше право, інші відносини, інша поведінка, інший педагогічний
менталітет. 1). Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями,
розвитком здібностей оперування інформацією, творчим рішенням проблем
науки і ринкової практики з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм. 2).
Традиційні способи інформації - усна і письмова мова, телефонна і радіозв'язок
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складовою педагогічного процесу стає особистісно-орієнтоване взаємодія
вчителя з учнями. 4). Особлива роль відводиться духовному-морального
виховання особистості, становленню моральності людини. 5). Намічається
подальша інтеграція освітніх чинників: школи, сім'ї, мікро-і макросоциума. 6).
Збільшується роль науки в створенні педагогічних технологій, адекватних
рівню суспільного знання. У цьому напрямку йде і прогрес освіти: розробка
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різних варіантів його змісту, використання можливостей сучасної дидактики
щодо підвищення ефективності освітніх структур; наукова розробка і
практичне обґрунтування нових ідей і технологій.
Характер системи освіти в будь-якій державі визначається соціальноекономічним, політичним ладом, культурно-історичними, національними
особливостями країни. Вимоги суспільства до утворення виражаються в
системі принципів державної освітньої політики. В даний час в основу
модернізації системи освіти покладені такі принципи:гуманістичний характер
освіти, пріоритет загальнолюдських цінностей, право особистості на вільний
розвиток; загальнодоступність освіти і адаптивність системи освіти до потреб
тих, хто навчається; свобода і плюралізм в освіті;демократичний, державногромадський характер управління, самостійність освітніх установ.
Ці принципи визначають основні напрямки, пріоритети освітньої політики
і, отже, характер освіти і специфіку освітніх організацій в країні.
В освітній практиці сьогодні існують різні варіанти управлінськоорганізаційних структур [2] з властивими їм технологіями взаємодії.
1. Управлінсько-організаційна структура, направлена на керівника.
При цьому варіанті формально існують кілька заступників керівника,
однак у них практично немає повноважень на прийняття управлінських рішень
навіть за своїм напрямом. Виходить ситуація, коли керівник перевантажений
роботою і фактично керує освітньою установою в авторитарному режимі,
заступники виступають лише провідниками його вказівок для своїх підлеглих.
Характерно, що функціонал заступників в цьому варіанті управлінськоорганізаційної структури може бути чітко не диференційований за напрямками
діяльності, то чи інше доручення може бути адресовано будь-якого із
заступників. При цьому на керівника покладені не тільки основні види
діяльності освітнього закладу, такі, як навчання і виховання, але і «допоміжні» господарська діяльність, маркетинг і PR, робота з персоналом, починаючи від
пошуку фахівців і закінчуючи кадровим діловодством. Така ситуація
складається з двох причин. Перша пов'язана з об'єктивними причинами
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скорочення управлінських кадрів. Особливо це стосується сільських освітніх
установ, де у керівника часто дозволений лише один заступник. Друга пов'язана
з позицією самого керівника, оскільки він повинен самостійно «тримати в
руках» всі напрямки роботи. Ефективність такого варіанту управлінськоорганізаційної структури спірна. Багато що залежить від особистості самого
керівника. Якщо керівник - справжній професіонал, то він, безумовно, може
якісно вибудувати роботу в усіх напрямках. Але при такому варіанті низький
рівень ініціативи та творчості всіх інших суб'єктів освітнього простору.
2. Управлінсько-організаційна структура, формально зосереджена на
управлінській команді.
Це варіант управлінсько-організаційної структури радянської школи:
директор, заступник директора з навчальної роботи і заступник директора з
виховної роботи. Відповідальність за основні напрямки діяльності школи
розподілена між ними. У багатьох сучасних школах ця ситуація збереглася і
зараз. Часто в них може бути також заступник директора по господарській
частині, по науково-методичній роботі, по інформатизації, з безпеки. При
цьому при формальній наявності всіх цих заступників директора, реальні
управлінські функції виконують лише заступники з навчально-виховної та
виховної роботи. Саме вони і директор складають управлінську команду. Тому
тут існує явна невідповідність між організаційної та управлінської структури.
3. Управлінсько-організаційна структура з розширеною управлінською
командою.
При такому варіанті з складу управлінсько-організаційної структури
включені багато співробітників освітньої установи. При цьому не всі вони
обов'язково мають формально управлінські посади, але несуть відповідальність
за той чи інший напрямок роботи. У цій технології взаємодії управлінськоорганізаційних
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відповідальності підвищується ефективність реалізації кожного з напрямків
діяльності, однак виникають труднощі в координації дій, особливо якщо ці
напрямки мало перетинаються. Звідси висока ймовірність конфліктів всередині
управлінської команди, оскільки ієрархія всередині неї не закріплена, кожен
керівник напрямку / підрозділу схильний вважати саме свій напрямок найбільш
важливим. Однак грамотна робота керівника як «топ-менеджера» може
нейтралізувати всі ці можливі ризики і зробити таку управлінськоорганізаційну структуру ефективною.
4. Проектна управлінсько-організаційна структура.
Цей варіант структури передбачає те, що основна роль в ухваленні рішень і
їх реалізації належить проектним командам. При цьому команди можуть
існувати більш-менш тривалий час, в залежності від завдання. Склад команди
формується з різних співробітників, які є рівними у своїх правах, незалежно від
формальних посад в освітньому закладі. Специфіка проектної структури
полягає в тому, що проектну команду може входити не тільки фахівець
освітнього закладу, а й учень або батько. Роль керівника при такій структурі
полягає в координації дій різних проектних команд, в реалізації необхідних
зв'язків з управлінням освіти.
5. Модульна управлінсько-організаційна структура.
Автор цієї структури А.Н. Свиридов позначив її як технологію соціальної
взаємодії в управлінні громадськими системами на мезо- і мікро- рівнях. При
цьому мезорівень - сфера діяльності фахівця, що реалізується їм у взаємодії із
зовнішнім соціумом (іншими педагогами, батьками, установами соціального
захисту), а мікрорівень - сфера професійної діяльності, що реалізується
фахівцем індивідуально.
6. Управлінсько-організаційна структура взаємодії у виховному колективі.
Управління та функціонування виховного колективу здійснюється на двох
рівнях: організаційно-педагогічний рівень, коли управління реалізується як
безпосередньо (через структуру колективу, організацію його соціально
значущої життєдіяльності, систему між групових і між колективних зв'язків і
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відносин), так і опосередковано (через органи самоврядування). Основні
функції цього рівня - перетворення сукупності первинних об'єднань учнів
(класів, гуртків і т.д.) в єдиний колектив освітнього закладу, включення його в
систему зовнішніх зв'язків і відносин, створення в ньому умов, сприятливих для
розвитку самостійної творчої діяльності первинних колективів. При цьому
працює механізм соціально орієнтованих відносин виховання; психологопедагогічний рівень, коли директор, зам. директора, вихователь, класний
керівник, організатор, і т.д. виступає не тільки в ролі організатора, але і коригує
відносини в колективі, здійснює індивідуальну роботу з вихованцями. На цьому
рівні створюються умови, максимально сприятливі для індивідуального
розвитку в колективі кожного школяра. Головну роль на цьому рівні грає
механізм персоналізованих відносин.
Ці рівні управління виступають як відрізняти за ознаками раси єдність,
тобто практична діяльність здійснюється в постійній взаємодії цих рівнів. Це
означає, що соціальні відносини здійснюються на основі особистісних,
персоналізовані (особистісні) відносини опосередковані соціальними. Тільки в
єдності вихованців і вихователів колектив виступає як дійсно повноправне
явище суспільного життя, що має господарську основу і правовий статус. Ця
обставина дозволяє кожному члену, педагогу і вихованцю зайняти активнотворчу громадянську позицію [2]. Система освіти покликана здійснювати свої
перетворювальні функції по відношенню до соціальної практики. Всі ланки
системи освіти знаходяться у взаємодії і у взаємозв'язку один з одним. Це
об'єктивно сприяє цілісності системи, її єдності, що, однак, не означає
однаковості в роботі освітніх організацій. Цілісність освітньої системи означає,
що в її структурі немає більш-менш важливих ланок. Всі вони вносять свій
внесок у вирішення спільних завдань виховання, навчання, розвитку
підростаючого покоління і всього народу.
У сучасних умовах особливого значення набуває внутрішньо орієнтована
адаптивність системи, яка розвивається завдяки запитам не тільки суспільства,
а й особистості, також має місце певний розрив між розробленістю
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методологічних проблем управління і конкретної системою управління в
суспільстві. Для його подолання необхідний спеціальний інструмент, метод
побудови таких систем, їх складових елементів: організаційної структури
управління, функцій окремих складових органів, способів їх взаємодії і т.п.,
найбільш повно задовольняють заданим цілям. У цій іпостасі інструмента
виступає системний підхід до управління освітніми системами. Системний
підхід дозволяє встановити рівень цілісності адаптивної освітньої системи,
ступінь взаємозв'язку і взаємодії її елементів, підпорядкованість цільових
орієнтирів в діяльності підсистем різного рівня. У загальну схему системного
підходу необхідно вкласти конструктивність, аналітичність, видимість і
порівнянність варіантів і функцій органів управління [4].
У нинішніх умовах виникає необхідність нових підходів до управління
освітою, вони стають тією рушійною силою, яка може перевести педагогічну
систему з функціонуючої в розвиваючу. Спрямованість всієї системи
педагогічного менеджменту на модернізацію передбачає не тільки особливу
мотиваційно-цільову орієнтацію керівників освіти, а й новий підхід до
інформаційного забезпечення, педагогічному аналізу, планування, організації,
контролю та регулювання всієї діяльності.
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пошуковому режимі. Управління в цьому випадку носить інноваційний
характер, тут переважають процеси прийняття оперативних рішень по ситуації,
тобто за конкретними результатами. Перехід до ситуаційного управління за
результатами означає радикальну зміну підходів до управління освітнім
процесом, і перш за все його учасниками. Інакше кажучи, процес управління
повинен бути не чим іншим, як розгортання механізму управління в динаміці за
своїми технологічними параметрами. Він замикає в одне ціле процеси
функціонування і розвитку педагогічних систем і таким чином, інтегрує дії всіх
механізмів управління на кінцеві цілі.
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Здобувaч освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
В статті розглянуто сутність та процес антикризового управління
підприємством, методи та форми його здійснення. Викладені напрямки
діяльності підприємства в рамках антикризової програми та механізми
здійснення антикризового управління. Зроблений висновок щодо ефективності
здійснення антикризового проектного менеджменту.
Ключові словa. Антикризове управління, антикризова програма управління
підприємством, маркетингова політика, проектне управління.
На сьогоднішній день, зважаючи на нестабільну ситуацію в економіці
країни, зовнішньому середовищі та звертаючи увагу на політичну ситуацію,
існує проблема виникнення як непередбачуваних кризових явищ, так і
поглиблення вже існуючих. Все більшої актуальності набуває застосування
антикризового менеджменту у роботі підприємств, адже надзвичайно важливим
є

питання

виведення

вітчизняних

підприємств

зі

стану

збитковості,

забезпечення їх довгострокової роботи та необхідність розробки конкретних
антикризових програм.
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Значний вклад у дослідження проблематики процесу управління в умовах
кризи зробили вітчизняні вчені таку як Балджи М. Д., Посохов І. М.,
Стешенко О. Д., Швирьова Є. О., Лясковський О. В., Шутов Є. П.,
Михайлик А. С., Коновалова О. О., Тарасова К. І., Іванов В. Л., Ніколаєв І. В.
та інші.
Метою даного дослідження є аналіз проблем управління підприємством в
умовах економічної кризи.
Кризова ситуація характеризується різким переломом у діяльності
підприємства, наслідки якого можна виміряти, і сумнівами щодо структурних
складових, які змушують керівництво переглядати власне бачення організації.
Незважаючи на значний вплив зовнішнього середовища на діяльність
підприємств, вони мають можливість регулювати негативні процеси та вживати
запобіжні заходи, які знаходяться в зоні дії самого підприємства, а також
заходи щодо виходу з кризового стану [1, с. 122].
Зміст управлінських заходів залежить від глибини фінансової кризи. З цих
позицій антикризове фінансове управління може становити:

систему

профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової кризи;
систему конструктивних дій та дійових заходів, спрямованих на виведення
підприємства з фінансової кризи.
Для оцінки загрози фінансової кризи і банкрутства найпродуктивнішим є
підхід, заснований на розрахунку таких показників-індикаторів:
1) уповільнення оборотності оборотних коштів підприємства;
2) зростання кредиторської і дебіторської заборгованості;
3) наявність простроченої дебіторської заборгованості, яка належить до
збитків;
4) збільшення у складі майна підприємства важко реалізованих активів
(сумнівної

дебіторської

заборгованості,

неліквідних

запасів

товарно-

матеріальних цінностей);
5) накопичення збитків минулих років;
6) зниження обсягів продажів через низький рівень маркетингу [6, с. 13].
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Варто зазначити, що стадії розвитку кризових ситуацій на підприємстві
визначають та обґрунтовують сутність, наслідки та необхідні заходи для їх
усунення:
-перша – зниження обсягів прибутку (криза в широкому значенні).
Наслідком є погіршення фінансового стану підприємства, скорочення джерел і
резервів розвитку. Вирішення проблеми може стати як застосування
стратегічного (перегляд стратегії, реструктуризація підприємства), так і зміни
тактичного управління (зниження витрат, підвищення продуктивності);
-друга – збитковість виробництва. Наслідок – зменшення резервних фондів
підприємства.

Вирішення

проблеми

перебуває

в

області

застосування

управління, що реалізується, як правило, в реструктуризації підприємства;
-третя – виснаження чи відсутність резервних фондів. На погашення
збитків підприємство спрямовує частину оборотних коштів і тим самим
переходить у режим скороченого відтворення. Реструктуризація вже не може
бути використана для вирішення проблеми, тому що відсутні засоби на її
проведення. Потрібні оперативні заходи для стабілізації фінансового стану
підприємства і пошук засобів на проведення реструктуризації;
-четверта

–

неплатоспроможність.

Підприємство

немає

засобів

профінансувати навіть скорочене відтворення та (або) платити по попереднім
зобов’язанням. Виникає загроза припинення виробництва та (або) банкрутства.
Необхідні екстрені заходи з відновлення платоспроможності підприємства та
підтримки виробничого процесу.
Антикризове управління - спеціальним чином організована система
управління, яка має комплексний, системний характер, націлена на найбільш
оперативне виявлення проблем підприємства та створення відповідних
передумов для їх своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення
життєздатності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення виникнення
ситуації його банкрутства, запобігання виникненню кризи в майбутньому [2, с.
90]. Антикризове управління спрямоване на вирішення задач, що забезпечують
інтенсивний розвиток підприємства у майбутньому шляхом мобілізації та
інтенсивного використання всіх наявних ресурсів у підприємства.
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Основним завданням антикризового управління на підприємстві є розробка
антикризової програми управління підприємством. На жаль, керівники
українських підприємств недостатньо уваги приділяють антикризовому
менеджменту, але саме ефективна програма антикризового управління
підприємством допоможе подолати наслідки кризових явищ.
Антикризові проектні рішення можуть прийматися як для попередження
кризового стану, так і для виходу із цього стану.
Підготовка й реалізація проектів – складний і високо ризикований вид
господарської діяльності, що стає дедалі спеціалізованішим. Управління
проектами (Project Management) – це мистецтво координації людських та
матеріальних

ресурсів

на

протязі

життєвого

циклу

проекту

шляхом

використання сучасної техніки і методів управління. В цілому управління
проектами поєднує спеціальні та міждисциплінарні знання. Спеціальні знання
відображають особливості тієї форми діяльності, до якої належать проекти
(будівельні, інноваційні, науково-дослідні, екологічні тощо).
Універсальні знання й методи управління проектами дають змогу
вирішувати такі завдання, як [3, c.115-121] :
 визначити цілі проекту;
 формувати його обґрунтування;
 структурувати проект (виокремити підцілі, підпроекти, черги, етапи
тощо);
 визначити фінансові потреби й джерела фінансування;
 добирати постачальників, підрядників та інших виконавців на основі
тендерів та конкурсів;
 готувати й укладати контракти;
 розраховувати кошторис й бюджет проекту;
 визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації;
 контролювати процес виконання проекту й коригувати план його
реалізації;
 управляти ризиками проектної діяльності.
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З урахуванням основних особливостей і обмежень проектної діяльності як
виду діяльності можна дати таке визначення поняття «проект» - це комплекс
взаємозалежних заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей
протягом обмеженого часу при обмежених фінансових, матеріальних та інших
ресурсах.
Основними

функціями

Американським

Інститутом

проектного
управління

менеджменту,
проектами,

які

які

визначені

спрямовані

на

управління цілями є:
 управління обсягом робіт;
 управління якістю;
 управління витратами;
 управління часом.
Додатковими функціями, які спрямовані на управління певними об’єктами є:
 управління персоналом або людськими ресурсами;
 управління комунікаціями або інформаційними зв’язками;
 управління контрактами та забезпеченням проекту;
 управління ризиком;
 управління проектною інтеграцією.
Проект має ряд лише йому властивих ознак, наявність яких допоможе
здійснити ефективну його реалізацію. Основними ознаками проекту є:
 зміна стану проекту задля досягнення його мети;
 обмеженість у часі;
 обмеженість ресурсів;
 неповторність.
Необхідність управління проектами, а саме необхідність координації
використання людських та матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу
проекту за допомогою сучасних методів і техніки управління для досягнення
відповідного рівня прибутків учасників проекту, високої якості продукції,
пов’язана з масовим зростанням масштабів і складності проектів, вимог до
термінів їх здійснення, якості виконуваних робіт. Отже, менеджерові проекту
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потрібно забезпечити найкращу якість виконання необхідних робіт з
мінімальним бюджетом і в стислі строки, шляхом об’єднання учасників
проекту.
Як правило проект виникає як відповідь на поставлені питання чи наявні
проблеми підприємства. Тоді для його реалізації треба здійснити наступні
етапи (рисунок 1):

Рисунок 1 – Етапи реалізації проекту, як циклу вирішення проблеми
В умовах нестабільної економіки основні чинники, які необхідно
враховувати при розробленні проектів це [5, c.274-275]:
 доцільність проекту;
 техніко-економічне обґрунтування, яке розраховується на перспективу;
 технічне завдання на проект, яке на первісній стадії повинно передбачати
можливість диверсифікації проекту;
 розподіл елементів проекту між виконавцями і варіант координації їх
діяльності;
 аналіз

соціально-економічного

розробляється і впроваджується проект;
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середовища

країни,

регіону

де

 необхідність виокремлення як самостійної фази розроблення концепції
проекту;
 розроблення і постійне відновлення плану проекту при його реалізації;
 необхідність планування на всіх рівнях планів – від стратегічного до
оперативного;
 постійний моніторинг проекту на всіх стадіях його проходження.
Основою підвищення конкурентоспроможності української продукції,
підтримки інновацій є створення прогресивної структури виробництва і
впровадження нових технологій [4, с. 58]. На українських підприємствах
необхідно проводити аналіз, який передбачає комплексну оцінку підприємства,
що виявить потребу в технологічному переозброєнні підприємства для
ефективного подолання і виходу з кризи. Також комплексний аналіз
підприємства допоможе виявити вплив всіх зовнішніх і внутрішніх факторів на
діяльність підприємства і вжити необхідних дій для успішного подолання
наслідків кризових явищ.
В умовах кризи для підвищення і збереження існуючого конкурентного
положення
прогресивну

на

ринку

структуру

українським

підприємствам

виробництва,

шляхом

необхідно

створити

впровадження

новітніх

технологій і організаційних змін структури виробництва. В зв’язку з цим на
українських підприємствах необхідно проводити аналіз, який передбачає
оцінку організації розробки і впровадження інновацій, науковотехнічної і
технологічної політики на виробництві. Необхідно приділити значну увагу
ефективності організаційно-виробничого менеджменту, на який буде покладена
задача ефективної операційної роботи підприємства.
Керівництво українських підприємств повинно переглянути ефективність
виконання функцій антикризового управління, а саме: цілевизначення,
планування, організація, мотивація і контроль; підвищення ефективності
виконання функцій призведе до максимальної мінімізації наслідків кризи і
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Таким чином, криза підприємства є переломним моментом в послідовності
господарських процесів, подій і дій. Типовою для розвитку кризової ситуації є
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або ліквідація підприємства, як екстремальна форма, або успішне подолання
кризи. Саме напрямок розвитку кризових процесів багато в чому залежить від
якості управління підприємством.
Антикризове управління – це спеціальним чином організована система
управління, яка має комплексний, системний характер, націлена на найбільш
оперативне виявлення проблем підприємства та створення відповідних
передумов для їх своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення
життєздатності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення виникнення
ситуації його банкрутства, запобігання виникненню кризи в майбутньому.
Отже, управління проектами – це застосування знань, методів, навичок,
засобів та технологій до проекту в умовах наявних матеріальних та
нематеріальних ресурсів підприємства з метою досягнення найкращих
результатів

його

відповідного

діяльності.

методологічного,

Реалізація

проектів

передбачає

методико-прикладного

та

наявність

організаційно-

культурного забезпечення.
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ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА
У статті проаналізовано та систематизовано тенденції розвитку теорій
лідерства, враховуючи багатогранність і неоднозначність природи феномена
«лідерство», систематизовані сутність основних характеристик класичних
теорій лідерства, охарактеризовано основні недоліки диспозиційного підходу
до лідерства, вивчено нові концепції «лідерства» на основі поведінкового і
ситуаційного підходів, описані та досліджені сучасні концепції лідерства, які
найбільш повно відображають природу феномена лідерства, об’єднуючи в собі
саме дуалістичну природу феномена «лідерства».
Ключові слова: лідерство, лідерські якості, теорії лідерства, феномен
лідерства, бізнес.
Лідерство є одним з найважливіших компонентів ефективного управління і
залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасного менеджменту,
так як воно притаманне всім сферам людського життя, де існує влада і стійке
об’єднання людей. В останні десятиліття саме виявлення і розвиток успішних
лідерів стало однією з актуальних завдань сучасного бізнесу, тому компанії
почали активно навчати свій персонал вищої ланки, розвиваючи у нього
навички, необхідні для успішного лідера.
Дослідженню природи феномена лідерства протягом більше двохсот років
присвячена величезна кількість робіт іноземних та українських вчених, таких
як М. Артур, Б. Басс, Т.В. Бендас, У. Бенніс, К. Бланчхард, Р. Блейк,
Е. Богардуса, Р. Бояціс, В. Врум, Е. Роуз, Г. Стайс, Ф. Стендфорда, Д. Стінсон,
Р. Стогдилл, Р. Танненбаум, Н. Тічи, Ф. Тромпенаарс, Ф. Фідлер, Р. Фішер,
Р. Хауз, Р. Хозе, П. Херші, М. Херманн, Т. Хілтон, Ч. Хемпден-Тернер,
Р. Чаран, Р. Чапмен, Б. Шамір, А. Шарп, У. Шмідт, А. Вігген, А. Яго і ін.
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Незважаючи на простоту поняття «лідерство», це поняття багатогранне і
неоднозначне. Проведено більше десяти тисяч досліджень, присвячених
проблемі лідерства, але, тим не менш, до цих пір не існує однозначного
трактування природи феномена «лідерства» і універсального підходу до його
вивчення.
Мета даного дослідження є систематизація та аналіз тенденцій розвитку
теорій лідерства, враховуючи багатогранність і неоднозначність природи
феномена «лідерство».
Аналіз природи лідерства показує, що воно виникає з певних потреб людей
і їх об’єднань, які й покликані задовольняти лідери [1]. Однак неоднозначною є
сама сутність і природа поняття «лідерство». Так С. Філоновіч [9] відзначає
дуалізм поняття «лідерство», виділяючи два ключові аспекти цього поняття:
- статичний - лідерство як «провідне становище окремої особистості,
соціальної групи обумовлене більш ефективними результатами діяльності»;
- процесний - лідерство як «процеси внутрішньої самоорганізації і
самоврядування групи, колективу, обумовлені індивідуальною ініціативою їх
членів».
Більш детально природу феномена «лідерство» і його дуалізм розкриває
аналіз еволюції теорій лідерства, які в різні періоди розвитку суспільства
прагнули визначити, які основні чинники сприяють ефективному лідерству. У
процесі генезису теорій лідерства виділяють три ключові етапи розвитку цих
теорій [6]:
- донаукові теорії лідерства (теорія «великої людини»);
- класичні теорії лідерства;
- сучасні теорії лідерства.
Детально розглянемо всі етапи розвитку теорій лідерства. Теорія «великої
людини» ґрунтується на тому твердженні, що людина, яка володіє певним
набором особистісних рис, буде хорошим лідером незалежно від характеру
ситуації, в якій вона знаходиться. Таким чином, існує ряд ключових рис
особистості, які роблять людину великим лідером і видатним керівником
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незалежно від обставин. Яскравими представниками цієї теорії були Лао-Цзи,
Н. Макіавеллі, Б. Басс, Е. Боргатт, Ф.А. Вудз, Т. Карлейль, С. Клубек, Ф. Ніцше,
А. Вігген [6]. Остаточне наукове оформлення дана теорія отримала в кінці
ХІХ - початку ХХ століття в дослідженнях Ф. Гальтона, який пояснював
природу виникнення лідерства на основі спадковості [1]. Основою його
досліджень стало переконання про те, що лідер має ті якості, що передаються у
спадок, що відрізняють його від його послідовників, отже, ці якості можна
виділити. Теорія «великої людини» традиційно належить до донаукових теорій
лідерства, але в той же час саме вона була основою для створення однієї з
класичних теорій - теорії «лідерських якостей» [6].
В рамках класичних теорій виділяють три основні підходи до дослідження
природи феномена «лідерства», основні характеристики яких систематизовані
[2, 4-6-9] і представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Класичні теорії лідерства
Концептуальний
підхід

Теорії

Представники

Сутність теорії

1

2

3

4

«лідерських
якостей»
Диспозиційний
факторноаналітична
концепція
«три стилі
керівництва»

Поведінковий

«двухфакторна
теорія
керівництва»

Е. Богардус,
Г. Стайс,
Р. Манн,
У. Беннис,
Д. Майерс,
А. Лоутон
Р. Стогдилл,
А. Голдиер,
Т. Хилтон
К. Левін
вчені
університету
штату Огайо

Наявність певного набору якостей
лідера, який закладений генетично

Стиль лідерства - результат
взаємодії особистісних якостей і
конкретної ситуації
Ефективність лідерства
визначається стилем керівництва
Стиль керівництва залежить від
структури відносин і відносини в
рамках цієї структури

«системи
Р. Лайкерт, вчені Стиль керівництва залежить від
управління 1,2, 3, Мичиганського орієнтації лідера або на роботу, або
4»
університету
на людину
«управлінська»

Р. Блейк,
Дж. Моутон
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Наявність єдиного вірного стилю
керівництва

Продовження таблиці 1
«модель
ситуаційного
лідерства»

«Континуум
лідерської
поведінки»

модель «шлях ціль»
Ситуаційний

Ф. Фідлер

Три ситуаційні змінні визначають
ступінь сприятливості або
контрольованості ситуації для
певного лідерського стилю

Лідер вибирає один з семи можливих
зразків поведінки в залежності від
Р. Танненбаум,
сили впливу на відносини лідерства
У. Шмидт
трьох факторів (самого лідера, його
послідовників і ситуації)

Р. Хауз,
Т. Митчел

Наявність прямого зв'язку між
рівнем лідерської ефективності та
рівнем мотиваційної сили очікувань,
наявних у послідовників

П. Херши,
Ефективне лідерство є орієнтованим
К. Бланчхард
на завдання процесом
«модель
ситуаційного
лідерства»

«ситуаційна
модель прийняття
рішень»
теорія
конституентів

Д. Стинсон,
Т. Джонсон

Характеристики послідовників (їх
потреба в досягненні і незалежності і
їх рівень знань і досвіду) є
критичними при виборі лідером
ефективного стилю

В. Врум,
Ф. Йеттон,
А. Яго

Вибір методу прийняття рішення
залежить від наявної інформації,
значущості рішення, кола
зацікавлених осіб та ін.

Характер дій лідера і методи його
Ф. Стэндфорд,
керівництва визначаються
М. Херманн ставленням до тих соціальних груп,
на підтримку яких він спирається

Диспозиційний підхід до лідерства пояснює лідерство наявністю певного
набору загальних для всіх лідерів особистих якостей. Однак, незважаючи на
сотні проведених досліджень, прихильники теорії «лідерських якостей» не
прийшли до єдиної думки про набір якостей, які неодмінно відрізняють лідера.
Дослідження, проведені для перевірки даної теорії, поставили її під сумнів, так
як при детальному аналізі виявилося, що індивідуальні якості лідера майже в
точності збігаються з повним набором позитивних психологічних і соціальних
ознак особистості взагалі [1].
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Факторно-аналітична концепція лідерства стала новим етапом розвитку
теорії «лідерських якостей» і адаптацією диспозиційного підходу до реальних
умов. Авторами цієї концепції були Р. Стогдилл, А. Голдіер і Т. Хілтон. Вчені
провели комплексний огляд досліджень в області лідерства та виявили
суперечливі результати: в різних ситуаціях ефективні керівники виявляли різні
особисті якості. Вихідною ідеєю цієї концепції стало поняття відносності і
множинності лідерства тобто певна ситуація є головним фактором, що спонукає
вибрати лідером тієї чи іншої людини [5]. Таким чином, автори факторноаналітичної концепції вперше при вивченні феномена «Лідерства» розглянули
ситуативні змінні як один з найважливіших чинників лідерства і спробували
знайти взаємозв’язок між особистісними якостями лідера і поставленими перед
ним завданнями. Саме цю концепцію можна вважати відправною точкою
створення ситуаційного підходу до вивчення природи феномена «лідерства».
Основним недоліками диспозиційного підходу до лідерства [2, 6, 9] є:
- неможливість створити єдиний перелік всіх потенційних лідерських
якостей через різноманітність і суперечливість якостей лідера, виявлених
різними вченими, і складності їх вимірювання;
- розгляд тільки статичного аспекту лідерства без урахування процесного
аспекту (вплив взаємин між лідером і його послідовниками);
- відсутність ситуаційних і поведінкових змінних.
Однак саме ці недоліки теорії «лідерських якостей» послужили основою
для створення нових концепцій «лідерства» на основі поведінкового і
ситуаційного підходів. В цілому, диспозиційний підхід створив передумови для
розробки методик найму, відбору та просування персоналу по особистим
якостям і програм оцінки ділових якостей і розвитку працівників. Зміщення
акцентів в дослідженні лідерства з якісних характеристик лідера (статичний
аспект) на його поведінкові характеристики (процесний аспект) вважається
значним проривом у вивченні лідерства [9].
Згідно поведінкового підходу до лідерства ефективність визначається не
особистими якостями керівника, а скоріше його манерою поведінки по
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відношенню до підлеглих [1]. Основоположником поведінкового підходу до
лідерства

вважається

К.

Левін,

який

описав

три

стилі

керівництва:

авторитарний, демократичний і пасивний [6]. Наступні теорії в рамках даної
концепції ґрунтувалися на різних комбінаціях акцентів на роботі і на
відносинах

лідера

і

послідовників.

Найбільш

популярною

в

рамках

поведінкового підходу є теорія «Управлінської решітки», яка має дві осі:
«інтерес до людей» і «Інтерес до роботи», на підставі яких виділяють п’ять
стилів керівництва. На думку Р. Блейка і Дж. Моутон дана модель наочно
демонструє, що є один єдино вірний стиль лідерства, заснований на посиленні
уваги до підлеглих і ефективності роботи [2].
Основними

результатами,

отриманими

в

результаті

розробки

поведінкового підходу, стали [2, 5, 6, 7, 9]:
- розуміння того, що людина не народжується лідером, а стає ним;
- посилення уваги до питань навчання ефективним формам поведінки, а
саме до навчання лідера навичкам успішного управління;
- створення основ для класифікації стилів керівництва.
Основними недоліками поведінкового підходу до лідерства є [2, 4, 6, 9]:
- фіксація тільки на процесному аспекті лідерства;
- відсутність ситуаційних складових при розгляді стилів поведінки лідера.
Аналіз недоліків традиційних підходів до лідерства, які прагнули
визначити єдино правильний спосіб ефективного лідерства, привели вчених до
нового концептуального підходу, заснованого на припущенні, що лідерська
поведінка повинна бути різною в різних ситуаціях [2]. Ситуаційний підхід до
лідерства досліджує взаємодію різних ситуаційних змінних для того, щоб
виявити причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою лідера та наслідками
його поведінки [2]. В його основі лежить взаємозв’язок між стилем лідерства та
аналізом

природи

управлінської

ситуації.

Одним

з

основоположників

ситуаційного підходу вважається Ф. Фідлер, який запропонував вимірювати
стиль лідерства в залежності від конкретної ситуації [6]. Однією з найбільш
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сучасних теорій ситуаційного підходу є модель, запропонована В. Врумом і
Ф. Йеттоном, яка пізніше була істотно доповнена з участю А. Яго. Ця модель
передбачає наявність у лідера вибору методу прийняття рішення в залежності
від мінливих перемінних ситуації ухвалення рішень.
Подальший розвиток і якісна адаптація ситуаційного підходу до сучасних
реалій проявилися в теорії конституентів (послідовників). Послідовники в даній
теорії отримали провідну роль в становленні неформальних лідерів, а також
керівників в демократичних організаціях (де формальний статус керівника
прямо залежить від його популярності як неформального лідера). Аналіз саме
конституентів дозволяє зрозуміти і передбачити поведінку лідера [5].
Ситуаційний підхід до лідерства має важливе практичне значення, так як
доводить відсутність єдиного універсального стилю управління і наявність
безлічі оптимальних стилів лідерства в залежності від ситуації. Однак даний
підхід не дозволяє побачити різноманітні сторони феномена «лідерства»,
враховуючи тільки ситуаційні змінні, таким чином, не розкриваючи повністю
статичний аспект лідерства.
Потреба в розробці нових підходів до вивчення лідерства була викликана
також ще тим, що традиційні та ситуаційні підходи робили односторонній упор
або на риси і поведінку лідера, або на ситуацію, в якій він вибирав потрібний
йому стиль керівництва. Тому що з’явилися останнім часом сучасні концепції
лідерства, які прагнуть поєднати ці дві добре вивчені сторони лідерства разом.
Ряд найбільш відомих сучасних концепцій лідерства систематизований [3-9] і
представлений в таблиці 2.
Згідно з концепцією харизматичного лідерства харизматичним вважається
той лідер, який в силу своїх особистісних якостей здатний робити глибокий
вплив на послідовників. Лідери цього типу відчувають високу потребу у владі,
мають сильну потребу в діяльності і переконані в моральній правоті того, у що
вони вірять.
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Таблиця 2 – Сучасні концепції лідерства
Концепція

Представники

харизматичного
лідерства
емоційного
інтелекту
первинного
лідерства
«внутрішнього
стимулювання
лідерства»

Сутність
Харизма є формою впливу на інших за допомогою
Б. Шамир,
особистісної привабливості, викликає підтримку і
Р.Й. Хозе,
визнання лідерства, що забезпечує володарю
М.Б. Артур
харизми владу над послідовниками
Необхідність розвивати 5 навичок лідера:
Д. Голман
самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія,
соціальні навички
Д. Голман,
Залежність ефективності підлеглих від емоційного
Р. Бояцис Макки
стану лідера
К. Кешман

опосередкованого
лідерства

Р. Фишер,
А. Шарп

«двигун лідерства»

Н. Тичи

«трубопровід
лідерства»

Р. Чаран,
С. Дроттер,
Дж. Ноел

Лідерство можна розвинути зсередини за рахунок
самовдосконалення
Опосередковане лідерство здійсниться завдяки
навичкам: чітке формулювання бажаних
результатів; вироблення бачення перспективи;
встановлення відносин співробітництва; освоєння
нових форм навчання
В успішних організаціях є лідери на всіх рівнях, які
навчають один одного
Існування системи розвитку та підготовки лідерів

Лідер повинен вміти встановлювати зв'язки між
своїми мотивами і цілями, а також цілями і
мотивами інших
Існування «полюсів», між якими балансує лідер у
своїй діяльності (Універсалізм - специфічність,
Ф. Тромпенаарс,
індивідуалізм - групова орієнтація, жорсткі
управління
Ч. Хэмпденстандарти - м'які стандарти, придушення емоцій парадоксами
Тернер
вираз емоцій, набутий статус - приписаний статус,
внутрішній контроль - зовнішній контроль, лінійне
відношення до часу - циклічне ставлення до часу)
Ч. Ким,
Підхід розвитку лідерів через розкриття здібностей
«блакитного океану»
Р. Мауборн
послідовників
сполучного
лідерства

Дж. ЛипманБрюмен

Концепція первинного лідерства була розроблена на основі концепції
емоційного інтелекту Д. Голман, яка стверджує, що володіння і постійний
розвиток емоційного інтелекту лідера сприяє підвищенню ефективності його
лідерства[3].

В

даний

час

концепція

емоційного

інтелекту

активно

використовується для різних корпоративних тренінгів, а велика частина
досліджень в цій області координується спеціально створеним консорціумом.
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Автор концепції «внутрішнього стимулювання лідерства» К. Кешман
велику увагу приділяє саме особистості лідера і його самопізнання,
пропонуючи

спеціальні

інструменти

для

визначення

поточного

рівня

майстерності в семи областях (самопізнання, цілепокладання, управління
змінами, міжособистісні відносини, буття, знаходження рівноваги, вміння
діяти) і засоби їх самовдосконалення [8].
Концепція «трубопроводу лідерства» є свого роду продовженням
концепції «двигуна лідерства». Вона передбачає просування лідера по «сходах
майстерності» [9] (управління собою - управління іншими - управління
менеджерами - функціональний метод - управління бізнесом - управління
групою - управління підприємством). Але в той же час дана концепція має
вузьку спрямованість управлінського процесу в зв’язку з організаційної
ієрархією, що робить її придатною тільки для організацій, які відповідають
описаній процедурі вертикального зростання співробітників.
Концепція

«блакитного

океану»

розглядає

нерозкриті

таланти

співробітників як «блакитний океан», розкриття яких призводить до високих
результатів роботи всього колективу і підвищення ефективності лідерства.
Таким чином, різноманіття концепцій лідерства, розроблених більш ніж за
двісті років вивчення даного феномена, можна умовно розділити на три групи,
виходячи з дуалізму поняття «лідерство»:
- концепції, що базуються виключно та статичному аспекті лідерства,
тобто акцентують увагу на вивченні виключно лідерських якостей;
- концепції, що базуються виключно та динамічному аспекті лідерства,
тобто вивчають поведінку лідера та ситуації, в яких знаходиться лідер
(поведінковий підхід, ситуаційний підхід);
- концепції, які прагнуть поєднати обидва аспекти лідерства, і статичний і
динамічний (сучасні теорії лідерства).
Саме сучасні концепції лідерства найбільш повно відображають природу
феномена лідерства, об’єднуючи в собі саме дуалістичну природу феномена
«лідерства».
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗДІЙСНЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто процес, а також ключові моменти впливу рекламної
діяльності

на

здійснення

ефективної

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємств. Визначено важливість реклами для ЗЕД підприємства та її
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результатів, як одного з основних елементів комплексу маркетингу.
Досліджено процес створення ефективної реклами та її вплив на діяльність
підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто основні проблеми
створення ефективної реклами. Проаналізовано концептуальні основи системи
поглядів на ефективність сучасної реклами. Досліджено основні етапи
створення якісної та результативної реклами, а також проаналізовано головні
чинники зовнішнього та внутрішнього оточення підприємства, що впливають
на рекламу. Значну увагу приділено дослідженню світового досвіду щодо впливу
реклами на загальну економіку країни.
Ключові слова: реклама, рекламна діяльність, рекламодавці, ефективність
реклами, рекламні агентства.
Сьогодні в умовах світової глобалізації, будь-яке підприємство, що
займається реалізацією послуг чи товарів зустрічається з проблемою падіння
рівня продажів. На падіння продажів можуть впливати багато факторів, як
внутрішніх, так і зовнішніх, на які підприємство має відповідно та швидко
реагувати. Одним з найкращих засобів повернення втраченої частки ринку в
сучасних умовах господарювання є реклама, що має на меті донести до
потенційного споживача необхідність придбання послуги чи товару саме у цієї
компанії, а не в якоїсь іншої. Важливою складовою реклами є її ефективність,
адже інакше вона просто не має сенсу. Натомість грамотна реклама здатна не
тільки змусити підприємство впевненіше себе почувати, а й завоювати нові
перспективні ринки. Практичний досвід демонструє, що, в сучасному світі,
видатки на рекламу стали вже необхідністю для діяльності більшості
підприємств. Саме тому актуальність вивчення реклами у контексті підвищення
ефективності діяльності підприємства з кожним роком лише збільшується [4].
Тема даної статті актуальна, оскільки в нинішній час зміцнюються
взаємозв'язки між економіками різних держав, що дозволяє підприємствам
вести зовнішньоекономічну діяльність. Протиріччя цієї ситуації полягає в тому,
що

підприємства,

використовувати

виходячи
раніше

на

міжнародний

напрацьовані
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ринок,

рекламні

продовжують
стратегії,

що

використовувалися на національних ринках, що не завжди приводить до
позитивного

результату.

Нові

ринки,

що

відкриваються

в

процесі

інтернаціоналізації діяльності підприємства, як правило, володіють відмінною
від національних ринків культурою, традиціями і т.д. Ці відмінності і
призводять до того, що підприємству складно захопити новий ринок, оскільки
стара рекламна стратегіє не дає тих результатів, які вона приносила на
національному ринку.
Метою написання статті є визначення особливостей процесу оцінювання
ефективності рекламної діяльності підприємства, методичних підходів оцінки
реклами для практичного використання.
Аналіз та дослідження створення ефективної реклами, яка в свою чергу
зможе допомогти підприємствам вийти на нові ринки та закріпитися на
поточних ринках. Висвітлення питань, пов’язаних з організацією ефективної
рекламної кампанії на ринках зарубіжних країн, а також розробка рекомендацій
щодо складання та раціоналізації рекламного бюджету підприємства, що
виходить на зовнішній ринок. У даній статті виявлено шляхи підвищення
ефективності рекламної кампанії підприємства на зарубіжних ринках та
проаналізовано стан і функціонування сучасного українського ринку реклами.
Вивчення

сутності

рекламної

діяльності

та

її

значення в

діяльності

проблем

рекламної

підприємства на зовнішніх ринках.
Вагомий

науковий

внесок

в

опрацювання

діяльності зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: У.Ф.Аренс,
Д.Бернет, К.Л.Бове, С.Броадбент, І.Л.Вікентьєв, А.В.Войчак, Н.А.Гасаненко,
А.Дейян, О.А.Добрянська, С.Є.Кайструков, Г.Картер, Л.Койк, Ф.Котлєр,
Г.Г.Почепцов,

І.Я.Рожков,

Є.В.Ромат,

К.Ротцол,

І.Сендідж,

У.Уеллс,

В.Фрайбургер, Р.Шмаленсі та інші.
Висвітлення окремих питань, що стосуються розвитку реклами, розглянуто
у наукових працях провідних вчених, зокрема А. Дейана, Ф. Котлера,
Ф. Джефкінса та вітчизняних науковців Т. О. Примак, Б. А. Обритько,
С. С. Гаркавенко, Т. І. Лук’янець, З. Н. Левешко, С. М. Ілляшенко, Є. В. Ромата.
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У їхніх працях проаналізовано сутність реклами, визначено її роль та
значення, розроблено методичні підходи до її планування, реалізації, оцінки
рекламних ефектів, досліджено особливості різних видів реклами. У той же час
аналіз практики господарювання свідчить, що деякі важливі аспекти рекламної
діяльності на зовнішніх ринках досі не знайшли належного відображення у
наукових дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Насамперед це
стосується проблем управління рекламним процесом на зовнішніх ринках в
умовах формування ринкових відносин, економічного обґрунтування процесу
формування і розподілу рекламного бюджету підприємства, визначення
ефективності реклами.
Сучасний етап розвитку вітчизняних підприємств характеризується
посиленням впливу зовнішнього середовища бізнесу на їхню діяльність, що
зумовлює необхідність формування системи управління на засадах маркетингу
та передбачає якісне використання його інструментарію, зокрема реклами.
Рекламна діяльність має для будь-якого підприємства важливе значення.
Завдяки вдалій рекламній кампанії фірма має змогу розвивати свій бізнес на
ринку. Реклама не менш важлива й для підприємств, які займаються
зовнішньоекономічною

діяльністю.

Просуваючись

на

зовнішній

ринок,

підприємству необхідно заохочувати покупців, метою чого є продаж товарів та
укріплення своїх позицій на незнайомому ринку. Для досягнення цих цілей,
фірма повинна правильно організувати маркетингову стратегію, частиною якої
є рекламна діяльність, сутність аналізу якої і розкривається у цій роботі. Аналіз
рекламної діяльності та реклами зокрема дає нам змогу зрозуміти, які вигоди
приносять кошти, що були вкладені у рекламну діяльність, та як можна
підвищити її ефективність та прибуток, що отримує підприємство завдяки
вдалій рекламній кампанії.
Підвищення ефективності господарювання на підприємствах усіх галузей
економіки

у

сучасних

економічних

умовах

вимагає

цілеспрямованого

застосування комплексу маркетингу, в якому рекламна діяльність на зовнішніх
ринках займає чільне місце. Тенденції останніх років свідчать, що управління
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рекламною діяльністю на зовнішніх ринках переходить у безпосереднє відання
топ-менеджерів підприємств. Рекламна діяльність на зовнішніх ринках є не
лише індикатором свободи підприємницької діяльності, але й інструментом
конкурентної боротьби та стимулювання попиту на товари. Необхідність
докладного вивчення рекламної діяльності на зовнішніх ринках в сучасних
умовах реформування економіки України обумовлена нагальною потребою в
інтенсифікації рекламної діяльності на вітчизняних підприємствах при
посиленні

конкурентної

боротьби,

насамперед

з

іноземними

товаровиробниками.
В сучасних умовах реклама є формою активного впливу на ринок.
Використання цієї форми вимагає науково обґрунтованого планування реклами,
постійного вдосконалювання механізму розробки і реалізації планів рекламної
діяльності підприємства. Ефективність управління рекламною діяльністю на
зовнішніх ринках, іншими словами — рекламного менеджменту, підприємства
потребує визначення через кілька основних причин. По-перше, така оцінка
допоможе

керівництву

підприємства

відмовитися

від

використання

неефективних рекламних засобів. По-друге, шляхом вимірювання ефективності
є більша вірогідність забезпечення зворотного зв’язку із цільовою аудиторією, а
це дасть змогу визначити реакцію ринку на рекламні заходи підприємства. Потретє, результати оцінювальної діяльності допоможуть керівництву коригувати
рекламну діяльність і завдяки цьому досягати маркетингових цілей з меншими
витратами.
Реклама – це цілеспрямований інформаційний вплив опосередкованого
характеру на споживачів з метою просування товарів і послуг підприємства на
ринку [2]. Формування широких ринків продажу товарів, перетворення
потенційно існуючих потреб споживачів конкретної цільової аудиторії на
інтенсивний попит можливі лише за допомогою реклами. Споживач у
сучасному світі опинився перед постійно зростаючою кількістю товарів і
послуг, що пропонуються і це призводить до того, що споживач повинен
частіше звертатися за порадами до спеціалістів та дослухатися до авторитетних
думок у сфері рекламно інформаційних послуг [1].
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Рекламна діяльність - діяльність, спрямована на формування певних
потреб, смаків, інтересів і навичок людей, і в той же час є економічною
категорією, пов'язаної з вивченням громадської думки і формою неособистого
представлення групі людей факторів про товари, послуги або ідеї. Враховуючи
це визначення, слід розуміти, що рекламна діяльність є багатогранним аспектом
підприємницької діяльності, особливо на зовнішньому ринку, тому що процес
розробки ускладняється культурними відмінностями.
Фірма повинна чітко представляти мету реклами, тобто навіщо буде
проведена рекламна кампанія. Ціль може полягати у формуванні імені,
престижу фірми, для того, щоб згодом зайняти міцне положення на ринку.
Метою може бути просто збут товару. Іншими словами цілі можуть бути
економічними і неекономічними, чи реклама може носити чисто економічний
або неекономічний характер. Розраховувати на високу ефективність реклами з
економічними цілями не завжди можливо, тому що практично завжди подібна
реклама припускає придбання товару споживачем майже “миттєво”. У
принципі реклама неекономічного характеру домагається теж економічних
цілей. Інша справа, що вона це робить не прямо, а опосередковано.
Те, який характер буде носити реклама фірми чи підприємства, залежить
від багато чого: від її стратегії, від розміру самої фірми чи підприємства, також
від бюджету (бюджет фірми може не дозволити витрачати засоби на рекламу,
що створює фірмі ім'я і престиж, у цьому випадку фірма буде робити рекламу
економічного характеру); від цілей на ринку взагалі; від конкретної
сформованої рекламної ситуації; від поводження конкурентів; від займаного на
ринку положення.
Мети проведення рекламних кампаній на зовнішніх ринках можуть бути
найрізноманітнішими і вони залежать від цілей маркетингу[1]:
‐ упровадження на ринок нових товарів, послуг;
‐ стимулювання збуту чи товарів збільшення обсягів реалізації послуг;
‐ переключення попиту з одних товарів (послуг) на інші;
‐ створення сприятливого образа підприємства (фірми) і товару;
‐ забезпечення стабільності представлень у покупців і партнерів про товар.
112

Необхідність виконання складних і неоднорідних функцій реклами
підприємства на зовнішніх ринках зумовлює різноманітність учасників і
комунікацій, які виникають у процесі їх взаємодії. Основними учасниками
рекламного процесу є рекламодавець, рекламне агентство, засоби поширення
реклами, споживачі.
Рекламна діяльність підприємства на зовнішніх ринках являє собою
комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, спрямованих на
створення й підтримку необхідного рівня продажів, швидке реагування на
зміну ринкової кон'юнктури, вживання необхідних заходів щодо нейтралізації
діяльності конкурентів, забезпечення позитивного іміджу фірми та її
торговельної марки.
Рекламна діяльність підприємства на зовнішніх ринках – це складний,
багатоступінчастий

процес,

що

потребує

значних

витрат

фінансових,

матеріальних та інтелектуальних ресурсів, оскільки реклама – є важливою
складовою бізнесу.
Учасників рекламної діяльності підприємства на зовнішніх ринках можна
класифікувати таким способом [4]:
– рекламодавці – індивіди або організації (компанії, фірми, підприємства,
асоціації й та ін.), що рекламують себе, свої товари або послуги;
– рекламні агентства - незалежні фірми, що виконують за замовленням
клієнта-рекламодавця такі функції, як рекламні дослідження, планування,
розроблення й проведення рекламних кампаній; виготовлення й розміщення
рекламних матеріалів та ін.;
– власники рекламних носіїв (ЗМІ, транспортних засобів й т. ін.), що
надають місце й час для розміщення рекламних повідомлень, які повинні бути
донесені до цільових аудиторій;
– допоміжні учасники – фото- та кіностудії, друкарні, художники,
стилісти, дизайнери, режисери, сценаристи, модельні агентства, психологи,
соціологи, тобто всі ті, хто так або інакше допомагає рекламним агентствам чи
рекламним службам підприємств ( фірм) у проведенні рекламної кампанії;
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– ринки й споживачі - цільові аудиторії, на які спрямоване рекламне
повідомлення з метою спонукати їх зробити певну дію, в якій зацікавлений
рекламодавець.
Для зниження важкості розробки рекламного проекту слід розділяти його
на певні етапи, розподіляючи обов'язки між відділами, які спеціалізуються на
аспектах певного етапу.
В цілому розрізняють наступні етапи:
- ситуаційний аналіз;
- стратегічне планування;
- розробка рекламної кампанії;
- реалізація рекламної кампанії;
- аналіз рекламної кампанії;
- корекція рекламної кампанії.
Після розробки рекламного проекту його починають реалізувати на
обраному ринку. Цей перехід і наступні етапи є найбільш важливими, оскільки
саме вони впливають на отриманий прибуток, та саме за допомогою їх аналізу
можливо отримати данні, які матимуть позитивний вплив на наступні рекламні
проекти.
В цілому, розрізняють два принципово різних види ефективності
рекламної кампанії:
- ефективність психологічного впливу;
- економічна ефективність.
Ці види ефективності не є взаємовиключними, тому що без психологічного
впливу неможливо досягти економічних результатів, оскільки без позитивного
впливу на свідомість покупця, він не буде знати про переваги певного товару і,
отже, не буде його купувати. Нині підприємствами, які працюють як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, використовується двофазний
метод аналізу, що складається з двох частин: перша частина призначена для
визначення ефективності конкретних проведених заходів, друга частина являє
собою річний звіт з аналізу ефективності реклами продукту. Отже теоретичні
аспекти розробки рекламного проекту є міцним інструментом розробки
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рекламного проекту, оскільки дають змогу враховувати слабкі та сильні
сторони розробленої стратегії та застосувати ці знання на практиці.
Реклама суб’єкта ЗЕД дозволяє узгоджувати його економічні інтереси з
інтересами споживачів і суспільства. Однак характерна особливість сучасних
ринкових умов у межах основної діяльності суб’єкта ЗЕД перетворює рекламу
на окремий вид його діяльності – рекламну діяльність, яка передбачає
залучення відповідних трудових, фінансових і часових ресурсів. Узагалі під
рекламною діяльністю суб’єкта ЗЕД розуміємо неособистий складовий процес
інтегрованих

маркетингових

комунікацій,

який

з

метою

формування

довгострокових доброзичливих відносин зі споживачами і соціальним
оточенням ідентифікує суб’єкт ЗЕД за допомогою будь якої контрольованої
ним інформації і замовлений ним на платній основі через будь-який засіб
(рекламний носій або сукупність рекламоносіїв). Це означає, що глобалізація
змушує контрольовано узгоджувати всі рекламні звернення суб’єкта ЗЕД з
єдиною метою – формування довгострокового міцного, унікального і
сприятливого ставлення споживачів та їх соціального оточення до нього.
Виходячи з вищенаведеної інформації, можна зробити висновки, що
рекламна діяльність є досить вагомим фактором у процесі розвитку компанії та
її господарської діяльності. У сучасних умовах рекламна діяльність відіграє
ключову роль, оскільки вона впливає на репутацію та рівень популярності
підприємства. Наукова новизна даної статті полягає в тому, що вона відображає
основний процес рекламної діяльності, а також основні елементи в її
організації. Дослідження звертає увагу на те, що рекламні зв’язки зі
споживачами зумовлюють швидкий ріст рівня реалізованих товарів та послуг,
що в свою чергу впливає на рівень прибутку.
Створення ефективної реклами це складний процес, що вимагає певних
знань, проте воно дозволяє підприємству поліпшити чи створити собі імідж на
ринку, привабити нових покупців, збільшити якість продукції та почувати себе
впевненіше шляхом покращення своєї конкурентоспроможності. Реклама в
сучасній економіці підприємства є важливим чинником, який впливає на
ефективність діяльності окремого підприємства та економіки в цілому.
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Ефективна та правильна реклама може стати засобом для підприємства
кардинально змінити свій стан на сучасному ринку. Але неправильна, з точки
зору маркетингу, реклама може остаточно знищити те чи інше підприємство.
Дослідження нових можливостей сфери рекламних послуг в Україні, в
контексті підвищення ефективності економічної діяльності підприємств, має
значну актуальність, адже вітчизняні дослідження спиратимуться в першу
чергу на особливості українського ринку та особливості українського
споживача. Перспективи майбутніх досліджень є досить високими тому, що
неодмінно будуть користуватимуться значним попитом серед керівників
підприємств різних галузей та форм власності.
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ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті описані види діяльності підприємства з розвитку. Підкреслено, що
розвиток являється природним об'єктом для застосування методів проектного
управління. Дано характеристики і опис проектів розвитку, їх життєвих циклів.
Наведено проблеми і особливості реалізації проектів розвитку.
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Будь-яка компанія (якщо тільки вона не перебуває в стані стагнації або
умисного згортання діяльності) розвивається, проводячи ту чи іншу зміну своєї
внутрішньої або зовнішньої діяльності в рамках стратегічного розвитку в
цілому. Розвиток компанії може носити як екстенсивний, так і інтенсивний
характер і відбувається в умовах ускладнення зовнішнього середовища, різкого
зростання темпів його зміни і посилення конкуренції на ринках.
Як правило, ініціативи по розвитку не формалізуються взагалі або не
формалізуються в необхідній мірі, зокрема:
‐ не враховуються їх специфіка та особливості;
‐ не

чітко визначаються їх місце і пріоритет в оголошеній загальній

корпоративній стратегії;
‐ не призначається відповідальність;
‐ не виділяються бюджети;
‐ не використовуються управлінські підходи і процедури;
‐ не контролюється поточне виконання і завершення;
‐ не оцінюється ефективність;
‐ не використовується мотивація і т.д.
Можливо, сказане пояснюється все ще низьким рівнем конкуренції в
Україні або так званими «українськими особливостями ведення бізнесу»;
можливо – тактичною короткозорістю або орієнтацією на поточну вигоду. На
правильне ставлення до розвитку впливають не стійкість і ускладнення бізнесоточення,

що

постійно

змінюється

законодавство,

некомпетентне

адміністрування та управління, низька трудова дисципліна, що виражається в
недовиконанні обов'язків співробітниками, так і багатьма учасниками ринку,
включаючи державу як орган, який регулює ринкову діяльність. Та все це
впливає разом, створюючи турбулентне середовище, розвиватися в якому
компанії без застосування спеціальної методології важко, а часом просто
неможливо[1].
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Для оптимізації та підвищення ефективності діяльності з розвитку будьякої компанії або підприємства, а саме для реалізації так званих проектів
розвитку, з метою досягнення стратегії розвитку, пропонується системно і
серйозно використовувати методологію проектного управління.
В існуючій теорії та практиці проектні підходи застосовують в основному
для управління бізнес-проектами, тобто зовнішніми проектами, спрямованими
на отримання прямої вигоди. При цьому проекти розвитку як окремі проекти не
виділяються.
Отже, застосування проектних методів до ініціювання та реалізації
проектів, програм і портфелів розвитку як спосіб організації їх виконання в
рамках обмежених ресурсів, часу і існуючої стратегії розвитку вкрай необхідно
в діяльності з розвитку компаній будь-якого масштабу і галузі.
Об'єктами розвитку є практично всі види діяльності компанії - виробнича,
науково-дослідна, комерційна, адміністративно-господарська, комерційна та ін.
Структуруючи їх за такими критеріями, як орієнтація на ринок або внутрішні
процеси, поточну комерційну діяльність або розвиток, можна виділити наступні
основні типи:
‐ зовнішня діяльність: основна виробнича або (і) торгова бізнес-діяльність;
допоміжна діяльність, яка обслуговує основну; діяльність, спрямована на
розвиток ринків і продуктового портфеля.
‐ внутрішня діяльність: внутрішній розвиток, вдосконалення, оптимізація
основних

процесів,

ресурсів,

організації,

менеджменту;

стратегічні

перетворення компанії і бізнесу.
‐ інша діяльність: благодійність, спонсорство і т.п.
Аналіз дає можливість виділити бізнес-процеси і плани розвитку, тобто
процеси і плани, метою яких є забезпечення виживання підприємства і галузі,
створення і завоювання нових ринків і приросту прибутку в довгостроковій
перспективі. У більшості випадків ці бізнес-процеси розвитку носять
одноразовий характер і представляють не що інше, як проекти, що складаються
з разових унікальних і неповторних заходів щодо проведення реструктуризації,
118

автоматизації, виведення нових продуктів на ринок і інших проектів, які є
невід'ємною частиною стратегічного розвитку компанії[3].
Резюмуючи діяльність з розвитку як повноцінну корпоративну діяльність,
яка використовує спеціально відведений час і спеціально виділені ресурси, слід
зазначити, що вона може і повинна бути реалізована за допомогою проектних
принципів. Проекти і проектне управління якраз і є ефективним засобом
організації нетипової діяльності.
До проективних факторів, що стимулюють розвиток, можна віднести
наступні:
‐ зростаючий аутсорсинг. У той час як в Україні ця практика (на відміну від
західних компаній, де рівень аутсорсингу дуже високий) істотно менш
поширена в силу ряду обставин (загальна нерозвиненість цього підходу, різке
подорожчання послуг у разі виведення їх на аутсорсинг, зниження якості
послуг, що надаються і т . д.), проте включення підприємств в аутсорсинг
обов'язково призведе до їх розвитку, формування «ключової компетенції», а
також здатності до організації взаємодії, побудови нових організаційних схем;
‐ обладнання та виробничі технології. Західні підприємства часто націлені
на постійне оновлення обладнання і використання новітніх виробничих
технологій. Цей фактор змушує наші компанії звертати увагу на нові
технології, закупівлі нового обладнання, щоб виживати в конкурентній
боротьбі.
Ступінь автоматизації виробництва. На заході автоматизації виробництва
традиційно приділяється багато уваги, на постановку автоматизованих систем
витрачаються значні кошти, і в цілому рівень автоматизації істотно перевищує
український. Вступ українських підприємств в партнерські альянси з
закордонними

колегами

змушує

перших

розвиватися,

переймати

нові

технології автоматизації і інформаційні системи управління[2]. Підкреслимо
ряд особливостей розвитку компаній:
‐ діяльність

з розвитку, як правило, носить між функціональний характер,

будучи спрямованою на всю або майже всю компанію, бізнес;
119

‐ можливо

селективний розвиток однієї з функцій або напрямку, а інші в

даний момент в цьому розвитку не беруть участь;
‐ можливий розвиток декількох близьких або пов'язаних функцій або
одночасний розвиток багатьох непов'язаних функцій;
‐ діяльність з розвитку носить додатковий характер і не внесена в основні
посадові інструкції і положення.
При достатній увазі, яка приділяється розвитку компаній в даний час,
проте, існує ряд проблем:
‐ відсутність планів розвитку або стратегії розвитку на підприємстві через
«короткозорість» бізнесу або орієнтацією на короткий цикл життя компанії,
максимізацію прибутку, через наявність синдрому керівництва «мені ніколи»,
нестачі знань або компетенції у керівництва;
‐ відсутність спільного погляду на розвиток;
‐ передача функції реалізації розвитку всієї компанії в один непрофільний
функціональний департамент;
‐ єдине фінансування розвитку, як наслідок виділення ресурсів на розвиток
за «залишковим принципом»;
‐ тиск

з

боку

основної

бізнес-діяльності

підприємства:

зниження

пріоритетів, слабка підтримка, витратний імідж і т.п .;
‐ консерватизм

традиційної

організаційної

структури,

не

допускає

формування міжфункціональних ініціативних груп або наявність підрозділів,
що відповідають за розвиток;
‐ робоче навантаження співробітників, яке не враховує діяльність з
розвитку.
Отже, розвиток - це нетипова діяльність, яка проводиться поза рамками
основної або «виробничої» діяльності компанії, змінюючи останню або
впливаючи на неї. Проекти та управління проектами є ефективним засобом
організації саме нетипової діяльності. Розвиток це повноцінна корпоративна
діяльність, яка використовує спеціально відведений час і спеціально виділені
ресурси. Розвиток фірм будь-якого масштабу і галузі може і повинно бути
реалізовано за допомогою принципів проектного управління.
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конкурентоспроможності інноваційного підприємства. Для економічного
зростання необхідно розуміти сутність цих понять. Дана стаття направлена
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Грамотне використання результатів наукових розробок в реальному
секторі економіки є запорукою забезпечення високих темпів економічного
зростання, а також підвищення якості життя. Як наслідок, велику вагу набуває
питання формування і розвитку інноваційного потенціалу

підприємств, що

залежить від сукупності наявних у них ресурсів (техніки і технологій, кадрів,
фінансів,

організаційної

нововведень,

основи,

спрямованих

на

інформації)
підвищення

і

забезпечує

реалізацію

конкурентоспроможності.

Інноваційний потенціал організацій і підприємств є важливою частиною
економіки країни і одним з вирішальних факторів її майбутнього сталого
розвитку [1].
Дослідженню інноваційного потенціалу присвячена велика кількість робіт,
всі вони мають різні цілі. Проте майже в кожній роботі науковці так чи інакше
торкаються питання оцінки інноваційного

потенціалу. На

цій оцінці

ґрунтуються інші напрямки досліджень.
В даний час не існує єдиної думки з приводу визначення таких категорій,
як «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний потенціал». Перед
дослідником інноваційного потенціалу стоїть завдання створити і уточнити
понятійний апарат досліджуваної області і визначити сутнісні фактори і
показники інноваційного потенціалу, тобто сформулювати авторське поняття
інноваційного потенціалу.
Відзначимо найбільш цікаві підходи:
- ресурсний. Можна сказати, що такий підхід розкриває інноваційний
потенціал через сукупність підходів [1];
- результативний. Розглядає інноваційний потенціал як аналіз «виходу»
інноваційної діяльності;
-

системний

підхід.

В

даному

випадку

інноваційний

потенціал

розглядатися як економічна категорія, якій притаманні системні властивості:
динамізм, структурність, ієрархічність, стійкість, цільовий характер.
Інноваційний потенціал економічних систем розглядається як система
взаємопов'язаних ресурсів, яка визначає під впливом внутрішніх і зовнішніх
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факторів можливості реалізації інноваційної діяльності суб'єктом економічної
діяльності. Інноваційний потенціал - це динамічно змінна, невід'ємна частина
кожного з взаємопов'язаних потенціалів, що утворюють в цілому систему
економічного потенціалу суб'єкта економічної діяльності [2].
В рамках цих підходів дослідники дають уже своє, авторське визначення
інноваційного потенціалу. Іноді створюється повністю авторський підхід.
Наприклад, Л.А. Яремко

пропонує цілу систему концепцій, або підходів.

Перша і найбільш очевидна концепція - ресурсна: потенціал - це збірна,
загальна сукупність ресурсів. Наступна концепція - інституціональна, яка
описує потенціал у взаємозв'язку з певними виробничими відносинами, що
виникли між працівниками, цілими трудовими колективами і управлінським
апаратом підприємства, організації, галузей народного господарства в цілому з
приводу повного використання їх здібностей для створення матеріальних благ і
послуг. Третій підхід можна позначити як процесний, що виражає можливість
продуктивних сил забезпечувати отримання запланованого ефекту [6].
На нашу думку, для об'єктивного погляду на інноваційний потенціал
використання одного підходу недостатньо. Можливо, оптимальним було б
поєднання ресурсного та результативного підходів. Ресурси - це важлива
складова, без якої не буде ні формування інноваційного потенціалу, ні його
розвитку. І результат в даному питанні не менш важливий, адже інноваційний
потенціал повинен бути спрямований на вирішення конкретних завдань
підприємства, на підвищення його конкурентоспроможності. В цьому випадку
можна дати наступне, визначення: інноваційний потенціал - це сума наявних у
підприємства ресурсів, які можуть бути спрямовані на розробку і впровадження
інновацій, що має вирішити конкретну задачу підприємства і забезпечити
конкурентоспроможність.
Незважаючи

на

велику

кількість

досліджень,

сьогодні

відсутні

загальновизнані методи оцінки та інтерпретації інноваційного потенціалу. На
даний момент інноваційний потенціал розглядається як якась абстрактна
характеристика економічної системи [3]. Система показників інноваційного
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потенціалу, яка могла б бути використана як основа для його оцінки чи навіть
для дослідження будь-якого іншого аспекту (наприклад, регулювання або
управління), не розроблена. У той же час ряд авторів висувають свої вимоги до
системи показників і пропонують погляд на самі показники інноваційного
потенціалу відповідно до свого підходу.
Вивчивши різні думки про вимоги до побудови системи показників
інноваційного потенціалу підприємства, ми можемо сформулювати основні і
найбільш актуальні, на наш погляд, вимоги:
- необхідно виявити, які саме можливості підприємства можна визначити
поняттям «інноваційний потенціал» та оцінка яких можливостей реально
дозволяє виявити всі можливості підприємства і враховувати їх при плануванні.
Тут йдеться про вибір між оцінкою реального рівня, який вже досягнутий, і
максимального рівня, який можливий в ідеальних умовах;
- необхідно виявити, які фактори розкривають конкретний рівень потенціалу.
Можна говорити про узагальнені здатності підприємства виробляти товари і
послуги, про здатність оцінювати і задовольняти потреби в них, мати прибуток.
Так, в плановій економіці однією з найважливіших характеристик виступає
гранична узгодженість ресурсів всіх галузей. В таких умовах оцінку потенціалу
можна представити у вигляді системи показників, які зможуть висловити кількість
матеріальних, трудових ресурсів, величину головних невиробничих і виробничих
фондів. Варто відзначити, що сьогоднішні умови господарювання, швидкий
розвиток технологій, можливо, ставлять на другий план здатність виробляти
товари і послуги. Найважливішими сьогодні стають здатності бачити, оцінювати і
задовольняти потреби, а головне - формувати їх [4];
- система показників повинна відображати галузеві особливості протікання
інноваційних процесів, а також характеристики (особливості) виробничої
системи, стадію розвитку організації, тип виробництва;
- у системі повинні бути присутніми показники, що характеризують
наявність і якість основних стратегічно важливих для підприємства ресурсів,
які задіяні в інноваційній діяльності підприємства;
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- у системі повинні бути присутніми показники, які прямо або побічно
відображають результативність використання наявних ресурсів підприємства,
які задіяні в інноваційній діяльності, що дасть можливість аналізувати стан
виробничої частини інноваційного потенціалу [5].
Після розгляду вимог, які повинні бути пред'явлені до системи показників,
логічно провести приклади самих показників. Хотілося б відзначити, що
найчастіше використовуються саме узагальнені показники інноваційного
розвитку [5]. Як правило, їх ділять на 6-7 груп.
Таблиця 1 – Показники інноваційного розвитку
Узагальнені групи показників
1

Приклади показників
2

Кадрові показники (Кадри, задіяні Кількість і кваліфікація фахівців; кількість і якість
в інноваційних проектах)
підготовки фахівців
Інформаційні показники
Кількість і якість використовуваних в інноваційній
діяльності інформаційних фондів; можливості та
якість поширення інформації; задоволеність фахівців
інформацією
Результативні
показники Питома вага прибутку від нововведень в загальному
інноваційної діяльності
прибутку підприємства; частка ринку, яку займає
нововведеннями підприємства, по аналогічним
видам продукції
Матеріально-технічні показники
Витрати на наукові, науково-технічні дослідження;
прогресивність
виробничої
бази;
дослідноконструкторських
робіт;
комерціалізація
нововведень;
частка
автоматичного
і
напівавтоматичного обладнання
Показники оновлення продукції
Вага нової продукції в загальному обсязі
реалізованої продукції; вага удосконаленої продукції
в загальному обсязі реалізованої продукції
Середня тривалість впровадження нововведень

Підводячи підсумок, можна відзначити, що проблема виявлення і
визначення сутності інноваційного потенціалу, є складною, багатоаспектною і
потребує подальшого вивчення [6]. Проаналізувавши більшість підходів до
визначення інноваційного потенціалу, можна сказати, що думки авторів
розходяться

і

однозначного

визначення

немає.

Одні

інтерпретують

інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, інші як міру готовності
підприємства до інноваційної діяльності, треті - як здатність до досягнення
інноваційних цілей.
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На наш погляд, було б актуальним розглядати і оцінювати не тільки весь
інноваційний потенціал в цілому, а заглибитися в його окремі складові.
Наприклад, докладніше вивчити кадрову складову: працівників, які зайняті в
інноваційній діяльності, розглянути особливості їх поведінки - і, знову ж таки,
розкласти її на показники. Знаючи ці особливості, керівнику буде простіше
зрозуміти, хто саме з персоналу має задатки і вміннями, для роботи в сфері
інновацій.
Створення необхідних умов для забезпечення конкурентоспроможності
підприємств є одним з головних напрямків розвитку нових економічних
відносин в Україні. А запорукою цього є інноваційний потенціал.
Отже, в числі пріоритетних завдань - впровадження інноваційної моделі
розвитку, основним елементом якої має стати створення інноваційного
потенціалу, його грамотна оцінка і управління.
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На сучасному етапі розвитку вітчизняні промислові підприємства в
більшості своїй мають ряд проблем, які пов'язані, в першу чергу, з старінням
основних фондів, низьким рівнем технологічного розвитку, неефективною
структурою продукції, що випускається. Вихід на зовнішні ринки може
відкрити нові ринкові перспективи, пов'язані з технологічними можливостями,
розширенням збутової діяльності, новими способами отримання прибутку і ін.
При здійсненні діяльності на зовнішніх ринках процес стратегічного
управління багато в чому має схожі аспекти, що і при роботі на внутрішньому
ринку, проте складність розв'язуваних проблем значно збільшується. В
сучасних умовах господарювання при роботі на зовнішніх ринках неможливо
обійтися без глибокого розуміння світових тенденцій в бізнесі і визнання
співіснування безлічі культур і підходів до прийняття управлінських рішень в
різних країнах. У зв'язку з цим сучасні механізми стратегічного управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств представляють інтерес як в
теоретичному плані, так і з практичної точки зору. У той же час слід зазначити,
що коло вчених, що займаються питаннями стратегічного управління
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зовнішньоекономічної

діяльністю,

залишається

досить

обмеженим,

спостерігається явний недолік наукових досліджень в даній області. Таким
чином, вищевикладене викликає необхідність подальшого розвитку теоретико методичного

забезпечення

в

області

стратегічного

управління

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, обумовлюючи актуальність і
своєчасність досліджуваної проблеми.
Значний внесок у розвиток теорії і практики стратегічного управління
внесли як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники. Серед зарубіжних вчених Д. Аакер, А. Акофф, М. Альберт, Б. Альстранд, І. Ансофф, Х. Виссема, Р. Дафт,
П. Друкер, Р. Каплан, П. Коттер, М. Коултер, М. С. Крішнан, Ж. Лампель,
М.Х. Мескон, Г. Мінцберг, Д. Нортон, М. Портер, К.К. Прахалад, Дж.А. Пірс,
Стівен П. Роббінз, А.Дж. Стрікленд, А.А. Томпсон, К.Дж.Хаттен, Ф. Хедоурі та
ін. Вітчизняними дослідниками в галузі стратегічного планування та
управління є С.М. Баринов, О.С. Виханский, А.Л. Гапоненко, І.І. Глущенко,
В.Я. Горфинкель, В.І. Грушенко, В.А. Єлісєєв, Л.Г. Зайцев, А.Т. Зуб, Д
.А. Корнілов, В.М. Макаров, Л.С. Максименко, С. В. Панаменко, В.Н. Парахіна,
Г.В. Попова, М.І. Соколова, Б.М. Титов, Ю.В. Трифонов, Р.А. Фатхутдінов,
Ф.Ф. Юрлов, С.Н. Яшин і ін.
У той час як дослідження загальних питань стратегічного планування та
управління присвячено чимало робіт, ступінь наукової розробленості окремих
областей стратегічного управління, в тому числі зовнішньоекономічної,
залишається недостатньою.
Дискусійними залишаються питання, що стосуються вибору концепції
стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, що
використовується інструментарію при проведенні стратегічного аналізу і
розробки зовнішньоекономічної стратегії, оцінки результатів діяльності
підприємства на зовнішньому ринку та ін.
Здійснюючи

зовнішньоекономічну

діяльність

(ЗЕД),

підприємства

функціонують в світі, який постійно ускладнюється. Сучасна міжнародне
середовище, що визначається характеристиками сучасного бізнесу, вимагає
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нових підходів до стратегічного управління. Сучасна світова економіка зазнає
глибоких і швидких змін, які проявляються в стрімкому процесі глобалізації,
що в свою чергу, призводить до багатовимірної конкуренції, та набуває
характер гіпер конкуренції, посилення інноваційних та інтеграційних процесів
у світовому масштабі.
Формування нової сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів успіху
компанії є основою створення нової концепції управління. ця концепція
враховує той факт, що в сучасних умовах не тільки зростання продуктивності
праці, раціональна організація виробництва, зниження витрат виробництва
визначають успіх фірми і її конкурентоспроможність. В умовах агресивного і
мінливого зовнішнього середовища на перший план виходить вимога
сприйнятливості до зовнішньому середовищі, своєчасна адаптація до нових
світових реалій [1].
Пропонована концепція стратегічного управління зовнішньоекономічної
діяльністю

підприємства

базується

на

спільному,

а

не

автономному

використанні функціонального, ситуаційного, ризикового і системного підходів
до даного процесу. При цьому враховується специфіка міжнародного бізнесу.
комплексний характер концепції, що відрізняє її від інших подібних розробок в
даній предметної області, дозволить досягти ефекту синергії, підвищити
ефективність стратегічного управління на підприємствах, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність.
Так, віддаючи перевагу виключно функціонального підходу, менеджери
нівелюють роль ситуаційних і ризикових факторів, що може привести до
невірного розуміння навколишньої дійсності. У той же час в умовах
агресивного і мінливого зовнішнього середовища на перший план виходить
вимога адаптивності, сприйнятливості до зовнішнього середовища, врахування
зовнішніх факторів. Крім того, не беручи до увагу принцип системності,
функції

управління

будуть

розглядатися

розрізнено.

Разом

з

тим

функціональний підхід дозволить вибудувати курс розвитку підприємства,
належним чином організувати діяльність різних його підрозділів.
129

При

здійсненні

стратегічного

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю на основі ситуаційного підходу буде отримана необхідна інформація
щодо факторного впливу ззовні, проте з усього розмаїття факторів не будуть
виділені найбільш значущі для підприємства, які можуть становити загрозу
його діяльності [2].
Орієнтація на ризиковий підхід дозволить виділити фактори, що
становлять загрозу діяльності підприємства. Однак в цьому випадку буде
врахований не весь перелік факторних ознак, що впливають ззовні, як при
ситуаційному підході, а тільки найбільш значущі для діяльності підприємства з
точки зору настання можливих ризиків. Також буде відсутній чіткий курс по
розробці зовнішньоекономічної стратегії підприємства і системність при її
формуванні.
Системний підхід забезпечить підприємству взаємозв'язок, узгодженість
всіх підрозділів в контексті вирішуваних завдань, розглядаючи функції
управління в нерозривному зв'язку один з одним. Крім того, за допомогою
системного підходу менеджери підприємства зможуть врахувати весь перелік
факторних ознак в комплексі. Однак, як і при функціональному підході, буде
знівельована значимість ситуаційних і ризикових факторів, а також буде
відсутній чіткий функціональний розуміння розв'язуваних задач [3].
Таким чином, стратегічне управління зовнішньоекономічної діяльності
підприємства розуміється нами як процес управління підприємством на основі
синтезу чотирьох підходів (функціонального, ситуаційного, ризикового і
системного) з урахуванням різних національних особливостей здійснення
бізнесу, спрямований на розробку і реалізацію зовнішньоекономічної стратегії
на підприємстві при своєчасному здійсненні інновацій, що відповідають
вимогам

зовнішнього

середовища,

з

метою

забезпечення

конкурентоспроможності на зовнішніх ринках в довгостроковій перспективі.
Так,

реалізуючи

функції

управління,

необхідно

орієнтуватися

на

ситуаційні особливості, що виникають в країні ведення бізнесу. У свою чергу,
виникнення тієї або іншій ситуації на зовнішньому ринку пропонується
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супроводжувати ризикової складової, тобто описувати можливий ризик для
підприємства при виникненні певної події в країні і оцінювати ймовірність
виникнення даної ризикової ситуації.
Нарешті, перераховані вище дії слід здійснювати системно. У рамках
практичного використання концепції менеджери підприємства зможуть взяти
до уваги весь перелік факторних ознак, що впливають на ведення бізнесу на
ринку цільової країни, і оцінити їх належним чином, що, в свою чергу, буде
сприяти

підвищенню

ефективності

процесу

стратегічного

управління

зовнішньоекономічною діяльністю. У кожній країні і в кожного народу існують
свої, тільки їм властиві психологічні, соціальні та інші особливості, до яких
відносяться, перш за все, цінності, переконання, звички, традиції, звичаї при
веденні бізнесу. Знання цих систем цінностей істотно підвищує ефективність
управління. при здійсненні функції планування існує орієнтація на минуле,
сьогодення

(короткострокові

цілі

і

швидкі

результати)

і

майбутнє

(довгострокові цілі і результати). Так наприклад, в індивідуалістичних
культурах домінуючим є короткострокове планування на відміну від
колективістських систем, де орієнтуються, переважно, на довгострокові цілі і
результати [4].
Функція мотивації набуває свою специфіку при розробці зовнішньоорієнтовних стратегії, з огляду на те що необхідно приймати ті чи інші
управлінські

рішення

в

умовах

роботи

з

інтернаціональним

штатом

співробітників.
Мотиваційні стимули визначаються культурними особливостями цільового
ринку. Від правильно вибраних стимулів, від уміння позиціонувати кожного
окремо взятого співробітника відповідно до його інтересів і кар'єрним
стремлінням, залежить успіх розробленої підприємством стратегії.
Так, менеджери індивідуалістичних культур використовують нові ідеї та
методи, стимулюють активність індивідів і груп, в колективістських ж
культурах керівництво використовує традиційні форми мотивації, які залежать
від кореневих звичаїв, традицій суспільства країни.
131

Функція організації проявляється в різних її аспектах. Специфіка реалізації
даної

функції

обумовлена

при

здійсненні

складністю

зовнішньоекономічної

зовнішньоекономічної

ведення

діяльності,

бізнесу.

необізнаність

діяльності

також

Як

показує

практика

про

способи

створення

належної обстановки, комфортного психологічного клімату в процесі роботи як
з співробітниками підприємства, так і в процесі співпраці з конкретними
іноземними партнерами по бізнесу, представниками зарубіжних компаній,
створює реальну загрозу підприємству в плані подальшої роботи на
зовнішньому цільовому ринку. Прояв функції контролю також має свої
особливості в залежності від культурних особливостей країни, в якій
здійснюється зовнішньоекономічна діяльність.
Ситуаційний

підхід

до

процесу

стратегічного

управління

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства стає необхідним в доповненні
до функціонального підходу. Функції управління необхідно реалізовувати з
урахуванням впливу ситуаційних чинників, що виникають на тому чи іншому
цільовому ринку. У цьому випадку керівництву підприємства необхідно
вирішити важливе завдання - забезпечити управління в умовах безперервних
змін у зовнішньому середовищі з допомогою розробки і реалізації стратегії
змін. Це означає, що в процесі управління необхідно здійснювати постійний
моніторинг зовнішнього середовища і паралельну діагностику здібностей
компанії до змін, до застосування необхідних рішень і дій, тобто проводити
безперервну оцінку стратегічної позиції, виробляти і реалізовувати стратегії
змін.
Ризиковий підхід проявляється в обліку ймовірності можливих негативних
впливів середовища при роботі на зовнішньому ринку і сприяє відбору
найбільш значущих чинників з точки зору найбільшої загрози діяльності
підприємства. На нашу думку, доцільно брати до уваги ризикові ситуації, які, за
припущенням, можуть виникнути з імовірністю більше 50%, так як саме дані
ситуаційні фактори будуть становити загрозу діяльності підприємства.
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Таким чином, щоб досягти стратегічного бачення в умовах інноваційного
розвитку економіки при здійсненні діяльності на зовнішньому ринку,
менеджерам слід гнучко і своєчасно приймати управлінські рішення на основі
функцій планування, мотивації, організації та контролю, ситуаційно реагувати
на зовнішні впливи і адаптуватися в умовах складної, мінливої, некерованою і
турбулентної міжнародної зовнішнього середовища, приймати рішення з
урахуванням різного роду ризиків, які можуть виникнути при веденні
міжнародного бізнесу, дотримуватися при розробці зовнішньоекономічної
стратегії комплексності різних процесів (процесу осмислення, формального
процесу, аналітичного процесу, ментального процесу, переговорного процесу,
колективного
розглядаючи

процесу,
їх

в

реактивного

сукупності.

процесу,

Беручи

до

процесу

уваги

все

трансформації),
вищевикладене,

підприємство, орієнтоване на здійснення діяльності на зовнішньому ринку,
забезпечить собі гідне конкурентне становище в довгостроковій перспективі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкривається сутність і класифікація функцій логістичної
діяльності як двигуна розвитку підприємства в сучасних умовах. Наведена
система взаємодії маркетингу і логістики (маркетингові підрозділи планують
потокові

процеси

організаційно,

а

служби

логістики

займаються

їх

оптимізацією), дозволяє повніше розкрити віддачу від логістики як основного
результату діяльності всієї системи руху товарів за такими показниками
рівня обслуговування клієнтів як: швидкість виконання замовлень і їх доставки
клієнтам; якість товарів; готовність зробити повернення (або обмін)
дефективного товару; наявність різноманітних (в т.ч. сервісних) послуг.
Ключові слова: логістика, концепція логістики, логістик, функції логістичної
діяльності, управління підприємством.
Концепція логістики внесла суттєві зміни в сферу управління бізнесом і
спонукала підприємства до вдосконалення. Досить часто витрати на різні
логістичні операції, понесені виробниками, складають суттєву частину від ціни
готового продукту. Крім того, темпи зростання світової економіки та
інноваційного

розвитку

супроводжуються

безперервними

змінами

в

технологіях, що змушує підприємства постійно переглядати і адаптувати свої
стратегії і тактики ведення бізнесу. Найчастіше, підприємства не можуть
швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і приймати ефективні
рішення, що обумовлює необхідність в кваліфікованих і вузько спеціалізуються
фахівцях – логістиках.
Особливості логістичного управління підприємством представлено у
працях таких сучасних вчених як: О.В. Безсмертна, Н. І. Верхоглядова,
Л. А. Гончар, Г. С. Лояніч, А. Є. Уварова, І. І. Поліщук, М. О. Ткачова,
В. В. Шарко, В. О. Шишкін, Д. С. Яшкін, та багатьох інших.
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Метою написання статті є дослідження особливостей впровадження та
використання концепції логістики в системі управління підприємством.
Поняття «логістика» народилося в Древній Греції та означало «мислення,
розрахунок, доцільність». Від греків цей термін перейшов до римлян, які
розуміли його як «розподіл продуктів харчування». У Візантії логістику
вважали способом організації постачання армії і управління нею. В 60–70 рр.
ХХ ст. логістику трактували як науку про управління перевезеннями, про
планування і постачання військ [5]. Нині, у загальному тлумаченні «логістика»
– це наука про економне, науково вивірене планування, контроль і управління
транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними
операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до
виробничого

підприємства,

внутрішньозаводської

переробки

сировини,

матеріалів і напівфабрикатів, доставки готової продукції споживачам в
залежності від їх інтересів і вимог, а також про передачу, зберіганні та обробці
відповідної інформації.
У практиці підприємств логістика – це управління матеріалопотоком і
потоком продукції від джерела до споживача. Логістика як сфера діяльності
неоднорідна: її поділяють на логістику закупівель і продажів, логістику
складування

і

запасів,

транспортну

логістику,

виробничу

логістику,

маркетингову, інформаційну та логістику ланцюгів поставок.
При цьому зауважимо, що планування розподілу та постачання товарів
тісно пов’язане з організацією маркетингу на підприємстві (в першу чергу, зі
створенням системи просування товарів (готової продукції) та з технологіями їх
збуту). У свою чергу, планування та управління маркетингом тісно пов’язано з
управлінням виробництвом і його плануванням, так як виробництво
спрямовано на задоволення попиту на споживчому ринку [7]. Отже, маркетинг
– це вид економічної діяльності людини, спрямований на задоволення потреб
шляхом обміну, а логістика – це загальна стратегія господарської діяльності,
стратегія оптимізації матеріальних та інформаційних потоків, необхідна для
забезпечення конкурентоспроможності компанії [6]. Таким чином, логістика,
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будучи по суті одним із засобів конкурентної боротьби, що здійснюється в
залежності від ситуації на ринку, за визначенням залишається з маркетингом в
тісному зв’язці функціонально (рис. 1).
Підприємство
Маркетинг

Логістика

Попит

Пропозиція
РИНОК

Рисунок 1 – Маркетинг та логістика у загальній стратегії господарської
діяльності підприємства на ринку
Взаємодія логістики і маркетингу полягає у тому, що «маркетингові
дослідження показують, що треба робити, а логістичний менеджмент показує
якими методами, способами і механізмами можна реалізувати маркетингові
завдання, щоб досягнути оптимального кінцевого результату господарської
діяльності підприємства» [7]. Наведена система взаємодії маркетингу і
логістики (маркетингові підрозділи планують потокові процеси організаційно, а
служби логістики займаються їх оптимізацією), дозволяє повніше розкрити
віддачу від логістики як основного результату діяльності всієї системи руху
товарів за такими показниками рівня обслуговування клієнтів як: швидкість
виконання замовлень і їх доставки клієнтам; якість товарів; готовність зробити
повернення (або обмін) дефективного товару; наявність різноманітних (в т.ч.
сервісних) послуг. Таким чином, основна функція логістики як інструменту
управління підприємством за маркетингової орієнтації полягає в забезпеченні
логістичними засобами і методами покупок і продажів.
Дослідимо функції логістики в системі у правління підприємством.
Загалом, під терміном «логістична функція» розуміємо укрупнену група
логістичних операцій, що спрямовані на реалізацію конкретної мети
логістичної системи. Узагальнення логістичний функцій наведемо у табл. 1.
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Таблиця

1

–

Характеристика

функцій

логістики

в

системі

менеджменту [1; 2]
Функції логістики

Сутнісні риси різних функцій логістичної діяльності
Щоб логістична діяльність забезпечувала підприємство надійної,
Дослідницька
достовірної інформації про постачальників, покупців, структуру і
функція логістики, динаміку попиту, смаки, потреби і переваги споживачів, вона повинна
що передбачає
спиратись на дослідження споживачів, постачальників, попиту, рівень
вивчення ринків
конкуренції, інтенсивність руху товарів і т.п., а також нові рішення, що
стосуються закупівлі, виробництва і розподілу товарів, їх якості і ціни.
Логістика є системою ефективних технологій забезпечення управління
Системоутворююча
ресурсами. У «вузькому сенсі» вона утворює систему управління
функція логістики
товаропросуванням
Логістика забезпечує синхронізацію процесів збуту, зберігання і
Інтегруюча
доставки продукції з орієнтацією на ринок засобів виробництва і
функція логістики надання посередницьких послуг споживачам. Вона забезпечує
узгодження інтересів посередників у логістичній системі країни
Логістичне регулювання матеріальними і супутніми потоками
спрямоване на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат живої і
Регулююча
матеріалізованої праці. У широкому сенсі керуючий вплив логістики
функція логістики
полягає в підтримці відповідності дій всіх ланок логістичної
підсистеми підприємства інтересам підприємства в цілому
Логістична діяльність спрямована на постачання продукції в
Результуюча
необхідній кількості, в зазначений час і місце, із заданою якістю при
функція логістики мінімальних витратах. Вона являє собою алгоритм перетворення
ресурсів в поставку готової продукції відповідно існуючому попиту

Організаційна структура логістики на підприємстві залежить від цілого
ряду чинників, до яких відносяться: сфера виробничо-господарської діяльності
підприємства; розміри і потужність підприємства; кількість найменувань, типів,
марок, сортів і розмірів використовуваних матеріально-технічних ресурсів;
структура

матеріально-технічної

ресурсів,

споживаних

підприємством;

кількість постачальників і їх територіальне розташування; призначення і
кількість складів на підприємстві для зберігання матеріально-технічних
ресурсів; наявність у власності підприємства транспортних засобів; кількість
споживачів продукції, що випускається підприємством [7]. Залежно від
перерахованих факторів встановлюється відповідна трирівнева організаційна
структура відділу логістики, де на кожному рівні реалізуються певні функції
управління логістикою на промисловому підприємстві або в торговопосередницької організації.
Класифікація функцій логістики за рівнями управління підприємством
наведена в таблиці 2.
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Таблиця 2 – Функції та рівні управління організаційною структурою
відділу логістики [1; 2]
Функції
управління

Функції
першого
рівня –
загальне
управління

Функції
другого
рівня –
управління
за
програмою

Функції
третього
рівня –
оперативне
управління

Змістовна сторона функцій управління
– оптимальність організації логістики на підприємстві та
здійснення коригування планів за напрямками логістичної
діяльності;
– розробка стратегії – довгострокового плану розвитку
відділу логістики відповідно до напрямів діяльності
підприємства;
– оцінка діяльності окремих підсистем логістики і її
системи в цілому;
– координація тактичної діяльності відділу логістики
щодо стратегічних цілей підприємства;
– встановлення норм витрат на виконання логістичних
процедур
і
операцій,
стандартів
сервісного
обслуговування
 отримання і обробка замовлень;
 організація закупівель матеріально-технічних ресурсів;
 організація транспортного господарства, – організація
складської і збутової діяльності;
 розподіл матеріальних ресурсів за виробничими
підрозділами підприємства;
 збутова діяльність;
 забезпечення логістичної діяльності контролерів і
аналітиків, які планують логістичну діяльність,
вирішують питання сервісного обслуговування, окупності
логістичних витрат, локальної і загальної тактики
поведінки на ринку
 управління операціями руху матеріально-технічних
ресурсів;
 робота з поставками продукції, за якими порушується
графік виконання замовлень;
 підготовка і надання на рівень програмного управління
інформації про зафіксовані порушення діяльності в
підсистемах;
 оперативне управління підсистемами в режимі,
встановленому на програмному рівні управління;
 звітування перед вищим керівництвом про результати
діяльності підсистем.

Рівень прийняття
управлінських
рішень

Стратегічний
рівень прийняття
управлінських
рішень

Тактичний рівень
прийняття
управлінських
рішень

Оперативний
рівень прийняття
управлінських
рішень

Відзначимо дві характерні особливості наведеного комплексу логістичних
функцій: 1) перераховані функції взаємопов’язані і спрямовані на управління
матеріальним потоком, тобто весь комплекс логістичних функцій в сукупності
також підпорядкований єдиній меті; 2) носіями перерахованих функцій
виступають суб’єкти, які беруть участь в логістичному процесі.
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Специфіка управління логістичними процесами на виробництві полягає не
лише у створенні розподільних логістичних систем, а й в постійному контролі
за витратами, які будуть витрачені на їх обслуговування. Тому головним
завданням управління є впровадження ефективної системи контролю за
функціонуванням системи розподілу і збуту для виявлення можливих відхилень
в управлінні ними. Слід зазначити, що критерієм ефективності реалізації
логістичних функцій є ступінь досягнення кінцевої мети логістичної діяльності,
що можна виразити у наступних «правилах» логістики [4]:
1. Вантаж – потрібний товар;
2. Якість – товар має бути необхідної якості;
3. Кількість – товар має бути необхідній кількості;
4. Час – товар доставлено в потрібний час;
5. Місце – товар доставлено в заздалегідь обумовлене місце;
6. Витрати – витратами на доставку є оптимальними з точки зору
результативності.
Відмітимо що, незважаючи на очевидні переваги логістичних систем у
функціонуванні підприємства, витрати на логістику, зазвичай, є однією з
найбільш значних статей витрат після матеріальних витрат виробництва. Тому
для системи логістики є справедливим загальновідомий закон Парето. Так,
відповідно до нього, в процесі логістичних послуг 80% затримок є результатом
менше 20% дій. Рішенням проблем затримок в логістиці є: знаходження 20%
дій; скорочення часу виробничого циклу на 80%; забезпечення своєчасності
поставок на рівні 99% [3]. При цьому, кінцевою метою реалізації всіх
функціональних заходів щодо формування логістичних господарських зв’язків
є встановлення відносин ділового партнерства між різними учасниками
логістичного процесу.
Таким чином, на підприємстві фахівець з логістики (логістик) повинен
займатися організацією і контролем заходів, що сприяють оптимізації витрат в
компанії. Логістика – це погляд (світогляд) на всі бізнес-процеси підприємства
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через призму витрат, з метою їх оптимізації, контролю та управління ними. У
сучасній фірмі логістик разом з керівництвом фірми виробляє стратегію і
тактику роботи підприємства і бере участь в прийнятті найважливіших рішень.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У
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обґрунтовано, основні

напрямки

організації

маркетингової

діяльності на підприємстві. Відзначено, що створення конкурентоспроможної
продукції зобов'язує підприємства проводити маркетингові дослідження.
Обґрунтовано основні принципи відповідно до яких підприємства здійснюють
маркетингову діяльність. Загалом стаття формує чітке уявлення щодо
управління маркетинговою діяльністю як системи управління підприємством.
Ключові слова: маркетинг, принципи маркетингу, маркетингова діяльність,
управління маркетинговою діяльністю підприємства, функції управління
маркетинговою діяльністю.
Ефективне та успішне функціонування підприємства в ринкових умовах
господарювання передбачає створення та впровадження кожним підприємством
системи маркетингової діяльності. Використання маркетингу в діяльності
підприємства та якісне управління ним дозволяє швидко адаптуватися до умов
зовнішнього середовища. В свою чергу, для успішного впровадження та
реалізації елементів комплексу маркетингу потрібно застосовувати навики
ефективного управління.
У сьогоднішньому світі маркетинг є невід'ємною частиною успішної
діяльності будь-якої організації. Він означає діяльність з вивчення груп
споживачів і завоювання ринку. Оскільки відносини між суб'єктами ринкових
відносин змінюються і ускладнюються, то значення маркетингу постійно
зростає. В даний час сучасний маркетинг трактується як абсолютно нова
філософія підприємництва, в основі якої лежать моральні і соціально-етичні
норми ділового спілкування, інтереси суспільства і споживачів, правила
добросовісної комерційної діяльності та міжнародні кодекси. Раніше, в
традиційній концепції бізнесу було прагнення до максимізації прибутку за
рахунок масового виробництва продукції і збуту виробленої продукції.
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Проблемами управління маркетинговою діяльністю відображені в роботах
зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких Ф. Котлер, П. Доль,
М.

Мескон,

Т.

П.

Данько,

Й.

С.

Завадський,

Л.

В.

Балабанова,

Є.В. Крикавський та інші. Однак оцінка і аналіз маркетингової діяльності
підприємства потребує постійного відстеження.
Сьогодні, в новій концепції, об'єктом зусиль підприємства є цільові
сегменти ринку, якими є групи споживачів з їх потребами, інтересами та
уподобаннями. Тобто суть даної концепції полягає в тому, що підприємство
визначає потреби споживачів, а потім прагне задовольнити їх, виробляючи
потрібні

товари.

Отже,

підприємство

відштовхується

не

від

власних

виробничих можливостей, а від бажань і мотивації споживача.
Сучасні маркетологи розглядають маркетинг в двох аспектах. По-перше,
як систему, яка орієнтована на тактику і стратегію активного пристосування до
змін ринку. А по-друге, маркетинг - діяльність на ринку, що реалізується за
спеціальними планами і програмами. За ступенем розвитку розрізняють три
основних види маркетингу: розподільний маркетинг (діяльність спрямована на
збут товару, рекламу, транспортування і т.д.); функціональний маркетинг
(діяльність пов'язана з виробництвом і реалізацією товарів, політикою цін,
стимулюванням продажу та вивченням ринку); управлінський маркетинг
(концепція з управління створенням, виробництвом і реалізацією товару).
Процес управління маркетингом полягає в чотирьох основних аспектах:
аналіз ринку (проведення маркетингових досліджень, збір та обробка
інформації про маркетинговому середовищі, ринках споживачів і підприємств);
відбір цільових ринків (дослідження обсягів попиту, розробка і вибір стратегії
підприємства, сегментація ринку);створення маркетингової політики (вона
включає: виробництво товару, визначення каналів розподілу, визначення
цінової політики та стимулювання збуту); втілення маркетингових розробок в
життя [1].
За сучасних умов на маркетингову діяльність підприємства здійснює вплив
низка внутрішніх та зовнішніх чинників, перелік яких та їх групування наведено
у таблиці 1.
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Таблиця 1 – Чинники впливу внутрішнього та зовнішнього середовища
на управління маркетингом на підприємстві
Назва чинників або
групи чинників
Ресурсні
Технологічні
Виробничі
Інвестиційні
Інформаційні
Інноваційні

Трудові
Організаційно управлінські
Економічні
Інституційні
Історичні
Екологічні
Природнокліматичні
Законодавчоправові
Психологічносоціальні
Неформальні
обмеження

Опис чинників
Внутрішні чинники
Наявність необхідних для діяльності ресурсів (фінансових,
матеріальних тощо)
Технологічні можливості підприємства, рівень технічного
забезпечення, наявність передових технологій
Рівень якості продукції, її відповідність міжнародним стандартам
Рівень залучення інвестиційних коштів
Наявність аналітичної ґрунтовної інформації відносно попиту на
продукцію, ринків збуту тощо
Рівень витрат на технологічні інновації, здатність до
впровадження
нових
розробок,
оновлення
товарної
номенклатури, наявність працівників, що виконують науковотехнічну роботу тощо
Висока кваліфікація фахівців з маркетингу, рівень підготовки,
постійне підвищення кваліфікації працівників, склад персоналу
підприємства
Організаційні можливості підприємства, рівень системи
управління виробництвом
Зовнішні чинники
Особливості конкуренції, тарифні та нетарифні бар’єри,
наявність монопольного ринку, рівень реклами
Інституціональні ринкові особливості
Наявність традицій, ринкових відносин, маркетингових
досліджень
Наявність екологічних заборон, обмежень, екологічні вимоги та
стандарти
Особливості попиту на продукцію підприємства, сезонність
продукції, стихійні лиха
Ліцензування, квотування, митні тарифи, валютний контроль,
досконалість застосування законодавчої бази
Національний менталітет, традиції ведення бізнесу, звичаї,
правила та заборони
Бюрократизм, елементи корупції, складність процедури
одержання дозволів

До основних внутрішніх чинників, наведених у таблиці1, на наш погляд,
можна віднести – технологічні, ресурсні, організаційно-управлінські. Серед
зовнішніх чинників слід виділити економічні та інституційні. Водночас, доволі
вагоме значення на маркетингову діяльність на підприємстві, особливо в
Україні, на наш погляд, мають неформальні обмеження, які полягають у
бюрократизмі, складність процедури одержання дозволів, корупція тощо.
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Управління маркетинговою діяльністю включає такі види операцій на
підприємстві, як організація та стимулювання збуту, створення та проведення
рекламної кампанії, ціноутворення, дослідження ринків збуту – все це великою
мірою впливає на ефективність діяльності та прибутковість підприємства.
Ф. Котлер визначає маркетинговий менеджмент як управління комплексом
маркетингу, який спрямований на задоволення потреб споживачів, що
функціонують на різних типах ринку. Він вважає поняття маркетингове
управління та маркетинг-менеджмент тотожними та визначає маркетингове
управління – як [2]:
- процес, що включає аналіз, планування, реалізацію планів і контроль;
- охоплює всі товари, послуги, ідеї та ґрунтується на понятті обміну;
- основним його завданням є задоволеність усіх учасників обміну.
Враховуючи розглянуті вище поняття

пропонуємо зобразити процес

управління маркетингом на підприємстві наступним чином рисунок 1.

організація
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Управління – процес
прийняття рішень
керівництвом підприємства
щодо застосування набору
політик, правил та ролей, а
також процес тлумачення та
впровадження цих рішень

контроль
керівництво
моніторинг

чим?
чинники формування
маркетингу на
підприємстві, що
належать до внутрішнього
середовища підприємства

маркетингом
на підприємства

чинники формування
маркетингу, що
належать до
зовнішнього середовища
підприємства

Рисунок 1 – Схема формування значення «управління маркетингом на
підприємства»
Зі схеми, наведеної на рисунку 1, наочно видно, що процес управління
маркетингом на підприємстві представляє собою сукупність певних дій –
організація, планування, контроль, керівництво та моніторинг, що спрямовані на
маркетингову діяльністю підприємства, на яку мають вплив чинники
внутрішнього та зовнішнього середовища.
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Організація маркетингової діяльності спрямована на створення та
подальший розвиток на підприємстві структурних одиниць, на які покладаються
виконання маркетингових функцій, також визначається їх місце в загальній
структурі управління підприємством, посадові функції працівників відділу
маркетингу, їх обов’язки і відповідальність.
Планування маркетингової діяльності полягає у визначенні стратегії
підприємства, вибір ринків та позицій, на яких підприємство матиме успіх, а
також планування фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також
виробництва, каналів розподілів та маркетингових комунікацій.
Маркетингова діяльність на підприємстві спирається на наступні основні
принципи[3]:
- цілеспрямованість всіх ланок господарського механізму підприємства на
досягнення кінцевого практичного результату;
- спрямованість на довгострокову перспективу;
- підпорядкування всієї діяльності підприємства вимогам споживача,
об'єднання діяльності всіх ланок підприємства в єдину систему;
- чітка координація всіх напрямків маркетингової діяльності, наявність
зворотного зв'язку між ринком і підприємством, гнучке пристосування до зміни
зовнішніх і внутрішніх умов на основі збору і обробки інформації
В рамках маркетингової діяльності здійснюється:
- оцінка виробничих можливостей підприємства по виготовленню виробів
із застосуванням нових технологій по знову розробленим схемним і
конструкторським рішенням;
- визначення ймовірності використання виготовляється вироби або його
складових частин для реалізації іншим організаціям на основі вивчення
купівельного попиту;
- розробка інформаційного матеріалу для реклами виготовляються виробів;
- економічні розрахунки передбачуваних і фактичних витрат на
проектування і виготовлення виробів, порівняльний аналіз з вартістю
аналогічної продукції;
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- пошук і вивчення ринку постачальників необхідних матеріалів,
комплектуючих, їх оцінка з точки зору якості і вартості покупних виробів,
створення інформаційної бази постачальників і споживачів.
У структурі механізму управління маркетингом на підприємстві можна
виділити наступні системи: забезпечення, функціональну, цільову.
Схематичний вигляд механізму управління маркетингом можна зобразити у
вигляді наступної схеми рисунок 2.
Механізм управління маркетингом на підприємстві
Система забезпечення

Функціональна система

Цільова система
Цілі підприємства

Підсистеми
забезпечення:
- правова
- ресурсна
- наукова
- технічна
- інформаційна

Функціональні
підсистеми:
- планування
- організації
- мотивації
- контролю
- регулювання

Основні результати
діяльності
Критерії
вибору
досягнення цілей і
результатів
Критерії оцінювання
досягнення цілей і
результатів

Рисунок 2 – Механізм управління маркетингом на підприємстві
Як видно з рисунку 2 система забезпечення включає в себе правову,
ресурсну, наукову, технічну та інформаційну підсистеми.
Отже, кінцевою метою управління маркетингом має стати раціональна
взаємодія

зовнішнього

та

внутрішнього

середовища

функціонування

підприємства, вміле використання його потенціалу як основи формування
маркетингових можливостей, а також збільшення прибутку за рахунок
успішного використання всіх наявних ресурсів підприємства з визначеними
цілями розвитку.
Таким чином, управління маркетинговою діяльністю визначає якісний
склад комплексу маркетингу, через який підприємство здійснює маркетинговий
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вплив на споживача, створює сприятливе внутрішнє середовища, має на меті
доведення до керівництва і персоналу цінностей підприємства і його
маркетингових цілей, найкращого задоволення потреб споживачів і збільшення
клієнтської бази підприємства. Отже, основними шляхами вдосконалення
управління маркетинговою діяльність підприємства є: створення відділів
маркетингу з кваліфікованим персоналом; розробка та реалізація маркетингової
стратегії. Кожне окреме підприємство має самостійно формувати власну
маркетингову структуру, що залежатиме від поставленої мети.
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Необхідною умовою залучення інвестицій, формування нематеріальних
активів та нарощення ринкової вартості бізнесу, що в подальшому сприяє
розширенню компетенцій підприємств та забезпечує перспективи стратегічного
розвитку промисловості.
Як відомо, інвестиційна діяльність пов’язана із залученням вітчизняного
або іноземного капіталу у різних формах. Іноземні інвестиції забезпечують
доступ до сучасних технологій у сфері виробництва та управлінської
діяльності,

розвитку

ринку

товарів

та

послуг,

сприяють

досягненню

макроекономічної стабільності тощо. Крім того, іноземна інвестиційна
діяльність відіграє ключову роль у розвитку ринкової інфраструктури та
здійснення низки результативних ринкових перетворень.
Незважаючи на це, сучасні ринкові умови не сприяють розвитку
інвестиційної

діяльності

на

вітчизняних

підприємствах.

Сьогодні

найпривабливішими для іноземних інвесторів і надалі залишаються традиційні
галузі економіки: металургія, машинобудування, хімічна промисловість,
харчова промисловість.
Метою дослідження є визначення ролі іноземних інвестиційних ресурсів
на підприємствах, визначення ролі інвестицій в економічному розвитку
підприємства, а також формування стратегії залучення.
Інвестувати можна грошима та передаванням рухомого і нерухомого
майна, фондових інструментів, нематеріальних активів. Ключовою категорією
цього процесу виступає поняття інвестицій.
Українським законодавством визначено, що інвестиції – це всі види
майнових

та

інтелектуальних

цінностей,

що

вкладаються

в

об’єкти

підприємницької та інших видів діяльності для отримання прибутку або
досягнення певних соціальних ефектів [1]. Таким чином, інвестиції є засобом
для одержання переваг (у вигляді доходу або прибутку) в першу чергу для
інвестора, інакше буде просто відсутня мотивація для їх здійснення.
Законом України «Про режим іноземного інвестування» визначено, що
іноземні інвестиції – це цінності, які вкладаються іноземними інвесторами в
об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою
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отримання прибутку або досягнення соціального ефекту, а іноземні інвестори –
це суб’єкти, що провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме:
– юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж
законодавство України;
– фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на
території України і не обмежені у дієздатності;
– іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
– інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими
відповідно до законодавства України [2].
Інвестиції відіграють важливу роль в системі забезпечення ефективного
функціонування підприємства тому, що вони є:
– головним джерелом формування виробничого потенціалу;
– основним механізмом реалізації стратегічних цілей;
– головним механізмом оптимізації структури капіталу;
– важливою умовою забезпечення ринкової вартості підприємства;
– основним механізмом забезпечення простого та розширеного відтворення;
– головним інструментом впровадження інновацій;
– дієвим механізмом вирішення задач соціального розвитку.
Для залучення інвестиційних ресурсів підприємству потрібно виходити на
позиковий ринок капіталів, на якому відбувається кругообіг пропонованих до
розміщення ресурсів. Зазвичай обсяг пропонованих ресурсів значно менше, ніж
обсяг попиту на них, тому виникає конкурентна боротьба за найбільш дешеві
інвестиційні ресурси. Потенційні інвестори порівнюють об’єкти для вкладення
коштів, вивчають їхню інвестиційну привабливість. Звідси, інвестиційну
привабливість підприємства можна трактувати як сукупність характеристик, що
дозволяє інвесторові оцінити, наскільки дане підприємство інвестиційно
привабливіше за інших.
У результаті виникає завдання поліпшення інвестиційної привабливості
підприємства як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. У
зв'язку з цим, керівництву підприємства необхідно сформувати кредитну
стратегію,

основним

завданням

якої

інвестиційної привабливості.
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Серед іноземних інвесторів, вважаємо, потрібно виділити таких:
1) фізичні особи, які самостійно здійснюють вкладання власних коштів до
економіки іншої країни;
2) юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у реальному секторі
національного господарства:
– транснаціональні корпорації (ТНК) та суб’єкти господарювання великого
підприємництва;
– суб’єкти малого та середнього підприємництва;
3) міжнародні організації та інші держави.
У таблиці 1 наведено перелік позитивних і негативних сторін внутрішніх
та зовнішніх інвестицій для країни [4, с. 62].
Таблиця 1 – Позитивні та негативні сторони внутрішніх і зовнішніх
інвестицій
Внутрішні інвестиції

Позитивні сторони
– капітал знаходиться і працює в межах
країни;
– сприяють підтриманню національного
виробника (наприклад, державні інвестиції
можуть спрямовуватися виключно на
закупівлю вітчизняних товарів, послуг);
– не впливають негативно на рівень
конкуренції в країні.

Негативні сторони
– не сприяють швидкому економічному
розвитку країни;
– вимагають розробки та реалізації більш
довгострокових заходів щодо активізації
тимчасово вільних ресурсів економічних
суб’єктів;
– не завжди залучення та використання
інвестиційних проектів несе в собі нові
прогресуючі технології;
– за обсягами є меншими та обмеженими
на відмінну від іноземних інвестицій.
Іноземні інвестиції
Позитивні сторони
Негативні сторони
– отримають нові технології у процесі
– негативно впливають на екологічний
виробництва;
розвиток країни;
– сприяють подальшому розвитку
– можуть бути виведені з країни при
інтеграційних формувань;
несприятливій міжнародній економічній
– компенсують незначні обсяги внутрішніх
кон’юктурі;
інвестицій;
– знижують активність вітчизняного
– можна отримати за менш короткий термін
виробника;
ніж внутрішні інвестиції;
– змінюють економічну кон’юктуру;
– сприяють підвищення іміджу держави;
– монополізую певні галузі та сектори
– покривають торговельний баланс держави;
економіки;
– стимулюють розвиток експортного
– впливають на економічну безпеку
потенціалу, зменшують рівень залежності від
країни;
– акумулюють тимчасово вільні
імпорту;
– підвищують рівень
внутрішні фінансові ресурси для потреб
конкурентоспроможності за рахунок
іноземних інвесторів.
інтегрованості у світове господарство.
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Основу вкладення іноземного приватного капіталу становлять прямі та
портфельні іноземні інвестиції, які, на відміну від позик і кредитів, не
збільшуючи зовнішнього боргу держави, сприяють одержанню засобів для
розвитку виробництва, зацікавлюючи в цьому безпосередньо іноземного
інвестора.
Для

оцінки

інвестиційних

можливостей

підприємства,

необхідно

досліджувати його кредитоспроможність, яка є сукупністю характеристик, що
дозволяють оцінити інвестиційний потенціал підприємницької структури.
Інвестиційну привабливість і кредитоспроможність підприємств можна
представити як основні складові їх фінансового потенціалу [3, с. 46]. Оскільки
обсяг інвестиційних ресурсів суб’єкта обмежений, а потенційні об’єкти
інвестицій володіють різною інвестиційною привабливістю, підприємству
необхідний план дій щодо залучення та використання інвестиційні ресурси,
тобто інвестиційна стратегія.
Інвестиційна стратегія підприємства розробляється відповідно до цілей
його функціонування. Залучення інвестиційних ресурсів можливе лише за умов
забезпечення належного рівня інвестиційної привабливості підприємства.
Звідси розробка та впровадження інвестиційної стратегії на підприємстві є:
– напрямом забезпечення його інвестиційної привабливості;
– одним із основних способів досягнення мети підприємства (рис. 1).
Умовами залучення іноземних інвестицій на українські підприємства:
– удосконалення законодавчої бази шляхом формування чітких правових
норм щодо використання іноземних інвестицій;
– оптимізування податкової системи з урахуванням можливості надання
певних пільг;
– формування захисту іноземних інвестицій;
– забезпечення політичної стабільності, в основу якої потрібно закласти
створення механізмів виконання наступними урядами забов’язань попередніх;
– формування інвестиційної інфраструктури, яка сприятиме раціональному
використанню іноземних інвестицій;
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– забезпечення захисту іноземних інвестицій не тільки економічними, але
й політичними засобами;
– створення можливостей для підприємств з іноземними інвестиціями
послідовного доступу до банківських кредитів;

можливість вивезення

іноземними інвесторами заробленої частини прибутку тощо [3, с. 50].
ПІДПРИЄМСТВО
Мета
Засіб
досягнення

Приріст капіталу

Умови
досягнення

Інвестиційна діяльність

Умови
досягнення

Інвестиційна привабливість

Інвестиційна стратегія

Рисунок 1 – Розробка інвестиційної діяльності підприємства
Отже, інвестиції виступають важливою умовою здійснення структурної
перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу,
збільшення показників господарської діяльності підприємства. Визначено
переваги залучення як внутрішніх інвестицій (орієнтація на стабільний
розвиток національної економіки, зацікавленість у підтримці виробничокоопераційних

зв’язків,

використання

місцевої

сировини,

накопичення

прибутку в країні та його подальше реінвестування, готовність до участі у
національних інноваційних проектах та у вирішенні проблем територіальних
громад тощо), так і зовнішніх інвестицій. Завданням держави на даному етапі є:
створення сприятливого бізнес – клімату для при пливу іноземних інвестицій в
152

різні галузі економіки, організувати різноманітні структури підтримки
іноземного інвестування.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВАСУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У

статті

досліджено

теоретичну

сутність

поняття

«ризики

зовнішньоекономічної діяльності», визначено основні причини їх виникнення, а
також виявлено існуючі проблеми управління ризиками зовнішньоекономічної
діяльності на підприємстві.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, ризик, управління ризиками,
ефективність, розвиток.
Швидкі темпи глобалізації міжнародної торгівлі створюють передумови
та обумовлюють необхідність інтеграційного розвитку економіки України, що
значно

підвищує

роль

та

значення

зовнішньоекономічної

діяльності

вітчизняних підприємств.
Разом з тим, в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього
середовища зовнішньоекономічна діяльність є досить ризиковою для суб’єктів
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господарювання. Тому, перед українськими підприємствами досить гостро
стоїть

проблема

ефективного

управління

ризиками

при

здійснені

зовнішньоекономічної діяльності.
Рівень ризику істотно впливає на результати зовнішньоекономічної
діяльності підприємства. Дану проблему досліджували такі вчені як:
Є.В. Єрмаченко [1], М.В. Рета [2], А. Свідерська [3], С.В. Сисюк [4], А.М. Тибінь
[5], Л.М. Шиманська [6] та ін. У працях цих науковців висвітлено основні підходи
щодо класифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності, основні методи їх
зниження. Незважаючи на значну кількість наукової літератури, дослідження
особливостей управління ризиками підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності залишається досить актуальною на сьогодні.
Метою

статті

є

дослідження

особливостей

управління

ризиками

підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
За сучасних умов господарювання здійснення зовнішньоекономічної
діяльності

вітчизняними

підприємствами

є

надзвичайно

важливим

та

необхідним. Особливо актуальним це стає в умовах євроінтеграції. Проте
проведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання
завжди супроводжується підвищеним рівнем ризику. Недостатня увага до
вирішення питань з ідентифікації та управління ризиками, що виникають у ході
здійснення зовнішньоекономічної діяльності може негативно позначитися на її
ефективності. Тому на підприємствах вкрай важливо не виключати ризик, а
вміти прогнозувати, оцінювати та керувати ним з метою зниження його до
найнижчого рівня. У зв’язку із вищесказаним дослідження управління
ризиками підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності набуває
особливої актуальності.
Спершу зазначимо, що під ризиком слід розуміти певну ймовірність втрат
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності або недоотримання планових
доходів. Загалом, будь-яка діяльність підприємства супроводжується ризиком.
Адже, ніколи не можна на 100-% спрогнозувати розвиток подій та розміри
отриманих майбутніх доходів. Водночас найбільш ризиковим видом діяльності
є зовнішньоекономічна. Оскільки на зовнішньоекономічну діяльність мають
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вплив досить багато факторів. Зокрема, при зовнішньоекономічній діяльності
важливо враховувати міжнародні права, законодавство іноземної країни,
особливості життя населення та багато іншого [3].
Однак незважаючи на досить високу ризиковість зовнішньоекономічна
діяльність є необхідною. Адже, саме здійснення зовнішньоекономічної діяльності
є ефективним засобом конкурентної боротьби, оскільки веде до формування
нових конкурентних переваг, зниження собівартості продукції, припливу
інвестицій, підвищення іміджу, відкриття та охоплення нових ринків, та інше.
Необхідною умовою при прийнятті ефективних рішень ризиків є вміння ними
управляти, яке полягає не в повному їх виключенні, а у визначенні допустимих
меж, що дозволить мінімізувати негативні наслідки настання ризикової події.
Досвід розвинених країн світу показує, що ігнорування або недооцінка
ризику неминуче стримує розвиток зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання. Тому важливим є вміння правильно і своєчасно виявляти
ризики зовнішньоекономічної діяльності та приймати відповідні рішення в
рамках розробленої підприємством політики управління ними.
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності підприємства –
це процес, за допомогою якого на підприємстві ідентифікуються ризики,
проводиться оцінка їх величини, здійснюється їх моніторинг і контроль, а
також визначаються заходи щодо зменшення їх негативного впливу.
Слід

зазначити,

що

ризики

зовнішньоекономічної

діяльності

проявляються насамперед в тому, що нова продукція не реалізується у
визначених обсягах і за визначеними цінами, або затягуються терміни її
реалізації, унаслідок чого має місце недоотримання прибутку або ж збитки та т.
ін. Джерелом ризику є вплив факторів мікрорсередовища і макросередовища, а
також факторів внутрішнього середовища підприємства [5].
Існування

ризику

зовнішньоекономічної

діяльності

безпосередньо

пов’язано з невизначеністю. Поява невизначеності зумовлена перш за все тим,
що переважна більшість дій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю
не детерміновані (фактично неможливо завчасно оцінити темпи й напрями
розвитку ЗЕД, переміну кон’юнктури ринку, переваг споживачів, виникнення
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різних природно-кліматичних несприятливих умов тощо). На рис. 1 наведено
основні

причини

появи

невизначеності,

що

породжують

ризик

зовнішньоекономічної діяльності.
Варто зауважити, що саме високий ризик і невизначеність результатів
стримують зовнішньоекономічну активність переважної більшості підприємств,
перешкоджаючи виходу їх на зовнішні ринки збуту [1].
Необхідно підкреслити, що управління ризиками зовнішньоекономічної
діяльності виконує певні функції, які притаманні будь-якій управлінській
діяльності, але при цьому специфіка їх виконання визначається об’єктом
управління. Це функції планування, організації, мотивації, контролю та
регулювання.

Основні причини невизначеності

Невідомі заздалегідь дії конкурентів і партнерів

Дефіцит інформації, особливо кількісних даних,
необхідних для прийняття рішень

Обмеженість матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів при
прийнятті та реалізації рішень
Випадковість появи несприятливих подій (неочікувані переміни у потребі на
певну продукцію, яку виробляє підприємство; неочікувані труднощі пов’язані
зі збутом; випадкові труднощі з постачанням; несправність устаткування
тощо).

Рисунок 1 – Основні причини невизначеності, що породжують ризик
зовнішньоекономічної діяльності Складено автором на основі: [4-6]
Планування ризику зовнішньоекономічної діяльності суттєво впливає на
прийняття управлінських рішень та являє собою розробку перспективних змін
стану об’єкта в цілому та окремих його частин. Планування може
здійснюватися за допомогою статистичних (шляхом екстраполяції) та
експертних методів (на основі передбачення змін, використовуючи досвід та
інтуїцію експертів) [2].
Функція організації у являє собою формування та реалізацію програми дій,
спрямованої на зменшення ризику зовнішньоекономічної діяльності на основі
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визначених правил та процедур, які притаманні конкретному підприємству.
Дана функція забезпечує єдність об’єкта і суб’єкта управління та полягає в
узгодженості дій усіх ланок системи управління ризиком, апарату управління та
спеціалістів на підприємстві.
Мотивація являє собою процес спонукання працівників до зацікавленості у
результатах своєї праці. Дана функція є однією із важливих важелів підвищення
ефективності управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. Вона має
на меті не тільки ретельне виконання працівниками своїх обов’язків, а ще й
виявлення ними власної ініціативи [5].
Контроль полягає в перевірці організації робіт щодо зменшення рівня
ризиків

зовнішньоекономічної

діяльності,

який

потребує

аналізу

результативності заходів з метою оцінювання ефективності дій.
Функція регулювання передбачає вплив на об’єкт управління з метою
досягнення стану рівноваги об’єкту управління у випадку відхилення від
заданих параметрів [6].
Поєднання виконання всіх функцій дозволяє характеризувати управління
ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства із позицій процесного
підходу

в

менеджменті

як

ряд

послідовних

управлінських

дій,

які

характеризуються такими основними етапами реалізації, як: визначення цілей
та мети зовнішньоекономічної діяльності; збір та аналіз інформації про стан
внутрішнього та зовнішнього середовища; виявлення всіх можливих ризиків
зовнішньоекономічної
діяльності;

вибір

та

діяльності;
реалізація

оцінка
методів

ризиків
впливу

зовнішньоекономічної
на

рівень

ризиків

зовнішньоекономічної діяльності; реалізація обраного методу; контроль та
оцінка результатів діяльності

з управління ризиками зовнішньоекономічної

діяльності (рис. 2).
Коротко проаналізуємо кожен із наведених етапів ризик-менеджменту.
На першому етапі відбувається визначення цілей зовнішньоекономічної
діяльності підприємства. Такі цілі повинні бути чіткими, конкретизованими та
співставними з величиною ризику та капіталу. Мета зовнішньоекономічної
діяльності – це результат, який необхідно отримати (прибуток, дохід, виграш).
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На другому етапі відбувається збір та аналіз інформації про стан
внутрішнього та зовнішнього середовища. На даному етапі збирають
інформацію про структуру та властивості об’єкта, аналізують стан та
перспективи розвитку зовнішнього середовища [3]. Варто звернути увагу на
важливість аналізу внутрішнього стану підприємства.
Визначення цілей та мети зовнішньоекономічної
діяльності

Збір та аналіз інформації про стан внутрішнього та
зовнішнього середовища

Пошук додаткової
інформації

Оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності

Недостатність
інформації

Відповідність
допустимому
рівню

Так

Ні
Вибір методів впливу на рівень ризиків
зовнішньоекономічної діяльності

Диверсифікація

Локалізація

Передача

Прийняття

Зворотний зв’язок

Виявлення всіх можливих ризиків зовнішньоекономічної
діяльності

Ухилення

Реалізація обраного методу

Контроль та оцінка результатів діяльності з управління
ризиками зовнішньоекономічної діяльності

Рисунок 2 – Алгоритм управління ризиками зовнішньоекономічної
діяльності підприємства Розроблено автором на основі: [2-5]
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На третьому етапі відбувається виявлення всіх можливих ризиків
зовнішньоекономічної діяльності. Даний етап має на меті отримання
необхідної інформації про структуру та властивості ризиків. При виявленні
ризику варто встановити його джерела та причини, етапи й роботи, при
виконанні яких він виникає, визначається практична користь та можливі
негативні наслідки, які можуть виникнути у процесі реалізації рішення, що
містить ризик зовнішньоекономічної діяльності. Головне на даному етапі − не
пропустити важливі обставини і детально описати всі існуючі ризики
зовнішньоекономічної діяльності [6].
На четвертому етапі здійснюється оцінка виявлених на попередньому етапі
ризиків зовнішньоекономічної діяльності. На даному етапі відбувається оцінка
ймовірності настання ризикових подій, визначення площин підвищеного
ризику зовнішньоекономічної діяльності, визначення ступеня впливу ризику
зовнішньоекономічної діяльності та розмір можливого збитку.
Виявлення та оцінювання ризиків взаємно пов’язані між собою. Іноді
аналіз йде у двох протилежних напрямах – від оцінки до виявлення і навпаки. У
першому випадку вже є зафіксовані збитки, тому необхідно виявити причини їх
настання. У другому випадку на основі аналізу системи виявляються можливі
ризики і можливі наслідки їх дій.
Ціль етапу оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності полягає у
тому, щоб надати необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень
про доцільність здійснення зовнішньоекономічної діяльності та розробки
заходів щодо захисту від можливих втрат [2].
Також на даному етапі встановлюється допустимий рівень ризику
зовнішньоекономічної

діяльності.

Допустимий

рівень

ризику

зовнішньоекономічної діяльності – це рівень в межах якого впровадження
даного проекту зберігає свою економічну доцільність, тобто можливі втрати
менше очікуваного прибутку. Тобто, якщо рівень ризику зовнішньоекономічної
діяльності менше допустимого або ж дорівнює йому, то ризик приймається і
відбувається реалізація планових заходів. У разі відсутності необхідної
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інформації для визначення рівня ризику зовнішньоекономічної діяльності,
відбувається повернення на перший етап. І це триває доки, поки не буде
отримано необхідної інформації.
Якщо ж рівень ризику зовнішньоекономічної діяльності перевищує його
допустиме значення, то обираються методи впливу на його рівень [1]:
- диверсифікація – передбачає збільшення різноманітності видів діяльності,
ринків збуту або каналів поставок;
- локалізація

–

над

найбільш

небезпечними

ділянками

зовнішньоекономічної діяльності встановлюється контроль, що дозволяє
знизити рівень фінального ризику для підприємства;
- передача – передбачає передачу відповідальності за нього третім особам;
- ухилення – це заходи, спрямовані на недопущення ризикованих ситуацій.
Використовуючи даний метод підприємство відмовляється від здійснення
зовнішньоекономічної діяльності.
На даному етапі менеджер вирішує, яким чином можна знизити ризик
зовнішньоекономічної діяльності та втрати у разі настання ризикової ситуації, а
також шукає джерела покриття цих збитків. Вибір методів управління ризиками
зводиться до розрахунку економіко-математичної моделі, де критеріями і
обмеженнями виступають економічні та ймовірнісні характеристики ризику.
Після вибору методу розробляється план його реалізації і, відповідно,
відбувається сама реалізація.
Слід зазначити, що результатом цього етапу є програма управління
ризиками зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Вона являє собою
детальний опис заходів, які необхідно здійснити: ресурсного та інформаційного
забезпечення,

критеріїв

визначення

ефективності

програми,

розподілу

відповідальності та інші [4].
Найкращим

варіантом

вибору

методу

впливу

на

рівень

ризику

зовнішньоекономічної діяльності, на нашу думку, є обґрунтована комбінація
декількох

методів,

а

основним

критерієм

вибору

виступає

наявність

оптимального співвідношення між досягнутим ступенем зниження ризику та
необхідними для цього витратами.
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Наступний етап забезпечує втілення у життя раніше розроблених заходів.
Відбувається інформування працівників із програмою дій щодо зниження
ризику зовнішньоекономічної діяльності, розподіл обов’язків між ними та їх
ресурсне забезпечення.
Заключним етапом є контроль та оцінка результатів діяльності з
управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. Контроль полягає в
одержанні інформації щодо ходу реалізації заходів з управління ризиками
зовнішньоекономічної діяльності. Регулярно повинен відбуватися перегляд
даних

про

ефективність

заходів

щодо

управління

ризиками

зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням інформації про зміни, що
відбулися за цей період у економічній системі. Це дозволить у разі потреби
швидко внести потрібні корегування [5].
Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність завжди пов’язана з
підвищеними ризиками, виникаючими через невизначеність при прогнозуванні
її ефективності. Підвищений ризик притаманний для будь-якого підприємства,
яке займається зовнішньоекономічною діяльністю. Основним джерелом, яке
сприяє виникненню ризиків зовнішньоекономічної діяльності є обмеженість,
недостатність матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів при
ухваленні і реалізації рішень. Саме тому важливо вміти правильно та ефективно
управляти

ризиками

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства.

Управління ризиками дозволяє вчасно виявляти і попереджувати прояви та
масштабність можливих ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Управління
ризиками на підприємстві має на меті спрогнозувати потенційні втрати та
оцінити чи варто понести, передати, пом’якшити або ліквідувати їх, а також
запропонувати способи здійснення цих дій.
Керівникам необхідно не уникати ризику, а вчитися і вміти прогнозувати
події, оцінювати рівень ризику зовнішньоекономічної діяльності, йти на ризик,
однак не виходити за допустимі границі.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті висвітлено сутність поняття імпортних операцій, теоретичні
основи їх здійснення, розглянуто основні види та переваги імпорту, а також
досліджено сучасний стан здійснення імпортних операцій в Україні.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, імпортні операції,
підприємство, зовнішньоторговельне сальдо.
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У

сучасних

міжнародні

умовах

економічні

господарювання,
відносини

між

коли

значно

країнами,

розширюються

зовнішньоекономічна

діяльність підприємств набуває дедалі більшого розвитку. Здійснення ЗЕД
дозволяє вітчизняним підприємствам знаходити нові шляхи реалізації своєї
продукції на міжнародному ринку та створює сприятливі умови для здійснення
імпортних операцій. Все частіше у процесі своєї господарської діяльності
підприємства використовують товари імпортного виробництва, адже такі
товари та сировинні ресурси часто є дешевшими та кращими за якістю,
порівняно з аналогічними товарами, які вироблені в Україні. Кількість
українських підприємств, що використовують у своїй господарській діяльності
продукцію іноземного виробництва постійно зростає. Саме тому питання
організації

здійснення

імпортних

операцій

на

підприємстві

є

досить

актуальним.
Метою роботи є теоретичне обгрунтування імпортної діяльності на рівні
підприємства, оцінка її ефективності та визначення шляхів удосконалення
здійснення імпортних операцій на підприємстві.
Особливості організації імпортної діяльності підприємства та шляхи її
вдосконалення відображені в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених, таких як: М. Портер, А. Ізмалкова, Е. Вавилова, A. Вічевич,
Н. Янковський, Н. Логінова, Ю. Козак, О. Давидов, П. Орлов та ін.
Сьогодні

до

найпопулярніших

та

високоприбуткових

різновидів

зовнішньоекономічної діяльності підприємств відносять імпортну діяльність,
котра разом із експортною діяльністю займає найбільшу частку серед усіх
зовнішньоекономічних операцій учасників ринкової економіки та допомагає
підприємствам у вирішенні

низки важливих

питань,

пов’язаних із

конкурентостійкістю на ринку, серед їх числа: покращення показників
рентабельності та прибутковості; збільшення місткості ринку; нарощення
обсягів продажу; удосконалення ознак якості товарів тощо [5].
Сутність імпортних операцій полягає у ввезенні іноземних товарів на
територію країни-імпортера для подальшої реалізації її на внутрішньому ринку
або для використання у виробничому процесі підприємства-імпортера.
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Імпортну діяльність в Україні переважно здійснюють великі підприємства,
торгові фірми, держава. Також багато організацій здійснюють імпорт сировини,
обладнання та матеріалів для виробництва своєї продукції на території України [6].
Здійснення

імпортних

операцій

регулюється

такими

основними

нормативно-правовими документами: Митний Кодекс України, Закон України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" та ін.
До імпортних операцій відносяться:
1. придбання

товарно-матеріальних

цінностей

від

іноземних

постачальників на умовах комерційного кредиту;
2. ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в
порядку бартерних угод;
3. ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок;
4. придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою
готівкою;
5. отримання

товарно-матеріальних

цінностей

та

послуг

в

якості

безоплатної допомоги [1].
На рисунку 1 представлена товарна структура імпорту товарів України у
2018 році. Так, найбільше в Україну імпортуються мінеральні продукти (24,8%),
машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (20,9%), а також
продукти хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (12,3%).
Недорогоцінні метали та вироби з них

3,5

14

Мінеральні продукти

6,3

Машини,
обладнання
та
механізми,
електротехнічне обладнання
Продукти хімічної та пов'язаних з нею
галузей промисловасті
Засоби наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби
Полімерні метали, пластмаси та вироби з
них
Готові харчові продукти

24,8

4,1
6,2
7,9
12,3

20,9

Текстильні матеріали та текстильні вироби
Інші товари

Рисунок 1 – Товарна структура імпорту України у 2018 році, % [2]
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Імпорт

має

низку

переваг

як

для

підприємства,

яке

здійснює

зовнішньоекономічну діяльність, так і для країни в цілому:
1. доступу до більш дешевих та якісних товарів і сировинних ресурсів;
2. наповнення вітчизняний ринок товарами, що не виробляються на
території країни-імпортера;
3. налагодження стійких зовнішньоекономічних зв’язків підприємства та
його подальша співпраці із іноземними компаніями;
4. зростання конкурентоспроможності підприємства;
5. розвиток нових технологій завдяки ввезенню наукомістких товарів.
При організації імпортних операцій важливо приділяти увагу: пошуку
більш вигідних постачальників, застосуванню засобів страхування валютних
ризиків, організації потрібних строків поставки, їх періодичності, своєчасності,
безперервності та правильному транспортуванню [4]. Крім того, необхідно
визначити метод здійснення імпортних операцій: прямий або непрямий.
Прямі імпортні операції передбачають здійснення імпортних операцій
безпосередньо

від

іноземного

партнера

до

підприємства,

непрямі

–

передбачають ніявність торгових посередників, що беруть участь у процесі
реалізації продукції. Підприємства, що тільки починають свою імпортну
діяльність, частіше використовують непрямий імпорт, оскільки він спрощує
процедуру закупівлі товарів. Однак, якщо підприємство прагне до тісних
довгострокових зовнішньоекономічних зв’язків, йому варто надавати перевагу
здійсненню прямих імпортних операцій. Також, до переваг прямого імпорту
можна віднести краще знання кон’юктури ринку, самостійне регулювання
імпортних операцій, швидке пристосування своїх виробничих потужностей до
потреб споживачів, можливість залучення працівників підприємства до
здійснення операцій. Вибір підходу до організації імпорту має здійснюватись
на основі аналізу можливостей конкретного підприємства, а також умов, що
склалися на ринку.
Здійснюючи імпортну діяльність, підприємству-імпортеру необхідно
пройти такі етапи:
1. отримання необхідних ліцензій та дозволів;
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2. оформлення паспорта імпортної угоди;
3. здійснення необхідних платежів за контрактом;
4. прийняття товару у узгодженому з експортером пункті призначення;
5. проведення митних оформлень імпортованих товарів, сплата митних
зборів, податків.
Незважаючи на низку переваг щодо здійснення імпортних операцій,
переважання імпорту над експортом в Україні призводить до від’ємного
значення зовнішньоторговельного сальдо. У таблиці 1 відображено обсяги
експорту та імпорту товарів в Україні, а також зовнішньоторговельне сальдо.
Таблиця

1

–

Обсяги

експорту,

імпорту

товарів

та

зовнішньоторговельне сальдо в Україні за період 2014-2018 рр. [2]
Експорт, тис. дол.

Імпорт, тис. дол.

Зовнішньоторговельне сальдо,

США

США

тис. дол. США

2018

47339935,2

57141041,5

-9801106,3

2017

43264736,0

49607173,9

-6342437,9

2016

36361711,0

39249797,2

-2888086,0

2015

38127149,7

37516443,0

610706,7

2014

53901689,1

54428716,9

-527027,8

Роки

Так, позитивне зовнішньоторговельне сальдо за останні 5 років було лише
у 2015 році. Часто така ситуація в країні зумовлює використання заходів, що
обмежують імпорт. До них належать: короткострокове обмеження імпорту,
митний бар’єр, антидемпінгові мита.
Для вирішення проблеми від’ємного зовнішньоторговельного сальдо одні
науковці пропонують використовувати політику імпортозаміщення, що полягає
у виробництві не менш якісних товарів вітчизняного виробництва, вартість
яких не повинна перевищувати вартість аналогічного іноземного товару.
Політика імпортозаміщення передбачає розвиток економіки переважно за
рахунок внутрішніх ресурсів країни. Крім того, при виробництві товарів,
орієнтованих на внутрішній ринок, складно отримати економію за рахунок
обсягу виробництва. Тому для підтримки конкурентоспроможності локального
товаровиробника часто запроваджуються заходи з обмеження конкуренції з
боку імпортної продукції, зокрема, шляхом введення додаткових податків на
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імпортовані товари і штучного завищення обмінного курсу національної
валюти [3]. Інші пропонують розвивати український імпорт таким чином, щоб
забезпечити необхідні умови для розвитку власного виробництва продукції та
подальшого експорту цих товарів.
Аналіз ефективності імпортних операцій на підприємствах потрібно
базувати на таких методичних положеннях:
1. обчислення елементів витрат і результатів імпортної діяльності в
документах оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку;
2. зведення витрат і результатів для прирівнювання до однакових
кількісних одиниць виміру і виключення повторювань;
3. дисконтування витрат, доходів та результатів імпортної діяльності
організації;
4. прирівнювання даних поточного періоду до даних базового періоду для
оцінювання поточного стану імпортної діяльності суб’єкта господарювання та
опрацювання пропозицій щодо поліпшення ситуації, яка склалася в періоді, що
аналізується [8].
Під час реалізації імпортної діяльності показники її ефективності
допомагають оцінити негативні тенденції, які є індикатором для прийняття
окремих управлінських рішень щодо необхідності корегування поточної
діяльності або відмови від неї [7].
Отже, імпортна операція – ввезення товарів, сировини, послуг тощо на
митну територію країни із-за кордону для їх реалізації або застосування у
виробництві. Здійснення імпортних операцій надає ряд переваг, як для
підприємства, яке займається зовнішньоекономічною діяльністю, так і для
держави в цілому. Серед яких можливість використання дешевших та
якісніших товарів та сировини, можливість насичення вітчизняного ринку
товарами, що не виробляються на території країни-імпортера, розвиток нових
технологій тощо.
На сучасному етапі в Україні імпорт переважає експорт, що призводить до
від’ємного зовнішньоторговельного сальдо, тому необхідно вживати заходи,
щодо покращення цього показника.
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Правильний спосіб організації імпорту дозволяє підприємствам підвищити
ефективність своєї роботи, налагодити зовнішньоекономічні зв’язки та
збільшити прибутки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОКОЛІННЯ Z: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА РИНКУ ПРАЦІ
У статті розглядаються характеристики і висвітлюються особливості
покоління Z. Відзначається проблеми працевлаштування та адаптації до
економічного і соціального середовища. Визначено можливості даного
покоління в сучасному світі. Запропоновано перспективні напрямки з
працевлаштування та утриманню такого контингенту співробітників.
Ключові слова: покоління Z, ринок праці, працевлаштування, проблеми,
можливості, індивідуальність.
Одним із актуальних питань є дослідження особливостей, специфіки
мислення та світосприйняття представників покоління Z, що розглядаються як
потенційний сегмент ринку праці. Тому, більшість підприємств, щоб підвищити
свою конкурентоспроможність на ринку, застосовують новітні технології з
управління персоналом, оскільки це прямо відбивається на результатах. Для
цього

необхідно

розуміти

якості

особистості

сучасного

співробітника

незалежно від займаної ним посади.
Ще в 80-х роках XX століття американський вчений Вільям Едвардс
Демінг «заклав» фундамент в області якості та управління, розробивши
програму, здатну підвищити якість праці. Виходячи з його теорії, в
перетвореннях компанії повинен брати участь кожен її співробітник.
Американський фахівець прийшов до висновку, що поведінка людей, взаємини,
що виходять з них конфлікти і компроміси, моральна мотивація, це все –
внутрішні, але не менш важливі складові успішного керівництва організацією.
Приблизно в той же час Нейл Хоув та Вільям Штраус, американські вчені
й соціологи, створили теорію поколінь, згідно з якою кожні 20-25 років
народжуються люди, риси характеру, звички і особливості яких виділяють їх на
тлі попередників. У нового покоління сформована своя система пріоритетів і
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особистих поглядів на життя, вироблена під впливом впливу безлічі
навколишніх чинників епохи, причому зміна цих цінностей періодично
повторюється.
Дослідники умовно розділили (перш за все для маркетологів і фахівців з
управління персоналом) людей за категоріями відповідно до їх віком і
періодом, в якому вони народилися, і виділили наступні покоління:
− Покоління GI («герої») – люди, народжені в період з 1900 по 1923 рр.
− Мовчазне покоління («художники») - народжені з 1923 по 1943 рр.
− Бебі-бумери («мандрівники») – 1943-1963 pp.
− Покоління X («пророки») – 1963-1984 рр.
− Покоління Y («герої») – 1984-2000 рр.
− Покоління Z («художники») – початок 2000 років
− Покоління Альфа – діти, що народилися після 2003 року.
Люди

початку

минулого

століття

володіли

такими

якостями

як

працьовитість, відповідальність, стійка віра в світле майбутнє, ідеологічна
прихильність. Сьогодні на зміну прийшли «Цифрові люди» - покоління Z, зі
своїми потребами та інтересами і це необхідно враховувати на ринку праці в
високотехнологічному світі.
Покоління Z відноситься до покоління цифрового світу, мобільних
технологій і глобалізації. Народжені в період інформаційно-цифрового буму та
епохи Інтернету, вони вже не застали світ без стільникових телефонів і
персональних комп’ютерів.
Представники покоління Z самовиражаються і розвиваються за допомогою
соціальних мереж, але не здатні до фізичної праці. Підростаючи, вони
заробляють так званий «імунітет» до реклами, тому що з ранніх років звикли до
неї. Замість новомодних брендів вони віддають перевагу тому, що розвивало б
особистість. А значить, продукція повинна бути корисною і, що немало
важливо, екологічно нешкідливою. Звичайно, існує і прямо протилежна думка –
спостерігається стійка тенденція до популярних брендів серед світових зірок
соціально-мережевого простору. Якого варіанту дотримуватися залежить від
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смаку. Адже серед новітнього покоління є різнобічно розвинені особистості, і
що одноманітно і нецікаво одному, може стати унікальним і незвичайним для
іншого. Можна знайти багато аспектів для дискусій. Зараз найважливіше
навчити нове покоління розрізняти грань між життям реальною і віртуальною.
Тому що все, що люди творять на просторах мережі, цілком можливо в
навколишньому світі. Тонка грань між безмежністю польоту фантазії в
реалізації проектів і вседозволеністю серфінгу серед різної інформації. Завдяки
новітнім технологіям та Інтернет ресурсів сучасне покоління вже перевершує
своїх попередників в швидкості і розумовому розвитку.
Нове покоління Z вивчено недостатньо, але психологами вже відзначені
деякі їх позитивні і проблемні сторони:
− обдарованість і швидке включення в цікаву для них інформацію;
− націленість на швидкий результат;
− особливості, що викликають тривогу у психологів і батьків;
− високий рівень дефіциту уваги - непосидючість і нетерплячість;
− схильність до життя в світі власних думок, уявлень і почуттів, слабкістю
контактів з оточуючими людьми;
− підвищена збудливість.
Особливості покоління Z ще і в тому, що вони вважають за краще
комунікації з людьми не виходячи з дому, і якщо минулі покоління – це
важливість особистої присутності при зустрічах, то покоління Z комфортно
почуває себе в онлайн-спілкуванні. Це перше по-справжньому цифрове
покоління: сучасні діти з однорічного віку освоюють планшети і смартфони. Їх
також називають Homelanders (домосіди), адже інформацію вони черпають в
основному з Мережі, грають в ігри онлайн, бажають спілкуватися в соціальних
мережах або за допомогою месенджерів, бути в курсі нових трендів, стежити за
високотехнологічними новинками.
Специфічною особливістю покоління Z є «кліпове мислення» – особливий
тип мислення, який відрізняється високою швидкістю перемикання між
окремими

фрагментами

інформації
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підвищеній

швидкості
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фрагментарності інформаційного потоку. Такий формат змушує мозок
здійснювати фундаментальну помилку осмислення: вважати події пов’язаними,
якщо вони мають тимчасову близькість, а не фактологічну – це відповідь на
зростання кількості інформації.
Такі особливості сприйняття та обробки інформації ідеально підходять для
роботи в умовах багатозадачності і швидкої зміни елементів трудової
діяльності. Люди покоління Інтернету (люди «екрану») можуть одночасно
виконувати роботу, слухати музику, спілкуватися в чаті, «сидіти» в Інтернеті.
Крім того, «кліпове мислення» прискорює реакцію на будь-які стимули і зміни,
будучи при цьому захисним механізмом (фільтром) від інформаційного
перевантаження.
Разом з тим, «кліпове мислення» робить практично неможливим
вирішення складних завдань, що вимагають постійної уваги і посидючості.
Володар кліпового мислення не може аналізувати інформацію, так як вона не
затримується в свідомості і моментально замінюється новою порцією. Знижена
здатність до аналізу негативно позначається на ефективності роботи, коли мова
йде про довгострокові проекти, так як «Z» не можуть концентрувати увагу
протягом довгого часу на якомусь об’єкті. При кліповому мисленні розуміння
контексту утруднено, людина стає не здатною зрозуміти причини і наслідки
явищ, тому що не бачить між ними зв’язків.
Крім того, «кліпове мислення» закриває перспективи до управлінської
кар’єри, так як єдина можливість стати успішним менеджером – це здатність до
концентрації уваги, що дає змогу аналізувати великі обсяги інформації,
виділяти ключові ідеї в конкретному контексті і на підставі результатів аналізу
приймати ефективні управлінські рішення.
За логікою теорії поколінь, виходить, що покоління Z відтворює модель
мовчазного покоління, але на іншому, більш високому і технологічно
просунутому рівні розвитку. Платою за багатозадачність стають неуважність,
гіперактивність, дефіцит уваги, перевага візуальних символів логіки і
поглиблення у текст.
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Визначено основні можливості покоління Z:
− вміють відмінно працювати з будь-якою інформацією;
− швидко розвиваються;
− технічно грамотні;
− можуть робити одночасно кілька справ;
− «кліпове» мислення.
Однак, маючи такі перспективні характеристики, молоді люди вже після
закінчення закладу вищої освіти все частіше і частіше стикаються з проблемами
працевлаштування – практично неможливо знайти вакансію на роботу за
фахом. Парадокс полягає в наступному: будучи найперспективнішою і стійкою,
молодь

виявляється

найбільш

вразливою,

їм

важко

адаптуватися

до

економічного і соціального середовища, житлові проблеми залишаються
відкритими. Виходить, що у випускників повинна розвиватися ініціативність і
мотивація до праці навіть в критичних умовах, коли немає можливості на
отримання такого рівня освіти, який був би достатнім для вільного
самовизначення. А це, в свою чергу, автоматично впливає на майбутню
кваліфікацію. Так молодь змушена йти в тіньову економіку, що неминуче
підриває трудовий потенціал усієї нашої держави. На жаль, багато роботодавців
завищують вимоги: вони не помічають великого потенціалу в молодих людях,
ставляться до них як до безперспективних і не мають можливостей для
кар’єрного зростання в подальшому.
Ще одна негативна якість молодих людей – прагнення отримати все і
відразу. Коли мало знань з області морального і психологічного виховання, то
не формуються орієнтири того, як правильно жити, того, до чого прагнути, і
головне – як досягати поставлених цілей. Популяризація ідей споживацького
ставлення до життя прийшла до нас із Заходу. Там властиво поклонятися
грошам і моді, прагнути до задоволення власних потреб і матеріального
благополуччя. В юному віці психологічні проблеми формуються через
відсутність чітко поставлених цілей або повної відсутності орієнтира по життю.
Замість батьків, навчальних закладів і освітніх програм в авторитеті у сучасних
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хлопців і дівчат знаходиться вулиця, масова культура, неперевірені відомості,
отримані від різних, не завжди достовірних, сайтів, соціальних мереж. Розвиток
байдужості або агресії у молоді формується через брак повних знань про
життєві процеси, відсутність норм поведінки в суспільстві, чітких цілей в житті.
Все це провокує юнацький максималізм і направляє їх в неформальні групи.
Зараз завдання вищих закладів освіти – працевлаштування випускників за
фахом. Для цього необхідно проводити постійний моніторинг інтересів,
впроваджувати грамотну політику по кадровому розподілу, підтримувати
інтерес до обраної професії. В даний час, кожна фірма має потребу в активних,
різнобічних і креативних молодих співробітників. Молодим людям необхідна
соціальна підтримка, стійке працевлаштування і гнучкий робочий графік. Ще
одним з важливих чинників є можливість працевлаштування без досвіду
роботи.
У більшості випадків, представники покоління Z схильні до підвищеного
рівня

збудливості

нервової

системи,

емоційно

нестабільні,

неуважні,

відчувають дефіцит уваги, нестійкість в стресових ситуаціях.
При виборі місця роботи пріоритети будуть віддані надійним стабільним
компаніям, які мінімізують ризики звільнення, навіть на шкоду стабільності
місця проживання. Уподобання в роботі пов’язані з виконанням заздалегідь
визначеного функціоналу в контексті усталеної організаційної системи.
У ситуації конфлікту, представники покоління Z схильні до компромісу, не
готові до суперництва, інтуїтивності, емпатії, відстоювання власних свобод і
точки зору, що може побічно свідчити про підтвердження витка еволюції в
концепції поколінь, але вже на новому, цифровому рівні.
За проведеним масштабним трудовим дослідженням компанією Universum
спільно з Центром лідерства Массачусетського технологічного інституту було
опитано 18 337 молодих людей з 19 країн, що відносяться до трьох поколінь: Х,
Y і Z. Згідно з цим дослідженням вже через два роки представники покоління Z
складуть 20% робочої сили в світі, і роботодавцям пора вчитися мати з ним
справу. Коли 15-20 річних запитують про майбутню роботу, 53% з них
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зізнаються,

що

особливо

бояться

не

знайти

місця,

відповідного

їх

індивідуальності.
Представники покоління Z починають освоювати ринок праці. Для
роботодавців, які зацікавлені в перспективній молоді, важливо розуміти, як не
тільки прийняти працівників нового покоління в компанію, а й утримати їх. Ці
працівники гарантують майбутнє компанії, але зацікавити їх роботою і не
допустити швидкого звільнення не так просто. У цьому випадку необхідний ряд
перспективних пропозицій щодо утримання такого контингенту співробітників,
а саме: конкретизація цілей, винагорода за досягнення проміжних компетенцій,
преміювання на основі індивідуального вкладу, рейтингова оплата навчання.
Вище вказані особливості, специфіка мислення і світосприйняття
представників покоління Z, що розглядаються як потенційний сегмент ринку
праці, необхідно вже зараз враховувати роботодавцям для прогнозування їх
трудової поведінки, застосування оптимальних траєкторій програм залучення,
розвитку та утримання цінних співробітників нового покоління.
Підводячи підсумок всьому вищесказаному, хочеться підкреслити, що
покоління Z – це нові перспективні фахівці на ринку праці. І зараз помітно, що
це більш мобільне покоління, можна припустити, що в майбутньому їх все
більше буде цікавити віддалена робота. Можливість не бути прив’язаними до
конкретного місця вийде на перший план.
Необхідно враховувати вплив середовища на формування особистості
молоді, а також використовувати переваги «цифрових людей», щоб допомогти
їм впоратися з проблемами, що виникають і власними недоліками, активно
брати участь в їхньому житті. Тоді, загальними зусиллями, буде можливо
продуктивно працювати і розвиватися на благо країни.
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ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
У статті розглянуто теоретичні аспекти управління соціально-економічним
розвитком об’єднаних територіальних громад. Визначено основні ресурсні
складові

ефективного

менеджменту

сучасної

громади.

Обґрунтовано

необхідність складання плану соціально-економічного розвитку об’єднаної
територіальної громади, охарактеризовано його основні етапи. Виявлено
загальні проблеми та виокремлено пріоритетні напрями для громад.
Ключові

слова:

об’єднана

територіальна
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економічного розвитку, механізм управління громадою, ресурсні складові
ефективного менеджменту громади, основні завдання соціально-економічного
розвитку об’єднаної територіальної громади.
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появою у

системі

економічного

розвитку

України

об’єднаних

територіальних громад з’являються відповідно і нові підходи до управління
даними муніципальними об’єктами. Актуальними питаннями новостворених
громад є формування механізму управління соціально-економічним розвитком,
що у свою чергу передбачає розроблення плану розвитку території, зважаючи
на внутрішні реформи в країні та зовнішні детермінанти, з метою покращення
економічного та соціального рівнів життя населення.
Процес утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) розпочався з
набуттям чинності у 2015 році адміністративної реформи, основною засадою
якої

є

процес

самоврядування

децентралізації.
у

контексті

Реформування

децентралізації

системи

передбачає

місцевого
формування

спроможних та самодостатніх ОТГ, які здатні самостійно або через відповідні
органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг
з

урахуванням

ресурсного

забезпечення

адміністративно-територіальної

одиниці [2]. При цьому чинним законодавством визначено складники їх
ресурсного забезпечення, а саме: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об’єкти їхньої спільної
власності, що перебувають в управлінні відповідних рад [3].
Управління розвитком ОТГ (рис.1) повинне базуватись на таких основних
складових, як розвиток економіки, організація людського капіталу та
управління земельними ресурсами. Процес управління розвитком території
базується насамперед на розробці плану соціально-економічного розвитку.
Основною

метою

соціально-економічного

розвитку

громади

є

забезпечення умов належного рівня життя населення на даній території,
покращення економічного середовища шляхом активізації бізнес-одиниць,
ефективний розподіл бюджету на фінансування освітнього та культурного
розвитку громадян, а також на охорону здоров’я.
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Ресурсні складові
соціально-економічного
розвитку ОТГ

управління фінансовими
ресурсами

управління земельними
ресурсами

управління людськими
ресурсами

Рисунок 1 – Управління соціально-економічним розвитком ОТГ
Управління соціально-економічним розвитком ОТГ здійснюється на основі
розробленого плану. План соціально-економічного розвитку має чітку
структуру. Спочатку розробляється вступ, в якому зазначається необхідність
створення даного плану для конкретної ОТГ.
Наступною частиною є аналітична, в якій описується географічне
розташування, демографічна ситуація, рівень зайнятості та безробіття, стан
розвитку

інфраструктури,

фінансовий

стан,

програми соціальної підтримки (якщо такі

результати

SWOT-аналізу,

існують), основні показники

соціально-економічного розвитку тощо.
Далі виділяють конкретні цілі та пріоритетні напрями розвитку ОТГ.
Також окреслюють основні завдання та механізми їх реалізації. Завершальним
етапом плану соціально-економічного розвитку є моніторинг та оцінка
результативності реалізації даного плану.
В управлінні соціально-економічним розвитком ОТГ виділяють стратегічні
та операційні цілі. Прикладом стратегічних цілей є підвищення економічної
спроможності громади, розвиток сільських територій, а операційних –
покращення

бізнес-середовища

та

розвиток

туризму,

а

розвиток

інфраструктури та підвищення якості життя як операційні цілі.
Процес ефективного менеджменту ОТГ неможливий без розробки
стратегічного плану, який складається з трьох послідовних етапів (рис.2) [5].
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Аналіз

Планування

Впровадження

Рисунок 2 – Схема процесу розробки Стратегічного плану
На першому етапі аналізується поточний стан показників розвитку
громади. На другому етапі здійснюється прогнозування та моделювання
варіантів розвитку ОТГ, визначаються чіткі цілі та можливості їх реалізації. На
етапі впровадження даний стратегічний план розглядається на громадському
обговоренні, переглядається та коригується жителями та радою громади.
Серед

найпоширеніших

проблем

соціально-економічного

розвитку

громад є:
- високий рівень міграції сільського населення;
- безробіття та наявність тіньової зайнятості;
- низька купівельна спроможність населення;
- незадовільний стан інфраструктури.
До чинників, які сприяють соціально-економічному розвитку ОТГ
належать: позитивні тенденції щодо наповнюваності місцевого бюджету,
зростання доходів населення громади, забезпечення людськими та земельними
ресурсами, програми навчання персоналу тощо. До дестимулюючих чинників
віднесемо

наступні:

значний

розрив

у

рівні

доходів

певних

ОТГ;

недосконалість механізму розподілу місцевих коштів та вирівнювання
бюджету; відсутність доходів від використання земельних ресурсів; висока
частка видатків на управлінський апарат у окремих ОТГ тощо [6, c.141].
Управління економічним розвитком ОТГ базується на визначенні
пріоритетних для даної громади галузей (базуючись на наявну ресурсну базу)
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та їх розвиток. Розробляючи програми співпраці з представниками бізнесу та
інвестуючи кошти у економічний сектор, громада стає фінансово незалежна,
досягаючи таких основних цілей як забезпечення жителів громади робочими
місцями,

підвищення

конкурентоспроможності

підприємств,

персоналу,

зменшення рівні міграції населення, підвищення доходу громадян тощо [1].
Для підтримки ефективності використання регіональних ресурсів і
фінансів у більшості областей України створюють агенції регіонального
розвитку. Також у функціонуючих ОТГ існує центр надання адміністративних
послуг (ЦНАП), що пропонує широкий спектр послуг громадянам та бізнесу.
Завдяки інтеграції послуг жителі ОТГ у зручних умовах можуть зареєструвати
місце проживання, акти цивільного стану та отримати ряд місцевих послуг, які
до створення ЦНАП надавалися в кабінетному форматі окремими посадовими
особами. Доступними стали також нові адміністративні послуги, які раніше
можна було отримати лише в райцентрі. Серед таких послуг є послуги
соціального

характеру

(призначення

житлових

допомоги);

реєстрації

нерухомості,

бізнесу,

вклеювання

фото

у

паспорт,

можливість

субсидій
землі;

та

пенсійні

оформлення

державної
послуги;

документів

на

закордонний паспорт тощо [4].
Соціальний аспект є основним у створенні належного ЦНАП в ОТГ,
оскільки послуги надаються у комфортних для відвідувачів умовах, стають
ближчими до мешканців, в тому числі забезпечують безбар’єрний доступ для
людей з особливими потребами. Завдяки створенню таких центрів ОТГ також
отримують можливість залучити додаткові кошти до своїх бюджетів за надання
окремих платних послуг.
Основними завданнями соціально-економічного розвитку ОТГ є створення
в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

- створення умов для ефективного розвитку промислового та аграрного
сектору, підвищення його конкурентоспроможності;

- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- сприяння розвитку малого і середнього підприємництва;
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- запровадження нових інноваційних технологій з метою зменшення
енерго- і ресурсоємності виробництва;

- модернізації інфраструктури населених пунктів, зокрема транспортної та
житлово-комунальної;

- створення, оновлення місць дозвілля та відпочинку для населення;
- удосконалення освітньої галузі, покращення умов навчання та виховання;
- підтримки національного усиновлення, розвиток інших форм сімейного
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- покращення якості надання соціальних послуг та соціального
забезпечення населення;

- покращання умов надання медичних послуг населенню та матеріальнотехнічної бази лікувально-профілактичних закладів;

- забезпечення зайнятості сільського населення;
- підвищення

рівня

матеріально-технічної

фізкультурно-оздоровчої

бази,

облаштування

роботи,

необхідним

створення

обладнанням

та

інвентарем тощо [5].
Таким чином, розвиток та ефективне функціонування ОТГ на сучасному
етапі неможливе без розробки механізму управління соціально-економічним
розвитком. Це питання сьогодні є актуальним як для діючих, так і
новостворених громад, адже основна мета будь-якої громади полягає у
забезпеченні

сталого

конкурентоспроможності

економічного
та

фінансової

розвитку,

підвищенні

незалежності,

покращенні

інфраструктури, захисті населення, наданні соціальної допомоги, підвищення
рівня життя населення в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У статті розглянуті питання мотивації персоналу. Виконано теоретичний
огляд існуючих мотиваційних механізмів, розглянута його структура.
Розглянуто

процес

формування

мотиваційного

механізму

управління

персоналом. Сформульовано основні вимоги до мотиваційному механізму.
Запропоновано новий підхід до заохочення працівників.
Ключові слова: мотивація, механізм, персонал, заохочення персоналу,
ефективне управління.
Мотивація персоналу на протязі багатьох років залишається одним з
найважливіших питань ефективного управління персоналом. Кожен керівник
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прагне до того, щоб персонал працював більш ефективно, якісно і
результативно. Шлях до ефективного управління підприємством лежить через
розуміння мотивації праці працівників. Розробити ефективний механізм
мотивації персоналу можна, лише знаючи те, що рухає людиною, що спонукає
його до діяльності, які мотиви лежать в основі його дій. Для цього необхідно
знати, як виникають ті чи інші мотиви, як і яким способом, мотиви можуть бути
приведені в дію, як здійснюється мотивування людей.
Питання мотивації персоналу досліджувалися в різних аспектах і
вивчалися багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими в області економіки
підприємництва

та

управління

персоналом.

Питання

мотивації

праці

працівників в своїх роботах відобразили такі зарубіжні автори як Врум В.,
Зіглер Д., Ліндсей Г., Маслоу А., Портер М., Яккока Л. та інші [1,2]. Крім того,
в сучасний час дані питання розглядаються в роботах вітчизняних вчених,
таких як Богиня Д.П., Дієсперова В. С., Купалова Г.І. та інших, які відзначають,
що зниження рівня продуктивності праці в країні пов’язане саме з відсутністю
дієвих мотиваційних механізмів [3,4]. Тому вивчення даного питання в
сучасних умовах господарювання, безумовно, є актуальним.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
виконати огляд існуючих мотиваційних механізмів; визначити процеси
формування мотиваційного механізму управління персоналом; розробити
теоретичні

положення

щодо

вдосконалення

мотиваційного

механізму

управління персоналом.
Під терміном «мотиваційний механізм» розуміється сукупність мотивів,
використовуваних при управлінні організацією для досягнення стратегічних
цілей підприємства, на які спрямована та чи інша сукупність мотивів.
Структура мотиваційного механізму складається з чотирьох основних
складових елементів, які представлені на рисунку 1 [5].
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Мотиваційний механізм

Механізм мотивації
науково технічного розвитку
виробництва

Механізм мотивації
розвитку
підприємництва
виробництва

- мотиви
формування
прибутку;
- мотиви
задоволення потреб
покупців;
- мотиви подолання
внутрішніх
проблем;
- мотиви рішення
соціальних проблем;
- мотиви престижу

мотивація
розвитку
конкуренції;
мотивація
використання
обґрунтованого
ризику;
мотивація
використання
нестандартного
підходу до
вирішення проблем;
мотивація
розвитку внутрішньо
фірмового
підприємництва;

Механізм
мотивації
персоналу

Механізм
мотивації
господарювання

- пряма мотивація
працівника;
- непряма
мотивація
працівника

мотиви
відповідальності;
мотиви
вдосконалення
організаційної
структури
управління;
мотиви
професійного
росту працівника

Рисунок 1 – Структура мотиваційного механізму
Для всебічного дослідження мотиваційного механізму доцільно розгляд
його окремих елементів і визначення в ньому істотних ознак, що лежать в
основі типології механізмів. Розбиття системи об’єктів за певними ознаками та
їх групування за допомогою узагальненої моделі дозволяє виділити деякі типи
мотиваційних механізмів. Кожен з цих типів втілює в собі деяку сукупність
певних видів мотиваційних механізмів. Виділяють такі типи мотиваційних
механізмів: традиційний, нормативний і ціннісний, які формувалися в різні
часи.
В основі традиційного мотиваційного механізму покладено такий метод
соціально-економічної комунікації індивідів, який відтворює відносини
особистої залежності, що склалися протягом декількох поколінь і відображають
примітивний, а в подальшому і початковий поділ праці. Передача трудової
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інформації здійснювалася за допомогою традицій, як одного з інструментів
комунікації.
Узгодження з приводу вибору сфери і виду трудової діяльності
встановлюється без примусу ззовні, на основі моделі поведінки, яка є досвідом
минулих поколінь. Прикладом традиційного мотиваційного механізму може
бути економіка аграрного типу, основні ознаки якої обумовлені можливостями
оволодіння природними умовами, що визначають кордон розвитку людини,
рівнем суспільного розподілу праці, характером економічних зв’язків і
соціально-культурних контактів. Вищі потреби були ще не розвиненими,
проблеми соціального статусу, участі в групі, а тим більше самовираження
працівників не стали нагальними. Ставлення до трудової діяльності як засобу
самоствердження не було. Все зводилося головним чином до її результату, до
життєво необхідних засобів існування.
Основою нормативного механізму мотивації є система, яка створює умови
для суб’єктів трудової активності і забезпечує в процесі його використання
збереження структури і організації їх взаємодії. Регулювання мотивації в
нормативному механізмі відбувається шляхом обмеження базової мотивації
трудової діяльності правилами і нормами, що діють на рівні держави або
підприємства. Мотиваційний нормативний механізм, характерний для всіх
форм ринкової економіки, завжди є зовнішній, для окремих суб’єктів,
примусової сили, але без її наявності неможливе нормальне, узгоджене
функціонування суб’єктів трудової діяльності, які намагаються домогтися
реалізації власних інтересів. Іншими словами, нормативний механізм,
втілюючи

і

відбиваючи

громадську

організацію

економічної

системи,

забезпечує її стійкість і захищеність від непередбачених збурень з боку
зовнішнього середовища.
Ціннісному мотиваційному механізму притаманний високий рівень
мотивації - самомотивація. Цей рівень мотивації є найвищим і найбільш
досконалим. Для людини в межах ціннісного мотиваційного механізму
головною метою є не виробництво благ для задоволення матеріальних потреб, а
максимальна реалізація своїх здібностей, яка можлива тільки в праці.
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Отже, людина, яка усвідомлює, що трудова діяльність є головною
цінністю, працює найбільш ефективно і з повною самовіддачею, тому витрат,
пов’язаних із забезпеченням контролю за регулюванням трудової діяльності,
немає.
Далі розглянемо процес формування мотиваційного механізму управління
персоналом.

Механізм

специфічних
психологічного

мотивації

інструментів

персоналу

економічного,

характеру, які

являє

собою

соціального,

визначаються

сукупність

організаційного,

особливостями

праці

[6].

Принципами формування мотиваційного механізму вважаються:
- ув’язка зі структурою і ступенем значущості цілей діяльності;
- простота, зрозумілість, справедливість;
- наявність необхідних умов реалізації;
- можливість коригування;
- спрямованість як на підтримку створення нового, так і на його прийняття;
- раціональність, взаємопов’язаність елементів при їх відособленості.
Виникає питання формування такого мотиваційного механізму, який би
враховував як матеріальну мотивацію, так і виявлення, і реалізацію
нематеріальних інтересів персоналу. Сформулюємо основні вимоги до
мотиваційному механізму, що сформувалися на сьогоднішній день:
- мотиваційний механізм повинен ґрунтуватися на мотиваційних факторах,
притаманних кожній категорії персоналу і забезпечувати максимальний збіг
основних домінант економічної поведінки і розроблених організацією
мотивацій;
- повинен представляти із себе поєднання матеріальної і нематеріальної
складової;
- повинна простежуватися чітка залежність винагороди від результатів
роботи, а також справедливість і прозорість системи оплати для працівника;
- заробітна плата, що формується в рамках матеріальної складової повинна
бути конкурентоспроможною на ринку праці;
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- мотиваційний механізм як система повинен бути спрямований і
стимулювати працівника на розвиток інноваційної діяльності, безперервність
процесу отримання знань, підвищення кваліфікації, кар’єрне зростання;
- нематеріальна складова мотиваційного механізму повинна включати
соціальну мотивацію.
Для вирішення

поставлених завдань також необхідно розглянути

теоретичні аспекти вдосконалення мотиваційного механізму управління
персоналом.
Мотиваційний механізм управління персоналом базується на таких
факторах, як система формальних процедур та правил виконання функцій і
робіт, призначених для досягнення цілей фірми і уявлення про реальні інтереси,
мотиви, потреби людей, що працюють в організації, способах їх задоволення,
значимих цінностях і нормах поведінки. Мотиваційний механізм повинен
будуватися

з

урахуванням

особливостей

персоналу,

що

працює

на

підприємстві, що включають в себе потреби, інтереси, установки і ціннісні
орієнтації працівників. Він повинен враховувати існуючу структуру управління
персоналом підприємства, фактори, що впливають на організацію всередині і
ззовні, а також сформовані на фірмі традиції та історичний досвід роботи.
Формування успішного мотиваційного механізму, що враховує закони і
вимоги ринку, на підприємстві неможливо без ефективної системи управління
оплатою

праці,

яка

забезпечувала

б

активізацію

трудової

діяльності

працівників. Ця система повинна стимулювати виробничу роботу кожного
підрозділу і конкретного працівника і включати наступні елементи:
- оплата за тарифними ставками і окладами;
- ринкова компонента, що включає коефіцієнт до базових тарифних ставок
і окладів з урахуванням творчості і ініціативи працівника;
- премії;
- надбавки, доплати, компенсації;
- бонуси;
- дивіденди та ін.
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В даний час на підприємствах виникла необхідність вдосконалення
мотиваційного механізму, що сприяє більш ефективній роботі на ринку
споживача. А це передбачає впровадження нового підходу до заохочення
працівників. Поряд з матеріальною винагородою на підприємстві має зрости
значення морального стимулювання, це може бути наступне:
-

визнання

заслуг

(подяки,

нагородження

почесними

грамотами,

подарунками, почесними званнями до професійних свят тощо);
- трудове суперництво (привласнення призових місць колективам переможцям і окремим працівникам за високі показники у праці);
- різні заходи, безпосередньо не стосуються виробництва (внутрішньо
корпоративні свята, поїздки на екскурсії і т.п.);
- способи особистого спілкування керівників підприємства і структурних
підрозділів зі своїми підлеглими;
- винагороди, пов’язані зі зміною статусу працівника (навчання за рахунок
підприємства, запрошення працівника в якості лектора, пропозиція брати
участь в цікавих конструкторських і фінансових проектах);
- система соціального захисту працівників підприємства.
Розглядаючи це питання, можна сказати, що мотиваційний механізм
управління персоналом повинен бути гнучким, що адекватно змінюється з
урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища і бути відкритим для
постійного вдосконалення.
Отже, в процесі роботи було проведено огляд існуючих мотиваційних
механізмів,

детально

розглянуто

мотиваційний

механізм

управління

персоналом, зокрема процеси його формування та вдосконалення. В цілому
можна зробити висновок, що впровадження запропонованих заходів у
поєднанні з вдосконаленням інших методів управління дозволить підвищити
зацікавленість персоналу в результатах своєї праці і ефективність всієї системи
управління підприємством.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

обґрунтовано

доцільність

проведення

аналізу

зовнішнього

середовища підприємства. Розкрито поняття зовнішнього середовища
підприємства, а також здійснено ідентифікацію та систематизацію
факторів зовнішнього середовища на фактори прямого й непрямого впливу.
Наведено

структуру

кожної

класифікаційної

групи.

Здійснено

аналіз

методичних підходів дослідження зовнішнього середовища за кожною з груп.
Досліджено найбільш використовувані методики та визначено їх спільні й
відмінні переваги і недоліки. У результаті ґрунтовного аналізу існуючих
методичних підходів зроблено висновок про відсутність комплексної методики
та доцільність використання одночасно декількох методів, що сприятиме
підвищенню якості та ефективності проведеного дослідження. Запропоновано
систему показників, які необхідно використовувати задля аналізу зовнішнього
середовища підприємств птахівництва.
Ключові слова: аналіз зовнішнього середовища, фактори прямого впливу,
фактори непрямого впливу, оцінка привабливості виду діяльності, оцінка рівня
конкуренції.
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Одним із важливих засобів для вибору стратегії та досягнення стратегічних
цілей є аналіз зовнішнього середовища. Підприємство повинне знати стан
зовнішнього середовища, тенденції розвитку і своє місце у ньому, оскільки
його завжди оточують загрози й можливості, які необхідно враховувати при
формуванні цілей та визначенні шляхів їх досягнення для ефективного
функціонування на ринку.
Серед учених, які розглядали питання необхідності аналізу факторів
макросередовища, зокрема їх перелік та опис, а також необхідність визначення
місця компанії на ринку для розуміння впливу зовнішніх факторів, можна
виділити І. К. Беляєвського, Т. А. Гайдаєнко, А. П. Дуровича, К. Фляйшера,
В. І. Черенкова. Питання діагностики зовнішнього середовища організації
досліджували А. П. Міщенко, В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. З. В. Герасимчук,
Н. Т. Рудь [2].
Мета статті : дослідити найбільш поширені методи аналізу факторів
зовнішнього середовища, визначити їхні переваги та недоліки, в результаті чого
розробити методичні рекомендації щодо здійснення цього процесу для
підприємств [3].
Зовнішнє середовище фірми – це чинники й умови, що перебувають поза
фірмою та існують незалежно від неї, але впливають або можуть впливати на її
функціонування. Загальною рисою факторів зовнішнього середовища є не
контрольованість їх з боку підприємства. Однак різні фактори здійснюють на
нього різний вплив: прямий або непрямий. Залежно від цього елементи
зовнішнього середовища поділяють на дві групи: макросередовище та
мікросередовище.

До

середовища,

не

що

першої

групи

контролюються

належать
фірмою

і

елементи
здійснюють

зовнішнього
непрямий,

опосередкований вплив на її ефективність. Друга група зовнішнього
середовища фірми – це чинники, що, хоча і не контролюються фірмою, однак
безпосередньо впливають на її функціонування. Окремі автори визначають
фактори мікросередовища як його складові частини. До того ж чинники
мікросередовища є своєрідними провідниками впливу на фірму факторів
макросередовища.
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У зв’язку з таким поділом існують окремі методи аналізу для факторів
макросередовища та факторів мікросередовища. Методів аналізу чинників
макросередовища налічується велика кількість, однак ми беремо до розгляду
найбільш застосовувані.
Однак у всіх методів є також і спільні риси. Так, у PEST-аналізі виділяють
дві домінуючі позиції:
- аналіз повинен відповідати принципам системності, оскільки всі фактори
є деякою мірою залежними один від одного і зміна одного з них, як правило,
впливає на весь ланцюжок;
- слід зважати, що окремі фактори зовнішнього середовища на різні
підприємства справляють різний вплив. При цьому великі підприємства від
далекого зовнішнього середовища залежать більше, ніж дрібні.
Ми ж вважаємо, що ці положення стосуються усіх методів. До їхніх
спільних недоліків відносять статичність, неможливість урахування раптових
подій та суб’єктивність [1].
Аналіз мікросередовища передбачає дослідження компонентів, з якими
підприємство безпосередньо контактує в процесі господарської діяльності.
Можемо виділити такі найбільш важливі для підприємства питання щодо
окремих елементів його близького зовнішнього середовища:
- стосовно конкурентів підприємству варто дослідити чотири діагностичні
елементи: майбутні цілі конкурентів; поточну стратегію; середовище, в якому
працюють конкуренти; їхні сильні та слабкі сторони;
- при вивченні покупців варто з’ясувати: який продукт потрібен покупцю;
на який обсяг продажів може розраховувати підприємство; в якій мірі покупці
прив’язані до продукту підприємства; наскільки можна розширити коло
потенційних покупців; що очікує продукцію підприємства в майбутньому.
- для цього необхідно визначити цінові сегменти, які займає підприємство,
фактори, що впливають на попит, та динаміку попиту.
- при аналізі постачальників сили необхідно спрямувати на вивчення
питань вартості товару, що надходить від постачальника, та тенденції її зміни;
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гарантії якості такого товару; часового графіку поставки; надійності
постачальника

(пунктуальність,

обов’язковість

виконання

договірних

зобов’язань і т. ін.);
- для аналізу ринку робочої сили найважливіше дослідити наявність на
ринку праці необхідних підприємству кадрів певної кваліфікації, статі, віку;
політику, що проводиться профспілками, державою, об’єднанням підприємців у
сфері зайнятості й оплати праці; вартість робочої сили та динаміку її зміни;
- вплив державних органів найбільше здійснюється через нормативнозаконодавчу базу, яка визначає та регулює правові аспекти діяльності
підприємства,

встановлює

необхідність

ліцензування,

регулює

процес

оподаткування.
Також підприємству важливо взяти до уваги його місце розташування,
врахувавши специфіку населеного пункту, криміногенну ситуацію в районі та
політику органів місцевого самоуправління.
У науковій літературі описано багато різних методик, за допомогою яких
можна здійснити аналіз мікросередовища підприємства, та вчені досі не дійшли
спільної думки стосовно того, які з них є найефективнішими.
Окремі методики розглядають лише один фактор мікросередовища, інші –
декілька. Однак використання жодної з них не дозволить підприємству
отримати

повну

та

абсолютно

об’єктивну

оцінку

стану

зовнішнього

середовища. Саме тому науковці радять використовувати одночасно декілька
методів для кращого розуміння ситуації, що склалася [3].
Проте вибір цих методів має здійснюватися на основі результатів
проведення відповідних підготовчих робіт, що дозволить якомога ефективніше
використати усю інформацію, яку має підприємство. У зв’язку з цим процес
дослідження стану зовнішнього середовища включає в себе виконання таких
етапів :
- структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення
найвагоміших елементів (чинників), що потребують дослідження;
- визначення «критичних точок» та меж аналізу зовнішнього середовища;
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- збирання інформації, необхідної для проведення дослідження;
- визначення методичного інструментарію дослідження;
- проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків.
При цьому на першому етапі чинники поділяють залежно від того, який
вплив вони здійснюють на підприємство:
- чинники, взаємопов’язані з діяльністю підприємства, вплив яких з часом
може суттєво змінюватися;
- чинники, характер впливу яких на діяльність підприємства з часом
суттєво не змінюється;
- специфічні

чинники,

дослідження

яких

дає

можливість

оцінити

потенційні можливості розвитку підприємства, напрями диверсифікації видів
діяльності та ринків, виявити можливість появи нових конкурентів з інших
сфер діяльності тощо.
Також, розглядаючи методичні підходи до проведення аналізу зовнішнього
середовища, важливо зазначити необхідність дотримання основних принципів,
таких як принцип об’єктивності, системності, принцип розвитку, регулярності,
гнучкості та релевантності.
Іноді при аналізі зовнішнього середовища окремо виділяють аналіз
привабливості виду діяльності та оцінку конкуренції у ньому, який дозволяє
зрозуміти структуру і динаміку виду діяльності, характерні для нього
можливості й існуючі загрози, визначити ключові фактори успіху і з
урахуванням цього розробляти стратегію поведінки підприємства на ринку.
При цьому він має свої етапи проведення, які були запропоновані
А. А. Томпсоном та А. Дж. Стріклендом :
- встановлення основних економічних показників, які характеризують вид
діяльності;
- визначення конкурентних сил, що діють у виді діяльності, та сили
їхнього впливу на ситуацію;
- виявлення чинників, які викликають зміни в структурі конкурентних сил
у виді діяльності;
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- визначення

підприємств,

які

мають

найсильніші

та

найслабші

конкурентні позиції у виді діяльності;
- прогнозування найбільш ймовірних кроків конкурентів;
- визначення ключових факторів успіху підприємства у конкурентній
боротьбі;
- прийняття остаточного рішення щодо привабливості виду діяльності.
На основі результатів проведеного дослідження можемо зробити висновок,
що кожна із представлених у цій праці методик передбачає аналіз важливих для
підприємства показників, проте застосовувати усі ці методи для підприємства
буде надто трудомістко. У зв’язку з цим ми розглянули усі показники та
виділили найважливіші, на нашу думку, для підприємства.
До уваги нами було взято кількісні показники, оскільки вони є більш
універсальними та простішими для аналізу, легше прослідкувати їхні динаміку
та тенденції. Якісні ж показники потребують експертної оцінки, яку
підприємству іноді важко здійснити самостійно.
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ПЕРСОНАЛОМ
В статті розглядається поняття мотивації та стимулювання праці
персоналу. Досліджуються основні складові формування сучасної мотиваційної
системи та напрями її удосконалення.
Ключові слова: мотивація, персонал, характеристики, система, праці.
В умовах ринкової конкурентності ефективність діяльності стає основною
складовою розвитку організацій. Сучасні ринкові умови потребують від
підприємств підвищення ефективності виробництва, тому роль всіх факторів,
які впливають на їх продуктивність – зростає. Теперішня система управління
персоналом ґрунтується на тому, що найважливішим економічним джерелом
підприємства, ресурсом його прибутків є люди.

Проте, персонал є досить

складним та специфічним видом ресурсів, що використовує підприємство у
своїй діяльності. Від ефективності праці персоналу, в основній мірі, залежить
ефективність діяльності його організації. Тому, тільки дієвий мотиваційний
механізм забезпечить ефективне використання трудових ресурсів.
Питанню мотивації персоналу на підприємстві в теоретичному і
практичному аспектах присвятили свої наукові роботи багато вітчизняних та
зарубіжних

вчених.

Серед

них:

Ф.А.

Гусейнова,

Д.

Мак-Ґреґор,

Д. Мак-Клелланд, В.О. Храмова, Т.Ю. Базарова, А.М. Колот, Н.І. Коваль,
Ф. Герцберг, М. Туган-Барановський, В. Вернадський, Ф. Хайєк, О. Чаянов,
О. Гастєв, О. Віханський, Н. Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер,
В. Врум. Проте, невирішеними залишаються фактори визначення найдієвіших
методів впливу на персонал, розробка на підприємствах стимулюючих систем,
які встановлюють прямий зв’язок між оплатою праці працівника і результатів
його діяльності.
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Метою статті є дослідження сучасної мотиваційної системи , яка є
рушійним важелем у процесі управління людськими ресурсами в сучасних
господарювання умовах та розробка напрямів її удосконалення.
Серед різних чинників, котрі становлять основу зростання зусиль
персоналу організації, завжди присутня мотивація праці. Процес мотивації в
значній мірі визначається потребами, що його ініціюють. Якщо потреби
персоналу схожі із потребами організації, працівники будуть працювати заради
власного задоволення, що забезпечить збільшення продуктивності праці,
зниження собівартості та високу якість продукції. Мотиви варто розглядати у
вигляді зовнішніх та внутрішніх компонентів, які регулюють поведінку та
діяльність працівника.
В економічній теорії розглядають три види мотивації – матеріальна,
моральна, адміністративна рисунок 1. Мотивація трудової діяльності не може
бути дійовою без задоволення матеріальних потреб, орієнтації на матеріальний
інтере спрацівників. Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення
достатку, , матеріального стандарту життя. Провідна роль у матеріальній
мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як основній формі
доходу найманих працівників. Найкраща мотивація – це гроші. Однак, як це не
дивно, вони ж цілком начисто можуть зруйнувати в людині будь-яке бажання
до праці. До вищої зарплати люди звикають дуже швидко і її стимулююча дія
може обмежитись місяцем, а далі працівники чекатимуть наступного
підвищення. Виключно грошима, як правило, мотивуються працівники, які
працюють на найнижчих позиціях і найменше заробляють.
До моральних способів мотивації відноситься визнання заслуг. Суть
визнання полягає в тому, що працівники, які виділилися у справах
підприємства, згадуються в доповідях вищому керівництву фірми чи особисто
представляються йому. Моральна мотивація передбачає використання системи
оцінювання заслуг, ділових якостей працівників, виховання у них почуття
гордості за свою фірму, відданості їй, відчуття необхідності, їхньої потрібності
на підприємстві.
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Адміністративна мотивація враховує виконання працівником наказів,
команд адміністрації, при цьому використовуються заохочувальні заходи
(матеріальна винагорода, посадове підвищення, подяки, поліпшення умов
праці) або санкції за порушення вимог (стягнення, догана, переведення на
нижчу посаду, звільнення).

Види мотивації

матеріальна

моральна

Реалізується
через
систему
оплати
робочої сили, виплат
дивідендів і акцій,
отримання
частки
доходу від особистої
взаємності (на житло,
землю, тощо). Цей вид
мотивації передбачає
застосування
матеріальних санкцій.
Так, при допущенні
браку відраховується
частина
заробітної
плати.

Реалізується
у
розвинутих
країнах
Заходу, зокрема у США
при
використанні
системи
оцінювання
заслуг, згідно з якою для
кожного фактору, що
оцінюється, складається
шкала оцінок робітників
у балах. До оцінки заслуг
вносяться такі показники
як
відданість
фірмі,
готовність
до
співробітництва,
що
прирівнюється
до
фактора
кваліфікації.
Через певний комплекс
заходів у працівників
великих
компаній
приховується
почуття
гордості за фірму

адміністративна

Спирається
на
дисципліну
праці,
відповідальність
працівника.
Існують
різні
форми
дисциплінарного
покарання (зауваження,
догана,
штраф,
звільнення з роботи) і
дисциплінарного
заохочення.

Рисунок 1 – Форми мотивації персоналу
За дослідженнями останніх років спостерігається тенденція до зростання
застосування закордонного досвіду щодо мотивування працівників. Ця система
мотивації є досить дієвою і приносить швидкий результат. Закордонна
мотивація передбачає дотримання таких принципів:
- погодинна оплата праці персоналу;
- використання тарифної форми оплати праці персоналу;
- створення сприятливих умов та перспектив для робітників;
- свобода діяльності менеджерів.
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Зміст функції мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та
забезпеченні їх задоволення. Тому, розглянемо з вами основні складові, які
потрібно враховувати про формуванні системи мотивації.
За теорією

Мак-Грегора, підхід до мотивації має бути вибраний на

підставі ставлення людини до праці. Виділяють два типи працівників: X і У.
Основні характеристики працівника типу X:
- від природи ледачий, не хоче працювати;
- не хоче нести відповідальність, уникає нервових навантажань;
- людина не проявляє ініціативу, якщо до цього його не спонукати. Такого
працівника потрібно примушувати до роботи шляхом покарання або
заохочення.
Основні характеристики працівника типу У:
- праця – процес природний для людини;
- в людині існує потреба до роботи;
- прагне до самоорганізації та самоконтролю;
- за сприятливих умовах не тільки приймає відповідальність, а й прагне
до неї;
- здатність до креативного мислення зустрічається часто. Працівника цього
типу потрібно спонукати до роботи, а не примушувати.
Окрім даної характеристик, важливу роль відіграє психологічна сторона
кожного працівника, його характер та темперамент. Як і в повсякденному
житті, так і на роботі, темперамент впливає на всю діяльність людини. Всього є
чотири типи темпераменту: холерик, флегматик, сангвінік та меланхолік.
Холерики – активні, відкриті та товариські люди, які інколи йдуть на
ризик, задля втілення власних амбіцій, цінують розвиток у всьому: в кар’єрі,в
збільшенні досвіду та заробітній платі. Їх потрібно заохочувати, не менше, ніж
двічі на рік, відповідно їхнім результатам та можливостям компанії:
підвищенням зарплати, посади чи наданням можливості для навчання. Та
виявляти повсякденну увагу до їхньої роботи.
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Сангвініки – активні люди, які наділені самоконтролем та саморегуляцією.
Найбільше цінують кар’єрний ріст, для них найкращою мотивацією буде
призначення на більш високу посаду.
Флегматики - замкнуті, спокійні люди, повільні у роботі. Стараються
знаходити організації, в яких немає загрози звільнення. Для них важливіше
стабільність і регулярність зарплати, ніж її розмір.
Меланхоліки – тривожні та дуже емоційні, на відмінну від холериків,
ніколи не йдуть на ризик. Цінують хорошу атмосферу на робочому місці та
добре ставлення зі сторони керівництва. Не змінять роботу, навіть при наявній
можливості кар’єрного росту.
При будуванні системи мотивації, потрібно враховувати всі аспекти та
характеристики працівників. Якщо базуватись лише на чомусь одному,
мотивація не буде дієвою.
Також, велике значення для формування мотивації має оцінка праці. Саме
вона, у поєднанні із системою преміювання впливає на мотивацію працівників.
Багато з них, розглядають систему оцінки їхньої діяльності, як об’єктивне
визнання своїх результатів і формуванню цілей на майбутнє. Існує велика
кількість способів та методів оцінки персоналу, проте, найповніше система
оцінювання персоналу проявляється в комплексній оцінці працівника, яку
можна розробляти за всіма категоріями персоналу підприємства.
Структуру комплексної оцінки можна подати у формі моделі, що охоплює
три групи характеристик. (табл. 2)
На (табл..2) видно, що всі три групи характеристик тісно пов’язані між
собою. Причиною цього є те, що трудова діяльність водночас є процесом
реалізації здібностей, знань та інших ділових якостей в результатах праці.
Результати праці є найважливішим компонентом оцінки, оскільки вони дають
уявлення

про трудову поведінку працівника яка є свідченням досягнення

індивідуальних і організаційних цілей підприємства.

199

Індивідуально-

.Дії, функції, підходи до

Досягнення в одержаної

справи,

кількісних

(мал.2)

психологічні
професійнокваліфікаційні,
організаційні здібності.

вплив

на

та

якісних

колектив, ставлення до

характеристик продукту,

роботи колег

послуг.

Трудова

Ділові якості

Результати

Комплексна оцінка працівника

Рисунок 2 – Модель комплексної оцінки праці
На рисунку 2 видно, що всі три групи характеристик тісно пов’язані між
собою. Причиною цього є те, що трудова діяльність водночас є процесом
реалізації здібностей, знань та інших ділових якостей в результатах праці.
Результати праці є найважливішим компонентом оцінки, оскільки вони дають
уявлення

про трудову поведінку працівника яка є свідченням досягнення

індивідуальних і організаційних цілей підприємства.

Систематична оцінка

праці персоналу дає можливість виявити слабкі місця в діяльності підприємства
і зацікавити працівників у виправленні даної ситуації.
Багато вчених торкались теми мотивації та створювали чимало різних
класифікацій потреб. Всі вони виходили з історичного досвіду поведінки
людини і застосування матеріального і морального заохочення. Найвідомішою
теорією на сьогоднішній день є теорія «батога і пряника». Де «батогом» раніше
був страх, біль , а «пряником» багатство та винагорода. Проте, ця теорія більш
дієва в екстремальних ситуаціях, але мало ефективна у виконанні складних
проектів з великою тривалістю.
Базуючись на вище перечислених пунктах, можна побудувати мотиваційну
систему, яка буде містити різні форми мотивацій, що будуть підходити для
кожного працівника. Проте, на практиці часто спостерігаються випадки
невмілого застосування системи мотивацій, в наслідок чого, підприємства
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отримують низькі результати діяльності та високу плинність кадрів. Тому,
варто застосовувати,як матеріальну так і моральну форми мотивації. Було
помічено, що моральні види винагороди, в деяких випадках, є більш дієвими в
порівнянні з грошовим винагородами за виконану роботу.
Список використаних джерел:
1. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ,
2009 – 224 с.
2. Грачев В. Функции службы управления персоналом организации и их
систематизация // Кадровик. – 2012 - №5 – с. 36-50.
4. Хміль Ф. Управління персоналом: / Ф. Хміль. – К.: Академвидав,
2006. –с 497 с.
5. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу. – К.: МАУП, 2006. – 408с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто інноваційний розвиток як основна запорука підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано комплексну систему
управління інноваційною діяльністю, що забезпечує ефективний перехід на
інноваційний шлях розвитку в сучасних умовах. Визначено основні завдання в
процесі реалізації інноваційної політики торговельного підприємства.
Ключові слова: інноваційний розвиток, форми і методи управління, гнучкість
організаційної системи, інноваційний потенціал підприємства, управлінські
нововведення.
У

новій

економічній

ситуації,

що

характеризується

посиленням

конкуренції й загостренням проблеми виживання, забезпечення динамічного
розвитку торговельних підприємств вимагає, в першу чергу, ефективних
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інновацій, тобто якісних змін існуючих внутрішніх процесів. В сучасних
умовах інновації – це не тільки адаптивна реакція на зміну умов зовнішнього
середовища, але й засіб підвищення ефективності використання внутрішніх
резервів та основний засіб підвищення прибутку підприємства за рахунок
задоволення ринкового попиту й зниження підприємницьких витрат відносно
конкурента.
За

таких

умов

актуальним

стає

питання

не

лише

продуктових

(виробничих) інновацій, але й процесних інновацій в таких галузях як послуги
та торгівля. Важливість вивчення інноваційного розвитку торговельного
підприємства обумовлюється тим, що рівень інноваційної активності саме
торговельних

підприємств

показує

рівень

розвитку

населення.

Таке

ствердження пояснюється визначенням інноваційної діяльності торговельного
підприємства як розробка, розвиток та застосування будь-яких нововведень в
торговельних процесах, які відображають зміни у потребах споживачів та
спрямовані

на

підвищення

ефективності

діяльності

і

посилення

конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз

наукових

публікацій

показав,

що

дослідженню

тенденцій

інноваційного розвитку підприємств приділяється досить велика увага як
зарубіжними, так і вітчизняними вченими, такими як: І.Балабанов, О.Бойко,
Т. Брайтан, В.Василенко, В. Ландик, О.Лапко, П.Микитюк, Ф.Ніксон, І.Павленко,
А.Садєков,

Б.Санто,

Р. Фатхутдинов,

Л.Федулова,

Р.Шелтон,

О.Шубін,

Й.Шумпетер та ін. Проте подальшого науково-методичного вдосконалення
потребують аспекти управління інноваційним розвитком саме торговельного
підприємства. Це стосується таких питань, як формування теоретичних та
методичних основ управління інноваційним розвитком, які розкривають
специфіку

функціонування

торговельного

підприємства

й

особливості

застосування інновацій в торгівлі. Визначені аспекти довели необхідність
подальшого розвитку теоретико - методичної бази управління інноваційним
розвитком торговельного підприємства.
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Ключовою проблемою сучасного етапу розвитку економіки є вибір шляхів
і механізмів адаптації та розвитку підприємств, спрямованих на формування
економічного зростання окремих господарюючих суб'єктів і країни в цілому.
Великий інтерес до цієї проблематики в умовах вітчизняної економіки
обумовлений в значній мірі позитивними результатами і яскравими прикладами
впровадження інноваційних процесів в діяльності західних компаній. В
результаті склалася думка, згідно з якою збільшення масштабів інноваційної
діяльності є визначальною умовою ефективного функціонування торговельного
підприємства

Світові

теоретики

і

практики

менеджменту

усвідомили

необхідність орієнтації економічної політики на інноваційний шлях розвитку,
розглядаючи

його

як

найважливіший

фактор

підвищення

конкурентоспроможності підприємства. Українські дослідники проблематики
інноваційного розвитку формують концепцію інноваційного розвитку на основі
організаційного потенціалу підприємства. Тільки чітка й узгоджена система
інноваційного розвитку дозволяє досягти високих і довгострокових результатів
і забезпечує зміцнення конкурентної позиції підприємства в нестабільному
ринковому середовищі [1].
В

рамках

дослідження,

яке

проводиться,

оптимальне

управління

підприємством розглядається як функція організованої системи, яка забезпечує
збереження певної його структури, підтримку режиму діяльності, але в той же
час можливість реалізації інноваційних програм і заданих цілей
Управлінські нововведення часто випадають з точки зору керівників, які
зазвичай

розвиток

підприємства

обмежують

лише

до

технічних

або

технологічних новацій. При такому підході потенціал організації сприймається
однозначно як технічний і технологічний. Організаційний і кадровий
потенціали (тобто ступінь нарощування можливостей за рахунок більш
ефективного управління і використання людських ресурсів) серйозно не
використовуються.
Таким чином, можливості для розвитку істотно знижуються. Якщо
підприємство - це сукупність, система сфер діяльності, то управління
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здійснюється щодо елементів цієї системи - виробництва, кадрів, фінансів,
реалізації продукції і так далі, а також до всієї системі в цілому. Оскільки
відновлення,

розвиток

будь-якої

діяльності

відбувається

за

рахунок

вдосконалення методів її реалізації, можна стверджувати, що точками
можливих нововведень в сфері менеджменту є методи реалізації перерахованих
вище функцій при управлінні всіма сферами діяльності підприємства, а також
способи розподілу цих функцій на підприємстві.
Інноваційний розвиток в сучасних умовах характеризується специфічними
особливостями, які обумовлюють формування численних моделей систем
управління в кожній конкретній ситуації. Вибір тієї чи іншої моделі залежить
від умов діяльності підприємства, рівня розвитку економіки, сформованості її
інноваційного потенціалу. До загальносистемних факторів, які впливають на
сприйняття

інновацій,

відносяться:

диверсифікація

виробництва,

стандартизація та комунікаційні властивості. - сприйнятливість технологічної
системи. Основними факторами тут є параметри цілісності і відособленості
технологічної системи, наукоємність продукції, мінливість технології в
життєвому циклі попиту і науково-технічний рівень системи. В даному випадку
визнання інновації проявляється в тому, що технологічна система відкрита для
інновацій, що здійснюються на тих чи інших ділянках[3].
Інноваційний розвиток являє собою систему орієнтації діяльності
підприємства на досягнення високих результатів функціонування за рахунок
інноваційних факторів, в основі яких лежить постійний безперервний пошук
нових засобів і сфер реалізації потенціалу підприємства в нестабільних
ринкових умовах.
Інноваційний розвиток на рівні окремого підприємства передбачає
здійснення процесу впровадження перспективних нововведень, реалізація яких
має сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства. Перехід
підприємства на шлях інноваційного розвитку вимагає від нього організації
системи управління, здатної швидко реагувати на зміни як у зовнішньому, так і
внутрішньому середовищі функціонування.
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Необхідно відзначити, що інновації - це не тільки використання високих
технологій, а й інновації в сфері управлінських рішень. Для реалізації що
виникають перед підприємством інноваційних завдань необхідна реорганізація
системи управління підприємством на основі нових управлінських технологій інноваційних підходів в управлінні торговельних підприємств.
В умовах, що склалися в питанні управління інноваційним розвитком
торговельного підприємства зростає значення організаційно-управлінських
аспектів, спрямованих на ефективне забезпечення комплексного здійснення
інноваційної діяльності. Це обумовлюється загальним становищем, що
динаміка інноваційного розвитку торговельних підприємств багато в чому
залежить від організації ефективних комунікаційних зв'язків, які виступають
суб'єктами процесу розвитку. Тим самим інноваційному розвитку підприємств
сприяють всі заходи, що збільшують різноманітність в інноваційній політиці.
Будь-яка

нова

стратегія

вимагає

адаптації

загального

поведінки

підприємства як соціально-економічної системи, зміна пріоритетів і цінностей,
поведінки керівників і співробітників, зміни методів управління і їх
інструментарію.
В процесі реалізації інноваційної політики торговельного підприємства
вирішуються завдання:
- підвищення ефективності процесу прийняття рішень через оптимізацію
управлінських аспектів, в тому числі розвиток і ефективне навчання кадрового
персоналу;
- реалізації політики підприємства - зокрема, питання постачальницького
характеру;
- поліпшення управління документообігу та діловодства.
Таким чином, управління інноваційним розвитком підприємства являє
собою комплекс заходів, що викликають різні перетворення в організаційній
системі, трудових відносинах, відносинах з постачальниками і споживачами
продукції [2].
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Управління

інноваційною

діяльністю

підприємства

являє

собою

комплексну систему взаємопов'язаних функцій, послідовність виконання яких
забезпечує формування конкурентних переваг за рахунок інноваційних
факторів розвитку.
Слід зазначити, що процес управління інноваційним розвитком або
інноваційною діяльністю характеризується відсутністю розриву між стадіями,
функціями і їх взаємозалежністю і певної паралельною виконання. Таким
чином, для здійснення ефективного процесу управління інноваційним
розвитком пропонується наступна комплексна система:
- визначення необхідності інновацій;
- формування цілей інноваційних впроваджень;
- аналіз зовнішнього середовища;
- аналіз внутрішнього середовища;
- синтез факторного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища і
виділення напрямків і варіантів інноваційного розвитку;
- відбір цільових ринків реалізації інноваційних розробок;
- проведення аналізу інноваційних стратегій розвитку;
- вибір інноваційної стратегії;
-

формування

організаційної

структури

управління

інноваційною

діяльністю;
- оцінка ступеня ризику інноваційного проекту;
- формування програми управління ризиками;
- джерел фінансування інноваційного проекту; - Оцінка ефективності
впровадження інноваційного проекту;
- підготовка системи реагування на зміну пріоритетів інноваційного
розвитку.
Таким чином, запропонована система управління інноваційним розвитком
повинна забезпечувати ефективний перехід підприємства на інноваційний шлях
розвитку і стати запорукою підвищення конкурентоспроможності в сучасних
умовах Економічна ситуація останніх років характеризується збільшенням
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ступеня глобалізації та інформатизації бізнесу, посиленням конкуренції на
ринках товарів і послуг, капіталу і праці. Такий розвиток ринку призводить до
необхідності створення сталої інноваційної політики, в основі якої лежить
інтеграція підприємств і суб'єктів господарювання, концентрація капіталів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІМІДЖ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
У даній статті розглянуто теоретичні аспекти поняття іміджу та
обґрунтовано його роль у розвитку та успішності діяльності підприємства.
Також розглянуто основні засоби формування іміджу, його структуру та
основні його завдання. Наведено основні принципи та етапи створення
позитивного іміджу підприємства.
Ключові слова: імідж, імідж підприємства, позитивний імідж підприємства,
принципи іміджу підприємства, елементи іміджу підприємства.
У зв’язку із стрімким розвитком на вітчизняному та світовому ринку
готельних послуг спостерігаються стійкі тенденції появи конкуренції. Дані
обставини вимагають від готельних підприємств активної боротьби за свого
клієнта. Імідж підприємства, в даному випадку, відіграє досить важливу роль в
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успішності діяльності підприємства та у залученні клієнтів для збільшення
обсягів продажу своїх товарів та послуг та збільшення

прибутку. Імідж

значним чином впливає на успішність стратегічного розвитку, ефективність
господарської діяльності, зростання обсягів наданих послуг. Досить часто саме
імідж готельного підприємства, як один із основних чинників, впливає на
остаточний вибір клієнта. У зв’язку з цим формування позитивного іміджу
підприємства є важливим завданням для підприємств сфери готельних послуг.
Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена тим, що імідж
готельного підприємства є важливим фактором, що впливає на маркетингову
позицію, на його конкурентоспроможність, привабливість компанії, як
роботодавця, якість клієнтури та партнерів, ціноутворення, тобто, майже на всі
сфери життєдіяльності підприємства. Правильно сформований імідж дає
підприємству можливість зміцнювати свої конкурентні позиції, впливає на
подальшу популярність, яка відображається на рівні продажів і полегшує
впізнання продукції (послуги) на ринку.
На сьогоднішній день існує велика кількість думок

зарубіжних та

вітчизняних вчених, щодо визначення поняття іміджу та щодо його
формування. Цій темі присвячена велика кількість робіт таких вчених та
фахівців, як: І. Важеніна, Р. Козловський, І. Пшенишнюк, Ю. Смірнова. Огляд
публікацій вказує на відсутність однозначності у визначенні іміджу, що
обумовлено

різними

підходами

до

формування

іміджу

конкретного

підприємства в сучасних умовах та розбіжністю думок про цей процес.
Мета даної статті: дослідити поняття «імідж готельного підприємства»,
визначити основні принципи формування позитивного іміджу готельного
підприємства. В умовах гострої конкуренції між підприємствами сфери
гостинності, які пропонують схожі товари та послуги, загострюються питання
завоювання ринку збуту та приваблення потенційної клієнтури. Одним з
основних інструментів покращення становища на ринку готельних послуг є
позитивний імідж підприємства, який вирізняє його серед аналогічних за видом
діяльності, збільшує ринкову вартість компанії, розширює коло постійних
споживачів, підсилює ринкові позиції.
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Існує велика кількість визначень поняття «імідж», що розглядають його з
різних точок зору. На думку Важеніної І.С., імідж – це спеціально
сформований в інтересах підприємства, що ґрунтується на особливостях
діяльності, внутрішніх закономірностях, властивостях, перевагах, якостях і
характеристиках образ, який входить у свідомість (підсвідомість) цільової
аудиторії, відповідає її очікуванням і вирізняє підприємство від аналогічних
[1, с. 137].
У роботах Козловського Р. досліджується значущість іміджу для
діяльності організації та зроблено висновок, що імідж – це образ підприємства в
уявленні

суспільних

груп.

Позитивний

імідж

підвищує

конкурентоспроможність підприємства на ринку. Він приваблює клієнтів та
партнерів.

Полегшує

доступ

організації

до

ресурсів

(фінансових,

інформаційних, людських, матеріальних) [2, с.61]. Пшенишнюк І.О. у своїх
працях наводить на думку, що імідж – це позитивний образ будь-якого
підприємства, що формує стабільну конкурентну перевагу через створення
загального образу, репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про
престиж підприємства, його товари та послуги [3, с. 20]. Смірнова Ю. вважає,
що імідж (від англ. image – образ) – це враження, яке підприємство та його
працівники справляють на людей і яке фіксується в їхній свідомості у формі
певних емоційно забарвлених стереотипних [4, с.39]. Враховуючи думки
вчених, можна зробити висновок, що імідж – це образ підприємства, який існує
у

свідомості

людей.

Формування

та

створення

позитивного

іміджу

підприємства та його високої і впливової репутації є складним та тривалим
процесом, головною умовою якого є активна позиція на ринку збуту. Можна
виділити такі основні засоби формування позитивного іміджу готельного
підприємства:
– фірмовий стиль - основа іміджу, головний засіб його формування;
– візуальні засоби - дизайнерські прийоми формування іміджу, які
включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок,
розробку макетів оголошень;
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– вербальні

(словесні)

засоби

–

спеціально

підібрана

стилістика,

орієнтований на нестатки споживача;
– рекламні засоби – використані в кожному конкретному випадку рекламні
засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення;
– PR-заходи - продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і
зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це виставки,
презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. При проведенні PR-заходів
необхідно, щоб специфіка фірми відповідала специфіці проведеного заходу [5, с.139].
Основними завданнями іміджу підприємства є:
– підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах рівного
товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм;
– підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю
свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва;
– підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування
товару;.
– полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі
сформованим іміджем вивести товар на ринок легше [6, с.16].
Основними принципами формування підприємства є:
– принцип повторення – спирається на властивості людської пам’яті: добре
запам’ятовується та інформація, що повторюється;
– принцип безперервного посилення впливу – обґрунтовує підсилення
аргументованого та емоційного звернення;
– принцип «подвійного виклику» – повідомлення сприймається не лише
розумом. Найважливішу роль відіграють підсвідомі психологічні процеси,
емоційна сфера психіки людини. [7, с. 60].
Структуру іміджу готельного підприємства становлять уявлення, які
умовно можна розділити на вісім груп (компонентів):
1. Імідж продукту (послуги) – це поширене і досить стійке уявлення про
відмінні або ж виняткові характеристики продукту, що додають продукту
особливу своєрідність і виділяють його з розряду аналогічних продуктів.
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2. Імідж споживачів продукту (послуги)

включає уявлення про стиль

життя, суспільний статус і характер споживачів.
3. Внутрішній імідж. Під внутрішнім іміджем готельного підприємства
розуміють уявлення працівників про своє підприємство. Останні розглядаються
тут не тільки як фактор конкурентоспроможності, одна з ключових груп
громадськості, але і як важливе джерело інформації для зовнішніх аудиторій.
Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації та
соціально-психологічний клімат в колективі.
4. Імідж лідера (йдеться про індивідуальний імідж кожного керівника)
включає уявлення про наміри, мотиви, здібності, установки, ціннісні орієнтації
і психологічні характеристики засновника (керівника) на основі сприйняття
відкритих для спостереження характеристик, таких як зовнішність, соціальнодемографічна приналежність, особливості вербальної і невербальної поведінки,
вчинки і параметри неосновної діяльності, або точніше контекст, в якому діє
засновник (керівник) організації.
5. Імідж персоналу. Це збірний узагальнений образ персоналу, що
розкриває найбільш характерні для нього риси. Імідж персоналу формується,
перш за все, на основі прямого контакту з працівниками. При цьому кожен
працівник може розглядатися як «обличчя», підприємства за яким судять про
персонал в цілому.
6. Візуальний імідж готельного підприємства – уявлення про нього,
основою яких є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр і
екстер’єр офісу, торговельні і демонстраційні зали, зовнішній вигляд
персоналу, а також фірмова символіка (елементи фірмового стилю).
7. Соціальний імідж готельного підприємства – уявлення широкої
громадськості про соціальні цілі і ролі підприємства в економічному,
соціальному і культурному житті суспільства.
8. Бізнес-імідж готельного підприємства – уявлення про підприємство як
суб’єкта

певної

підприємницьких

діяльності.
організацій

Основною
виступає
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детермінантою
ділова

бізнес-іміджу

репутація,

або

сумлінність/несумлінність (дотримання етичних норм бізнесу) у здійсненні
підприємницької діяльності, а також ділова активність, індикаторами якої є
обсяг продажів, відносна частка ринку, інноваційність технології і ступінь її
освоєння, патентний захист, різноманітність товарів, гнучкість цінової
політики, доступ до збутових мереж. [8, с. 36].
Отже, імідж підприємства сфери гостинності – це образ, який існує у
свідомості клієнтів. Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність
підприємства на ринку, привертає споживачів і партнерів, прискорює продажі й
збільшує їх обсяг, полегшує доступ організації до ресурсів. Усі складові іміджу
спрямовані на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого рівня
компетентності та ефективності в роботі з клієнтами; створення і підтримка
такого позитивного іміджу, який змушує споживачів довіряти підприємству;
встановлення емоційного зв’язку з покупцем і суспільством. Клієнтами
підприємств сфери послуг виступають як зовнішні споживачі, так і
співробітники компанії. Враховуючи це, зусилля формування іміджу повинні
направлятися на внутрішню та зовнішню аудиторію. Внутрішній імідж
підприємства створюють відносини персоналу і керівництва, їх загальне
спрямування, атмосфера, соціально психологічний клімат. Зовнішній імідж – це
сприйняття і образ підприємства у споживачів, інвесторів, конкурентів,
фінансових установ, постачальників, засобів масової інформації і їх реакція на
цей образ.
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Стаття розкриває основні методи мотивації і стимулювання праці
співробітників в організації. Особлива увага приділяється таким термінам як
мотивація і стимулювання праці. Наведені основні стимулюючі фактори,
призначення мотивації і стимулювання, місце керівництва в процесі мотивації
і стимулювання працівників, процес формування мотиву.
Ключові слова: мотивація, методи, стимулювання праці, нематеріальні
способи, персонал.
Однією із найбільших проблем для сучасних підприємств різних форм
власності є пошук ефективних методів управління працею, які забезпечують
активізацію людського фактору. Для отримання результатів вирішальним
чинником являється їх мотивація. Вона є важливим елементом в управлінні
персоналом.
Управління персоналом – особлива наука, в якій значну увагу приділяють
методам мотивації. Під мотивацією праці розуміють організацію роботи
213

компанії таким чином, щоб кожен старанно виконував професійні обов’язки
якнайкраще. Грамотна стимуляція персоналу вимагає від керівника знання
методів мотивації. Кожен керівник організації розробляє свою, індивідуальну
схему для зацікавлення підлеглих співробітників.
Духовний стан колективу завжди має перебувати в стрімкому русі вперед.
Треба організовувати цікаві заходи, свята для того, щоб колектив жив
піднесеною ідеєю. Людина безмежна у своїх прагненнях, і що вищим стає
рівень її домагання, то глибше відчуває вона невдоволення досягнутим. У
цьому почутті закладено той стимул, що виражається крихітним, але який
відкриває перед людиною розуміння того, що “треба”, “важко” і “добре” – з
одного кореня.
Немає єдиного правила чи способу мотивації персоналу, але існують
принципи розробки особистих ефективних методів.
Популярні методики з цього питання розроблені на базі теорій: теорія
Герцберга, теорія Тейлора, теорія Мак Клеланда , теорія Маслоу.
Герцберг пропонує використовувати зовнішні та внутрішні методи
підвищення

результативності

роботи

підприємства.

Зовнішні

методи

передбачують створення комфортних умов праці, а внутрішні – виникнення у
підлеглих задоволення від роботи в організації.
Тейлор радить використовувати для стимулювання підлеглих їх інстинкти
і бажання задовільнити потреби. Він пропонує використовувати такі методи:
– оплату в залежності від зробленого або затраченого часу;
– тиск;
– мінімальні норми;
– чіткі правила використання функціональних обов’язків.
Мак Клеланд висуває теорію про види бажань людини:
– влада;
– успішність;
– належність до певної раси.
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Якщо уявно розділити співробітників по цих трьох категоріях, легко
можна знати знайти підхід до кожного.
Маслоу пропонує подивитись на роботу як на можливість персоналу
задовільнити свої потреби. Він пропонує:
1. Фізіологічні потреби: харчування, вода. Все, що потрібно для
виживання;
2. Безпека: почуття захищеності необхідне для підтримки належного рівня
життя;
3. Любов: бажання подобатись колегам;
4. Визнання: людина хоче мати належний статус в колективі і в
суспільстві;
5. Самовдосконалення.
Не дивлячись на існування перерахованих, прекрасно розроблених схем
мотивації персоналу багато керівників зустрічаються з деякими труднощами.
Організація не може існувати без головного ресурсу – людей, які мають
власні цілі та потреби. Кожна людина має свій унікальний трудовий потенціал,
який і становить предмет інтересу сучасних керівників. Але на діючих
підприємствах України здебільшого складається ситуація, за якої через різні
причини

працівник

не

хоче

або

не

має

можливості

максимально

використовувати свої знання, реалізовувати здібності, вміння, навички. Варто
зазначити, що головною умовою задоволення потреб і досягнення цілей, в тому
числі організаційних, є бажання персоналу працювати з повною віддачею і
мати для цього належні умови. Якщо перша умова залежить від самого
працівника і характеризує його мотиваційний потенціал, то друга – від
здатності керівника управляти даним мотиваційним потенціалом.
Мотиваційний потенціал слід розуміти як частину трудового потенціалу,
яка характеризує готовність працівника до максимальної трудової віддачі.
Управління

мотиваційним потенціалом – це складний процес, який можна

розглядати як сукупність управлінських процедур, спрямованих на створення
умов і сприятливого середовища для реалізації та розвитку працівником свого
трудового потенціалу з метою досягнення певних цілей [2, с. 128].
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Управління мотиваційним потенціалом включає: вплив на «бажання»
працювати – стимулювання праці; вплив на «можливість» працювати:
поміркований якісний підбір і розстановка кадрів; чіткий розподіл і
регламентація функцій, прав, обов’язків і відповідальності; створення
сприятливих умов праці та соціально-психологічного клімату, атмосфери
довіри,

взаємодопомоги;

створення

умов

для

безперервного

розвитку

персоналу; застосування ефективних методів оцінювання та ін.
В останні роки керівники організацій для покращення роботи персоналу
застосовують нові спроби стимулювання, звертають увагу на мотивацію і
вигляді грошових бонусів і високих зарплат, а особливо на нематеріальні
способи та морально-психологічні заходи.
Стимулювання – це метод впливу на працівника з метою задоволення
деяких потреб. Ці методи націлені на розкриття можливостей працівника, на
покращення працездатності.
Сучасному

керівнику

потрібно

грамотно

підходити

до

питання

стимулювання підлеглих, щоб досягти високих показників функціонування
організації.
Умовно систему мотивації поділяють на дві форми: матеріальну і
нематеріальну.
1.Мотивація дає результати, коли підлеглі відчувають, що вкладають сили,
розум в результати роботи, що мають заслужений статус.
2. Неочікувані, непередбачувані та нерегулярні заохочення мотивують
краще, ніж прогнозовані , коли вони є ніби частиною заробітної плати.
3. Позитивне підкріплення дає більше результатів ніж негативне.
4. Підкріплення повинно бути вчасним, тому що тільки тоді співробітник
усвідомлює, що його неординарні заслуги не тільки помітні, а й заслуговують
винагороду.
5. Важливо дати співробітнику відчути себе впевнено. Успіх веде за собою
успіх.
6. Як правило, великі винагороди рідко кому дістаються і визивають
заздрість, а невеликі і часті – задоволення.
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7. Додаткові виплати до зарплати для мотивації здорового способу життя
співробітників. Це винагороди за відказ від куріння, за заняття спортом, тим,
хто не пропускає жодного робочого дня [1, с. 66].
Нематеріальна мотивація співробітників:
1. Типовими є такі стимули:
– підвищення посади;
– визнання;
– краще місце за столом під час наради;
– усна подяка керівника в присутності колег;
– виплата медичних послуг;
– гарантія збереження місця роботи;
– купівля житла;
– оплата ремонту власного автомобіля.
2. Соціальна політика організації – дуже важливий фактор економічного
стимулювання. Ця складова частина управління персоналом пов’язана з
наданням співробітникам додаткових послуг і виплат соціального характеру.
3. Матеріальна негрошова форма: користування будинками відпочинку,
дитячими таборами, покращення умов праці, безкоштовний інтернет та інше.
4. Винагорода, пов’язана з високою оцінкою статусу співробітника,
запрошення співробітника як лектора, радника, доброзичливе відношення до
проблеми співробітників і формування у них почуття захищеності, інтеграція
співробітників в колективі, створення однієї команди.
5. Персональна публічна похвала. Якщо спеціаліст виконав важливу
справу добре, затратив силу, енергію, знання, то його необхідно своєчасно
похвалити, наголосити, що робота має цінність.
6. Чудовий спосіб підтримувати здорову конкуренцію в колективі – це
ігрові засоби нематеріальної мотивації персоналу. Це можуть бути змагання за
звання кращого співробітника місяця, конкурси, квести.
7. Навчання, підвищення кваліфікації. Навчання співробітників – важливий
нематеріальний засіб мотивації

співробітників. Такий метод може стати

головним фактором мотивації і підвищення працездатності.
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8. Привітання зі знаменними датами. Особисті привітання можуть
створювати емоційний зв’язок між співробітниками і організацією.
9. Комфорт і атмосфера в організації. Затишні кімнати відпочинку,
різноманітні зони, тренажерні зали, кафе на території організації повністю
задовольняють співробітників в їжі, спорті, спілкуванні.
10. Особистий режим роботи – це нестандартна мотивація, яка підштовхує
співробітника виконувати роботу швидше і якісно, щоб отримати більше
вільного часу.
11. Додаткові вихідні дні. За відмінно виконану роботу співробітнику
можна подарувати додатковий вихідний день зі збереженням зарплати.
12. Свобода дій. Потрібно враховувати індивідуальні особливості
підлеглих і дозволяти їм іноді відходити від звичайного трудового процесу [3,
с. 12].
Морально-психологічні методи допомагають професійному розвитку
працівника і підвищенню його працездатності. До них відносяться:
‒ соціальна діагностика персоналу;
‒ проведення тренінгів та змагань;
– створення особливої атмосфери. Це кольорове оформлення кабінетів,
музика в приміщені для релакса.
Дослідження трудової мотивації населення, зокрема його ставлення до
проблеми зайнятості, в якій чітко відображається соціально – економічний стан
суспільства в цілому, є надзвичайно актуальним у період сьогодення, оскільки
за специфічних умов радикальних ринкових перетворень різко змінюються
об’єктивні

характеристики

самої

зайнятості,

ускладняються

процеси

працевлаштування тощо. Крім того, різноманітні «аномалії» суспільнополітичного та господарського життя, кризові явища, що є наслідком
ускладнень і невдач трансформаційних процесів, завжди призводять до
розбалансування звичних ціннісних орієнтирів, руйнівно впливають на трудову
мотивацію.
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Якщо провести поглиблений аналіз різних методів мотивації персоналу, то
все ж таки основним є додаткова заробітна плата за хорошу працю. В світі
основна зарплата визначається виконаною роботою за тарифною ставкою, а
додаткова – є заохочуванням за досягнуті позитивні результати, яких домігся
працівник і це покращало загальний результат виробництва.
Звичайно, я погоджуюсь з теорією Маслоу, що висока зарплата та інші
фінансові заохочення закривають тільки тимчасові потреби людини і грошова
мотивація має лише тимчасовий ефект.
Щоб система стимулювання персоналу працювала злагоджено, необхідно
завжди залучати ефективні способи нематеріальної мотивації співробітників.
Саме вони – вищий рівень сучасних потреб людини.
Турбота про здоровий мікроклімат в колективі, створення комфортних
умов праці і високих соціальних стимулів – найважливіша справа керівництва.
Із всього сказаного, можна зрозуміти, що методи мотивації і стимулювання
персоналу організації дуже різні. Якщо вміло їх використовувати, тоді вони
зацікавлять співробітників і ті не будуть байдужими до своєї організації. Кожен
керівник може вибрати ті методи, які є найбільш ефективними і доцільними для
їх організації. Саме цьому слід приділяти найбільшу увагу, щоб люди
натхненно працювали, примножували багатство своєї Батьківщини.
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Розглянуто

сутність

системи

управління

якістю

послуг

готельно-

ресторанного господарства. Проаналізовано засоби контролю та методи
підвищення якості послуг, які використовуються у практиці вітчизняних
підприємств. Також розглянуто фактори, що впливають на культуру і якість
обслуговування,

проаналізовано

особливості

формування

культури

і

культурного обслуговування у готельно-ресторанному бізнесі, а також
визначено дієвий і ефективний спосіб створення культури обслуговування.
Ключові слова: мовний етикет, культура обслуговування, показники якості,
якість послуг, культура поведінки.
На сьогоднішній день галузь гостинності набуває швидкого темпу
розвитку. Якість обслуговування - невід’ємна складова ефективної роботи
готелів і ресторанів, завдяки хорошому обслуговуванню можна втримати
споживача. Високу якість обслуговування споживача забезпечує колективне
зусилля. Культура поведінки співробітників господарства містить зовнішні і
внутрішні складові культури, а саме: правила стосунків і звертання, правильно
виражати свої думки, дотримуватись мовного етикету. Ввічливість говорить
про культуру людини, її відношення до своєї роботи і колективу. Для
працівників сфери обслуговування варто пам’ятати про повагу до людини.
Окремі компоненти культури та якості обслуговування слід реалізувати так,
щоб, з одного боку, задовольнити економічні інтереси готельно-ресторанного
комплексу, а з іншого боку, врахувати соціальні запити зацікавлених сторін.
Метою є дослідження та виокремлення методів покращення якості послуг
готельно-ресторанного господарства відповідно до міжнародних вимог і
стандартів. Адже забезпечити позитивний імідж та високий конкурентний
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статус вітчизняних підприємств можна лише за умови оптимального
співвідношення «ціна-якість» продуктів праці. Це є визначальним у сучасних
умовах функціонування та розвитку готельно-ресторанного господарства.
Дослідженню проблем функціонування та розвитку готельно-ресторанного
бізнесу

України

були

присвячені

роботи

вітчизняних

фахівців:

А. В. Дубодєдова, Й. М. Голик, О. Л. Ремеслова, І. В. Щоголєва,
В. В. Окрепилов, А. В. Вакуленко, Д. І. Чернявський, Л. В. Мінкевич,
Д. В. Рудаков, Д. Боуен, Л. Г. Агафонова, Л. В. Чорненька, М. П. Мальська,
М. І. Кабушкін, Г. А. Бондаренко, О. С. Кусков, Л. Г. Лук’янова та інших.
Незважаючи на те, що різним аспектам розвитку та управління у сфері
готельно–ресторанного господарства присвячено немало наукових праць, разом
з тим, у теорії та практиці управління, особливо в Україні, залишається багато
проблемних і малодосліджених питань.
Існує багато різних підходів до розуміння поняття «якість послуги».
Частіше всього зустрічається визначення,яке подане у ДСТУ ISO 9000-2001
«Системи управління якістю. Основні положення і словник» [1]. Дивлячись на
результати міжнародних досліджень та наведені аргументи можна вважати, що
формування культури та якості обслуговування у готельно - ресторанному
комплексі доцільно здійснювати крізь призму двох систем, а саме TQM і CSR.
Великий вклад у розвиток загального поняття управління якістю (TQM-Total
Quality Management) внесли американські вчені Є.Демінгу і Дж.Джурану.
Розроблена ними філософія якості є основоположником теорії TQM.
Основні елементи TQM:
- звернення уваги на вимоги і побажання споживачів;
- кожен має докласти зусилля, щоб задовольнити потребу споживача;
- постійно і безперервно покращувати якість обслуговування;
- базування рішень на фактах,і ні в якому разі не на інтуїції або досвіді
працівників;
фокусування уваги на процесах,які розглядаються в системі досягнення цілей зробити максимально цінний продукт для споживача та мінімізувати його
вартість.
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Культура обслуговування – це поняття про рівень фізичного та
психологічного комфорту. На його формування впливають деякі фактори:
науково - технічний прогрес у господарстві, структура господарства,
управління персоналом та ін.. З метою підвищення якості і культури
обслуговування споживачів підприємство повинно дотримуватись не тільки
високого рівня комфорту, але й мати широкий вибір послуг. Сервіс готелів і
ресторанів має працювати не за принципом попиту, а за принципом пропозиції.
Асортимент запропонованих послуг повинен постійно розширюватись.
До комплексного поняття «культура обслуговування» входять такі
складові:
- безпека клієнта та екологічність під час обслуговування;
- гармонійність екстер’єру та інтер’єру,створення комфортних умов
обслуговування;
- наявність необхідного столового посуду,приладдя і білизни;
- знання психологічних аспектів особистості та процесу обслуговування;
- знання та дотримання співробітниками етичних норм обслуговування;
- знання та дотримання правил, порядку і черговості обслуговування
гостей;
- знання спеціальних правил щодо пропозиції різних страв і напоїв, а
також технічних навичок і прийомів їхньої подачі;
- знання правил сервісного столу.[2].
Постійне покращення якості обслуговування є одним із головних
елементів успіху підприємства. На сьогоднішній день часто використовують
контроль якості обслуговування клієнтів. Це може бути:
- дзвінок клієнту по телефону;
- анкетування;
- інтернет оцінка;
- телефон гарячої лінії;
- таємній клієнт(запрошується кваліфікований працівник,який проводить
перевірку на дотримання норм і стандартів обслуговування а також перевіряє
якість продукції) [3].
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Кожне підприємство готельно-ресторанної сфери повинно гарантувати
клієнтам чистоту, гігієну, чітке обслуговування, особисту безпеку та безпеку
майна клієнтів. На рисунку 1 зображено цикл управління взаємовідносинами
якісного агентства зі споживачами.

Рисунок 1 – Цикл управління взаємовідносинами зі споживачами [4]
Культурне обслуговування – це вміння задовольнити потреби клієнтів.
Самий дієвий і ефективний спосіб створення культури обслуговування полягає
в тому, щоб встановити стандарти обслуговування, навчити персонал,
контролювати постійне виконання стандартів обслуговування. У зв’язку з цим,
готелі і ресторани які успішно працюють, приділяють велику увагу не тільки
гостям, але і співробітникам. Працівники сфери обслуговування повинні
розуміти, що гостинність – це якість наданих послуг, що базується на рівні
персоналу, рівень його професіоналізму має великий вплив на кінцевий
результат роботи закладу. Професіоналізм та рівень внутрішньої культури
працівника, його культура поведінки, манери та додержання етикету, слід
вважати повним визначенням поняття професійна культура. Підхід
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до

обслуговування споживачів містить в собі п’ять основних принципів: аналіз
ситуації з позиції клієнта з урахуванням його точки зору, ввічливість
персоналу,

що

відповідають

правилам

етикету,

у

клієнта

відчуття

психологічного комфорту, вияв поваги, принцип справедливості у всьому. На
сьогоднішній день, багато людей, культуру обслуговування розуміють у
вузькому змісті, як сукупність правил ввічливості(етики поведінки). Але дане
поняття потрібно розглядати значно ширше.
У сфері обслуговування велике значення має увага і пам’ять. Під час
обслуговування клієнтів(зустріч гостей, прийняття замовлення, здійснення
розрахунку)потрібна постійна концентрація уваги. Задоволений клієнт дає
хороші відгуки серед оточуючих про якість обслуговування. В середньому один
задоволений гість повідомляє п’ятьом іншим, у той же час незадоволений гість
розповідає про недоліки десятьом і більше людей. Щоб вирівняти позитивне і
негативне враження, необхідно, «щоб не менше двох клієнтів були задоволені
рівнем обслуговування на кожного, хто залишився незадоволений»[5].
З погляду Дж. Харінгтона, - «Якість – це задоволення очікувань споживача
за ціну, яку він собі може дозволити, коли у нього виникла потреба. Висока
якість- підвищення очікувань споживача за більш низьку ціну, ніж він чекає».
Існує описана модель сприйняття споживачем якості послуг:
- базова якість;
- очікувана якість;
- бажана якість[5].
Базова якість – це сукупність тих послуг, наявність яких споживач вважає
обов’язковим. Сподіваючись отримати деякі послуги(наявність чистої білизни,
щоденне прибирання та ін..),споживач не вважає за потрібне говорити про них.
Щоб забезпечити базову якість підприємство повинно докладати зусилля і
витрати.
Очікувана

якість

–

це

сукупність

технічних

і

функціональних

характеристик послуги. Прикладом очікуваної якості може бути цілодобове
обслуговування або щоденна доставка свіжої преси.
224

Бажана якість – це ті запропоновані послуги на які споживач міг тільки
сподіватись. Реалізація таких послуг,як правило, є результатом добре
продуманої комбінації різноманітних технологій і глибоко знання виробником,
чого прагне клієнт і як він буде цим користуватись.
Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що управління якістю послуг –
складний процес, який охоплює організаційний, економічний, соціальний
напрями діяльності готельно-ресторанного підприємства. За системним
підходом управління якістю готельно-ресторанних послуг – це сукупність
взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і функцій управління,
орієнтованих на розроблення та задоволення вимог до якості та зниження
витрат на нього. В такий спосіб управління якістю готельно-ресторанних
послуг означає забезпечення оптимального співвідношення його складових.
При цьому зусилля спрямовуються на досягнення пріоритетних цілей, серед
яких – підвищення рівня якості, зниження операційних витрат, забезпечення
оперативності

обслуговування,

отримання

оптимального

прибутку.

З

урахуванням останнього готелі починають розглядати питання прибутковості
діяльності з позицій якості, конкурентоспроможності, ціни, тобто реального
стану ринку послуг готельно-ресторанного господарства [3].
Формування якості та культури в готельно – ресторанному підприємстві
передбачає злагоджену роботу персоналу,що спрямована на забезпечення
комфорту гостей, їх задоволення від проживання, харчування, розваг та інших
організованих заходів. Причинами формування високої культури та якості
обслуговування є належний рівень організаційної культури, а також відмінна
якість продукції та послуг. У сучасному бізнесі жорстку конкуренцію
витримують

лише ті готелі і ресторани, які можуть запропонувати своїм

клієнтам високоякісне обслуговування, а це неможливо без професійно
підготовленого персоналу. У

готельно – ресторанному менеджменті часто

використовуються такі системи, як TQM і CSR. Працівники постійно будуть
шукати шляхи удосконалення задоволення потреб гостя.
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ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В статті проведено теоретичну характеристику системи діагностики
підприємства за умови дослідження методів управління конкурентними
перевагами на ринку. Теоретичні акценти визначено що, конкурентні переваги
є відносним поняттям, що визначається порівняно з конкурентом, який займає
певну позицію на ринку або в сегменті ринку.
Ключові слова: діагностика, конкуренція, ринок, система конкурентних
переваг, методи управління, система менеджменту.
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Однією

з

базових

конкурентоспроможність

категорій
країни,

теорії
регіону,

конкуренції,
суб'єкта

що

визначає

господарювання,

підприємства та є основою її забезпечення, є конкурентні переваги. У
загальному розумінні конкурентна перевага – це ті характеристики або
властивості, які створюють для суб'єктів господарювання певну перевагу над
своїми прямими конкурентами.
В сучасних умовах розвитку світової економічної системи, процеси
інтеграції та глобалізації спричинили взаємопроникнення та тісну співпрацю
господарських систем країн, що інтегруються. В цьому можна розрізнити два
моменти. По-перше, це дає поштовх для розвитку країн із більш відсталою
економікою, а по-друге, економічна криза не бачить кордонів і тому
розповсюджується так само швидко.
Для економіки України, яка зараз переживає досить складний період,
пов'язаний із подоланням наслідків кризи, вихід з такої ситуації може підказати
зовнішня підтримка більш розвинених країн, або ж розвиток власних
потужностей

та

конкурентоспроможності

через

формування

стійких

конкурентних переваг.
Вивченню теорії формування конкурентних переваг належить значна
частина економіки підприємництва та маркетингу. Вивченням таких факторів
успіху у різні відрізки часу займалися такі провідні вітчизняні та західні вчені –
економісти: П. Забєлін, Н. Моісєєва, А. Войчак, Р. Камишніков, М. Портер,
Б. Карлофф, Р. Фатхутдінов, А. Шегда, А. Сміт, Д. Рікардо, Хекшер, Б. Олін,
П. Самуельсон, В. Баранчеєв та інші.
Цінність конкурентних переваг на ринку не є сталою величиною, оскільки
розвиток конкуренції знаходиться у постійній динаміці. Основним завданням
підприємств є утримання вже існуючих конкурентних переваг та формуванням
нових. Цей сегмент потребує подальшого вивчення та досліджень.
Під конкурентною перевагою слід розуміти позитивні відмінності суб'єктів
господарювання від конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності, які
забезпечують

підвищення

соціально-економічної
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ефективності

в

короткотерміновому періоді й виживання в довготерміновому за рахунок
постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього
оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються.
Зовнішній аспект забезпечення конкурентних переваг: ринкові фактори
успіху. Сучасні швейцарські та німецькі економісти, які багато уваги
приділяють розробці концепції факторів успіху підприємства, поділяють всі
реалізовані певною фірмою ключові фактори успіху на дві групи: стратегічні
фактори успіху та ключові компетенції.
Перша група – стратегічні фактори успіху - включає реалізовані фактори
успіху, які мають ринкове походження і безпосередньо сприймаються клієнтом.
З цього визначення можна побачити, що слово «стратегічні» не відповідає тому
змісту, який вкладають ці автори у наведене поняття. Тому більш коректним є
назвати першу групу чинників «ринковими» факторами успіху. Прикладами
ринкових факторів успіху можуть бути: якість продукції, додаткові послуги,
ціна, завдяки яким споживачі отримують для себе додаткову корисність.
Внутрішній

аспект

забезпечення

конкурентних

переваг:

ключові

компетенції. Друга група – ключові компетенції – являють собою сукупність
навичок і технологій, яка базується на явних та прихованих знаннях, забезпечує
формування цінностей у системі клієнта, є оригінальною по відношенню до
конкурентів і відкриває доступ до нових ринків. Їх складно імітувати та
передавати.
Ресурси фірми приймають форму ключових компетенцій, якщо відбір і
комбінація
конкурентів.

ресурсів
Ключові

здійснюється

краще,

компетенції

оригінальніше,

повинні

стабільно

швидше

за

забезпечувати

конкурентні переваги та ресурсну асиметрію відносно ринкових суперників.
Можливість відтворення конкурентами ключової компетенції веде до її
знецінення. Виділяють також наступні рівні компетенції:
1) окремих індивідів (професійні компетенції);
2) ролей, що виконують члени компанії в проектних й інших групах у
процесі господарської діяльності (рольові компетенції)
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3) здійснення певних функцій у процесі виробництва та реалізації
продукції (функціональні компетенції);
4) взаємопов’язаний набір навичок, здібностей та технологій, який
забезпечує унікальність підприємства у певній галузі чи сфері та може
застосовуватись у багатьох видах бізнесу (ключові компетенції).
Сутність конкурентних переваг більш повно проявляється через їх
властивості. Першою властивістю є їх порівняльний, відносний характер.
Конкурентні

переваги

не

є

властивостями

іманентними,

невід’ємно

притаманними конкретному об’єкту (підприємству, країні). Вони не витікають
з його внутрішньої природи, а виявляються лише за умов порівняння цього
об’єкта з іншими.
Таким чином, можна стверджувати, що конкурентні переваги підприємств
слід визначати шляхом порівняння найбільш суттєвих характеристик їх
діяльності.
Другою важливою властивістю конкурентних переваг є їх прив’язаність до
конкретних умов і причин (географічних, часових). Товар, який має перевагу за
ціною на одному географічному ринку, може не мати цієї переваги на іншому.
З іншого боку, товар, що зазнає комерційної поразки, через деякий час
може користатися успіхом внаслідок, наприклад, виходу з ринку головного
конкурента, стрибка інфляції, влучної рекламної кампанії тощо. З цього
випливає, що конкурентна перевага будь-якого економічного об’єкта не може
мати

універсального

характеру.

При

її

аналізі

потрібно

обов’язково

враховувати фактор прив’язки до реальних ринкових умов.
Іншою властивістю конкурентних переваг є їх підлеглість неоднозначному
впливу множини різнорідних чинників. Для досягнення конкурентної переваги
необхідні комплексні зусилля. Іноді й їх недостатньо внаслідок дії зовнішніх,
неконтрольованих чинників. Більше того, одні й ті ж фактори можуть як
посилювати, так і послаблювати конкурентні переваги.
Так, сучасна технологія сприяє створенню переваг щодо якості, проте
може погіршувати параметри собівартості виробів через високі витрати на її
придбання.
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Сфери формування та реалізації конкурентних переваг передбачає розгляд
двох концепцій: концепції «Ланцюгу створення вартості» та концепції
«Стратегічних зон господарювання», що застосовуються при формуванні та
реалізації

конкурентних

переваг

підприємства.

Конкурентні

переваги

підприємства за джерелами їх виникнення можна поділити на внутрішні і
зовнішні. Внутрішні – це характеристики внутрішніх аспектів діяльності
підприємства (рівень затрат, продуктивність праці, організація процесів,
система менеджменту тощо), які перевищують аналогічні характеристики
пріоритетних конкурентів.
Зовнішні конкурентні переваги – це ті, які базуються на спроможності
підприємства створити більш значимі цінності для споживачів його продукції,
що створює можливості більш повного задоволення їхніх потреб, зменшення
витрат чи підвищення ефективності їх діяльності. Зрозуміло, що базисом
загальної конкурентної переваги підприємства є переваги внутрішні, однак, це
всього лише потенціал досягнення підприємством своїх конкурентних позицій.
Саме

зовнішні

конкурентні

переваги

з

одного

боку, орієнтують

підприємство на розвиток та використання тих чи інших внутрішніх переваг, а з
другого – забезпечують йому стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують
на цілеспрямоване задоволення потреб конкретної групи споживачів. Можна
виділити наступні різновиди внутрішніх та зовнішніх конкурентних переваг
підприємства
Перелік конкурентних переваг підприємства потребує певних пояснень і
коментарів. Що стосується внутрішніх конкурентних переваг:
- виробничі – продуктивність праці, економність витрат, раціональність
експлуатації

основних

фондів,

забезпеченість

матеріально-технічними

ресурсами, бездефектність;
- технологічні

–

сучасність,

досконалість,

гнучкість

технологічних

процесів, використання досягнень науково-технічного прогресу;
- кваліфікаційні – професійність, майстерність, активність, творчість
персоналу, схильність до нововведень;
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- організаційні – сучасність, прогресивність, гнучкість, структурованість
наявної організаційної структури;
- управлінські
менеджменту,

–

ефективність

ефективність

і

управління

результативність
оборотними

діючої
засобами,

системи
якістю,

виробничими, закупівельними та збутовими процесами, дієвість системи
мотивування персоналу;
- інноваційні – системи і методи розробки та впровадження нових
технологій, продуктів, послуг, наявність і впровадження «ноу-хау»;
- спадкові – ринкова культура підприємства, традиції, історія розвитку;
- економічні – наявність джерел фінансування, платоспроможність,
ліквідність, прибутковість, рентабельність;
- географічні – розміщення, близькість до джерел матеріальних і людських
ресурсів, ринків збуту, транспортних шляхів та каналів розподілу.
До зовнішніх конкурентних переваг підприємства можна віднести
наступні:
- інформаційні – діючі на підприємстві системи збирання та обробки
даних, ступінь поінформованості підприємства про стан і тенденції розвитку
ринку, дію сил та умов навколишнього бізнес-середовища, поведінку
споживачів, конкурентів та інших господарюючих суб'єктів;
- конструктивні – технічні характеристики продукції, її дизайн, упаковка;
- якісні – рівень якості продукції за оцінками споживачів;
- поведінкові – ступінь поширення філософії маркетингу серед працівників
підприємства, націленість його діяльності на задоволення потреб споживачів
конкретних цільових ринків;
- кон'юнктурні – ринкові умови діяльності, конкурентне середовище
(кількість і поведінка конкурентів, гострота конкуренції);
- сервісні – рівень та якість послуг, що надаються підприємством;
- іміджеві – загальні уявлення споживачів про підприємство та його
товари, популярність;
- цінові – рівень ринкової влади підприємства та можливості зміни цін;
- збутові - портфель замовлень, прийоми та методи розподілу продукції;
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- комунікаційні – канали і способи розповсюдження інформації про
підприємство, наявність і використання зворотного зв'язку.
В умовах висококонкурентного середовища, велика увага приділяється
факторам успіху підприємства, зокрема ключовим і ринковим факторам успіху,
ключовим компетенціям, конкурентним перевагам.
Конкурентоспроможність підприємства є результатом реалізації його
конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління підприємством.
Для аналізу формування конкурентних переваг було вивчено їх джерела та
класифікацію конкурентних переваг з найважливішими критеріальними ознаки,
таким, як характер джерела, місце виникнення, характер динаміки, сфера
прояву тощо.
Стратегічний успіх підприємства досягається на основі ключових факторів
успіху (які однакові на ринку для всіх підприємств галузі), які формують
конкурентний потенціал підприємства. Конкурентний потенціал підприємства
може бути ринкового походження (ринкові фактори успіху) та ресурсного
походження (ключові компетенції), що у сукупності становлять конкурентні
переваги.
Ключові фактори успіху можуть бути класифіковані за різними ознаками:
за сферою застосування (загальні та специфічні); за джерелами походження
(ринкові,

ресурсні);

за

можливостями

реалізації

(інструментальні,

неінструментальні). У загальному розумінні конкурентна перевага – це ті
характеристики або властивості, які створюють для суб'єктів господарювання
певну перевагу над своїми прямими конкурентами. Тобто, конкурентні
переваги є відносним поняттям, що визначається порівняно з конкурентом,
який займає певну позицію на ринку або в сегменті ринку.
Протягом усього періоду дослідження конкуренції поняття «конкурентної
переваги» по-різному трактували вчені-економісти. Резюмуючи наведені
підходи до сутнісних характеристик конкурентних переваг можна надати таке
визначення цього поняття. Під конкурентною перевагою слід розуміти
позитивні відмінності суб'єктів господарювання від конкурентів в деяких або в
усіх видах діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної
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ефективності в короткотерміновому періоді й виживання в довготерміновому за
рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до
навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються.
Всі реалізовані певною фірмою ключові фактори успіху поділяють на дві
групи: стратегічні фактори успіху та ключові компетенції. Стратегічні фактори
успіху, або ринкові фактори успіху – це реалізовані фактори успіху, які мають
ринкове походження і безпосередньо сприймаються клієнтом (якість продукції,
додаткові послуги, ціна, завдяки яким споживачі отримують для себе додаткову
корисність). Ключові компетенції являють собою сукупність навичок і
технологій, яка базується на явних та прихованих знаннях, забезпечує
формування цінностей у системі клієнта, є оригінальною по відношенню до
конкурентів і відкриває доступ до нових ринків.
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ANALYSIS OF THE PREVIOUS EXPERIENCE
The article gives an overlook of some foreign management models and provides us
with the comparison of the previous state of the Ukrainian management system and
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the situation we have nowadays. As a result, we have defined some possible ways to
improve the Ukrainian management system.
Key words: management system, management functions, management models, socioeconomic situation, enterprise.
The actuality of the given paper is based on the increasingly confident position
of management in the industrial and social life of the world, and its essence is
determined by the functioning and formation of the management system. Apart from
this the topic was discussed by some other foreign and native researcher and
economists, like M. Leschenko, V. Radchenko, C. Mcmillan, M. York and many
others.
The aim of the topic is to reveal the main streams of management development
in different countries and by analysis of management in our country we will try to
work out some strategies of management improvement in Ukraine. Management as a
system is a set of interrelated and interdependent elements: functions, process,
structure, mechanism, subject and object [4, p.6]. That is, on the one hand, it is a
science based on objective laws, clear rules and technologies that help people to
understand the realities of the production process. On the other hand, management
defines the rules of conduct of human organizations which differ significantly from
each other habits, traditions, vital values, institutions, level of education, public
morals, etc.
Speaking about the concept of management in the Ukrainian society, it can be
noted that this concept should become the wheel that will trigger the national
economy in motion. First of all, it is necessary to master the skills of the management
system. In its turn, this will allow the manager to perform its functions more
effectively. Management functions are a kind of work to manage an enterprise. For
the first time, the functions of management were distinguished by A. Fayol in 1916,
they include predictions, organization, leadership, coordination, and control. This list
has a slightly different look today [2, p.22-23].
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Table 1 – Classification of management functions.
Management function

Feature

Setting goals

For determining the future state of the
enterprise

Development of strategies

For defining ways to achieve goals

Planning work

For determining the functions of performer

Work designing

For defining the functions of the performer

Work motivation

For targeted influence on employees

Work coordination

For coordinating efforts of performers

Accounting and evaluation

For measuring result and their analysis

Control

For comparing results with goals

Feedback

For adjusting of goals

In addition, to improve the management system in Ukraine, it is necessary to
develop a certain algorithm for achieving this goal: to accept the values, rules and
ethnic norms that are acceptable in a civilized society, to introduce world-wide
methods of socio-economic development, while preserving and using national moral
treasures that received through religion, historical culture, as well as the mastery of
modern management methods. It is this way that will enable the economy to become
active and productive. In order to identify further steps of socio-economic
development, the necessary stage is an analysis of the results of the introduction of
management models in the world's industrial infrastructure. [1, p. 45]
An important point for Ukraine is the assessment and analysis of the processes
taking place in the management sector, as significant changes are taking place in the
country's socio-economic system. New business conditions require new approaches
to manage the economic sector. Hence the need to break down those stereotypes of
thinking that have developed over a long period of time, as well as a survey of the
attitude of the population to work.
In order to improve the system of Ukrainian management, it is necessary to find
answers to the main issues according to the national economy today: 1) with the help
of which research and analysis to develop a phased approach to finding sources of
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competitive advantages of the national economy; 2) by which method to conduct indepth analysis and assess the cultural fund of Ukraine, with the rational use of its
capabilities, taking into account national constraints in developing strategic, tactical
and operational decisions on the functioning and development of the national
economy; 3) how to conduct the process of formation and development of the
multinational collective of organizations, its units in the country of origin and in the
countries of residence in order to maximize the use of personal potential of workers,
the capabilities of individual teams and cross-national effects from their interaction in
the country; 4) how to solve socio-psychological problems of the person himself, his
development, professionalism and competence; 5) how to positively influence the
development and effective use of various opportunities business services, and
especially in the areas of financial, technological and information services for
economic operations [1, p. 36-38].
Answers to these questions require a comprehensive study of the lifestyle of
Ukrainians, as well as their role in history over the past decades. For more than 70
years, Ukraine was part of the USSR, where work’s disrespect of the ruling elite as
the main factor of wealth and its carrier, the person, has led to virtually low pay for
this work and the development of the same attitude towards it. The consequence of
this was the indifferent attitude to the person who carries out work. Gradually, people
formed a clear understanding that the chances of honest work to earn decent living
conditions are very small (this trend, alas, still remains).
This attitude to work and distrust to the management system has already been
captured in the minds of the majority of the population, which led to low indicators of
socio-economic development, and political turmoil against the background of
economic led to the collapse of the Union. The Ukrainian mentality and the
"psychological imperative" have explored the nature of labor as the main factor of
wealth. Thus, the scholasticity and dogmaticness of the national social science have
found strong confirmation precisely in ignoring the doctrine of the dual nature of
labor and the formation on this basis of a mechanism for the organization of
expedient labor activities of personnel on social objects. [3, p. 288]
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The planned system of management of Soviet socialism could not be useful for
concrete work of government officials, and abstract work - rational, as well as for the
vast majority of enterprises of the economic basis of the country. The planned
economy failed to formulate in Ukrainian management science the rules of accuracy,
punctuality, ability to manage its time and time subordinates, as well as create
mechanisms for counteracting subjective aversion, spontaneity, companies in the
country, which became the main cause of the crisis management. [4, p. 46] In the
same period, unlike the USSR, the leading developed countries of the world
identified management as a separate science, understanding the scale of its
application in various spheres of human activity. Therefore, management, the object
of which is exclusively the work of an individual and a team, and the subject - the
organization of appropriate work, became the main source - an instrument of wealth
of economically developed countries. [1, p. 24]
With the development of market relations in the economy of independent
Ukraine, the management system is given considerable attention. In forming the
model of management of post-Soviet countries, there was a need to create a national
management system based on analysis of the most successful management models in
order to borrow the most suitable forms for the Ukrainian economy. Among the
world's governing models, the American model (Anglo-American) is most popular,
which was formed in the late 19th century. Today, in most countries, the process of
creative reflection and adaptation of American management to national
characteristics is taking place, on this basis there are regional-national management
models. The American model is based on the rigorous organization of an
organization's management system with external democracy. It is based on a
machine-conveyor, electronically-formalized management system of the industrial
sector that can be useful to any economic system. The basis of the organizational
structure of the American corporation was the system of decentralized management
of the production process, the creation of more branched and complex organizational
structures.

237

For the Ukrainian model, we consider it necessary to borrow from the American
model of the formation of a rigid organization with the allocation of powers and
responsibilities of each level of the organizational system. In addition, it is essential
that workers' initial belief in the fact that the success of the economy depends on
various factors affecting economic activities. Therefore, it is necessary to formulate a
strategy for the development of the national economy, which should include the
continuous growth of economic indicators and the deepening of the specialization of
production, and the control of all sectors of the national economy will be of great
social significance.
The most effective in the world is the Japanese model, which is based on
collectivism, uses all the moral and psychological levers of influence on the person.
An important role is played by the upbringing of employees' sense of duty to the
team, which in the Japanese mentality is almost identical to a sense of shame when
taking a different position. In Japanese society there is a minimum stratification of
welfare, and this makes it possible to use the feeling of collectivism as effectively as
possible. Unlike the leading models, the Japanese model is characterized by its
orientation: the main subject of management in Japan are labor resources, and the
main goal of the organization - improving the efficiency of the enterprise mainly
through increased productivity of workers.
In European and American management, the main goal is to maximize profits,
that is, obtaining the most benefit with the least effort. From the history of the
development and implementation of the Japanese model it is known that it was
formed under the influence of four factors: 1) mastering foreign experience in the
field of management and organization of production, 2) the gradual storage of
national

traditions,

3)

features

of

the

Japanese

character:

hard

work,

restraint, diplomacy and perception of the new . 4) spiritual development of the
person. [2, p. 113]
The introduction of all these factors into the Ukrainian management system
would yield far greater results. All these positions are important for any economic
system: the introduction of the latest technologies into the industrial sector can lead to
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increased productivity and lower cost of production while maintaining the
competitiveness of Ukrainian goods and services. Each model of economy and
management is based on its own traditions of its people, on a specific resource base,
which is inherent only in this area. Therefore, the traditional principles of the
Japanese model are most suitable for the Ukrainian economy.
But the biggest indicators in social and economic development have been
achieved by Sweden, thanks to the programs of the Social-Democratic Party. The
Swedish model of management experts call the model "welfare state". It manifests
itself as a complex of socio-economic and political realities in the country with its
high standard of living and wide scale of social policy. The introduction of the stages
of social programs became possible only due to the constant economic growth and
well-considered policy of the country. [3, p. 289-290] Stability of Sweden is the
result of a well-considered policy of the country's government - full military
neutrality. The country does not participate in the hostilities of other countries, which
is not part of the international military blocs, which predetermined stability,
consistency and commitment in the implementation of socioeconomic policies, the
possibility of a constant increase in economic potential.
The essence of the "welfare state" model can be expressed in qualitative features
of socio-economic development: 1) the combination of private ownership of means of
production with a broad socialization of the spheres of consumption and distribution
of goods and services; 2) effective state system of ensuring high employment and
reliability of social guarantees; 3) a system of democratic methods that allows each
person to influence the resolution of all issues relating to his life, creating a kind of
psychological climate in the country, a sense of employee involvement in the goals of
the organization. [4, p. 45-46]
Sweden's economy is determined by a mixed character, which combines market
relations and state regulation, prevailing private property in the sphere of production
and public consumption. The main feature of Swedish management in comparison
with other models is that its government and trade unions actively influence the
relations between the state and the capital, on the level of wages and employment. In
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the Swedish policy, two dominant factors are identified: full employment and
equalization of profits, which determine the means of economic policy. An active
policy on a highly developed labor market and an exceptionally large public sector
(with this primarily refers to the scope of redistribution, and not state ownership) are
considered as the results of this policy. The effective functioning of local selfgovernment bodies determines the democratic principles of economic and social
development of production facilities, which practically does not exist in Ukraine. In
the national production sector there are strictly certain laws concerning labor
discipline, wage levels, etc., and these regulations do not depend on the participation
of communities and trade unions [4, p.55].
Thus, for the development of the Ukrainian management system it is desirable to
borrow from the Swedish model the mechanism of interaction between the state and
market sectors of the economy with the established tax level. The existence of an
economic system in a market economy without the power of trade unions is
extremely impossible, since freedom of business and the productive sector are an
important factor for economic activity in a market economy. In the absence of the
power of trade unions in Ukraine, the able-bodied population becomes defenseless
and powerless, which leads to a difficult production and political situation.
The main theses in improving the Ukrainian management system should be the
following: - in order to establish a natural market equilibrium, the state should not
interfere with free pricing, - state authorities should monitor the implementation of
antimonopoly legislation, - the state should not dictate to entrepreneurs what and how
to produce, but the obligation It has to protect domestic producers from foreign
competitors. - all freedoms should be economic in the context of economic freedom,
which can exist only in the presence of political freedom. Therefore, the most
effective management system can only develop in a democratic state with a liberal
market society. This will enable the introduction of social programs for the
population, which will also affect the citizen of this country. Thus, the better the
living and working conditions of people and their higher incomes, the better their
prosperity and financial position of the country is the main rule of the model of
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Ukrainian management. But this rule will only work if political stability and fair
distribution of budget funds and revenues are made.
Finally, the analysis of the existing foreign models of management provides an
opportunity to form an approximate national strategy for improving the Ukrainian
management system, the main idea of which is to achieve the welfare of the
population. The main principles proposed include the following:
1. Establish a clear organizational system in organizations with the appropriate
authority. In this case, constant control over the fulfillment of the tasks is necessary.
2. Preservation of national traditions and their introduction, if possible, into the
production process.
3. Granting freedom to the manufacturing sector in entrepreneurial and other
activities.
4. Active support from the state of development of small and medium business
as the main elements of a market economy.
5. Bring the legal basis of production and business into logically established and
economically sound norms and rules.
6. Creation of conditions for the introduction of social programs, which will
increase the welfare of the country's population, raise the country's rating and bring it
closer to European standards.
7. Psychological and material assistance to the population in difficult periods of
economic development.
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В даній статті досліджено сутність та особливості впровадження
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На сьогодні в Україні існує ціла низка проблем, пов’язаних з
конкурентоспроможністю вітчизняних товарів на світовому ринку товарів та
послуг, і разом з тим значне коло варіантів для поліпшення загрозливих
тенденцій останніх років. Дослідження перспективних способів одержання
конкурентних переваг є надзвичайно важливим у час економічних негараздів у
світі в цілому, та в Україні зокрема. Якщо економіки країн будуть
відновлюватися й розвиватися ще масштабніше, ніж до кризи, це дасть змогу
підприємствам вийти на якісно новий конкурентний рівень. Тому важливою
умовою

ефективної

господарювання

в

зовнішньоекономічної

інтернаціоналізованому

діяльності

ринковому

суб’єктів

середовищі

є

впровадження та застосування нових, більш ефективних методів управління та
аналізу міжнародної конкурентоспроможності, спрямованих на вдосконалення
форм ведення міжнародного бізнесу. Одним з таких методів є бенчмаркінг,
мета якого полягає в тому, щоб на основі дослідження визначити ймовірність
успіху діяльності підприємства на міжнародній арені.
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Тому доцільними видаються детальне вивчення, обґрунтування та
застосування

концепції

підприємствами

й

бенчмаркінгу

використання

його

вітчизняними
результатів

промисловими
для

підвищення

ефективності функціонування, здобуття конкурентних переваг, закріплення
позицій на ринках збуту.
Вагомий внесок у розвиток концепції та методології бенчмаркінгу
здійснили зарубіжні й вітчизняні вчені, зокрема: Р. Кемп, М. Спендоліні,
Г.Р. Райтер, Р. Рейдер, Р. Венетуччі, С. Кук, Г. Багієв, О. Михайлова,
Н. Козак, Л. Савицька, В. Сліпенький, Л. Місюра, А. Ашуєв, Н. Хананова,
О. Ареф’єва й інші.
У зарубіжній та вітчизняній теорії висвітлено питання, які розкривають
історичні етапи розвитку і значення бенчмаркінгу, обґрунтовано причини, що
спонукають підприємства виносити його на рівень менеджменту і маркетингу
[9, с. 195], розкривають зміст етапів бенчмаркінгового проекту [2, 8, 9, 10, 11].
Основний наголос зроблено на застосуванні конкурентного і стратегічного
бенчмаркінгу.
Проте цілком сформованої та адаптованої до українських умов
теоретичної бази бенчмаркінгу, яка б відображала реалії української
економіки, нині ще не існує. Крім того, відсутні практичні рекомендації щодо
застосування бенчмаркінгу промисловими підприємствами, які функціонують
на міжнародному ринку. Необхідність науково-практичних розробок із цієї
проблеми обумовили вибір теми статті.
Метою статті є обґрунтування необхідності та визначення переваг
використання

бенчмаркінгу

промисловими

підприємствами

України

у

зовнішньоекономічній діяльності.
В умовах дії ринкових важелів у конкурентній боротьбі перемагає лише
те підприємство, яке є конкурентоспроможним та використовує новітні
досягнення

науково-технічного

проводить

ретельні

прогресу,

маркетингові

впроваджує

дослідження,

що

нові

технології,

дозволяє

йому

орієнтуватися в запитах і потребах споживачів, отримувати ресурси, уникати
банкрутства.
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Сьогодні бенчмаркінговий підхід набув суттєвого поширення, що
дозволяє виділити типи бенчмаркінгу та визначити їх вплив на діяльність
промислового підприємства (табл. 1).
Таблиця 1 – Впровадження бенчмаркінгу в ЗЕД підприємства
Впровадження бенчмаркінгу у ЗЕД підприємства
Внутрішній бенчмаркінг Передбачає створення єдиного стандарту (системи) ефективної
діяльності (Business Excellence template) у межах самого
підприємства. Базується на аналізі кращих підходів до
удосконалення ЗЕД та визначенні і розробленні одного із
підходів, що що найбільше відповідатиме вимогам
корпоративної
культури
та
виробничого
потенціалу
підприємства.
Базується на порівняні методів
Зовнішній бенчмаркінг
Конкурентний
роботи (технологій, процесів, дій
тощо) з найбільш впливовим
конкурентом (конкрентами) на
зовнішньому ринку.
Передбачає
проведення
порівняльного
аналізу
підприємства
з
компаніями
світового класу, що працюють у
Загальний
тій
же
галузі
(виробляють
аналогічну
продукцію).
Визнається
доцільним
для
визначення
загального
стратегічного курсу розвитку
відповідного зовнішнього ринку.
Продуктовий
Концентрується на детальному вивченні продукції (товару),
бенчмаркінг
його властивостей для знаходження нових технічних
(технологічних) рішень, налагодження випуску аналогічної
продукції
на промисловому підприємстві.
Вивчення практики побудови бізнес-процесів (для процесного)
та окремих управлінських функцій, функціональних обов'язків
Процесний та
фахівців (для функціонального) провідних компаній, які не є
функціональний
прямими конкурентами для промислового підприємства
бенчмаркінг
на міжнародному ринку, але мають подібні процеси (функції).
Приєднання до однієї із всесвітніх бенчмаркінгових асоціацій,
наприклад до Всесвітньої мережі бенчмаркінгу (www.global
benchmarking.org), яка об'єднує 25000 компаній у 18 країнах
Спільний бечмаркінг
світу.
На сервері GBN надається можливість доступу до архіву
аналогів бізнесу чи процесів для визначення стандартів та
контрольних точок порівняння, пропонуються успішні приклади
застосування концепції бенчмаркінгу у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
Ефективніший

Консультативний
бенчмаркінг

Стратегічний

Операційний
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Зовнішньоекономічна діяльність промислового підприємства потребує
вдосконалення шляхом застосування таких сучасних маркетингових методів,
як бенчмаркінг (Benchmarking), який є порівняльним аналізом ефективності
організації на основі системи взаємопов’язаних показників, у тому числі
показників бізнес-процесів в сфері ЗЕД.
Існує думка, що бенчмаркінг – це зовнішній або конкурентний
порівняльний аналіз, добре відомий багатьом підприємцям. Це не зовсім так.
Хоча бенчмаркінг дійсно вийшов саме з цих напрямів аналітичної роботи, він
є більш деталізованою, формалізованою та упорядкованою функцією, що
суттєво розширює й поглиблює об’єкти та предмет дослідження, орієнтується
не на екстерналії (зовнішні параметри) об'єкта порівняння, а на методику та
технологію їх отримання.
Стратегічний бенчмаркінг у сфері ЗЕД є інструментом її стратегічного
планування для забезпечення цілеспрямованого й прибуткового розвитку
промислового підприємства.
Застосування бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування ЗЕД
забезпечує ефективність і достовірність такого планування (табл. 2). У процесі
розроблення стратегії важливим є погляд ззовні, оскільки він установлює
стратегічний напрям розвитку та сприяє розподілу обмежених ресурсів. Знання
про методи роботи кращих підприємств галузі та вимоги споживачів продукції,
отримані в процесі стратегічного бенчмаркінгу, є важливою інформацією,
необхідною

для

розвитку

промислового

підприємства

та

забезпечення

підвищення його конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.
Таблиця 2 – Переваги використання стратегічного бенчмаркінгу в ЗЕД
промислового підприємства
Переваги застосування стратегічного бенчмаркінгу в зовнішньоекономічній діяльності
підприємства
Вивчення
Визначення
Підприємство
успішних
стратегічної позиції
отримує відповідь на питання, що
стратегій
підприємства,
дозволяють сформулювати план його
підприємствстратегічних
подальших дій при здійсненні ЗЕД,
партнерів на
альтернатив,
забезпечити зростання міжнародної
зовнішньому
імплементованої
конкурентоспроможності на
ринку
стратегії ЗЕД
перспективу
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Преваги

використання

операційного

бенчмаркінгу

у

сфері

ЗЕД

промислового підприємства полягають у наступному (табл. 3).
Таблиця 3 – Переваги операційного бенчмаркінгу при здійсненні ЗЕД
Вплив операційного бенчмаркінгу на ЗЕД промислового підприємства
Пошук резервів підвищення ефективності

Підвищення конкурентоспроможності

здійснення окремих операцій і функцій у

підприємства

сфері ЗЕД

на зовнішньому ринку

Щоб промислове підприємство було успішним і почувало себе таким
серед суперників та жорсткості конкурентної боротьби на зовнішніх ринках,
підрозділи

повинні

піддаватися

конкуренції,

щоб

мати

можливість

підвищувати продуктивність праці. Отже, загальну мету для промислового
підприємства при використанні бенчмаркінгу у сфері ЗЕД можна визначити
таким чином (рис. 1).
Визначення загальної мети промислового підприємства
при впровадженні бенчмаркінгу у ЗЕД

«Постійне забезпечення виживання підприємства з
метою створення купівельної корисності експортної
продукції, що перевищує витрати на її виробництво»

Рисунок 1 – Загальна мета промислового підприємства при використанні
бенчмаркінгу у сфері ЗЕД
Бенчмаркінговий

підхід

може

бути

використаний

промисловим

підприємством як самостійно, так і із залученням консультантів.
У світовій практиці вважається, що найкращий результат застосування
бенчмаркінгу

досягається,

коли

підприємство

запрошує

команду

консультантів для здійснення або для супроводження проекту, реалізованого
працівниками підприємства. На основі отриманого відбувається створення і
підтримка системи безупинних поліпшень результативності міжнародного
бізнесу підприємства. Отже, використання консультативного бенчмаркінгу у
сфері зовнішньоекономічної діяльності для промислового підприємства
надасть ряд переваг (рис. 2).
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Бенчмаркінг
діяльності

як

концепція

промислового

вдосконалення

підприємства

тісно

зовнішньоекономічної

пов’язаний

з

багатьма

інструментами, що дозволяють поліпшувати окремі бізнес- процеси та стан
підприємства в цілому. Як показано в табл. 1, вибір інструментів, які
використовуються у взаємозв’язку з бенчмаркінгом, залежить від того, що є
основою для порівняння і як буде використовуватися бенчмаркінг на
промисловому підприємстві.
Переваги консультативного бенчмаркінгу для промислового
підприємства

Використання для отримання потрібної інформації у
сфері ЗЕД контактної консультаційної служби

Рисунок 2 – Переваги консультативного бенчмаркінгу для
промислового підприємств
Підхід

загального

управління

якістю

(TQM)

використовується

у

процесному бенчмаркінгу і спрямований на постійне вдосконалення діяльності
підприємства. Реінжиніринг також застосовують у процесному бенчмаркінгу.
Він передбачає переоцінку діяльності власного підприємства й упровадження
змін на основі здійсненого оцінювання. Детальне та послідовне порівняння
методів і показників діяльності використовується у бенчмаркінгу результатів
діяльності, метою якого є безперервне вдосконалення. Оцінювання проекту
здійснюється у межах бенчмаркінгу результатів діяльності й передбачає
надання всебічної оцінки певного комплексу заходів організації.
Таблиця 4 – Інструменти вдосконалення, що мають взаємозв’язок із
впровадженням бенчмаркінгу на промисловому підприємстві
Що порівнюється
Процеси

Як буде використовуватися бенчмаркінг у сфері ЗЕД
промислового підприємства
Для безперервного вдосконалення ЗЕД

Для оцінювання ЗЕД

Загальне управління якістю (TQM)

Реінжиніринг

Результати діяльності Порівняння показників і методів діяльності
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Оцінка проекту

Слід зазначити, що бенчмаркінг – це послідовний і чітко структурований
процес.

Така

структурованість

та

послідовність

досягається

шляхом

розроблення поетапної моделі, в основі якої лежить цикл Демінга, що містить
чотири складові:
1) планування (plan);
2) реалізацію плану (do);
3) перевірку або коригування плану (check);
4) розроблення подальших дій (act).
Тобто бенчмаркінг для промислового підприємства – це не окремий
одноразовий проект, а стратегія послідовного поліпшення ЗЕД і безперервний
процес управління змінами. Започаткувавши одного разу бенчмаркінгову
діяльність, промислове підприємство повинно продовжувати порівнювати
себе з «найкращою практикою» з метою постійного вдосконалення та
розвитку.
Чимало компаній роками застосовують бенчмаркінг у щоденній
менеджерській практиці й отримують вражаючі результати.
Таким чином, використання бенчмаркінгу у сфері ЗЕД для промислового
підприємства є одним із засобів, за допомогою якого підприємство
залишатиметься конкурентоспроможним на міжнародному ринку.
Особливо

слід

зовнішньоекономічній
підприємстві

відзначити,

що

діяльності

надасть

сформувати

власну

використання

команду

бенчмаркінгу

в

можливість

промисловому

внутрішніх

консультантів,

напрацювати досвід проведення організаційних змін і, таким чином, створити
базу

для

подальшого

вдосконалення

організації

й

управління

зовнішньоекономічною діяльністю, розраховуючи на власні сили.
Отже, використання бенчмаркінгу у сфері ЗЕД для промислового
підприємства є необхідним з метою виживання у сьогоднішніх складних
умовах господарювання.
Бенчмаркінг є актуальним інструментом, особливо у ситуації, коли
необхідно переглянути внутрішню ефективність діяльності підприємства та
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визначити нові пріоритети діяльності. Зіставлення показників ефективності
дозволяє зрозуміти вразливі й раціональні сторони діяльності підприємства
порівняно з конкурентами і світовими лідерами в аналогічній сфері діяльності.
Це дозволяє знайти незаповнені ринкові ніші, вийти на ймовірних партнерів з
виробничо - технічної кооперації та з’ясувати переваги злиття компаній.
Бенчмаркінговий

аналіз

може

призвести

до

зростання

прибутковості

підприємництва з високою економічною ефективністю, створення засад
добросовісної конкуренції та задоволення потреб покупців. Тому впровадження
бенчмаркінгу в практичну діяльність українських промислових підприємств є
гарантією зміцнення їх конкурентних позицій як на вітчизняному ринку, так і
умовою повноцінного та ефективного входження у світовий економічний
простір.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПОТРЕБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД
Базуючись на прикладах споживчих і промислових ринків науковці визначають
основні напрями маркетингового забезпечення реалізації зовнішньоекономічної
діяльності підприємств та організацій при виході на зарубіжні ринки:
забезпечення необхідної системи «ціна-якість», створення інтегрованої
системи

комунікаційних

відносин

із

ринком,

впровадження

концепції

партнерського маркетингу із усіма учасниками ринку, а також формування
системи корпоративної культури та системи менеджменту. Дослідники
займаються вивченням маркетингових проблем на базі аналізу визначених
економічних ситуацій у межах різних галузей промисловості України.
Ключові слова: споживчий та промисловий ринок; зовнішньоекономічна
діяльність, система «ціна-якість», партнерський маркетинг, європейський
ринок.
Здійснення виходу на зарубіжні ринки підприємств в умовах сповільнення
темпів економічного зростання та значного зниження платоспроможності
споживачів внутрішнього ринку вважається досить актуальним питанням.
Поряд із цим, недостатній запас фінансових засобів, незадовільний стан
основних засобів, нездатність товарів у повній мірі відповідати міжнародним
стандартам та застаріле устаткування виступають базовими перешкодами до
виходу підприємств будь-якої сфери на закордонні ринки. Також важливою
рисою збутової політики підприємств слід відносити територіальну близькість
країн-партнерів. Саме тому для забезпечення успішного виходу підприємств на
закордонні ринки та реалізації ефективної політики стимулювання збуту
необхідно досить довго

працювати і детально розвивати кожний елемент

системи «4P».
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Питання особливостей трактувань збутової політики, її елементів, типів
збутової політики, а також проблем і потреб реалізації відображені у наукових
працях Лепьохіна О. В., Шереметинської О. В., Дорошкевича А. О., Ключника
А. В., Біловодської А. А. тощо. Компанія, що прийняла рішення про здійснення
виходу на закордонний ринок, має врахувати наявність безлічі обмежень та
бар`єрів міжнародної торгівлі. До таких факторів належать митні тарифи,
валютний контроль держави, нетарифні бар`єри та культурні особливості
країни збуту продукції. Саме тому, враховуючи усі вищеперераховані умови,
підприємство має підходити до розробки системи збуту та стимулювання збуту
досить прискіпливо, приділяти увагу кожній деталі задля успішної реалізації
продукції.
Стаття передбачає наявність цілей:
 дослідження теоретичних аспектів стимулювання збуту (сутності понять,
різновиди, складові елементи системи збуту);
 визначення конкурентних ознак міжнародних ринків;
 визначення

проблем

маркетингових

комунікацій

з

партнерами

закордонних ринків;
 застосування концепції партнерського маркетингу під час стимулювання
збуту;
 визначення проблем та потреб як вимог (необхідних удосконалень задля
вирішення проблем).
Перш за все варто чітко розібратися у сутності питання збуту. Існує досить
чимало підходів до розгляду сутності поняття збутова політика. На думку
Рожко В. І. збутова політика – діяльність щодо фізичного та комерційного
розподілу товарів, а також визначення стратегії формування маркетингової
стратегії розподілу. З іншого боку Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. М.
дотримуються поглядів, що збутова політика – поведінкова філософія чи
загальні принципи діяльності, які приймає компанія для побудови каналів
розподілу, а також переміщення товарів у просторі й часі. За поглядами Годіна
О. М. збутова політика – організація поетапного процесу руху товарів від
підприємства та збутової точки.
251

Таким чином, можна сформулювати комплекс відносин, яких стосується
збутова політика: операції із фізичного переміщення товарів, виробничі
операції (здійснення укладання угод зі споживачами, сортування, пакування, а
також складування продукції), задоволення потреб споживачів, орієнтація на
цілі підприємства, розроблення маркетингових стратегій, заходи із формування
асортименту продукції і попиту на неї, заходи із ціноутворення, заходи із
проведення обслуговування покупців, заходи із просування товарі на ринки,
планування, організація, регулювання та контроль транспортування товарів,
організація довготривалих відносин із постачальниками тощо [1, с. 88].
Отже, збутова політика – філософія ведення ділової активності із будьякими зовнішніми партнерами стосовно постачання готової продукції в центри
розподілу та проведення маркетингових заходів з метою активізації збуту
продукції, а тому збутова політика має вмотивувати покупців здійснити
покупку.
Серед системи стимулювання збуту виділяють такі види стимулювання
збуту: заохочення споживачів (розповсюдження зразків, зниження цін, акції,
демонстрації в центрі міста), заохочення дрібних торговців (зниження цін,
рекламні та демонстраційні знижки, безмитні товари), заохочення ділових
партнерів та торгових агентів (комерційні виставки, змагання комерційних
представників, а також конкурси на розробку кращої спеціальної програми).
Стимулювання збуту мають свою ціннісну програму, що вміщує у собі три
типи цілей стимулювання збуту. Стратегічні цілі спрямовані на довготривалий
період часу та включають в собі збільшення чисельності споживачів,
досягнення масовості покупок, пожвавлення інтересів споживачів до товару,
збільшення обороту до встановлених маркетингових показників, виконання
плану продажів.
У свою чергу специфічні групи цілей включають прискорення продажів
найвигіднішого товару, збільшення оборотності визначеного товару, здобуття
зайвих запасів, намагання встановити регулярний збут сезонних товарів,
потужна протидія конкурентам, пожвавлення продажів товарів, збут яких
переживає застій.
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Інша група цілей вважається разовими. До разової групи цілей відносять
використання сприятливої можливості (святкування річниці підприємства та
створення нового магазину), підтримка рекламної компанії.
Таким чином можна визначити основні особливості збутової політики:
1. більшою мірою спонукає споживачів здійснити покупку;
2. стимулювання збуту в умовах стабільного ринку не здійснює сприяння
появі нових покупців через те, що дешевий розпродаж привертає споживачів
більшою мірою привабливою низькою ціною;
3. стимулювання збуту за рахунок зниження цін матиме короткостроковий
ефект у зв`язку з тим, що витрати на рекламу не можна порівняти із витратами
на рекламу з аналогічними компаніями лідерів.
Також варто здійснити перелік трьох узагальнених типів стимулювання:
4. загальне

стимулювання

(на

місці

продажу)

–

характеризується

можливістю завдання теми і виступає інструментом загального пожвавлення
торгівлі (річниці, церемонії, відкриття);
5. вибіркове стимулювання – визначає розміщення товару зовні місць
загального розміщення на більш вигідній позиції, а також товар може бути
зосереджений в іншому місці торговельного залу;
6. індивідуальне

стимулювання

–

проводиться в

місцях

загальної

експедиції товарів та в більшості випадків ініціюється виробниками. За цього
виду стимулювання забезпечує сприйняття покупцем у момент зупинки
покупцем перед вітриною магазину [2, с. 195].
Стимулювання збуту розглядається та функціонує в якості складної
системи, що поєднує у собі дві сфери. Перша сфера визначає створення системи
заходів із раціонального розподілу та реалізації продукції (вибір стратегії збуту,
побудова збутової мережі, розробка комунікаційної та цінової політики). Інша
сфера стосується розгляду системи заходів з ефективного фізичного
переміщення продукції (вибір транспортних засобів для постачання продукції,
планування

маршрутів,

розміщення

споживачеві) [3, с. 2].
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складської

мережі

та

постачання

Важливо звернути увагу, що впровадження успішної збутової політики
передбачає організацію і створення збутових мереж, які здатні охопити
цільовий ринок, швидко реалізувати продукцію, бо тоді збутова політика може
пов`язуватися

із

проблемами

залучення

до

транспортного

ланцюгу

посередників, проблемами оформлення договірних відносин, встановлення
форм та типів збуту пропозиції підприємства (з огляду на специфіку, умови
конкретного цільового ринку та збутової політики конкурентів).
Для реалізації ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємства
збутова політика відіграє досить чимало ролей, серед яких визначення остаточного
результату всіх зусиль підприємства, що спрямовані на розвиток виробництва й
отримання максимального прибутку, пристосування збутової мережі відповідно до
запитів покупців, де виробник володіє набагато більшим спектром шансів для
виграшу в умовах конкурентної боротьби, продовження процесу виробництва та
підготовки товарів до процесів транспортування і продажу, виявлення та вивчення
смаків і переважних уподобань споживачів [5, с. 415].
Варто звернути увагу, що діють досить значні бар`єри, які стосується
відповідності якості продукції. Бувають випадки невідповідності міжнародним
стандартам і тоді реалізується заборона на транспортування та розподіл цих
товарів підприємства. У випадку проходження товарами кордонів все одно
залишається питання співвідношення асортиментного ряду імпортних товарів
та товарів, що виробляються у країні базування. Саме тому базовими
конкурентними ознаками зарубіжних ринків можна назвати високий рівень
якісних бар`єрів, широкий асортимент продукції та абсолютна конкуренція.
Варто сказати, що існує ряд проблем, які можуть бути перешкодами для
маркетингової стратегії розподілу товарів. До таких належать мовний бар`єр,
необхідність міжнародних знань систем оплати, систем ціноутворення,
складності міжнародної логістики, ненадійність партнерів, проблеми довіри
контрагентам, висока вартість просування товару за кордоном [6, с. 90].
Важливим аспектом у здійсненні збутової діяльності може бути стратегія
партнерського маркетингу. Це означає те, що береться до уваги необізнаність
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виробника продукції стосовно особливостей, традицій ведення господарювання
в країні майбутнього збуту. В такому руслі важливою перспективою є
залучення консультантів або простіше кажучи посередників. Посередниками
мають бути компанії із значним досвідом роботи, великим спектром клієнтів,
позитивними відгуками про їхню роботу та знаннями стосовно особливостей
сприйняття, економіки, традицій тощо.
Отже, виходячи із наявних проблем, що виникають при виході
підприємства на зовнішні ринки, можна сформулювати сучасні потреби
реалізації збуту на підприємстві при ЗЕД, що вміщують у собі такий перелік:
1. ефективне співвідношення «ціна-якість»;
2. широкий асортимент продукції;
3. абсолютне конкурентне середовище;
4. відсутність мовного бар`єру;
5. знання міжнародних систем оплати, систем ціноутворення;
6. досвід роботи із міжнародною логістикою;
7. надійні партнери в межах стратегії партнерського маркетингу;
8. політика мінімізації витрат.
Проблема виходу будь-якого підприємства на зарубіжні ринки є досить
актуальною для сучасної економіки. Важливим моментом слід вважати
незаперечні відмінності роботи ринкових умов різних країн, а також їхня
специфіка. Саме тому для успішної реалізації ефективного збуту продукції та
ефективного просування продукції недостатньо розроблених маркетингових
систем, знань, досвіду. Це питання ще досі залишається відкритим.
У статті детально розглянуто особливості теоретичної методики політики
збуту та ефективної системи просування. Виокремлено так звані перешкоди на
шляху розвитку ефективного збуту на закордонні ринки вітчизняної продукції,
що складають основу потреб ефективного збуту та ефективного маркетингу.
Важливим аспектом дослідження слід вважати стратегію партнерського
маркетингу, адже вона передбачає застосування знань, досвіду, особливостей
культури зарубіжної країни. З одного боку це зменшує перешкоди на шляху
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збуту, а з іншою визначає досить високі витрати під час транспортування за
рахунок звернення до посередників. Отже, це питання ще досі залишається
відкритим та потребує подальшого врегулювання.
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Янченко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗЕД
Ціль організації і планування діяльності на зовнішньому ринку, полягає в
збереженні сприятливих умов існуючого становища на ринку, але одночасно
вимагає від підприємства ефективних заходів по збутовій діяльності.
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інформація, споживач.
Проблема

дослідження

сутності

організації

і

планування

зовнішньоекономічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Сквирський комбінат хлібопродуктів», складної діяльності в сьогоденні –
визначає проблеми в діяльності. Проведені дослідження господарської
діяльності Товариства підтверджують виникнення теоретичних і практичних
проблем в здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Для дослідження цих проблем та науково-теоретичних підґрунть їх
вирішення слугують фундаментальній праці вчених-економістів: Бутинець Ф.,
Гончаренко О., Дуглас С., Кандиба А., Мокій А., Ховард К. та інші.
Незважаючи

на

чималу

кількість

досліджень,

узагальнення

проблем

зовнішньоекономічної діяльності та підвищення її ефективності залишається
нерозкритим.
Одночасно в викладених наукових працях недостатньо теоретично
з’ясовано

та

науково-обгрунтовано

вплив

удосконалення

організації

і

планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства та його ефективну
господарську діяльність.
У

процесі

дослідження

найбільшу

увагу

приділено

виробничо-

господарській діяльності підприємства в сьогоденні вимагає радикального
переосмислення діяльності в цілому та планування зовнішньоекономічної
діяльності зокрема. Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності
ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», в теперішній економічній
ситуації, це розвиток та ефективна конкуренція на ринку. Відповідно
Товариство повинно перш за все визначити, яку мету воно буде переслідувати в
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття завершує самостійне дослідження актуальної проблеми і може бути
рекомендована до друку.
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При цьому необхідно враховувати основні цілі такої діяльності на
зовнішньому ринку:
- випуск конкурентоздатної продукції;
- забезпечення збуту продукції;
- одержання максимального прибутку від збуту на зовнішньому ринку.
Забезпечення головної цілі ТОВ «Сквирського комбінату хлібопродуктів» ефективної збутової діяльності не можливе без ефективної організації та
планування зовнішньоекономічної діяльності.
Планування зовнішньоекономічної діяльності товариства – це уміння
передбачити мету і ціль виробничо-господарської діяльності, визначення
орієнтирів на зовнішньому ринку і враховує зміни в зовнішньому середовищі.
Формування комунікативної моделі Товариства з позицій планування
зовнішньоекономічної діяльності вимагає специфіки в її організації. А це в
першу чергу:
- виявлення потрібних зовнішніх ринків;
- визначення методики вивчення діяльності конкурентів на ринку та
реакції на її дії;
- вироблення стратегій вивчення і звернення до споживача, особливо
зовнішнього ринку;
- збирання інформації, її вивчення та аналіз.
Основним

завершальним

зовнішньоекономічної

етапом

діяльності

ТОВ

планування

ефективної

«Сквирського

комбінату

хлібопродуктів» є статистичний аналіз збутової діяльності, що надає
можливість керівнику Товариства своєчасно реагувати на відхилення в
виконанні бізнес-планів, кошторисів, тощо.
Вищенаведене вказує, що ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»
повинно розробити програму удосконалення організації та планування
зовнішньоекономічної діяльності, яка включає питання:
- комплексний підхід до організації і планування зовнішньоекономічної
діяльності;
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- вибір, після проведеного дослідження порівняльної бази здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
- постійний, своєчасний контроль фінансово-економічних показників та
одержаного прибутку від здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- довгострокове

стратегічне

планування

господарської

діяльності

Товариства в цілому та зовнішньоекономічної зокрема;
- врахування впливу на діяльність Товариства внутрішніх та зовнішніх
резервів.
Стратегія організації, планування та здійснення зовнішньоекономічної
діяльності ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - це процес формування
перспективного напрямку розвитку його господарської діяльності на основі
вибраної стратегії та перспективу, узгоджену з внутрішніми можливостями та
умовами зовнішнього середовища.
Програма розробки такої стратегії повинна визначати наступні елементи:
- розробка стратегії організації, планування та виходу Товариства на
зовнішній ринок;
- визначення

заходів

здійснення

ефективної

зовнішньоекономічної

діяльності, використовуючи можливості ресурсів Товариства;
- постійний аналіз маркетингової служби Товариства та її удосконалення;
- здійснювати

прогнози

перспективного

розвитку

ефективної

зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно постійно потрібно враховувати і вдосконалювати організацію
здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Сквирський комбінат
хлібопродуктів» з врахуванням економічної обґрунтованості доцільності
здійснення такої діяльності.
Планування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Сквирський комбінат
хлібопродуктів» тісно пов’язане з маркетинговими дослідженнями. Такі дослідження
впливають на стосунки з партнерами Товариства та конкурентами на ринку.
На даному етапі господарської діяльності ТОВ «Сквирський комбінат
хлібопродуктів» керівництво здійснює нетрадиційні кроки в здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності та одержання прибутку.
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Ефективна

стратегія

планування

зовнішньоекономічної

діяльності

Товариство включає: ефективні умови договорів на зовнішньому ринку, аналіз
попиту на ринку, ефективна система комунікацій: споживач – партнери, і т.д.
Складовим

елементом

ефективної

організації

та

планування

зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» це збір інформації по збуту продукції на зовнішньому ринку, схема:
постачальник – споживач – інформація. Товариство повинно і має можливість
уникати ризиків в господарській діяльності. По-перше, здійснювати закупівлю
сировини на умовах попередньої оплати. По-друге, заздалегідь вивчений попит
споживачів та вплив на них конкурентів. По-третє, розробка конкурентної
стратегії стосовно конкурентів.
Здійснення організації і планування ефективної зовнішньоекономічної
діяльності ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» можливе як при
ефективному управлінню виробничо-господарської діяльності Товариства в
цілому. Так і при удосконаленні автоматизації інформаційних потоків.
Також потрібно відмітити проблеми в Товаристві в управлінні стратегією
розвитку зовнішньоекономічної діяльності в сьогоденні:
- недостатня кількість компетентних управлінських фахівців;
- недосконале законодавство України;
- недостатнє усвідомлення керівництва Товариства в необхідності змін в
здійсненні господарської діяльності;
- деякі проблеми з фінансовими ресурсами.
Комерційних успіх виробничо-господарської діяльності ТОВ «Сквирський
комбінат хлібопродуктів» в умовах жорсткої конкуренції можливий лише при
визначенні своєчасно нових потреб внутрішнього і зовнішнього ринків та більш
ефективне використання інноваційних технологій.
Таким чином, не зважаючи на важливість існуючих проблем сьогодення в
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Сквирський комбінат
хлібопродуктів» повинно враховувати важливість засобів у здійсненні
ефективної господарської діяльності є використання традиційної концепції
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маркетингу, яка орієнтується на цінову політику по попит на зовнішньому
ринку і конкуренцію – з одного боку, необхідність активізації інноваційного
процесу – іншого боку.
Список використаних джерел:
1. Яковлєв А. І. Удосконалення методів визначення ефективності ЗЕД.
Фінанси України. 2016. № 9. С.25-27
2. Ходорович О.С. Розвиток зовнішньоекономічних операцій та шляхи її
удосконалення. http://www.rusnauka.com/25_WP_2015 /Economics/71141.doc. htm
3. Нікіфорова Л. О. Оптимізація маркетингової діяльності у сфері «business
to

business».

Вісник

Хмельницького

національного

університету.

Хмельницький: ХНУ, 2017 № 2. С. 46 - 49.
УДК 658.821(045)
Ярощук Г.І.
Здобувач освітнього ступеня «Магiстр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В статті розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти
розробки

стратегії

конкурентоспроможністю

підприємств,

здійснено

моніторинг існуючих проблем у контексті реалій сучасної економічної науки
та кризових процесів економічного простору, а також обґрунтовано
методичні

підходи

до

розробки

стратегії

конкурентоспроможністю

підприємств.
Ключові

слова:

конкурентоспроможність

підприємства,

стратегії

конкурентоспроможності, стратегічний набір., економічна кон'юнктура
ринку, конкурентні стратегії, конкурентні переваги.
Особливості сучасних економічних відносин зумовили необхідність
пошуку підприємствами інструментів активізації розвитку, які забезпечують їм
високий рівень конкурентоспроможності. Одним з таких інструментів
261

вважаються стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств, адже
їх успішне стійке функціонування визначається конкурентною позицією на
ринку. Конкурентоспроможність підприємства передбачає його можливість
зберігати або розширювати конкурентні позиції на ринку та впливати на
ринкову

ситуацію

через

пропозицію

якісних

послуг

чи

продукції,

задовольняючи специфічні вимоги споживачів і забезпечуючи ефективність
свого функціонування. Це питання вважається на часі нині, коли відбуваються
докорінні зміни в царині економічних відносин, коли водночас, необхідно
враховувати вимоги ринку і економічні можливості підприємств та їх
потенційних інвесторів. Важливість дослідження посилюється ще й тим, що на
конкурентні відносини впливають відкритість економіки та глобалізаційні
процеси. Транснаціональні корпорації, виходячи на національні ринки,
загострюють конкуренцію серед виробників на основі пропозиції якісної
продукції, але одночасно спричиняють згортання діяльності підприємств, які не
витримують конкуренції. Зважаючи на те, що, існуючі трансформаційні
процеси відчутно впливають на систему менеджменту підприємств та для
вирішення проблем стабільного функціонування підприємств на довгострокову
перспективу необхідні теоретичні узагальнення, нові комплексні підходи та
наукового

обґрунтування

конкурентоспроможності

щодо

розробки

підприємств

за

стратегії

існуючих

підвищення

викликів

і

запитів

сьогодення. Сукупність відмічених обставин зумовлює актуальність та
значимість теми даної наукової розробки.
Метою статті є обґрунтування методичних підходів щодо розробки
стратегій

підвищення

конкурентоспроможністю

підприємств

на

клієнтоорієнтованій цінністно-компетентістній інноваційній основі викликів
сьогодення.
В

економічній

літературі

конкурентоспроможності.

Наявні

знаходимо
в

шерег

наукових

тлумачень

екскурсах

поняття

визначення

конкурентоспроможності, зводять її: до оцінки особливостей економічних
відносин, що склалися на конкурентному ринку, а також специфіки
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пропонованої продукції.

Так, Н.П. Ващекін, М.І. Делієв і А.Д. Урсул,

визначають конкурентоспроможність товару як його суспільну характеристику,
яка дозволяє виявити переваги сукупності властивостей технічного рівня і
якості продукції перед аналогічними виробами П.С. Зав’ялов стверджує, що
конкурентоспроможність є концентроване вираження економічних, науковотехнічних, виробничих, організаційно управлінських, маркетингових та інших
можливостей, які реалізуються в товарах і послугах, успішно протистоять
конкуруючим аналогам, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках
конкурентів.
Стратегії

діяльності

застосовуються

практично

всіма

ефективно

функціонуючими компаніями в країнах із розвинутою ринковою економікою та
поступово стають невід’ємним елементом систем планування діяльності і
вітчизняних підприємств. Вони набирають щоразу важливішого значення у
зв’язку

з

технологічними,

економічними,

конкурентними

і

соціально-

культурними змінами, характерними для останніх десятиліть. Серед таких змін,
на думку Гудзь О.Є. можна виділити: — ускладнення процесу формування
стратегій із збільшенням масштабів господарських завдань, посиленням науковотехнічного прогресу; — посилення обмеженості ресурсів, що вимагає їх
оптимізації при плануванні; — підвищення вимог до достовірності стратегій
внаслідок зростання невизначеності та ризику при їх реалізації; — збільшення
динамічності середовища і, відповідно, необхідність чіткого і детального
стратегічного планування в часі; — необхідність забезпечення гнучкості
стратегій у зв’язку зі швидкими змінами зовнішнього середовища; — зростання
значення стратегії для організацій, оскільки масштаби їх діяльності постійно
збільшуються, і координувати діяльність різних підсистем стає неможливим [1].
Головним у сучасних умовах стала не стільки діяльність компанії в цілому,
скільки її функціонування на конкретних сегментах ринку, що називаються
стратегічними центрами господарювання (СЦГ). Зараз великі американські
компанії мають у середньому 30-50 СЦГ, що можуть створюватись на різних
рівнях управління та, проте, мають однаковий статус у системі управління.
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Особливої уваги в системі стратегічного управління надається розробці
цілей, котрі потім складають основу довгострокового планування. Важливу
роль у стратегічному управлінні відіграють взаємовідносини материнської
компанії з її філіями та дочірніми компаніями, особливо це стосується
визначення цілей розвитку. Новим у плануванні в японських компаніях є
перехід від кількісних показників плану до стратегічно якісного плану, від
управління «знизу-вверх» до системи «зверху-вниз».
У сучасній теорії менеджменту виділяють кілька типів стратегій (рис. 1).

Рисунок 1 – Система стратегій на підприємстві
Моделі стратегічного управління на думку Томпсон-мл. А.А. (фінансові,
управління збутом, виробничі, розподілу капіталовкладень) використовуються
вже більш ніж на 20% великих підприємств. Звичайно моделі створюються для
кожного виробничого відділу чи СЦГ, а потім об’єднуються в єдину модель
корпорації. Моделі використовуються для оцінки стратегічного розвитку
протягом 5-10 років. В Японії система стратегічного управління виникла
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набагато раніше, ніж в американських чи європейських компаніях, і
застосовується набагато ширше. Однією з найважливіших сфер стратегічного
планування є стратегії, спрямовані на розробку нових видів продукції. Щодо
практики використання стратегічного управління на вітчизняних підприємствах,
то, як уже зазначалось, воно перебуває ще на етапі зародження [2].
На сьогодні загальноприйнятого стандарту щодо змісту стратегії та її
структури так і не існує, що ще раз підтверджує складність, багатоплановість і
неоднозначність трактування даної категорії. Сучасні дослідники категорії
«стратегія підприємства» в загальному її визначенні сходяться, хоча при
розшифруванні окремих її складових займають різні позиції.
Стратегію

підприємства

вважають

одним

з

головних

понять

у

стратегічному менеджменті. Різні вчені запропонували безліч визначень
терміну “стратегія”. Із цих визначень можна зробити висновок, що стратегія –
це такий компонент стратегічного менеджменту, який дозволяє підприємству
досягати

чітко

встановлених

цілей

підприємства,

забезпечити

конкурентоспроможність на ринку, тобто забезпечити такий стан підприємства,
щоб воно могло успішно працювати у жорстких ринкових умовах.
Кожна організація для забезпечення стабільної роботи в майбутньому,
повинна мати чітко визначені цілі. Це вимагає від керівників розуміння
сутності стратегії, використання прийомів і методів стратегічного управління,
розробки стратегічних планів. Звідси, стратегія повинна змінюватися і
пристосовуватися до зміни умов як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ.
Нами поділяється думка Шершньова З.Є., стосовно того, що стратегія – це
довгостроковий,

якісно

визначений

напрям

розвитку

підприємства,

спрямований на закріплення його позицій, задоволення споживачів та
досягнення поставлених цілей. Він розробляється для того, щоб визначити, в
якому напрямі розвиватиметься підприємство, та приймати рішення під час
вибору способу дій [3].
Стратегія підприємства розглядають як систематичний план його
потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток
середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових
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цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного
використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення
слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої
прибутковості.
Стратегія підприємства описується за допомогою чотирьох елементів:
стратегічних цілей, сфери діяльності, способу здобування конкурентної
переваги та функціональних стратегій.
Стратегічні цілі вказують напрям діяльності підприємства, встановлюють
спосіб мотивування працівників та способи проведення контролю за
виконанням планів. Основним способом здобуття конкурентної переваги
підприємства на ринку є: хороша якість, низька ціна, швидкість доставки,
марка, певні характеристики товару. Проте інколи з’являються нові та
оригінальні способи здобуття переваги підприємства на ринку.
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємств важливим є
визначення механізмів її підтримки на різних стадіях їх економічного розвитку,
оскільки це пов’язано з низкою проблем стосовно формування їхнього статусу
в умовах стратегічної конвергенції на етапі прискорення інтеграційних
процесів.

Тобто,

формуючи

стратегію,

необхідно

пов’язувати

стадію

економічного розвитку зі стратегічним типом підприємства. Відтак, стратегія
як інструмент є комплексною моделлю, як процес – фактично формує
принципи та правила, а як результат – є певною логікою поведінки
підприємства, що визначає і задає напрями розвитку на основі альтернативи.
Правильно обрана та адекватно змістовно наповнена стратегія інновацій як
певний

стратегічний

набір

усіх

рішень

щодо

підвищення

конкурентоспроможності підприємства є запорукою тривалого успіху будьякого підприємства, засобом забезпечення його конкурентоспроможності та
конкуренто стійкості [1].
Цьому, своєю чергою, повинна служити чітка типологізація та детальна
декомпозиція стратегії за різними складовими, яка демонструє її місце в
структурі стратегічного набору підприємства та системі забезпечення його
конкурентоспроможності, а також доступна і зрозуміла методика формування
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та верифікації її альтернатив і, насамкінець, відбору серед них найбільш
придатних,

тобто

адекватних,

альтернатив

для

реалізації

у

складі

збалансованого портфеля стратегій. У такому статусі стратегії підвищення
конкурентоспроможності, притаманні такі якості-ознаки: взаємозв’язок і
взаємодія всіх компонент системи; цілісність, узгодженість та синхронність у
часі; узгодженість із місією та цілями організації; адаптивність, гнучкість до
змін середовища; автономність елементів; багатоаспектність; оновлення
відповідно до змін середовища.
Розробка стратегій управління на сучасних підприємствах дає змогу
підприємству вижити на ринку та перемагати у конкурентній боротьбі.
Проаналізовано дефініції поняття «стратегія підприємства» та розглянуто
основні стратегії, які використовуються на сьогоднішній день. Залежно від
ринкової ситуації, умов середовища функціонування, рівня конкурентних
переваг, методів конкурентного суперництва підприємство обирає відповідну
стратегію

конкурентоспроможності

стратегічного

управління

та

та

модель

стратегій

на

поведінки.

Застосування

підприємствах

дає

змогу

використовувати економічні, організаційні, технічні можливості виробництва,
своєчасно координувати роботу з розвитку підприємства.
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