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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПРИРОДОГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Харічков С.К. 

 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Поглиблення та інтенсифікація загроз та протиріч економічного, соціального, екологічного змісту для 

загальноцивілізаційного розвитку призвело на межі ХХХХІ століть до пошуку нової парадигми поступу 
цивілізації, яка втілилася у концепції сталого розвитку світу. 

Базисом будь якого розвитку є повноцінна сукупність ресурсів і особливих взаємозв’язків між ними в 
загальній множині суб’єктоб’єктних та суб’єктсуб’єктних відносин системи, яка розглядається як цілісний 
інтегрований об’єкт розвитку. 

При цьому ресурсами мають бути визнані всі складові інтегрального капіталу (економічного, 
соціального, екологічного) системи, за умови використання якого саме і відбувається її розвиток, 
саморегулювання, підтримання збалансованості та сталості цих трансформацій. 

Оскільки одним з найбільш значущих, точніше лімітуючим капіталом, сталого розвитку соціоеколого
економічної системи будьякого масштабу (глобального, макро, мезо чи мікромасштабу), є природний 
капітал, що залучається для економічного розвитку системи, як беззаперечний принцип сталого розвитку 
необхідно констатувати дотримання умов сталого природогосподарювання: воно не може перевищувати межі 
самовідтворення наземних природоресурсних та екологічних систем, які є компонентами біосфери та 
«постачальниками» природного капіталу розвитку. 

Природний капітал, в такому контексті розуміється як сукупність природних ресурсів та середовище 
утворюючих функцій екосистем, що мають певну споживчу вартість та відповідну грошову вартість і такі, які 
залучені до господарської діяльності в якості фактору цієї діяльності. 

Саме така діяльність із залученням природного капіталу або в якості предмету праці, або – засобу 
виробництва, розглядається системно як природогосподарська діяльність. За діючим в Україні класифікатором 
видів економічної діяльності до сегменту «природогосподарювання» мають бути віднесені такі види 
економічної діяльності: сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг; лісове 
господарство та лісозаготівлі; рибне господарство; добування кам’яного та бурого вугілля; добування сирої 
нафти та природного газу; добування металевих руд; добування інших корисних копалин і розроблення 
кар’єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів; постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; збір, очищення та постачання води; каналізація, 
відведення й очищення стічних вод; збирання, оброблення й видалення відходів: відновлення матеріалів; інша 
діяльність щодо поводження з відходами; водний транспорт; авіаційний транспорт; діяльність домашніх 
господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання. 

Експертна оцінка внеску «природогосподарювання» як сегменту національної економіки у валовий 
внутрішній продукт України на теперішній час наближається до позначки 911%, що демонструє досить високу 
значимість природогосподарської діяльності щодо забезпечення умов сталого розвитку держави. 

Відповідно до вагомої соціоекологоекономічної значущості «природогосподарювання» підвищеної 
уваги потребують реальні сучасні проблеми економічної політики та менеджменту цього сегменту національної 
економіки. 

З усієї множини сучасних проблем економічної політики природогосподарювання найпершої уваги 
потребують такі: власність на об’єкти природного капіталу та ринок природного капіталу; економічний 
механізм використання природного капіталу (ресурсні платежі, рента, економічне стимулювання 
природозберігаючого використання природного капіталу тощо); економічні збитки, оцінка втрат та ризиків 
порушення вимог раціонального використання природного капіталу; ефективність проектів 
природогосподарювання на всіх ієрархічних рівнях побудови національної економіки як системи. 

Пакет актуальних проблем менеджменту природогосподарювання має об’єднати такі теми: 
інституційний механізм менеджменту природогосподарювання (зокрема ієрархія систем державного, 
регіонального, корпоративного та локального, або об’єктного, менеджменту); засади та інструментарій 
стратегування, прогнозування та планування природогосподарювання; організаційні моделі та їх трансформації 
в природо господарській діяльності; контрольноінспекційні функції в системі менеджменту 
природогосподарювання та інші. 

В підсумку тезисно викладене авторське бачення комплексу сучасних проблем економічної політики та 
менеджменту природогосподарської діяльності, яка за своєю специфікою є наочною ілюстрацією складної 
соціоекологоекономічної системи, що має розвиватися та функціонувати за принципами сталості, зазначимо, 
що імперативною умовою сталого розвитку природогосподарювання як сегменту національної економіки має 
стати наявність інноваційної моделі його інстутиційного забезпечення та формування якісно нового 
організаційноінституційного середовища. Саме такий підхід має створити умови формування інтегрованої 
системи сталого розвитку природогосподарювання, що забезпечуватиме збалансованість та перехід до моделі 
сталого соціоекологоекономічного розвитку України. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 
 

Н.В. Андерсон 
 

к.э.н., младший научный сотрудник, 
Институт  проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины  

 
Усложнение процессов управления в условиях нестабильной экономики и возрастания влияния факторов 

внешней среды предъявляет совершенно новые требования к разработке и реализации региональной экономической 
политики. Причем влияние этих факторов на социальноэкономические процессы и развитие приграничных регионов 
намного более существенно, поскольку они находятся в зоне непосредственного взаимодействия национальной и 
мировой экономик, на стыке национального и мирового экономических пространств. Функционирование 
экономических субъектов и процессы развития каждого из этих пространств определяются своими нормами, правилами, 
стандартами, природными, культурными, социальными и иными предпосылками и условиями. Диффузия этих норм, 
правил и стандартов через границу, как в одну, так и в другую сторону, способствует их частичной адаптации в регионах, 
расположенных по обе стороны границы, определенным образом сближая их. При этом процесс диффузии и адаптации 
норм и стандартов формирует специфические черты приграничных регионов и вменяет им роль своеобразных «краевых 
активных зон» [1, с.42], играющих огромную роль в сближении национальной и мировой экономик. 

Одной из основных проблем в сфере развития региональной политики приграничных регионов и 
территорий является научнометодологические особенности повышения конкурентоспособности данных 
регионов в контексте устойчивого развития.  

В отечественных научных разработках, посвященных вопросом региональной экономической политики, в 
государственных стратегических документах еще очень мало говориться об особенностях, инструментах и механизмах, 
которые должны быть присущи региональной экономической политике относительно приграничных регионов. Факторы 
конкурентоспособности региона могут быть трансформированы в конкурентные преимущества. Таким образом, под 
конкурентными преимуществами региона следует понимать используемые факторы конкурентоспособности, которые 
обеспечивают его привлекательность и конкурентоспособность в сравнении с другими территориями, но не все факторы 
конкурентоспособности региона способны стать его реальными конкурентными преимуществами. В связи с тем, что 
региональная экономическая политика, направлена на повышение конкурентоспособности, имеет целевой характер и 
связана с реализацией ограниченного числа приоритетных направлений развития, преобразование факторов 
конкурентоспособности в конкурентные преимущества будет носить выборочный характер [2, с.67]. Сегодня даже в 
научной среде существуют диаметрально противоположные мнения относительно роли и функций государства в 
управлении социоэкологоэкономическим развитием приграничных территорий, и на чем должен быть сделан акцент в 
региональной экономической политике приграничного региона.  

Целью тезисов является развитие теоретических основ устойчивого развития приграничных регионов и 
территорий. Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач: разработка 
региональной экономической политики повышения конкурентоспособности приграничных регионов и 
территорий, а также внедрение инструментов управления, их адаптация в приграничных регионах. 

При решении исследовательских задач, в области разработки и реализации региональной экономической 
политики в приграничном регионе, направленных на повышение его конкурентоспособности, потребуется методический 
аппарат, характерный для традиционных бизнесшкол (теории организации, стратегического, инновационного и 
проектного менеджмента, стратегического и территориального маркетинга и др.). Такой междисциплинарный подход к 
изучению влияния различных факторов на процесс управления и развития приграничного региона позволяет ввести в 
исследовательскую программу разные критерии выделения факторов, влияющих на его конкурентоспособность, 
исследовать их природу, классифицировать (например, на экзогенные, эндогенные и факторы, присущие самой 
экономической системе). Это, в свою очередь, позволит выработать наиболее эффективные меры и инструменты 
противодействия (или использования) конкретных факторов, добиваясь наилучших их комбинаций с точки зрения 
повышения конкурентоспособности, максимизации полезности для региона и роста предельных значений параметров, 
определяющих экономический рост и уровень жизни населения. 

Особенности региональной экономической политики относительно приграничных регионов Украины зависят 
не только от имеющегося в их распоряжении природноресурсного, производственного, трудового потенциала, а и от 
внешних факторов: уровня социальноэкономического развития региона, развития малого и среднего бизнеса, 
стратегических, политических и экономических интересов соседнего государства или государств, от социальной 
стабильности соседних регионов и стран. В последнее время в Украине возрастает интерес к исследованию процессов 
управления социальноэкономическим развитием приграничных регионов, которые связаны со следующими 
процессами: интеграционными устремлениями Украины, а это ведет к формированию новой региональной 
экономической политики относительно приграничных регионов; преобразования государственной региональной 
политики с учетом рекомендательной базы (Декларации по регионализму), которая содержит стандарты, принятые 
Ассамблеей Регионов Европы для разработки и реализации стратегических решений на региональном уровне; 
актуализации на государственном уровне вопросов о кардинальном изменении структуры и повышение 
конкурентоспособности украинской экономики. Так, государство по рейтингам конкурентоспособности может 
определить регионы с наивысшим уровнем конкурентоспособности, и в условиях ограниченности бюджетных средств 
применять механизмы государственного протекционизма, который состоит в создании привилегированных 
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политических и экономических условий. При этом, к механизмам создания привилегированных экономических условий 
могут относиться: выделение определенным регионам субвенций, содействие получению беспроцентных кредитов, 
устройство налоговых каникул для приоритетных направлений развития бизнеса, содействие развитию малого и 
среднего бизнеса, беспошлинное продвижение товаров и пассажиров через границу.  

Экономические процессы в регионе протекают непрерывно, в едином потоке, и потому замыкаются: результаты 
конкурентоспособности часто становятся ее факторами, а факторы снова влияют на результаты. В процессах 
реализуются функции региона и появляются новые результаты (новое состояние системы), которые в свою очередь 
влияют на процессы. Учитывая это, можно выделить несколько аспектов конкурентоспособности. Понятие 
приграничного региона, базируясь на понятии региона, содержит те же основные классификационные признаки, но 
дополняется рядом специфических особенностей. Большую роль в понимании сущности приграничного региона играет 
понятие внешней среды, которая обусловлено внешними функциями, присущими приграничным регионам – их 
контактом и взаимодействием с другими экономическими системами, которые влияют на внутреннюю социально
экономическую среду региона при условии его нахождения в рамках единого национального пространства. 

Главным преимуществом приграничного региона является то, что его использование позволяет 
сконцентрировать на территории приграничного региона экономически ценные виды деятельности (в рамках 
цепочек приращения стоимости с постепенным увеличением роли и значения приграничного региона как во 
внутренних цепочках, так и внешних), и, следовательно, существенно повысить производительность труда, 
доходность, экономическую и бюджетную эффективность этих секторов. Очевидно, что далеко не все 
приграничные регионы располагают высокоразвитой экономической деятельностью, отличаются уникальностью, 
но располагают возможностями включения во внешние цепочки приращения стоимости и способны создать 
привлекательную среду для внешних партнеров и инвесторов на базе имеющихся первичных конкурентных 
преимуществ (например, на базе выгодного географического положения). Под ключевой компетенцией 
приграничного региона следует понимать те специализирующие отрасли и виды экономической деятельности, 
которые способны обеспечить уникальность и привлекательность приграничного региона, по которым у него 
имеются существенные конкурентные преимущества, а также совокупность необходимых для их развития 
поддерживающих и вспомогательных видов экономической деятельности, специфического ресурсного 
потенциала и возможностей.  

Размер использования регионального капитала при участии региона в глобальных цепочках приращения 
стоимости во многом зависит от того, насколько полно отдельные звенья цепочки сконцентрированы на его 
территории, находятся ли в регионе центры управления цепочкой. Поэтому при оценке вовлечения регионального 
капитала в экономические процессы целесообразно использовать подход, позволяющий оценить степень 
концентрации цепочек приращения стоимости на территории приграничного региона. Использование данного подхода 
одновременно с методами оценки стоимости региональных ресурсов и активов позволяет оценить эффективность 
использования регионального капитала. Сегодня существуют определенные сложности оценки регионального 
капитала. Они определяются объективными и субъективными причинами. К первым следует отнести 
существующую систему сложного взаимодействия различных видов ресурсов территории в региональных 
воспроизводственных процессах, трудность в четкой идентификации их границ, а, значит, и компетенций в 
управлении этими процессами. Ко вторым следует отнести различие режимов хозяйственного использования 
определенных видов ресурсов территории и активов, составляющих в совокупности региональный капитал, прав 
собственности на них, несовершенство нормативноправовой базы и институциональной среды для обеспечения 
их расширенного воспроизводства.  

Специфическим требованием к региональной экономической политике в отношении приграничных 
регионов, от реализации которого во многом зависит ее эффективность, является то, что ее структура должна 
строиться не в соответствии с хозяйственной структурой экономики приграничного региона, а исходя из 
структуры генерируемых видов доходов. В этом случае становится возможным применить на практике 
концепцию цепочки приращения стоимости при планировании социальноэкономического развития 
приграничного региона, а также создать условия для перехода от отраслевого подхода в управлении к 
проектному подходу, отличающемуся гибкостью и адаптивностью, позволяющему наиболее эффективно 
выявлять, органично сочетать и использовать различные виды потенциала и ресурсов региона, ориентируя их на 
достижение поставленной стратегической цели. 

Принимая во внимание существующие достаточно глубокие теоретические исследования, а также прикладные 
разработки, о которых говорилось выше, следует констатировать, что в них основное внимание уделено исследованию 
закономерностей и особенностей социальноэкономических, культурных, инновационных и иных процессов, 
происходящих на приграничных территориях. При этом практически не уделяется внимания научнометодологическим 
принципам, подходам, инструментам и методам региональной экономической политики по отношению к приграничным 
территориям. Между тем, очевидно, что специфические черты социальноэкономических, культурных и инновационных 
процессов, происходящих в приграничных регионах, требуют разработки адекватной им региональной экономической 
политики, которая будет строиться на иных принципах, чем в отношении «внутренних» регионов страны. 
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Менеджмент  це відносно молода наука, пов'язана з плануванням, організацією, кадровим 

забезпеченням і контролем людських зусиль. Протягом багатьох років основним завданням менеджменту 
незмінно залишається цілеспрямована діяльність по досягненню поставлених цілей і завдань організації. У 
сучасному світі, організації, що не коригують свої методи управління, найчастіше зазнають труднощів з 
організаційним зростанням і продуктивністю в цілому. В результаті, провідні компанії відмовляються від 
традиційних методів управління на користь більш ефективних рішень, часто з використанням інноваційних 
технологій, залучаючи нових талановитих кадрів, тим самим підвищуючи продуктивність. 

Загальновідомо, що розвиток – це насамперед зміна, рух, перехід з одного стану в інший, більш 
розроблений, перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого 
[1].Практика сучасного менеджменту несе зміни в першу чергу під впливом характерних змін в економіці. Такі 
зміни можуть стосуватися як технологій, асортименту та якості пропонованих товарів і послуг так і 
безпосередньо способів організації самих економічних процесів. Всі економічні процеси сьогодні 
підпорядковані тенденції прискорення змін. 

Найчастіше, події, які відбуваються в економічному та суспільному житті, часто збивають з пантелику 
керівників, які не встигають правильно зреагувати на зміни. Кризи, пов'язані з управлінською діяльністю, 
виникають все частіше, вимагаючи значних змін підходу до управління. Все це змусило ввести певних коректив 
в теорію і практику управління. Доречним буде зазначити, що зараз практично кожна організація відчуває тиск 
швидкоплинного зовнішнього середовища. Отже, адаптація і пристосованість стали невід'ємними 
характеристиками будьякої організації. 

Збільшується динаміка зміни і впровадження інновацій, що відбувається в першу чергу під впливом 
нових інформаційнокомунікаційних технологій. У такі моменти, звичайні методи та моделі менеджменту 
просто перестають працювати. Все це призводить до того, що практика менеджменту поступово 
видозмінюється. 

Так як сучасний виробничий процес в нинішніх умовах поміняв тенденцію розвитку, тобто працівники 
мають справу, перш за все зі знаннями, даними та інформацією, а не з фізичними предметами праці, все більша 
частина управлінського впливу направлена саме на нематеріальні активи підприємств, а саме на 
інтелектуальний капітал. Саме інформаційні системи є ключовими елементами виробничого апарату будьякої 
компанії. Саме інформованість і точність знань дає міцну позицію на ринку. Проте, приймаючи рішення щодо 
поліпшення програми управління дякую навчання і інвестуванням в навчання часто є складним завданням. 

Тобто сьогодні спостерігаються динамічні перетворення в виробничому процесі, тобто працівники 
мають справу, перш за все зі знаннями, даними та інформацією, а не з фізичними предметами праці, все більша 
частина управлінського впливу спрямована на нематеріальні активи підприємств, а саме на інтелектуальний 
капітал. Інформаційні системи стають ключовим елементом виробничого апарату будьякого підприємства. 
Саме інформованість і точність знань дає міцну позицію на ринку. Отже рекомендується стимулювати навчання 
працівників протягом трудового життя, їх прагнення постійно удосконалювати нові прийоми праці та нові 
підходи. Навчання має стати безперервним процесом на промисловому підприємстві. 

Кожен працівник повинен навчатися протягом усього свого трудового життя, постійно удосконалюючи 
нові прийоми праці та нові підходи. Навчання стає безперервним процесом.Однією з центральних ідей 
управління знаннями є більш ефективне використання вже існуючих знань. Широке розповсюдження в світовій 
практиці отримав бенчмаркінг. 

Бенчмаркінг  особлива управлінська технологія, яка полягає в тому, що в практику роботи організації 
впроваджуються технології, стандарти і методи роботи кращих організацій[2].Бенчмаркінг є систематичний 
процес виявлення кращих організацій, оцінки їх продукції та методів виробництва з метою використання 
передового досвіду цих організацій. 

Як відомо, сучасна практика управління підприємства базується на глибокому розумінні природи 
організації. Крім матеріальних ресурсів, воно включає ментальні ресурси, корпоративну культуру, соціальне і 
психологічне вплив, а також досвід інших компаній. Тобто, розширюються межі при аналізі управління. І як 
наслідок, дані об'єкти стають об'єктами менеджменту. 

Отже, менеджмент стає інноваційним за своєю суттю. У свою чергу, інноваційний характер 
менеджменту вимагає постійного навчання та підвищення бази знань персоналу. Так само, важливим є те, що 
інновації в менеджменті вважаються відмінними рисами в конкурентній боротьбі. Тобто, вже недостатньо 
використовувати тільки сучасні виробничі технології і виробляти сучасну інноваційну продукцію, необхідно 
повною мірою використовувати сучасні технології менеджменту. 
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Поточні тенденції світової економіки сприятливо сприяють розвитку нової моделі управління, що 
ґрунтується на створенні сприятливих умов для творчої діяльності співробітників, на формування не тільки 
економічних, а й моральних стимулів, на взаємовиручку в колективі і зацікавленості в розвитку компанії. Дана 
модель управління певним чином впливає на вираз креативності до роботи кожним із співробітників. 

Наступним фактор, який так само має вплив на поліпшення компанії, можна вважати управлінням 
інноваційної діяльності, яка спрямована на створення нових проектів і генерацію ідею, в слідстві 
впроваджуючи у виробництво і управління компанією. 

Більшість сучасних компаній, крім свого добробуту, так само орієнтують свою діяльність на поліпшення 
навколишнього її світу, що так само є відмінною тенденцією розвитку сучасного менеджменту і його 
відгалуженню. Наприклад, існує таке поняття, як краудсорсінг це коли до вирішення тієї чи іншої проблеми 
залучається група людей в режимі онлайн, так що в проекті потенційно беруть участь тисячі осіб.Краудсорсінг 
зміцнює корисні зв’язки між споживачами і підприємством, підвищує його конкурентоспроможність і дозволяє 
досягти поставлених цілей максимально ефективно, використовуючи мінімум витрат [3]. Сьогодні фірми 
можуть випускати свої товари і послуги із залученням покупців, задіяючи інтелектуальні здібності світової 
спільноти. 

Таким чином, сучасне уявлення про підприємство має об'єднувати технологічні та ментальні чинники, а 
також культуру підприємства, його інститути, когнітивну систему, події, досвід інших людей і компаній. 
Сучасний менеджмент повинен включати не тільки управління виробничими процесами, але і цілеспрямоване 
формування і розвиток культури підприємства, розвиток всередині організації, таких інститутів, як довіра і 
творча атмосфера продуктивної роботи, розвиток організаційних зв'язків всередині підприємства і за її межами, 
розвиток інноваційної спроможності, використання досвіду інших організацій. 
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В умовах ринкових відносин перед організацією постає проблема поміркованого відбору та подальшого 
використання персоналу. Саме персонал визначає конкурентоспроможність організації, забезпечує для неї 
економічні та соціальні переваги, але ж можна прослідкувати залежність кінцевого результату діяльності від 
кількості залученого до трудового процесу інтелектуального та кваліфікаційного потенціалу.  

В даний час недостатньо уваги приділяється аналізу кадрової ситуації і використання кадрового 
потенціалу підприємства. Проблему дослідження кадрового потенціалу описували в своїх роботах 
В.Я.Афанасьев, Б.М.Генкін, М.В. Грачов, А.Я. Кібанов, І.К.Корнев, І.Л.Літвінов і ін. 

Метою дослідження є формування стратегії розвитку кадрового потенціалу на малому підприємстві в 
умовах зовнішньоекономічної діяльності. 

За Кібановим Я. І.  управління кадровим потенціалом сучасної організації має базуватися на наступних 
принципах: відповідність трудового потенціалу характеру, обсягу та складності виконуваних трудових функцій 
і видів робіт; обумовленість структури трудового потенціалу матеріальноречовими факторами виробництва; 
ефективне використання трудового потенціалу; створення умов для професійнокваліфікаційного розвитку 
персоналу, службового просування і розширення профілю, умінь і навичок працівників. 

Одним з головних завдань управління персоналом на сучасних підприємствах є аналіз існуючої системи 
розвитку кадрів та впровадження наукових методів та сучасних досліджень у сфері розвитку кадрового 
потенціалу на малих торгівельних підприємствах. На сучасному рівні на таких підприємствах не існує окремих 
організаційних підрозділів, які би займались формуванням та розвитком кадрів. Тому головною метою їх 
роботи є організація формування стратегії розвитку кадрового потенціалу в умовах зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Стратегія розвитку кадрового потенціалу повинна складатися з наступних елементів:  планування 
кількісної та якісної потреби в кадровому потенціалі,  забезпеченість кадровим потенціалом, розвиток 
кадрового потенціалу, використання кадрового потенціалу та мотиваційна складова розвитку кадрового 
потенціалу. До того ж, необхідно врахувати особливості зовнішньоекономічної діяльності малого підприємства 
при формуванні стратегії. 
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В процесі дослідження дослідження виникла гіпотеза, що на більшості малих підприємств в Україні 
організаційна структура підприємства не містить налагоджених управлінських зв`язків та інформаційних 
каналів при розподілі обов`язків, пов`язаних з управлінням персоналом. Тому особи, які відповідають за 
розвиток кадрів, не можуть взаємодіяти на необхідному рівні і, як наслідок, на підприємстві відсутня стратегія 
розвитку кадрового потенціалу. 

Рекомендованими заходами щодо виправлення ситуації стали наступні заходи.  Зміна організаційної 
структури підприємства з метою виділення людей, яки виконують задачі, пов`язані з управлінням персоналом, 
в умовний окремий підрозділ, чітке розподілення обов`язків та повноважень між ними. Планування майбутньої 
потреби в кадрах та випередження її за допомогою постійного моніторингу біржі труда та приймання на 
виробничу практику студентів з метою подальшого їх залучення як робітників. Для малих підприємств, які 
оперують на міжнародному ринку, важливим є також орієнтування розвитку кадрового потенціалу на 
специфічну зовнішньоекономічну діяльність підприємства: проведення мовних курсів, вивчення особливостей 
менталітету та культури основних країнпартнерів, путівки до країнпартнерів в якості мотиваційних заохочень. 
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Процессы всемирной интеграции и глобализации оказывают существенное влияние на экономическое 

развитие всех стран мира, в том числе, и на развитие внешнеэкономической деятельности международных 
компаний. Данные процессы влекут за собой усовершенствование процесса внешнеэкономической 
деятельности путем разработки новых принципов и методов. Однако, обновлению системы определяется мало 
внимания, поэтому метод оценки эффективности импортных операций недостаточно разработан и требует 
дальнейшего исследования от стадии заключения контракта до фактического его заключения. Также 
отсутствует система комплексной оценки импортных операций и не применяется бенчмаркинг, который давно 
пользуется популярностью за рубежом и позволяет улучшить не только функционирование 
внешнеэкономической деятельности, но и повысить эффективность компании в целом. Процедура 
заимствования и воплощения опыта лучших международных компаний вне зависимости от их отраслевой 
принадлежности за рубежом получила название бенчмаркинга.  

Изучением данного вопроса занимались К.Ю. Воробьев, Г.А.Лавренова, Ю.О. Монина, М.А. Садовая, 
И.Ю.Бедорева, А.Е. Ставский, И.Н. Гераськина, М.Г. Подопригора, М.О. Домокурова, Д.А. Каракуц, В.И. 
Постол.    

Бенчмаркинг как управленческая компетенция, основанная на творческом отношении к опыту лучших 
компаний, лидеров в своей отрасли, партнеров и конкурентов является одним из эффективных инструментов, 
способствующим устойчивому улучшению деятельности организации [1]. 

В зарубежной литературе бенчмаркиг определяется как: процесс «систематического и непрерывного 
измерения: оценка процессов предприятия и их сравнение с процессами предприятий лидеров в мире с целью 
получения информации, полезной для усовершенствования собственной деятельности» [2].   

В Украине бенчмаркинг в функционирует в узком направлении, наиболее популярный бенчмаркинг 
связан с анализом систем компенсации и уровня оплаты труда, но не с импортной деятельностью. Тем не менее, 
на Западе актуален как бенчмаркинг операционных процессов, так и отдельных операционных участков. 
Особенностью бенчмаркинга является то, что необходимо делиться информацией, или договориться с 
конкурентами о раскрытии информации напрямую. Однако, при таком взаимодействии должна существовать 
определенная этика. Бенчмаркинг еще иногда называют конкурентной разведкой. Компании действительно 
стремятся узнать, что же делает их сосед или мировой гуру, чтобы иметь понимание сильных и слабых сторон, 
что, в свою очередь, поможет достичь лучших показателей. 

Руководству компании следует понимать, что бенчмаркинг процесс не одноразовый и необходимо 
применять его постоянно, чтобы получать стабильные выгоды. Для этого необходимо быть 
высокотехнологичной компанией, использовать в своей деятельности различные IT технологии. Методология 
его проведения опирается на анализ эффективности импортных операций, но требует некоторых поправок и 
дополнений [3]. Для того, чтобы проводит сопоставление импортных операций с компанией, выбранной 
объектом для изучения опыта, необходимо заранее утвердить условия, которые будет предполагать, что 
условия импортных контрактов, наименования поставщиков, не подлежат раскрытию. Так как, исходя из этих 
данных, специалисты конкурентов могут определить технологию производства, качество и другие важнейшие 
данные.  

 Процесс бенчмаркинга, как правило, включает следующие этапы (рис.1):  
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 На первом этапе – этапе планирования – выбираются функции или продукты, требующие сравнения, 
определяются критические факторы успеха, разрабатываются показатели, производится документирование 
процесса бенчмаркинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Основные этапы бенчмаркинга 

 
На этапе поиска выбираются партнеры для бенчмаркинга, т.е. определяются подходящие объекты для 

сравнения, те «целевые» предприятия, с которыми имеет смысл сравнивать показатели. 
Этап наблюдения подразумевает понимание и документирование процесса партнера по показателям и по 

практике. На этом этапе производится сбор данных о деятельности конкурентов. 
В зависимости от вида бенчмаркинга, источниками этих данных могут служить как непосредственное 

посещение других компаний и официальный обмен информацией, так и изучение публично публикуемых 
отчетов, мониторинг СМИ, статистика, исследования маркетинговых агентств и т.д. 

Далее производится анализ собранной информации, в процессе которого полученные результаты 
корректируются и интерпретируются. Выявляются различия между показателями эталонных процессов и 
показателями самой компании, определяются программы и действия по ликвидации разрыва. 

На заключительном этапе адаптации выбирается наилучшая практика процесса, происходит 
приспособление его к условиям работы компании, внедряются перемены [4]. 

Изучение опыта зарубежных компаний помогает украинским компаниям построить системы управления, 
определить приоритеты развития, однако, далеко не все технологии возможно внедрить на украинском рынке. 
Трудность развития бенчмаркинга в Украине заключается в том, что большинство компаний закрыто и не 
желает делиться информацией со своими конкурентами, поскольку наблюдается слабое представление, или 
полное незнание метода проведения бенчмаркинга. Украинские компании, как правило, недооценивают 
значение данного метода для развития, боятся раскрытия информации, и прибегают к простому конкурентному 
анализу. Также внедрение бенчмаркинга осложняют системы налогообложения и финансового учета,  
ограничивая доступ к реальным данным компании.  

В Украине не многие компании заинтересованы во внедрении методов и принципов бенчмаркинга, 
однако, его применение может дать компании значительные конкурентные преимущества и способствовать 
развитию как отдельных процессов компании, так и компании в целом.  
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Due to human inventiveness the volume of distributed goods with time become greater. During the past two 

centuries the population have increased, but more rapidly grown up the average index of social distributed product. 
Now this indicator has reached its limits.Once a country ceases to develop new mineral deposits or starts to benefit 
mainly from the transfer payments from other countries, its production capacities would begin to form from the cost of 
fixed production capital, the number and quality of its employed population and of future growth of productivity.This 
means, for example, that if investments would uninterrupted flowto Germany, the cost of fixed production capital will 
not be an obstacle for economic development in the future. But the quantity and quality of labor force inspire fears.The 
amount of labor force is the result of the demographic development, migration and employment, the quality of labor 
force is derivedfrom socialization, education level, age structure, and  in the case of immigration inflows  from the 
socialization and education of migrants. 

There may be a rather different ways of development, but there is no reason to suppose that the situation with the 
fertility rate and the population size would improve significantly if something extraordinary will not happen. 

Modeling calculation, taken as a base of the following considerations, is built on the assumption that the average 
birth rate will make 1,4, and the annual migration balance (i.e. the difference between immigrants and emigrants) will 
be about 50 thousand persons. 

With regard to labor productivity growth per hour, it has been steadily decreasing in recent decades. We assume 
that labor productivity growth is stabilized at 1% per year. 

If we build an extrapolation till 2050 year, based on these figures, we'll get the following: 
• growth of the economy will stop in 2020 and then stagnated with a trend towards reduction, because the 

increase of productivity and a decrease of the number of employees are mutually cancel out   
• regarding to the number of employees, the number of people aged over 65 will double. If in 2005 per employee 

have accounted 0.46 person older than 65 years, then in 2050 per employee will be one person of retirement age;  
• as the population decreases, the social product per capita will continues to grow. But pensioners could benefit 

from this only if the proportion of pension payments in the social product will doubled. 
Provisioning pensioners in the future at today's level of social product, it would mean that the share of pension 

payments will rise from the current 16.5 to 25.6% of national income in 2050.Excess burden on the tax system due to 
aging population will be higher than its facilitation in consequence of reducing the number of children and the 
unemployed: by estimates of the European Commission an increase of the tax burden on pensions associated with age, 
treatment and care will be up to 2060 from 5.5 to 10% of GDP, while the relief due to cuts in expenses in education and 
for unemployment benefits, by contrast, will be only 0.7% [1].Essential improve the prospects can be at a significantly 
higher number of working people. But it does not count. Labour's Market Institute and the study of occupations in the 
Federal Labor Agency also comes to comparable results in its extrapolations regarding the future employment potential. 

From this follows that future financial problems and problems of distribution cannot be resolved by ordinary 
economic way  by growth, but only by redistribution. The economic consequences of association and gradually 
entering of the effect of demographic aging have lowered the level of its wellbeing. GDP is affected by the following 
forces: 

• technological progress and the intensity of investments; 
• development of labor productivity; 
• the number of workers and their rate of employment; 
• development of countries demand, of private employers and foreign countries. 
Changes in the demand, however, have more impact on the cyclical movement of the economy. In the longer 

term supply and demand in each economy move in lockstep, but the supply of capital and work are reducing and 
became a weak link. 

Changes in demand, however, have a greater impact on the cyclical movements of the economy. In the long term 
supply and demand in each economy move in lockstep, but the supply of capital and the work is shrinking and became a 
weak link. 

The intensity of investment and technological progress influence to the growth indirectly, through productivity. 
For a several decades investment intensity, measured as part of capital per unit of social product is quite stable. Labor 
productivity is considered to be the most important measure for the economic and technological progress. 

Whether the organization of production is improving, or is increasing the automation of production processes, 
whether payments and bookkeeping operations are rationalizing (for example, due to cash desks with a bar code reader 
in the trade) or information technology processes  actions relating to the whole society, can be seen only by income per 
hour of operation. 
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But productivity is influenced by motivation, qualification, as well as the diligence and the in general quality of 
the workforce. These socalled soft factors that can be measured only indirectly, are determining in the fact that 
Germany, despite the fact that it is a country of high salaries, has been able adopt its strong position in manufacturing. 
Table 1 shows how much is suitable for Germany the definition of highwage country. 

Table 1 
Expenses for hourly labor costs in the industrial sectors in different countries 

Country Hourly pay (euro) Index (Germany = 100) 
Sweden 106 34.53 
Germany 32.70 100 
Switzerland 100 32.70 
France 32.26 99 
Netherlands 31.34 96 
UK 27.19 83 
Italy 24.25 74 
US 22.57 69 
Japan 18.39 56 

 
On the one hand, there are notable differences between the indexes of the industrial value of labor and on the 

other, the between the productivity levels in the US, France and Italy. 
US has a distinct gain in comparison with Germany in expenditure on wages; France and Italy, by contrast are 

losing to Germany in wage costs, adjusted by productivity. 
It is indicative a comparison of such indicators as GDP per capita, labor costs and productivity. It shows that the 

differences in productivity are not sufficient to explain the differences in wellbeing. Of course, the figures are 
comparable only partially. The value added as a component of GDP refers not only to the manufacturing industry. In 
addition, the cost of labor and its productivity are expressed in current exchange rates, but gross revenue, on the 
contrary, at purchasing power parity.Real gross domestic product increases  based on the index of 100 in 2005 and to 
index 112.8 in 2025, then it will fall to the level of 109.6 in 2035, and stagnated at that level until 2050; Real GDP per 
capita increases in the period from 2005 to 2050 by 0.7%; and will reach 36.1%. 

The burden of old age for this extrapolation is defined as the sum of:  
• government spending on security during old age (pensions, nursing homes, the basic old age security); 
• of costs allocated for the pensioners by established by the law health insurance; 
• for the insurance costs of care. 
These expenses in 2015 amounted to 14 021 euros to the beneficiary's of pension or nursing homes. The share of 

these expenditures in GDP was 12.4%. In correlation with the national income payments to pensioners and boarders 
reached 16.5%. The costs of treatment and care, which in 2005 were not covered by receipts from insurance 
contributions (in 2005 it was 31 billion euro), were planned up to 2050, taking into account the growing number of 
pensioners, as well as the growing proportion of older people age.Let us see how the burden of aging varies with 
different preconditions.With the growth of the level of provision the GDP per capita is growing too. When the annual 
GDP growthin the average value of 0.7% per capita is evenly distributed to all residents, the share of the burden of 
aging in the social product is doubled:share in the GDP increases from 12.4 to 24.3%, the share of national income is 
growing from 16.5 to 32.3%. This means that tax revenueswill raise on 11.9% from 35.7% in 2005 to 47.6% in 2050 
(compared to the existing tax revenue quota in Sweden is 50.1%)[2].At a constant level security, oldage earnings per 
capita will be frozen at current levels.However, the cost of health insurance and care are rising. By keeping a stable 
level of security, we will distinctly weaken the relative rise of the burden of age: the proportion of GDP growing from 
12.4 to 19.2%, the share of the national income  from 16.5 to 25.6% [3]. 

In the case of falling the level of provision by 5% every five years the proportion of the burden of age remains 
constant: in correlation with GDP, it growing from 12.4 to 14.1%, in correlation with the national income  from 16.5 to 
18.7%.However, the recipients of pensions have tangibleconsequences: the real pension will have to fall from the 
11,660 euros in 2005 to 7,350 euro in 2050. In fact, these results are not encouraging.But there is no a realistic 
alternative in sight.The assumption that the growth of hourly capacity working man will stabilize at around 1%, both is 
realistic based on the motion of the trend of the last decades, and on the basis of substantive arguments.Working people 
get older, and as to their qualifications, a significant risk lies in significantly increasing share of uneducated layers in the 
coming generations.There are no grounds to hope that the fertility rate could rise again. For about 40 years lasts steady 
downwardtrend. Only targeted population policy directed against it could change this situation. The predominance of 
the influx of immigrants can contribute to relief the burden of agebut it would be appropriate only if this inflow 
willlimited to qualified specialists.Condition for this purpose, however, will serve as the attractiveness of Germany for 
this group.In this extrapolation is not taken into account the financial impact of increasing life expectancy at the costs of 
treatment and increasing proportion of people needing care.And in the rest, it contains much optimism because 
originates, for example, from the following: 

• the consequences of the current economic crisis will be overcome in the optimum time;• Germany as a 
result of globalization will not suffer damage in the wellbeing; 

• Climate change will not negatively impact. 
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One can only hope that this optimism is justified,because an already the difficulties are great enough. The 
decline and the threat for a long time cannot remain unnoticed. 
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Развитие современного общества требует постоянного обновления системы государственного 

управления, так как наступает определенный момент, когда бюрократическая государственная система 
перестает соответствовать своему назначению, и начинает работать сама на себя, а уход от 
общегосударственных целей приводит к кризису государственного управления. 

Выход из кризисной ситуации возможен за счет проведения административной реформы. Определенным 
прорывом в этой области можно считать адаптацию эффективных управленческих бизнестехнологий в 
государственное управление используя при этом модели государственного управления западных стран.  

Каждая страна накапливала собственный опыт в сфере административных реформ который имеет 
существенные отличия, обусловленные политическими, историческими, правовыми и культурными 
особенностями конкретного государства. 

Сегодня в теории административногосударственного управления выделяются несколько исторически 
сложившихся школ и направлений. Ведущими среди них являются американская, английская, французская и 
немецкая. 

Для стран англосаксонской модели присуща публичность правительства, децентрализация и 
использования научного подхода в управленческой практике. 

В немецких традициях административного управления государство рассматривается в сочетании с 
обществом и использование программноцелевого подхода к формированию национальной стратегии. 

Во французской модели административного менеджмента имеет место унитарное государство, 
разделенное на районы, для руководства которой создана система унифицированных власти. 

Скандинавская модель административного менеджмента предусматривает органические отношения 
между государством и обществом, распределение государства на территории и достаточно высокий уровень 
децентрализации. 

Среди ученых не существует единого подхода к определению административной реформы но можно 
выделить два основных подхода к пониманию этой реформы: происходит пересмотр функций ветвей власти и 
созданием адекватной им структуры правительства; отражает административную реформу как совокупность 
нескольких составляющих, включая реформу государственной службы, бюджетную реформу и реформу 
административнотерриториального устройства государства. 

Административные реформы США, Германии, Англии и других стран свидетельствует об удачном 
опыте. Хотя известно, что заимствованный алгоритм определенных действий без учета институциональных 
особенностей конкретной страны, не всегда эффективен. 

Административногосударственную деятельность страны можно определить как процесс достижения 
национальных целей и задач через государственные организации и может распространяться на органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 
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Современная версия административного менеджмента государственных организаций представляет собой 
синтез New Public Management и Public Аdministration  новый административногосударственный менеджмент 
(внедрение в практику государственного управления принципов Public Management и New Public Management 
означает отход от классической модели М. Вебера Public Аdministration).  

Если проанализировать состояние внедрения элементов нового государственного менеджмента в 
административную реформу Украины, то имеет место наличие институциональной среды, что не способствует 
ускорению реформирования. Кроме неразвитости в должной мере многих институтов, характерных для 
западных стран и необходимых для успешного реформирования взаимоотношений государства и общества в 
соответствии с концепцией нового государственного менеджмента, в Украине, дополнительное негативное 
влияние оказывает отсутствие спланированной взаимосвязи программ реформирования в области 
государственного управления и отсутствие политической воли руководства страны для преодоления изменений 
и сопротивлений государственного аппарата. 

Эксперты ООН по вопросам административногосударственной деятельности утверждают, что в этой 
сфере в современных условиях необходимо применять новые подходы внедряя в систему государственного 
управления страны концепции нового административногосударственного управления что позволит оживить 
реализацию административной реформы. 

Конечным результатом адаптации подходов нового государственно  административного менеджмента 
страны является реализация наиболее приемлемой и подходящей административной реформы, как на 
национальном, так и на государственном уровне. 
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Сучасні умови господарювання, які характеризуються тенденціями до швидких змін, вимагають від 

підприємств підвищення ефективності діяльності та рівня конкурентоспроможності. Одним з основних 
факторів, що забезпечує розвиток підприємства, є створення ефективної системи управління персоналом, одне з 
центральних місць в якій займають аспекти мотивації і стимулювання персоналу. Мотивація персоналу як 
галузь науковопрактичної діяльності потребує не лише опрацювання загальної методології, а й розроблення 
конкретних методів та підходів, за допомогою яких використання трудового потенціалу є максимально 
можливим. Саме в мотивації персоналу можуть бути знайдені ті резерви, які дозволять підприємству отримати 
максимальну віддачу від використання наявних трудових ресурсів та підвищити загальну результативність і 
прибутковість діяльності підприємства. 

. Дослідженням проблем мотивації присвячено праці багатьох зарубіжних вчених, зокрема, А. Маслоу, 
Ф. Герцберг, Ф. Тейлор, М. Фоллет, Д. МакКлеланд та багатьох інших. Значний внесок у розвиток цього 
питання зробили і такі вітчизняні вчені, як А. Колот, О. Бугуцький, Д. Куликова, Д. Богиня, В. Нестеренко та 
інші. 

Метою роботи є аналіз мотиваційних та стимулюючих аспектів праці персоналу та визначення можливих 
шляхів удосконалення організації системи стимулювання праці на сучасних підприємствах.  

В умовах ринкової економіки підприємства мають акцентувати увагу на соціальноекономічних 
факторах, що впливають на активізацію діяльності персоналу, оскільки від цього значною мірою залежить 
результат роботи колективу та, як наслідок, конкурентоспроможність суб’єкта господарювання на ринку. 
Важливу роль при цьому відіграє мотивація, яка виступає основою поведінки людини та зумовлює докладання 
нею певних зусиль, спрямованих на досягнення цілей підприємства [1]. 

Механізм мотивації до праці утворюється шляхом поєднання мотивів та стимулів, що впливають на 
вибір людиною певної лінії поведінки. Поняття мотиву та стимулу тісним образом пов’язані між собою. Якщо 
мотив виступає як внутрішня спонукальна сила, то стимул являє собою зовнішню причину, що спонукає 
працівника до діяльності. Стимулювання здійснюється шляхом створення керівництвом таких умов на 
підприємстві, щоб у працівників виникало бажання та прагнення виконувати покладені обов’язки з найбільшою 
ефективністю.  

Стимули можуть бути ефективними лише в тому разі, якщо вони викликають реакцію з боку людини. 
Керівництво підприємств повинне добре знати чинники, які викликають мотивацію працівників, щоб спонукати 
їх виконувати роботу якомога краще та з найбільшим ентузіазмом. В якості стимулів можуть бути використані 
будьякі чинники впливу, що спонукають людину краще працювати, зокрема, оплата праці, застосування 
системи преміювання, гнучкий графік роботи, приємна робоча обстановка, можливість кар’єрного зростання, 
визнання заслуг, можливість внесення ідей та пропозицій, почуття впевненості в роботі тощо.  

Виокремлюють два види стимулювання персоналу – матеріальне та нематеріальне. Матеріальне 
стимулювання має грошовий вираз та спрямована на задоволення переважно фізіологічних потреб працівників. 
Основним елементом матеріального стимулювання виступає заробітна плата. Вона, а також різні виплати і 
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пільги, є основною формою грошових доходів, пов’язаних з виробничою діяльністю [2]. Оплата праці повинна 
бути безпосередньо пов’язана з підсумками праці. На сьогоднішній день необхідним є впровадження таких 
систем оплати праці, які б найповніше стимулювали ріст продуктивності праці та сприяли ефективності 
діяльності підприємства. Тому в заробітній платі обов’язково повинен бути присутній компонент, який 
залежить від досягнутих результатів. 

Нематеріальне стимулювання не несе безпосередніх матеріальних виплат і дозволяє працівникам 
задовольнити психологічні та соціальні потреби. До нематеріальних методів стимулювання відносяться 
організаційні та моральнопсихологічні методи. Організаційні мають на увазі залучення працівників до участі у 
справах організації. Моральнопсихологічні методи полягають у створенні умов, при яких працівники 
відчували б професійну гордість [2]. 

При створенні системи мотивації персоналу керівники вітчизняних підприємств здебільшого приділяють 
більшу увагу матеріальному заохоченню працівників. Ця обставина пов’язана з тим, що в теперішніх 
економічних умовах, в яких опинилася наша країна, працівники зацікавлені у працевлаштуванні саме на тих 
підприємствах, які можуть запропонувати найбільш високий рівень заробітної плати та преміювання. Однак, як 
свідчить досвід та практика, застосування лише матеріального стимулювання не може бути єдиним та 
вирішальним, оскільки воно не здатне втримувати високу продуктивність праці тривалий час, а тому може 
використовуватися лише на певний короткий період [1]. 

Для того щоб система мотивації була найбільш ефективною, матеріальні стимули обов’язково повинні 
поєднуватися з моральними та застосовуватися у комплексі. Моральні стимули пов’язані з потребами людини у  
суспільному визнанні, повазі та моральному схваленні. Ці стимули можуть проявлятися у таких формах, як 
усна або письмова подяка, різні види нагороджень, присвоєння звань, створення дошки пошани тощо. Але вони 
не зводяться тільки до заохочень та нагород, їхнє застосування передбачає створення певної атмосфери та 
моральнопсихологічного клімату в колективі, при якому всі знають, хто і як працює. Такий підхід вимагає 
забезпечення впевненості в тому, що сумлінна та продуктивна праця завжди одержує визнання й позитивну 
оцінку, що врешті принесе визнання та подяку. 

Отже, основною ідеєю, яка є загальною для всіх підходів до визначення поняття мотивації, є те, що 
мотивація являє собою внутрішнє спонукання людини до дії відповідно до поставлених цілей та задоволення 
потреб. Оскільки потреби людей час від час мають схильність до змін, то і процес мотивації є нескінченним. 
Саме тому потрібно постійно вивчати потреби працівників та будувати і вдосконалювати систему мотивації 
відповідно до нових умов, в яких доводиться діяти підприємству. Для того щоб створена система мотивації 
була найбільш ефективною, необхідно вміти правильно поєднувати матеріальні та моральні стимули, що може 
бути зроблено на основі вивчення зарубіжного досвіду в цьому напрямі.  
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На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних праць було сформовано термінологічну базу та сфери 

застосування терміну „політика” (табл. 1) і виділено основні її види (табл. 2). 
Таблиця 1 

Термінологічна база терміну «політика» 

Характеристика політики 
Сфера 

застосування 
1 2 

 будьяка програма дій та усі види діяльності самостійного керівництва будь ким чи 
будь чим; 
 дихотомія «другворог», «свійчужий»; 
 ціле направлена діяльність, мета якої є захоплення, утримання та використання влади; 
 відношення, які включають в себе підпорядкування, панування, конфлікт та боротьбу 
між класами; 
 особливий вид діяльності, який включає управління, організацію, контроль та ін.; 
 відповідна форма досягнення головної мети; 
 діяльність направлена на мирне чи насильницьке вирішення конфліктів. 

політика будьякої 
організації, 

сімейна політика 
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1 2 
 специфічна сфера протидіючих інтересів у діяльності та відносинах різних груп 
людей у суспільстві відносно питань про суспільну владу; 
 прагнення до участі у владі (утримання, повалення, використання) чи здійснення 
впливу на розподілення влади між групами всередині держави чи між державами 
(внутрішня, зовнішня); 
 процес інституалізації нестійких форм політичних організацій та установ, які мають 
властивість до саморегулювання; 
 наука, яка вивчає умови та засоби здійснення цілей держави. 

наукове 
(категорійне) 

значення 

 діяльність та, складені на її основі, діяльність між великими групами людей (нація, 
народ, об’єднання, класи) в одній країні чи між країнами через рішення питань про 
організацію чи здійснення влади у суспільстві; 
 суперництво класів, націй та інших соціальних груп, які намагаються реалізувати свої 
інтереси шляхом використання політичної влади; 
 управління державною чи суспільною діяльністю спрямованою на захист соціальних 
або групових інтересів[1]; 
 діяльність направлена на твердження справедливості та досягнення суспільного 
блага; 
 спеціалізована сфера діяльності, яка пов’язана з охороною прав людини [4]; 
 самостійна, складна, цілісна система, яка відділена від інших сфер суспільства, хоча 
постійна взаємодіє з ними. 

суспільство 

 відносини між суб’єктами та об’єктами економічної діяльності шляхом міцних важелі 
держави які оформлюють потреби та інтереси людей; 
 концентровані економічні потреби та інтереси, які є надбудовою над економічним 
базисом[2]. 

економіка 

 
В основу політики входить право, ідеологія, релігія, культура та економіка (економічні явища і процеси, 

потреби, інтереси та цілі).  
Таблиця 2 

Основні види політики 
Вид Характеристика 

1 2 

регіональна 

сукупність соціальноекономічних, правових та адміністративноорганізаційних 
засобів і методів, що органічно поєднують загальнодержавні й регіональні інтереси і 
спрямовані на те, щоб на основі планомірного і пропорційного розвитку регіонів, 
принципово нових підходів до розвитку продуктивних сил та ефективного 
використання місцевих ресурсів забезпечити істотне зростання  життєвого рівня 
населення  регіонів як стратегічної мети регіональної політики[7 с.808] 

промислова 
важлива складова загальнодержавної політики і спрямована на досягнення 
промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення промислового потенціалу 
важлива складова загальнодержавної політики і спрямована на досягнення 

промислова 
промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення промислового потенціалу 
держави, задоволення потреб населення, зростання обсягів виробництва і 
підвищення конкурентоспроможності промислової продукції [8] 

конкурентна 
заходи з підтримки та стимулюванню конкуренції, які направленні на активний 
вплив потенційних „вузьких місць” галузей, де у тих чи інших випадках конкурентні 
механізми можуть бути ослабленні  та не функціонувати у належному рівні [9, с. 47] 

соціальна 

(включає політику соціального захисту, житлову політику, демографічну політику, 
урбаністичну політику, політику зайнятості та рекреаційну політику) – розглядає 
проблеми населення і може бути направлена на вирішення таких проблем: 
соціальний захист населення; зниження бідності, зниження рівня соціально
економічної нерівності населення; створення чіткої системи соціальних нормативів; 
захист та чіткі норми у галузі освіти та екології. Ніклас Луман, вважав, що 
виникнення у соціальній політиці кризи та негативних ефектів соціальної безпеки 
відбувається з вини держави, так як держава „сама себе стимулює” за рахунок 
відтворення соціальних проблем [10, с.15 ] 

соціальноекономічна 

основана на фінансовій та монетарній співпраці, а також забезпеченні загальної 
макроекономічної рівноваги. Соціальноекономічна політика направлена на: 
фінансову самодостатність території (залежність території від фінансової допомоги); 
пом’якшення просторової поляризації між регіонами; економічну інерцію існуючої 
стратегії 
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1 2 

державна або суспільна 
курс дій, обраний для розв’язання певної суспільної проблеми або сукупність 
взаємопов’язаних проблем, що ґрунтуються на суспільних цінностях та впливає на 
життя суспільства [11 ] 

економічна включає: 
фінансову, податкову, 

кредитну тощо 

система заходів і дій органів влади у сфері управління бюджетним процесом  на 
основі концепції розвитку бюджетних відносин у складі загальної економічної 
політики, спрямованої на реалізацію усіх функцій бюджету з метою досягнення на 
даному етапі певного економічного і соціального ефекту [12, с. 9497] 

інноваційна 
державне управління фінансовою діяльністю – процесом створення сприятливих 
умов для такої діяльності, формування інноваційних ідей і проектів, конструювання 
науководослідницьких зразків нововведень [13, с.805] 

аграрна 

комплекс правових, організаційних і економічних заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки, розв'язання 
соціальних проблем сільського населення та забезпечення комплексного і сталого 
розвитку сільських територій [14] 

гуманітарна 

не лише однобiчний механiзм забезпечення людського розвитку, а механiзм 
взазмодiї особи, суспiльства i держави, який виявляється, з одного боку, у 
спрямованості на людину, покращення умов її життя, а з другого боку  на залучення 
людини до державотворчих процесiв, а в бiльш широкому розумiннi  до свiтового 
спiвробiтництва i розвитку, що сьогодні є таким важливим для становлення 
Української держави 

науковотехнічна 
це складова соціальноекономічної політики держави щодо формування умов 
ефективного науковотехнічного розвитку країни, визначення цілей, напрямів, форм 
її здійснення [15] 

екологічна 

оцінює ефективності прийняття екологоуправлінських рішень, поглиблено вивчає 
взаємозв’язки та екологічні чинники, удосконалює державну систему управління 
екологічною безпекою в умовах фінансовоекономічної кризи і в посткризовий 
період теж [16, с.13] 

екологоекономічна 
забезпечення економічної та політичної незалежності країни шляхом розв’язання 
екологоекономічних проблем [7, с.800] 

 
Здійснення будьякого виду політики відбувається за рахунок: наукового обґрунтування концепції та 

формулювання стратегічної мети, визначення перспективних цілей і завдань з урахуванням потреб та інтересів 
основної продуктивної сили – людей; обґрунтування засобів і методів досягнення мети, а також розробка 
оптимальних форм суспільної діяльності та організації, за допомогою яких стратегічна мета може бути 
досягнута; відповідно до стратегічної мети і засобів її досягнення необхідним є ретельний підбір, підготовка і 
розстановка кадрів, спроможних реалізувати таку мету; озброєння кадрів глибокими знаннями  про сутність, 
закони і закономірності політики та форми її вияву й вміння використовувати ці знання на практиці. 

Об’єктами політики можуть бути найрізноманітніші територіальні утворення, як звичайні (закріплені 
адміністративнотериторіальним поділом) так і спеціально визначені для цієї мети в нормативних документах 
національних та місцевих органів влади.  

На сьогоднішній день у центрі уваги теоретичних дискусій знаходиться політика комплексного освоєння 
потенціалів територій. На цій основі відбувається виділення проблем співвідношення загальнодержавних та 
регіональних пріоритетів, освоєння нових ресурсів, впровадження новітніх технологій та покращення 
економічної діяльності територій.  

У даній статті політика розглядається як комплекс аналітичних процедур, які включають в себе 
оцінювання, моніторинг результатів, формування рекомендацій (заходів) необхідних для розробки чи 
корегуванню стратегічних програм розвитку території і може об’єднати у собі багатоваріантність підходів у 
єдину систему методик і програм.  

У комплексній політиці, пропонуємо, як інструменти, використовувати концепції відкритості економіки, 
інноваційного та інвестиційного розвитку, конкурентоспроможності, довгострокових темпів соціально
економічного зростання  та екологічної безпеки, так як комплекс містить у собі низку систем, де зв’язок між 
підсистемами може бути сформований за рівнем систематичного спостереження використовуючи систему 
показників.  

На наш погляд, основними вимогами політики  комплексного освоєння територіальних систем є: 
взаємозв’язок та взаємозалежність елементів, а також функціональних підсистем комплексу; пропорційність 
виробництва, ресурсів , ринкової інфраструктури і споживання; збалансованість об’ємів випуску продукції і 
споживання матеріальних, природних, трудових і фінансових ресурсів, основного виробництва і виробничої 
інфраструктури, матеріального виробництва і сфери обслуговування; раціонального освоєння природних і 
економічних умов. 
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Використання комплексної політики забезпечить стійкий/збалансований розвиток території та її 
можливість у майбутньому конкурувати з іншими територіями країни шляхом об’єднання багатоваріантних 
підходів у єдину систему методик та програм розвитку.  

Саме тому, вона направлена на своєчасне проведення оцінки, моніторинг результатів та аналіз наслідків 
виконання прийнятих рішень для покращення та вдосконалення показників територіального розвитку. 

Ці атрибути дозволяють виділити найбільш істотне в політиці. Звичайно, вони не вичерпують усіх 
характерних особливостей, властивих такого складного явища як політика, але вони наочно розкривають 
специфічну змістовність даного явища. 
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Актуальність проблеми. Жодне підприємство не зможе отримувати прибуток в умовах ринкової 
економіки, не маючи детального бізнесплану. Бізнесплан дає детальне пояснення, як саме буде проходити 
управління бізнесом, разом с тим щоб забезпечити його прибутковість, а також повернути інвестиції.  

Ціль дослідження – проаналізувати структуру бізнесплану інвестиційного проекту. 
Бізнесплан – це інвестиційний проект, або економічна модель діяльності фірми, а процес проектування 

звичайно називають бізнесплануванням. 
Бізнесплан складається для зовнішніх і внутрішніх цілей. Зовнішні цілі включають обґрунтування 

необхідності залучення інвестицій, показ можливостей з боку фірми для залучення уваги інвесторів і банку, 
преконання їх у достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту. Внутрішні цілі – комплексна перевірка 
знать керуючого персоналу, розуміння ним реального положення фірми на ринку.  

Існує три варіанти написання бізнесплану, такі як: 
 Замовити у професійних консультантів; 

http://entelehia.ru/Political science./Ponyatie_politika.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-2/txts/POLITICHNI/06tvvpdu.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052982.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-5976.html
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 Поставити питання, щодо написання бізнесплану персоналом власного підприємства; 
 Написати самостійно. 
Бізнесплан інвестиційного проекту повинен складатися на основі реальної інформації, з доступних 

джерел, а також містити в собі посилання на джерела інформації, документи або результати досліджень. Також 
бажано, щоб план містив у собі графіки та діаграмами, так як це є показник якості роботи та серйозності 
проекту, характеризується специфіка продукту підприємства й задоволення їм потреб ринку, дається оцінка 
ринку й установлюється стратегія поведінки фірми на певних ринкових сегментах, визначається організаційна й 
виробнича структура, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування й пропозиції 
по інвестиціях, описуються перспективи росту підприємства. 

Як правило, в бізнеспланах передбачаються розділи, у яких розкриваються основна ідея й мета бізнесу, 
характер  

Основні розділи бізнесплану інвестиційного проекту: 
− Титульна сторінка бізнесплану повинен бути лаконічним і привабливим, не містити зайвих 

подробиць і може бути оформлений в такій послідовності: назва підприємства, адреса, Email, факс, телефон, 
стисла назва проекту, повна назва проекту, керівник підприємствам, вказати ким підготовлений проект, дата 
початку реалізації проекту, тривалість проекту, дата укладання; 

− Підготовка анотації та резюме. В анотації дається стислий опис мети та основних положень бізнес
плану. Анотація призначена для вищого керівництва, письмових звернень, рекламних оголошень. Резюме – це 
стислий, швидко читаний огляд інформації про намічений бізнес і мету, яку ставить перед собою підприємець, 
починаючи власну справу або розвиваючи ту, що є. Порядок оформлення: суть проекту, цілі і завдання бізнес
плану, економічне обґрунтування і ефективність проекту, відомості про фірму, команда управління, потреби в 
інвестиціях, плани повернення позикових коштів, гарантії повернення інвестицій, призначення бізнес плану; 

− Опис фірми, продукції, послуг. В цьому розділі необхідно надати про підприємство такі відомості: 
коли, ким і де створена дана фірма; чисельність працівників; статутний фонд; основні і оборотні засоби; 
детальний опис розвитку підприємства, основної події і успіхи; прибуток, обсяг виробництва і продажі; 
здобутки і недоліки; місцеположення фірми; кадри, опис кваліфікації і досвід команди управління; перспективи 
розвитку підприємства, напрямок діяльності; перспективи розвитку; внесок підприємства в соціально
економічний розвиток регіону.  

Опис продукції, товару або послуги включає в себе: найменування продукції, товару або послуги; 
призначення і галузь застосування; можливість експорту; конкурентоспроможність товару, її слабкі і сильні 
сторони; ступінь готовності продукції; наявність ліцензії (патенту); поставки; пакування; наявність 
передпродажного або після продажного обслуговування. 

− Маркетинг і збут продукції – аналіз еластичності попиту; платоспроможність  попиту на продукцію, 
ринків збуту; оцінка планів виробництва і реалізації продукції (обсяг, асортимент); конкурентоспроможність 
продукції; розробка стратегій, тактики, методів і засобів формування попиту і стимулювання збуту продукції; 
ефективність виробництва, збуту продукції. 

− Виробничий розділ. В цьому розділі дається детальний опис вибраного для проекту місцеположення, 
необхідних виробничих площ і приміщень, технологій і устаткування, необхідних матеріальних і людських 
ресурсів. 

− Організаційноправові аспекти. Завдання цієї частини бізнесплану є надання інвесторові інформації 
про весь хід робіт з реалізації проекту; складання кошторису сукупних загальногосподарських витрат; точне 
встановлення чисельності співробітників, термінів і режимів їх роботи, передбачуваної оплат праці; опис 
правового та пільгового забезпечення проекту; статут підприємства, установчий договір, ліцензії на право 
ведення робіт, патент, сертифікати якості продукції, сертифікат рівня виробництва, гарантійні листи. 

− Фінансовий розділ повинен містити в собі звіти про прибуток (останні 35 років); баланс 
підприємства (35 років); звіти про фінансове становище (35 років); відомості про прибуток (на час 
інвестиційного проекту);  відомості про потік коштів; баланс з прогнозування на наступні 35 років; принципи 
обліку, які використовуються ц фінансовому плані; кількість необхідних фондів; фінансовий запит інвестору; 
графік повернення боргу; використання фондів; розрахунок основних показників ефективності залучних 
фінансових ресурсів. 

− Аналіз чутливості проекту: комерційні ризики, фінансові ризики, внутрішньо фірмові ризики. 
− Додатки бізнесплану – матеріали про підприємство, продукцію, попит; матеріали про можливість 

підприємства, організаційноправову форму та фінансовоекономічних розрахунків; матеріали з ефективності 
заходів попередження ризиків. 

Отже, основним завдання бізнесплану є переконати інвестора у вигідності для нього вкладень в 
інвестиційний проект. Бізнесплан має невеликий обсяг (810 листів), у вигляді короткого резюме 
інвестиційного проекту. У ньому мають бути представлені тільки цілі, результати проведеного дослідження 
ринку, суть проекту, необхідні та наявні ресурси, передбачувані результати від його реалізації, основні 
показники та короткі висновки. 
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Підприємства роздрібної торгівлі зазвичай працюють в умовах гострої конкуренції, які вимагають 

застосування ефективних технік менеджменту та маркетингу для отримання конкурентних переваг. Водночас 
слід зважати на високий рівень ризику та невизначеності, яким характеризується роздрібна торгівля. 
Застосування актуальних методів керування асортиментом продукції на прилавках, її роздрібною ціною, 
торговим простором тощо дозволить завоювати лояльність покупців, що, у свою чергу, супроводжуватиметься 
зростанням обсягів продажів товарів. 

Очевидно, що категорійний менеджмент належить до практичних методів менеджменту та 
застосовується менеджерами на рівні як великих компаній, так окремих магазинів. Якщо на перших етапах його 
застосування здійснювалось інтуїтивно, на базі логіки продавця, то з часом почали з’являтись спроби 
формалізації процесу встановлення ціни чи виділення категорій товарів. Формалізація задач категорійного 
менеджменту відбувається за рахунок застосування математичних методів та моделей. Серед відомих 
результатів цього підходу назвемо праці вчених: Н. Боріна, П Фарріса та Дж. Фріленда [1], у якій 
запропоновано оптимізаційну модель із нелінійною цільовою функцією та обмеженнями для двох базових груп 
змінних, а саме асортименту та розміщення одиниць товарів на полицях; М. Зенора [2], який запропонував 
модель ціноутворення, що калібрує потенційні вигоди у вигляді прибутків від узгодження цінової стратегії на 
рівні категорій порівняно із неузгодженою стратегією на рівні цін; С. Басуроя, М. Мантрала та Р. Валтерса [3], 
які запропонували модель двох конкуруючих національних виробників, що поставляють продукцію до двох 
роздрібних продавців, модель реалізовано на основі емпіричних даних про щотижневі ціни товарі до та після 
виділення категорій; методи портфельного аналізу використано у статті А. Кокса [4]. 

Метою роботи є дослідження особливостей застосування у категорійному менеджменті в роздрібній 
торгівлі та, зокрема, математичних методів і моделей. 

Концепція категорійного менеджменту виникла ще у 1980их роках як альтернатива до класичних 
методів роздрібної торгівлі, хоча свого поширення набула значно пізніше. Вона спричинила суттєві зміни у 
підходах до роздрібної торгівлі. Станом на сьогодні головні ідеї концепції категорійного менеджменту на 
практиці застосовують практично всі великі продавці товарів у роздріб. Але, якщо для світових лідерів 
запитання, застосовувати чи ні категорійний менеджмент, уже не стоїть, то в Україні його почали застосовувати 
лише впродовж останнього десятиліття, причому принесли ці методи в Україну саме великі світові компанії.. 
На вітчизняному ринку роздрібних товарів цей підхід залишається недооціненим, хоча й визнається за 
перспективний.  

Згідно з результатами дослідження консалтингової компанії Future Purchasing щодо популярності 
впровадження та застосування категорійного менеджменту в світі [5] за період 20142015 рр, 87% респонденти, 
що характеризують категорійний менеджмент їхніх компаній як «вбудований», вважає категорійний 
менеджмент «єдиним шляхом роботи» і лише 5% з них описують систему категорійного менеджменту на 
своєму підприємстві як оптимізовану. 

Категорійний менеджмент виник як розширення продуктового менеджменту, адже останній не надто 
орієнтувався на інтереси споживача. Під категорією розуміють групу продуктів, взаємопов’язаних з позиції 
споживача. З позиції категорійного менеджменту їх слід розглядати як відокремлені бізнес одиниці у 
роздрібній торгівлі, тобто керувати категорією продукції. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність 
бізнесу. Керування на основі категорійного менеджменту включає вибір асортименту продукції, встановлення 
оптимальних цін на неї, розміщення продукції на полицях. На відміну від традиційних підходів, коли 
продукцію пропонують споживачеві за ознакою, наприклад, бренду, застосування категорійного менеджменту, 
коли товари згруповані за споживчою характеристикою, сприяє виникненню ефекту синергії. 

Під час виділення асортименту роздрібного підприємства застосовують кількісні характеристики 
асортименту, такі як ширина, глибина та повнота класифікаційного групування, оновлюваність та структура 
класифікаційного групування, гармонійність категорій та рівнів, стійкість асортименту тощо. Кількісна форма 
представлення цих показників сприяє зручності застосування кількісних методів до їхнього аналізу. 

Серед елементів категорійного менеджменту виділимо такі: 
1) оптимізація асортименту продукції роздрібного магазину; 
2) оптимізація процесу ціноутворення та встановлення рівня торговельних надбавок на продукцію; 
3) оптимізація торговельної кампанії, наприклад, таргетування покупців; 
4) оптимізація викладки товару та полицях магазину тощо. 
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Залежно від поставленої задачі викристовують різні методи математичного моделювання в контексті 
теорії категорійного менеджменту. Наприклад, для прогнозування товарообігу торговельних категорій на 
наступний період доцільно скористатись економетричними методами, для оптимізації структури товарних 
категорій – методи дослідження операцій та теорії оптимізації, для керування товарним асортиментом – 
елементи теорії оптимального керування тощо. 

Отже, інструменти класичного економікоматематичного моделювання широко використовують в 
практичній діяльності категорійні менеджери, але в гостроконкурентному середовищі роздрібної торгівлі 
щодня постають нові задачі та виклики. Кожен з елементів категорійного менеджменту може бути реалізований 
у вигляді задачі оптимізації. Однак, не менш цікавою та прикладною була б реалізація цих задач із 
застосуванням методів аналізу та опрацювання емпіричних даних, еврістичних алгоритмів, data minimg, 
машинного навчання тощо. 
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В настоящее время гармоничному развитию общества уделяется большое внимание в виду глобальных 

изменений в природе, поэтому путь к устойчивому развитию предполагает тесную интеграцию экономической 
и природоохранной политики, в частности экономики, в процессе принятия решений в области окружающей 
среды. Предметом дискуссий по вопросам экологического регулирования бизнеса, охраны окружающей 
природной среды является концепция устойчивого развития. На сегодняшний день особую актуальность 
приобретают экономикоэкологические проблемы, от успешного решения которых зависят суверенитет страны 
и благосостояние ее народа. Для создания мощного экономического базиса страны рыночные механизмы 
должны способствовать быстрому и качественному обновлению производства на базе новейших технологий и 
современных научных достижений, внедрения новых методов хозяйствования.    

Анализ существующего опыта и литературы показывает, что хотя этот вопрос и изучается подробно, но 
ввиду его многоаспектности есть не решенные проблемы, которым следует уделить внимание, ведь 
реформирование экономики страны, переход ее к инновационноэкономическим отношениям неизбежно 
затрагивает сферу природопользования.  

Целью настоящих тезисов является рассмотрение роли и места экологического регулирования бизнеса в 
системе экономикоэкологических отношений. При переходе к рыночным механизмам управления экономикой, 
требуется углубленная теоретическая проработка совокупности возможных рычагов управления на основе 
изучения объективных экономикоэкологических процессов и реальных товарноденежных отношений. Целью 
экономикоэкологического регулирования бизнеса является создание таких экономические условия для 
предприятий, организаций (фирм, компаний) при которых они должны изменять технологии производства и 
стремиться рационально использовать, сохранять и восстанавливать природноресурсный потенциал страны 
(или компенсировать обществу наносимый ущерб), а также стимулировать производителя создавать и 
распространять экологически чистые товары, услуги и экологически безопасные условия. 

Многие экономисты рассматривают окружающую среду как одну из форм природного капитала, в чемто 
аналогичную физическим или финансовым основным средствам. Поэтому нанесение ущерба окружающей 
среде приводит к уменьшению капитала страны, капитала предприятия. Использование окружающей среды 
должно быть "устойчивым" и способствовать сохранению экологического капитала и содействовать 
экологическому регулированию бизнеса. Теоретические подходы к управлению природопользованием 
оказывают влияние на регулирование бизнеса в системе экономикоэкологических отношений особое значение 
при этом приобретают исследования, направленные на стимулирование всех видов природоохранной 
деятельности и ресурсосбережения. Целью регулирования бизнесом является не максимальный рост 
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потребления, расширение потребительского выбора и обеспечение потребительской удовлетворенности, а 
максимальный рост качества жизни, т.к. качество жизни это не только наличие высококачественных товаров и 
услуг, но и  устойчивое, сбалансированное развитие территорий и сохранение высокого качества окружающей 
природной среды.  

Несмотря на несовершенство отечественных рынков товаров, услуг и природных ресурсов, существуют 
объективные факторы, способствующие развитию управления экологоориентированного бизнеса. Вопервых, 
это необходимость повышения конкурентоспособности отечественных товаров с целью их продвижения на 
мировом рынке. В настоящее время мировой рынок развивается в направлении усиления внимания к 
экологическим свойствам товаров и услуг. С этим необходимо считаться и украинским товаропроизводителям, 
если они хотят на равных  конкурировать с зарубежными фирмами. Вовторых, распространению 
экологического менеджмента в Украине способствует повышение общего уровня экологической культуры 
населения страны, которое уже испытало и продолжает испытывать на себе последствия экологических 
катастроф и проблем (Чернобыльская авария, многочисленные региональные экологические проблемы). В
третьих, важным политическим фактором, способствующим становлению и распространению экологического 
менеджмента в Украине, является приоритет европейской интеграции. Для этого Украина должна привести 
свое экологическое законодательство и экологическую практику в соответствие с высокими стандартами и 
требованиями Европейского Союза.  

В настоящее время в мировой экономической практике для создания конкурентных преимуществ 
используются следующие базовые стратегии: стратегия минимизации издержек; стратегия дифференциации и 
расширения рынков сбыта; стратегия реорганизации; инновационная стратегия. 

Процесс инновационной деятельности открывает новые особенности производственнохозяйственных и 
общественных отношений, оказывающих большое влияние на эффективность хозяйственного механизма и 
регулирование бизнеса с учетом экологических составляющих. Необходимым условием достижения политики 
экологической безопасности в новых экономических условиях является не только эффективное и непрерывное 
обеспечение производства материалами, трудовыми, финансовыми, экологическими, информационными 
ресурсами в нужном количестве, соответствующего качества и по приемлемым ценам, а также складывающаяся 
ситуация на рынке при реализации экологически чистых и экологически безопасных товаров, определяемая 
совокупностью факторов и условий, выражаемая определенным соотношением спроса, предложения и 
динамики цен.  

На сегодняшний день большое значение имеют преобразование, модернизация и экологизация 
производства, позволяющие сократить выпуск нерентабельной, не отвечающей экологическим требованиям 
продукции и создать благоприятные условия для развития в регионе производств, которые могут при 
изменении (уменьшении) издержек производства обеспечить высокое качество товаров и услуг, способных 
конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Виды экономической деятельности, наносящие ущерб окружающей природной среде, могут 
регулироваться через введение разрешительной системы, которая представляет собой совокупность требований 
к качеству окружающей природной среды, которые обычно выражаются через максимальные показатели 
загрязнения для почвы, водного и воздушного бассейнов. Нормативные показатели определены таким образом, 
что долгосрочные средние значения концентрации выбросов не могут быть больше, чем краткосрочные 
значения, либо равны им. Требования к качеству сырья определяют максимально допустимые концентрации 
содержащихся в нем вредных веществ. Через принятие законов и подзаконных актов, целью которых является 
определение прав субъектов экономической деятельности на ресурсы окружающей природной среды, 
осуществляется ресурсноэкологическая политика. 

В процессе принятия решений об осуществлении природоохранных проектов, оказывающих влияние на 
окружающую среду, следует иметь информацию об экономической стороне их экологических воздействий. 
Сопоставление потерь и выгод позволит принять правильное стратегическое решение. Стоимость окружающей 
среды нельзя определить непосредственно на основании цен и физических объемов, которые фигурировали бы 
в экологических сделках. Люди не покупают и не продают непосредственно качество окружающей среды. 
Однако предпочтения людей в отношении окружающей среды можно определить косвенно, посредством 
изучения их поведения на рынках, связанных с окружающей средой, т.е. предпочтения людей на стороне 
экологически чистых товаров, услуг, техники и технологии, а также качественных, экологически безопасных 
условий существования. 

Озабоченность по поводу будущих экологических рисков может быть вполне оправданной. Будущий 
экологический ущерб часто занижается, ввиду отсутствия знания возможных результатовпоследствий и 
недостаточных сведений о соответствующих процессах. Любая производственнохозяйственная деятельность 
связана с затратами и выгодой, но их стоимость меняется в зависимости от времени, поэтому дисконтирование 
стало неотъемлемой частью в расчетах стоимости затрат и выгод. Рассматривая вопросы дисконтирования 
затрат и выгод в природопользовании, следует отметить потенциальную его опасность в некоторых ситуациях. 

Комплексный подход к определению роли и месту экологического регулирования бизнесом в системе 
экономикоэкологических отношений  предопределяет важнейшую задачу экологической безопасности, 
которая заключается в увязке проблем поддержания экологически устойчивого развития, как в региональной 
экологической системе, так и на планетарном уровне. 

Любой вид производственнохозяйственной деятельности вызывает свой специфический комплекс 



V Міжнародна інтернетконференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 
23

воздействия на природные ресурсы. Так, при решении большинства экономических задач, особенно связанных 
с созданием новых или расширением действующих объектов, возникают реакции в различных элементах 
природной подсистемы. Комплексный характер носят сами процессы природопользования, сочетающие охрану 
природной среды, рациональное использование, воспроизводство, освоение ресурсов, взаимную увязку 
интересов различных предпринимателей (предприятий, организаций, фирм) при реализации самых 
разнообразных мероприятий. Вопросы взаимодействия бизнеса и окружающей природной среды означают 
экологизацию научнотехнической и экономической деятельности, защищенность жизненно важных 
экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, здоровую, благоприятную для жизни 
окружающую среду. 

Регулирование  бизнеса в системе экономикоэкологических отношений является инструментом, 
обеспечивающим устойчивое развитие на основе распространения экологически сбалансированных видов 
производства и  распределения  в условиях появления новых экологических потребностей (потребность в 
экологически чистых товарах, услугах, условиях и экологической безопасности). Экологоориентированный 
бизнес является результатом продуманности, умения предвидеть последствия, принимаемых решений.   
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В условиях трансформаций и кризисных явлений применение трандисциплинарнго подхода в 

исследованиях социальноэкономических систем становится наиболее актуальным.  Социальноэкономическая 
система страны характеризуется как открытая, сложная, нелинейная, диссипативная, эмерджентная и 
обладающая свойствами самоорганизации, самогармонизации, операциональной замкнутости, 
целенаправленности и др.  

Анализ последних исследований и публикаций учёных, исследующих тему управления в свете 
трансдисциплинарного подхода: В.В. Ковальчук, В.М. Бондаренко, В.А. Ефимов, Б.И. Кудрин, В.Е. Хиценко, 
Э.М. Сороко, В.В. Фуфаев, И.В. Солонько и др. даёт основания  сделать вывод о перспективности этого 
направления исследований.  

Так, по мнению проф. Хиценко В.Е. важнейшим и многоаспектным является свойство операциональной 
замкнутости, оно наиболее тесно сопряжено со свойством целенаправленности системы. «Сложность системы 
может проявиться в невозможности локализации ее по входу и выходу. Дело не только в трудности проведения 
границы между системой и средой и не столько в несовпадении когнитивных областей наблюдателя и системы, 
а в том, что выходная реакция необязательно связана с входным сигналом и сама влияет во многом на свое 
последующее изменение. Выход зачастую определяется внутренним состоянием, недоступным наблюдению, и 
не является реакцией на входной стимул. Это свойство называется операциональной замкнутостью. …В 
действительно сложной системе самообращенность так велика, что выходной сигнал становится как бы 
внутренним делом, результатом циркуляции воспринятого входного толчка по конкретной конфигурации 
связей подсистем. Реакция системы будет свойственна этой структуре связей, будет собственной функцией» 
[1].  

Достаточно малораспространённым является понятие демографически обусловленных потребностей, 
трактуемое как «…два класса потребностей: социально и биосферно допустимые – демографически 
обусловленные потребности и их антипод – антисоциальные и антибиосферные деградационнопаразитические 
потребности» [2] что позволяет несколько по иному расставить приоритеты в определении критериев 
управление, например  продовольственной безопасностью государства и расширить  возможности применения 
плановобалансовых методов в системе обеспечения продовольственной безопасности.  

В условиях кризисных ситуаций, когда возникает задача импортозамещения,  ориентация на 
демографически обусловленные потребности даёт возможность более рационального использования 
ограниченных ресурсов, посредством исключения затрат ресурсов или их минимизации на деградационно
паразитические потребности, при составлении продовольственных балансов. Решение задачи 
импортозамещения всегда связано с учётом фактора времени [3], что также существенно упрощается в 
условиях ориентации на демографически обусловленные потребности.  

Управленческое воздействие на устойчивость социальноэкономической системы, например  системы 
продовольственной безопасности при необходимости импортозамещения также подразумевает использование 
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принципов вертикальной интеграции и ценологического подхода. Формирование экономических ценозов, где 
«Экономический ценоз − это самоорганизующееся многовидовое сообщество организаций (особей) различных 
отраслей (популяций) выделенного территориальноадминистративного образования, характеризующееся 
связями различной силы (сильными, средними и преимущественно слабыми), объединенное совместным 
использованием природных (экоценозы), технетических (техноценозы), социальных (социоценозы) ресурсов и 
экономических ниш спроса на продукцию, товары и услуги, с действием внутривидового и межвидового 
отбора» [4], подразумевает пропорционирование долей предприятий различных форм собственности, 
участвующих во всей цепочке воспроизводственного цикла того или иного комплекса или сектора экономики.  

Пропорциональность и мера в любой экономической системе должны учитывать закон структурной 
гармонии систем: «При выработке управленческой стратегии или корректировочной установки, когда объектом 
управления или коррекции выступает сложная самоорганизующаяся система, важно различать, что должно 
быть изменено, преобразовано (вариации), а что должно оставаться неизменным, не подлежать 
преобразованиям, уточняться, усиливаться (инварианты)» [5]. Инварианты системы могут быть как ресурсными 
(например, переходящие запасы зерна), так и организационными: демографически обусловленные потребности, 
фактор времени, импортозамещение и др. Вариации – например, нормы потребления того или иного вида сырья 
и готовой продукции могут изменяться, в зависимости от изменений в научнотехнологическом обеспечении 
сектора.  

Целью  данного исследования является формулирование ряда мировоззренческометодологических 
положений, обеспечивающих, по мнению автора, повышение качества управленческого воздействия на 
устойчивость социальноэкономической системы.   

1. Проектирование экономических ценозов в системе управления с целью повышения качества 
управленческого воздействия. 

2. Соответствие алгоритма проектирования закону структурной гармонии систем, аттрактору золотого 
сечения или реккурентному ряду золотых сечений: 0,618...; 0,682...; 0,725...; 0,755.........1,0 как узлов меры, что 
предполагает переходы интегральных мер ценозов от одного узла к другому.  

Методика анализа закономерности для различных бизнесформ применительно к экономическим 
ценозам была разработана проф. В.В. Фуфаевым и содержит следующие этапы:  составление переченя всех 
видов деятельности по выборке организаций выделенного экономического ценоза; выполнение списка 
пересчета организаций, с одинаковым основным видом деятельности; объединение в касты или группы видов 
деятельности в выборке, представленных одинаковым количеством организаций; расположение выделенных 
каст в порядке уменьшения в них числа видов деятельности, в результате чего и получается распределение 
видов деятельности по повторяемости [4].  Для диагностики состояния экономических ценозов (а также других 
видов формирований) на предмет «нормапатология» используются Нраспределения Б.И. Кудрина [6].  

3. Диагностика «нормы – патологии» выполняется с использованием рекуррентного ряда золотых 
сечений –  это узлы меры, характеризующие норму и антиузлы – характеризующие патологию [7]. 

К основным выводам данного исследования можно отнести следующее. В условиях санкций, трансфера 
кризиса и кризисных явлений необходима смена мировоззренческой парадигмы, переход к новой 
управленческой концепции формирования устойчивости социальноэкономических систем. Отсутствие 
системы централизованного планирования, ослабление государственного регулирования экономики в целом, 
приоритетность частного капитала без учёта фактора его социальной ответственности капитала, игнорирование 
принципов вертикальной интеграции продуцируют угрозы для системы экономической безопасности 
государства, устойчивости экономики к кризисным возмущениям, как внутренним, так и внешним.  

Поскольку закон Меры, предусматривающий соответствие естественных систем математическим 
константам, таким, как число Фидия, вурфы, «металлические пропорции», Тн – гармонии и другим 
производным, является объективным и находит строгое соблюдение во всех без исключения естественных 
системах, то проектируя искусственную – экономическую систему и её контур операциональной замкнутости в 
соответствии с этим законом [8]  мы будем стремиться к подобию естественным системам и тем самым – 
соответствовать принципам устойчивости, самоорганизации, самогармонизации, эмерджентности и 
преодолению сингулярности современного кризисного развития.  

Закон Меры является составляющей парадигмы ноосферного развития.  
Недостатки мировоззренческометодологического уровня и отсутствие прикладного математического 

обеспечения в управлении сложными целостными распределёнными системами со сложной динамикой, 
порождают возникновение основной массы проблем вне непосредственной сферы действия системы, низкую 
эффективность государственного регулирования, что образует комплекс  причин неспособности обеспечения 
структурнофункциональной устойчивости экономических систем к внешним и внутренним возмущениям 
разного происхождения. В этом направлении выполняются дальнейшие научные исследования. 
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Сейчас в Украине действует система стимулирования снижения загрязнения и потребления природных 
ресурсов при производстве продукции, которая не мотивирует предприятия к эффективному  
природопользованию. В основном вся мотивация сводится к системе платежей за природопользование. 
Мировой и отечественный опыт показывает, что экономический механизм регулирования природоохранной 
деятельности, должен дополняться аспектами экономической ответственности и заинтересованности в 
рациональном природопользовании, то есть мерами экономикоэкологического мотивирования.  

В настоящее время вопросы экономикоэкологической мотивации и стимулирования на макроуровне с 
позиций доходов и расходов государственного бюджета не рассматриваются.  

Поэтому целью настоящих тезисов является осуществление анализа действующей системы мотивации 
природопользования на государственном уровне. 

В последние годы стимулированию придается все большее значение, при этом усиливается понимание 
того, что только административными санкциями заинтересовать субъектов хозяйствования осуществлять 
природоохранные и ресурсосберегающие мероприятия в современных условиях и на современном уровне 
научнотехнического прогресса не всегда возможно [1].  

Не являются стимулом к совершенствованию экономикоэкологической деятельностью на предприятии 
существующие ставки экологических налогов по следующим причинам [4]:  

вопервых, нет разграничений внутри ставки на лимит и сверхлимитное загрязнение окружающей 
природной среды (за выбросы в атмосферу стационарными и передвижными источниками загрязнения, за 
сбросы в водные ресурсы и захоронение отходов),  

вовторых, ранее лимит ложился на себестоимость продукции, а сверхлимит  на прибыль предприятия, 
что являлось мощным мотиватором и стимулом для проведения природоохранных мероприятий, в данный 
момент такая практика отсутствует, 

втретьих, ставка налога за загрязнение не пересматривалась с учетом инфляционных процессов после 
выхода нового Налогового кодекса, что снижает ее мотивационное предназначение, 

вчетвертых, порядок начисления налогов не мотивирует снижение выбросов загрязняющих веществ, так 
например; 

– при расчете объемов платежей за выбросы в атмосферу не учитываются корригирующие 
коэффициенты, по нашему мнению, представляется целесообразным учитывать такие коэффициенты как, 
коэффициент размещения источника загрязнения (жилая или промышленная зона, рекреационные территории), 
коэффициент определяющий количество проживающего населения (город, поселок, село);  

– суммы налога, который взыскивается за выбросы в водные объекты, учитывает коэффициент, 
который равняется 1,5 и применяется в случае сбрасывания загрязняющих веществ в ставки и озера (в другом 
случае коэффициент равняется 1), по нашему мнению, представляется целесообразным использовать 
бассейновый коэффициент, учитывающий особенности бассейнов рек, озер и моря; 

– суммы налога, который взыскивается за размещения отходов, учитывает корригирующий 
коэффициент, который учитывает расположение места размещения отходов и коэффициент, который равняется 
3 и применяется в случае размещения отходов на свалках, которые не обеспечивают полного исключения 
загрязнения атмосферного воздуха или водных объектов, по нашему мнению, следует учитывать 
характеристики самого отхода его комплектацию и накапливаемость данного отхода на свалке, что может 

http://me-forum.ru/media/news/4000/
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вызвать синергические эффекты, проникновение загрязняющих веществ в подземные водные источники и  
дальнейший их перенос в водные объекты. 

Удельный вес платы за использование природного ресурса составляет незначительную часть (3%) в 
тарифной плате за специальное использование природного ресурса и, естественно, не является стимулом к его 
бережному использованию. 

Предприятия не получают от государства финансовых средств, долгосрочных инвестиций для 
совершенствования технологических процессов, внедрения экологически чистого оборудования и производства 
экологически чистой продукции. С одной стороны, предприятия частной формы собственности не должны 
получать средства от государства для улучшения показателей своей деятельности. Однако, с другой стороны, 
при системе возврата выплаченных предприятием денег государству возможен более эффективный способ 
мотивации предприятия к использованию возвратных средств для продолжения совершенствования 
деятельности по использованию природных ресурсов, производству экологически чистой продукции на основе 
экологически чистых технологий. 

При рассмотрении использования государством полученных средств в виде экологических и рентных 
платежей на основе доходной и расходной части государственного бюджета Украины можно сделать вывод, 
что, в 2016 году запланировано получить в государственный бюджет всего поступлений на сумму 595163135,3 
тыс. грн., при этом плата за использование природных ресурсов составляет 68109760,9 тыс. грн., что равно 11, 
4%. При этом, необходимо отметить, что удельный вес налога на прибыль в общем объеме доходов бюджета 
составляет 88,6%. Это приводит к тому, что у государства недостаточно финансовых средств, полученных за 
счет экологических платежей на развитие охраны, восстановление и воспроизводство природных ресурсов, т.е. 
отсутствует финансовая основа мотивации субъектов предпринимательской деятельности к бережному 
использованию природных объектов. 

Но, тем не менее, плата за использование природных ресурсов могла бы покрыть все необходимые 
расходы на восстановление окружающей среды. Так, в доходной части бюджета отсутствуют данные по 
статьям «Плата за предоставленные в аренду ставки, которые находятся в бассейнах рек общегосударственного 
значения», «Сбор за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и средства от продажи таких 
разрешений», в бюджете отсутствует статья «Средства от аренды земли», которые могли бы существенно 
повысить объемы поступлений от использования природных ресурсов. Проанализировав динамику изменения 
объемов сборов и платежей за специальное использование природных ресурсов (лесные, вода, недра), можно 
сделать следующие выводы: что в 2008 году они составили 2815932,0 тыс. грн., а в 2010 году – 3904401,8 тыс. 
грн. и темпы роста достигли 138,65%, а при сравнение 2011 года с 2010 годом доходная часть упала на 
2076292,7 тыс. грн., что составило всего 46,82%. При сравнении 2015 года и 2016 года можно сделать вывод  
рост доходов от использования природных ресурсов составил 23969961,7 тыс. грн. или 168,9%. Такую 
динамику цифр сложно анализировать даже с учетом инфляционных процессов, т.к. она свидетельствует о том, 
что не в полной мере в доходной части бюджета учитываются все сборы и объемы платежей, поступающие от 
использования лесных, водных ресурсов, недр и т.д. Вызывает неоднозначное толкование статья «Средства от 
продажи земли и нематериальных активов», так в 2008 году доходная часть составляла 4326244,4 тыс. грн., а 
уже в 2010 году она снизилась до 150000,0 тыс. грн. и порядок таких цифр сохраняется до 2016 года [2]. 

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» от 25.12.2015 
№ 928 по КПКРК 2805060 «Ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрана и защита лесов в лесном фонде» 
[3] впервые за всю историю существования лесной отрасли прекращено предоставление финансовой поддержки 
из Государственного бюджета государственным лесохозяйственным предприятиям с узкой специализацией не 
ресурсных областей, бюджетные средства по этой программе предусмотрены только на содержание бюджетных 
учреждений и учреждений природнозаповедного фонда, находящихся в сфере управления Гослесагентства. 
При этом следует отметить, что планируемая плата за специальное использование (лесных, водных ресурсов и 
недр) должна составить в 2016 году 58750363,9 тыс.грн. и эта плата должна быть экономическим и финансовым 
стимулом мотивации осуществления лесовосстановительных, лесовоспроизводственных и лесоохранных работ. 
Финансирование только сферы управления лесным хозяйством приведет к постепенному уничтожению этого 
ресурса, который является системным ресурсом и от него зависят состояние почв (оползней, эрозии), 
атмосферы, флоры и фауны, а в конечном итоге производственнохозяйственная деятельность, безопасность и 
жизнеобеспеченность людей. Лесохозяйственные предприятия нересурсных областей (юг и восток Украины) и 
предприятия с узкой специализацией без финансовой поддержки из государственного бюджета не смогут 
обеспечить выполнение своих функций (защита и охрана лесов, в том числе от пожаров, реализацию 
государственной политики на увеличение площади лесов), выплату заработной платы. Отсутствие бюджетной 
поддержки приведет к полной ликвидации лесохозяйственных предприятий южного и восточного регионов и 
повлечет за собой полное разрушение достигнутых результатов в степном защитном лесоводстве и 
необратимость эрозионных процессов и значительное снижение плодородия почв, а также серьезные потери 
лесов от несанкционированных рубок, пожаров. 

Можно сделать вывод, что средства, полученные от использования природных ресурсов, не 
направляются на мотивацию и стимулирование субъектов предпринимательской деятельности к снижению 
антропогенной нагрузки на природную среду и производству экологически чистых товаров и услуг. Они 
вкладываются в основном в содержание аппарата управления природными ресурсами, направляются на 
формирование природоохранных программ, эффективность выполнения мероприятий которых остается 
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достаточно низкой. Отсутствует организационный и экономический механизм льготного финансирования, 
кредитования государством субъектов предпринимательской деятельности для производства экологичной и 
экологически чистой продукции и возврата полученных средств предприятием при невыполнении условий их 
предоставления. 
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Менеджер по персоналу  профессия молодая. Как разновидность деятельности менеджера она 

зародилась в конце прошлого века. Появление специалистов по работе с персоналом, имеющих подготовку в 
области промышленной социологии и психологии, означало подлинную революцию в традиционных формах 
кадровой работы. Если до этого кадровая работа была функцией линейных руководителей различного уровня и 
ранга, а также работников и руководителей кадровых служб, занимающихся учётной, контрольной и 
распорядительской, административной деятельностью, то возникновение управленческой штабной функцией, 
связанной с обеспечением должного уровня кадрового потенциала организации, существенным образом 
расширило диапазон задач и повысило значение этого направления менеджмента. Именно с появлением 
управления персоналом как специализированной штабной деятельности в системе современного менеджмента 
связано становление КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, который постепенно интегрирует и трансформирует 
сложившиеся формы кадровой работы. Важным этапом этого процесса стали ассимиляция идей системного 
подхода, разработка различных моделей организации как системы  не только функционирующей, но и 
развивающейся,  на основе которых сформировался новый подход в кадровом менеджменте  управление 
человеческими ресурсами. 

К функциям менеджмента относятся: 
• планирование, 
• организация, 
• мотивация, 
• контроль, 
• координация. 
Эти функции управления связаны процессами принятия решений и коммуникацией. 
Функция планирования является номером один в менеджменте. Реализуя её, предприниматель или 

управляющий на основе глубокого и всестороннего анализа положения, в котором в данный момент находится 
фирма, формулирует стоящие перед ней цели и задачи, разрабатывает стратегию действий, составляет 
необходимые планы и программы. Сам процесс планирования позволяет более четко формулировать целевые 
установки организации и использовать систему показателей деятельности, необходимую для последующего 
контроля результатов. Кроме того, планирование обеспечивает более четкую координацию усилий структурных 
подразделений и таким образом укрепляет взаимодействие руководителей разных служб организации.  

Функция организации — это формирование структуры организации, а также обеспечение всем 
необходимым для её работы — персоналом, материалами, оборудованием, зданиями, денежными средствами. В 
любом плане, составляемом в организации, есть создание реальных условий для достижения запланированных 
целей, часто это требует перестройки структуры производства и управления с тем, чтобы повысить их гибкость 
и приспособляемость к требованиям рыночной экономики.  

Функция мотивации — это деятельность, имеющая целью активизировать людей, работающих в 
организации, и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, поставленных в планах. Для этого 
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осуществляется их экономическое и моральное стимулирование, обогащается само содержание труда и 
создаются условия для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития.  

Функция контроля — это процесс, обеспечивающий достижение целей организации. Существуют три 
аспекта управленческого контроля. Первый аспект — установление стандартов — это точное определение 
цели, которая должна быть достигнута в определенное время. Оно основывается на планах, разработанных в 
процессе планирования. Второй аспект — это измерение того, что было в действительности достигнуто в 
определенный период, и сравнения достигнутого с ожидаемыми результатами. Третий аспект — стадии, на 
которой выполняются действия, если это необходимо, для коррекции серьезных отклонений от начального 
плана. Одно из возможных действий — пересмотр целей для того, чтобы они стали реальнее и отвечали 
ситуации. Контроль — это критически важная и сложная функция управления. Одна из важнейших 
особенностей контроля, которую следует учитывать в первую очередь, состоит в том, что контроль должен 
быть всеобъемлющим. 

Функция координации — это центральная функция менеджмента. Она обеспечивает достижение 
согласованности в работе всех звеньев организации путем установления рациональных связей (коммуникаций) 
между ними. Наиболее часто используются отчеты, интервью, собрания, компьютерная связь, средства радио и 
телевещания, документы. С помощью этих и других форм связей устанавливается взаимодействие между 
подсистемами организации, осуществляется маневрирование ресурсами, обеспечивается единство и 
согласование всех стадий процесса управления (планирование, организация, мотивации и контроля), а также 
действие руководителей. 

К традиционным функциям менеджмента в современных условиях добавляются новые: 
Умение менеджера вдохновлять людей своим примером. Делегирование полномочий. Что означает 

распределение ответственности и наделение подчинённых самостоятельностью. 
Умение создавать мотивирующую обстановку для работы. Подчинённые должны чувствовать, что им 

позволено пойти на определённый риск. Необходимо создавать атмосферу доверия, искренности и открытости. 
Персонал должен стремится самостоятельно решать возникающие проблемы. 

Информирование. В зависимости от положения в иерархии и должностных обязанностей менеджеры 
применяют различные навыки и решают различные задачи. В современных условиях менеджеры отказываются 
от принципа командования и контроля в пользу управления неопределённостью и создания быстрых, гибких, 
адаптирующихся, ориентированных на взаимоотношения организаций. Лидерство распределяется по всей 
организации менеджеры передают подчинённым дополнительные властные полномочия, чтобы стимулировать 
их творческие способности и для того, чтобы генерировать новые идеи. 

Если раньше все усилия менеджеров были сфокусированы на получении прибыли, то современные 
руководители должны сознавать важность установления и поддержания связей с работниками и покупателями. 
С развитием Интернета потребители получают всё большие объёмы информации, что означает увеличение их 
рыночной власти, поэтому организации обязаны сохранять гибкость и способность к адаптации, быстрее 
реагировать на изменения спроса или ужесточение конкуренции. 

Большое значение для современных менеджеров имеют навыки управления командами. Команды 
работников передней линии, контактирующих непосредственно с покупателями, становятся фундаментом, на 
котором держится вся организация. Если раньше менеджеры руководили своими отделами, то теперь многие из 
них выступают в роли лидеров команд, формируемых для выполнения конкретных проектов. 

В новых условиях успех зависит от прочности и качества взаимоотношений и сотрудничества. Залогом 
победы считаются партнёрства, как внутри организации так и за её пределами с покупателями, поставщиками, 
с конкурентами. 

Одной из наиболее важных задач современного менеджмента состоит в создании обучающейся 
организации в которой ценятся эксперименты и готовность идти на риск, применяются новейшие технологии, 
допускаются ошибки и неудачи, вознаграждается нетрадиционное мышление, происходит обмен знаниями. 
Идентификация и решение проблем становится обязанностью всех членов обучающейся организации, что 
позволяет постоянно экспериментировать, совершенствоваться, приобретать и развивать способности. 
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Туризм є однією з галузей світового господарства, яка динамічно розвівається, випереджаючі такі галузі 
як нафтопереробка і автомобілебудування. 

Актуальність проблеми розробки цінової стратегії у діяльності турфірм пов’язана з наступним: 
ціноутворення є однією з головних сторін маркетингової діяльності, важливим засобом управління, який 

дозволяє формувати обсяг прибутку; 
вільне ціноутворення в умовах ринкової економіки пов’язане з вирішенням таких питань, як вибір 

критеріїв та методики формування, захист від державного регулювання цін; 
більшість дрібних та середніх туристичних фірм обмежені в ресурсах для того, щоб приймати участь у 

ціновій конкуренції; 
ринок туристичних послуг є, посуті, ринком покупця.  
Серед науковців і вчених, які займалися вивченням та аналізом даної проблеми були: Кифяк В.Ф., . 

Котлер Ф., Мідлтон В., Пуцентейло П.Р. та інші. 
При формуванні цінової стратегії турфірмі слід враховувати наступні характерні особливості, які 

впливають на процес ціноутворення в туризмі: 
 висока цінова еластичність попиту; 
 великий розрив у часі між моментом встановлення ціни та моментом купівліпродажу; 
 неможливість зберігання турпослуги, внаслідок чого невчасно реалізовані турпослуги призводять до 

збитків; 
 сильний вплив конкурентів на процес ціноутворення; 
 необхідність сезонної диференціації цін; 
 державне регулювання цін у сфері транспорту; 
 високий рівень орієнтації на психологічні особливості споживача, оскільки ціна може пов’язуватись із 

соціальним статусом клієнта; 
 дороговизна різноманітних туристичних послуг [6]. 
У вітчизняній практиці найбільш використовуються наступні стратегії ціноутворення. 
Стратегія зняття вершків передбачає те, що фірми встановлюють на свої послуги високі ціни. Тут 

здійснюються зусилля привернути до послуги увагу не всього ринку, а тільки деяких його сегментів з більш 
високим рівнем доходів. Результатами використання даного підходу є високий прибуток і більш швидка 
окупність витрат на розробку та просування турпослуги.  Ця стратегія є досить популярною на екзотичні тури, 
які пропонують незабутні враження для покупців цих турів, саме так туристичні агенції отримують 
максимальний прибуток. Стратегія проникнення на ринок  базується на низькому рівні цін з метою залучення 
якнайбільшої кількості споживачів. Така стратегія часто використовується фірмами, котрі прагнуть збільшити 
свою частку ринку [2]. 

Стосовно туристичних послуг, які вже закріпилися на ринку збуту, можуть бути використані наступні 
стратегії. 

Стратегія сповзаючої ціни є логічним продовженням стратегії зняття вершків. Її суть полягає в тому, що 
ціна дуже повільно спускається вниз вздовж кривої попиту. 

Стратегія переважаючої ціни є продовженням стратегії проникнення на ринок. Вона застосовується при 
небезпеці проникнення конкурентів в область діяльності підприємства. Суть стратегії полягає в досягненні 
переваг перед конкурентами по витратах (тоді ціна встановлюється нижчою за ціни конкурентів) чи по якості 
(ціна встановлюється вище конкурентних, щоб турпослуга розцінювалася як престижна). 

Стратегія ціни сегменту ринку полягає в якнайповнішому пристосуванні туристичного підприємства до 
заздалегідь вивчених відмінностей у попиті. Кожна ціна у цьому випадку враховує реальні можливості та 
запити споживачів, їх платоспроможність. 

В стратегії цінових маніпуляцій ціна сприймається споживачем як індикатор цінності послуг. Можна на 
подібні послуги ставити абсолютно різні ціни, підкреслюючи таким чином доступність однієї та якість 
іншої [4]. 

Для успішної реалізації цінової стратегії треба враховувати стадії життєвого циклу туристичної послуги. 
 

Література 
1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк В.Ф. – Чернівці: Книги – ХХ1, 2008. 

– 109с. 
2. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство.Туризм /Котлер Ф., Боуєн Дж., Мейкенз Дж.. – М.: Юнити, 

2007. – 1071 с. 
3. Мідлтон В. Менеджмент туризма / Мидолтон В. – М.: Юнити, 2009. – 536 с. 
4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристичноготельного підприємництва / Пуцентейло П.Р. – 

К.: ЦУЛ, 2007. – 300 с. 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 

30 

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Кузнецова І.О. 
Нгуен Хонг Лі 

 
Одеський національний економічний університет 

 
Якість продукції та послуг є одним з найважливіших чинників успішної діяльності будьякого 

підприємства. Концепція загального менеджменту якості (TQM), яка останнім часом набуває розповсюдження, 
якість продукту розглядає через призму забезпечення якості процесу. У цьому зв’язку акцентується увага на 
виділенні окремих процесів у виробництві продукції та встановленні певних вимог до їх виконання. 
Передбачається формування ланцюга інтегрованих процесів діяльності організації, де кожний наступний 
процес визначає вимоги до попереднього і результати кожного з них чітко визначені та узгоджені з вимогами 
один одного та з кінцевою ціллю – задовольнити вимоги споживачів. 

Огляд наукової літератури дозволяє стверджувати, що науковці не мають однозначного підходу до 
виділення процесів в організації і, як правило, наводять власні їхні переліки. В менеджменті якості 
заслуговують уваги загальні вимоги до впровадження  процесного підходу, які дають уявлення про зміст 
необхідних для цього дій [1,с.41426; 2, с.2]: 

1) ідентифікація процесів, необхідних для системи менеджменту якості; 
2) визначення послідовності і взаємозв’язку цих процесів; 
3) визначення критеріїв і методів забезпечення ефективної роботи і управління цими процесами; 
4) вимірювання, контролювання та аналіз цих процесів і впровадження заходів, необхідних для 

досягнення запропонованих результатів і постійного поліпшення цих процесів. 
У такий спосіб забезпечується відстеження відхилень та своєчасне їх корегування.  
На сьогодні система менеджменту якості будується згідно зі стандартами ISO серії 9000. Ці стандарти 

змушують організацію відповідати визначеним мінімальним вимогам. Вони є універсальними. Їх 
універсальність полягає у тому, що вони не пропонують абсолютних вимірних критеріїв якості для кожного 
окремого виду продукції і послуг (наприклад, необхідних технічних характеристик продукції). Це було б і 
неможливо  адже якість  є спроможність продукції або послуг задовольняти потреби людей, а потреби  
нескінченно різноманітні. Стандарти ISO 9000 задають лише методологію функціонування системи 
менеджменту якості, що у свою чергу повинно забезпечувати високу якість продукції і послуг, вироблених 
підприємством, іншими словами  забезпечувати високий ступінь задоволеності споживачів. 

Процесний підхід в системі менеджменту якості впроваджується завдяки розробці внутрішніх 
стандартів, в яких фіксуються вимоги до процесів. Чітке визначення їхніх входів та виходів забезпечує 
простежуваність відхилень та своєчасне корегування.  

У відповідності зі стандартами ISO 9001 на підприємстві виділяють: процеси управління; головні й 
допоміжні процеси системи менеджменту якості.  

 До процесів управління системи менеджменту якості відносять: 
 розробку політики якості й цілей в області якості; 
 планування якості; 
 проведення внутрішніх аудитів; 
 управління коригувальними діями; 
 управління запобіжними діями; 
 управління невідповідною продукцією; 
 аналіз системи менеджменту якості з боку керівництва. 
Внутрішні аудити  використовуються в оцінці ефективності й відповідності системи менеджменту якості 

для задоволення цілей якості. Результати аудитів можуть бути використані для визначення можливостей 
поліпшення процесів.  

Важлива роль в менеджменті якості відводиться процесам коригувальних та запобіжних дій. 
Коригувальні дії направлені на усунення причин невідповідності, коли ті виявлені. Запобіжні дії носять 
превентивний характер і виконуються для усунення причин потенційної невідповідності. Коригувальна дія 
вживається для запобігання повторення невідповідностей, у той час як запобіжна дія  вживається з метою 
попередження й запобігання виникненню невідповідностей. 

В системі менеджменту якості регламентуються головні та допоміжні процеси. До головних процесів 
системи менеджменту якості відносять: процеси, пов'язані із споживачами продукції; виробниче планування; 
виробництво й реалізація продукції; управління невідповідною продукцією. 

До допоміжних процесів системи менеджменту якості відносять: контроль і вимір характеристик 
продукції; управління персоналом; оформлення документації. 

Процеси управління системою менеджменту якості починаються із встановлення цілей і розробки 
політики якості. Наступним процесом є розробка плану з управління якістю. Він є основою для проведення 
внутрішнього аудита системи менеджменту якості. Звіт з аудиту й план є підставою для аналізу системи 
менеджменту якості із боку керівництва. На підставі проведеного аналізу розробляються запобіжні й 
коригувальні заходи. 



V Міжнародна інтернетконференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 
31

Головні процеси включають усі процеси життєвого циклу виробництва продукції підприємства, 
починаючи від маркетингових досліджень очікувань споживачів і стану ринку. Звіт з маркетингових 
досліджень стає основою для корегування політики якості.   

Необхідною умовою функціонування системи менеджменту якості є здійснення процесу управління 
невідповідною продукцією, який передбачає визначення ступеня її невідповідності й можливості виправлення 
браку.  

У схемі процесів, яка складається на підприємстві необхідно передбачити зв'язок зі споживачами 
продукції і розгляд усіх скарг, що має знайти відбиття в управлінні невідповідною продукцією, та у плануванні 
запобіжних і коригувальних дій. 

Сформульований у такий спосіб основний перелік процесів документується. При документуванні 
встановлюються власники процесів із числа фахівців високої кваліфікації, що досконально знають свої 
процеси. Передбачається, що власник процесу є посадовою особою, що має у своєму розпорядженні ресурси, 
необхідні для виконання процесу та відповідає за результати процесу. 

У системі менеджменту якості кожний процес підлягає документуванню. На сьогоднішній день 
діяльність керівника будьякого масштабу документована дуже слабко. На підприємстві керівники мають 
посадові інструкції, у яких його основні обов'язки викладені в загальному виді. У системі менеджменту якості 
ця проблема вирішується за допомогою матриці відповідальності за процеси. 

Нами побудовано матрицю відповідальності процесів управління ПП «Фірми Гармаш» (Табл. 1) 
Таблиця 1 

Матриця відповідальності процесів управління в системі менеджменту якості 
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Директор В З І І І 
Менеджер з якості У В В В В 
Головний технолог У У У У У 
Главный інженер У У У У У 
Заст. директора з комерційних питань У У У У У 
Заст. директора з економічних питань І І І І І 
Начальник відділу кадрів І І У І І 
Начальники виробничих цехів І І У І І 
Начальник лабораторії І І І І У 
Начальник відділу технологічного контролю І І І І У 
Начальник парок отельного цеху І І І І І 
Главный ремонтномеханічного цеху І І І І І 
Начальник енергоцеху І І І І І 
Начальник транспортного цеху І І І І І 

 
Матриця представляє собою наочну форму розподілу відповідальності за процеси. У такий спосіб у 

даній матриці закріплені повноваження за всіма керівниками підприємства з управління якістю, а саме: 
керівник або відповідає за процес, або бере участь у його виконанні, або одержує інформацію про результат. 

Таким чином, в менеджменті якості процес ний підхід забезпечує перенесення уваги з контролю за 
відхиленнями якості продукції від стандартів на контроль якості виконання процесів. Він впроваджується 
через виділення низки взаємозв’язаних процесів, встановлення вимог до їхніх входів і виходів та чіткого 
розподілу відповідальності за виконання процесів. 
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За умови високої невизначеності процесів, що відбуваються у вітчизняній економіці, стабільний 

розвиток підприємств значною мірою залежить від здатності вчасно реагувати на існуючі та потенційні загрози, 
що надходять із зовнішнього та внутрішнього середовища. Це визначає важливість стратегії економічної 
безпеки як частини процесу управління сучасним підприємством. Стратегічне управління забезпечує своєчасну 
підготовку для адаптації підприємства до загроз економічній безпеці. Його запровадження потребує вирішення 
питання щодо обґрунтування технології формування стратегії економічної безпеки підприємств хлібопродуктів, 
яка  передбачає встановлення стадій та операцій цього процесу, структурування останніх в логічну 
послідовність, а також визначення методів отримання й перетворення інформації. 

Хоча поняття «стратегія економічної безпеки» є відносно новим, його важливість в забезпеченні 
життєздатності суб’єктів господарювання не визиває сумнівів. В наукових джерелах автори доречно 
підкреслюють, що стратегія економічної безпеки є функціональною [1, с.280; 2, с.165] та акцентують увагу на 
паралельному процесі здійснення її розробки із загальною стратегією підприємства в режимі постійного 
інформаційного обміну [3, с. 277].   

Найчастіше стратегію економічної безпеки визначають:  
 як сукупність заходів, адекватних стану й тенденціям зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, 
 як комплексну програму дій, що визначає пріоритетні напрями господарювання у процесі виникнення 

загроз діяльності підприємства та необхідні ресурси для їх попередження. 
Отже, сучасні науковці трактують стратегію економічної безпеки на засадах підходу «як план дій». 
А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд підкреслюють, що в умовах посилення мінливості  зовнішнього 

середовища та підсилення конкуренції стратегія повинна мати не тільки преактивний характер, тобто давати 
змогу визначити необхідні дії по досягненню встановлених цілей, а й мати реактивний  характер – надавати  
управлінському персоналу підходи до прийняття рішень в умовах непередбаченого розвитку подій. Тому 
конкретні плани, проекти, програми довгострокового характеру недоцільно включати безпосередньо до складу 
стратегії підприємства, їх доцільно розробляти окремо на наступній стадії стратегічного планування. Такий 
підхід надає процесу стратегічного планування ознаки ситуативності, оскільки дозволяє окремо корегувати 
довгострокові плани, проекти і програми  в ході їхньої реалізації, при суттєвих непередбачених змінах у 
середовищі можна корегувати стратегію підприємства, а при необхідності – також його місію і цілі. 

Через ці міркування більш доцільним є підхід до стратегії як визначення напрямків і способів дій, 
поведінки підприємства, шляхів досягнення його довгострокових цілей.  В подальшому ми будемо виходити 
саме з цього підходу і використовувати поняття стратегії як  «прийняті керівництвом підприємства напрямки і 
способи діяльності для досягнення довгострокових цілей» [4, с.115]. У відповідності до підходу визначення 
стратегії як напрямку дії та наданого нами визначення економічної безпеки під стратегією економічної безпеки 
ми будемо розуміти: 

функціональну стратегію, що визначає напрямки і способи діяльності підприємства з підтримання 
підприємства у такому стані в якому воно забезпечує захист від внутрішніх та зовнішніх загроз, здатність 
адаптуватися до змін зовнішнього середовища, захищеність ланцюга створення цінності. 

Формування стратегії економічної безпеки підприємства ми пропонуємо здійснювати шляхом 
співставлення рівнів стратегічної безпеки з його потенціалом економічної безпеки. Зважаючи на можливе 
поєднання станів погроз та потенціалу економічної безпеки можна виокремити такі можливі стратегії 
економічної безпеки: активна; зміцнення; відновлення та виживання. 

Активна стратегія можлива при наявності високого потенціалу та стану економічної безпеки, що 
відповідають за прийнятою нами шкалою рівням нормальному та безпечному. Дана стратегія направлена на 
збереження економічно безпечного стану підприємства, а також передбачає оцінювання загроз та знаходження 
реалізації можливостей підприємства для розвитку. 

Стратегію зміцнення доцільно здійснювати за умов нестійкого рівня потенціалу або нестійкого рівня 
економічної безпеки. Стратегія направлена на створення захисту від виявлених найбільших загроз та створення 
резервів за визначеними найбільш уразливими складовими потенціалу економічної безпеки підприємства. 

Стратегія відновлення здійснюється в умовах критичного рівня потенціалу підприємства або його 
економічної безпеки. Вона направлена на обмеження впливу негативних загроз за рахунок високого потенціалу 
або на його нарощування з метою скористатися його низьким ступенем загроз.  

Стратегію виживання доречно здійснювати за наявності низького потенціалу та стану економічної 
безпеки підприємства, які відповідають критичному та нестабільному рівням. Вона направлена на відновлення 
потенціалу економічної безпеки та протистояння її загрозам. 

Вибір стратегії економічної безпеки підприємства пропонуємо здійснювати з використанням матриці  
«потенціал – економічна безпека», яка надає можливість співставити отримані значення з інтегрального 
оцінювання рівня потенціалу підприємства за його складовими та відповідно інтегрального показника безпеки. 
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На підставі обраного напряму розвитку та встановленого рівня складових потенціалу й економічної 
безпеки формують сценарії. Останні представляють картину майбутнього шляхом знаходження взаємозв’язків 
між подіями, що з певною вірогідністю ведуть до прогнозованого кінцевого стану. 

З метою формалізації процесу формування та оцінювання стратегії економічної безпеки підприємства 
вважаємо за доцільне запропонувати інформаційну модель, яка узагальнює попередньо наведені обґрунтування 
щодо вирішення даного завдання та містить процедури, що наведені в логічній послідовності та містить 
інформацію стосовно перетворень на кожному етапі та джерел необхідних вихідних даних (Табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформаційна модель формування стратегії економічної безпеки хлібоприймального підприємства 

Операції формування 
стратегії економічної безпеки 

хлібоприймального 
підприємства 

Сутність операції Інструменти здійснення операції 

Формування переліку загроз з 
урахуванням особливостей 

галузі хлібопродуктів 

Виявлення чинників загроз, що визначають 
стратегічний розвиток галузі. 

Виявлення чинників загроз, спричинених 
елементами ланцюга цінності. 

Створення переліку загроз, що можуть 
вплинути на рівень стратегічної 

економічної безпеки 

Типовий перелік загроз 

Розрахунок стратегічної 
економічної безпеки 

 

Оцінювання загроз експертами. 
Розрахунок  складових економічної 

безпеки за сегментами. 
Розрахунок інтегрального показника 

економічної безпеки 

Метод послідовної комбінації. 
Шкала оцінювання ступеню 

стратегічної економічної безпеки. 
Коефіцієнти впевненості. 

Інтегральний показник 
стратегічної економічної безпеки. 

Розрахунок потенціалу 
економічної безпеки 

Оцінювання складових потенціалу 
економічної безпеки. 

Розрахунок інтегрального показника 
потенціалу економічної безпеки 

Шкала Харінгтона оцінювання 
ступеню потенціалу економічної 

безпеки. 
Інтегральний показник потенціалу 

економічної безпеки. 

Формування стратегії 
економічної безпеки та 

обрання адаптаційних заходів 

Розгляд можливих стратегій економічної 
безпеки. 

Вибір стратегії та обрання адаптаційних 
заходів 

Матриця вибору стратегії 
«потенціал – економічна безпека» 

Перевірка можливості та 
ефективності реалізації 

обраного напряму розвитку 

Формування сценаріїв, що впливають на 
здійснення заходу з підвищення 

економічної безпеки підприємства. 
Встановлення імовірності настання 

сценаріїв та розвитку подій, що впливають 
на здійснення сценарію. 

Встановлення перехресного впливу 
факторів загроз. 

Матриця перехресного впливу. 
Дерево сценаріїв. Оціночний 

вектор сценаріїв. 

Джерело: розроблено автором 
 
Формування та реалізація стратегії економічної безпеки нададуть змогу підприємству перейти на більш 

високий рівень ієрархії останньої. 
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Дивлячись у минуле, ми можемо спостерігати, що протягом майже усього часу людський фактор не 
сприймався  на підприємстві як головна складова усього процесу виробництва. Людський потенціал, 
управліннялюдськими ресурсами та прийняттяуправлінськихрішеньдосить часто носило примітивний та 
невибагливий характер. З плином часу та розвитком системи управління, стало помітно, що персонал є одним із 
найголовніших факторів, а його успішна і результативна праця – запорукою успішної та прибуткової діяльності 
будьякої фірми. Необхідність систематизації заходів, стратегій та планів по управлінню організацією та 
людським потенціалом призвели до появи такої системи управління досягненням цілей підприємства як 
контролінг.  

Дослідженням високо ефективної системи управління підприємства і методами ефективного управління 
людськими ресурсами займались таківчені як Файоль А., Манн Р.,Майер Е., Макгрегор Д,Форд Г. Серед 
вітчизняних дослідників цьому приділяють увагу Кармінский А.М.[3], Виноградов С.Л.[2], Давидович І.Є[5].  

Однак на сьогоднішній день, попри дослідження спеціалістів і намагання згрупувати та систематизувати 
усі знання, цей аспект функціонування організації залишається чи не самим непередбачуваним та не досить 
дослідженим. Вітчизняна література не достатньо розкриває нам всієї проблеми та важливості свідомого та 
кваліфікованого управління кадровим потенціалом підприємства, адже багато років цьому приділялася лише 
символічна увага. З іншого боку зарубіжні видання дають рекомендації, як і корисні лише для же 
оновленоїсистемиуправління,та для підприємств, яківжезробили «стрибок» у переосмисленніважливостіролі 
персоналу Цим ми можемопояснититакожнеуспішністьбагатьохпідприємств, великукількістьбанкрутств та 
взагаліневміння правильно керувати потенціалом своїх фірм. Все це вимагає чітких та скоординованих дій 
щодо вдосконалення системи управління персоналом, йогоорганізації, мотивації та постановки цілей.  

Мінливість навколишнього середовища останнім часом зазнає небувало швидких темпів. Зміни у ринку 
ринкової економіки вимагають від організацій та підприємств оперативних та чітких змін у своїх структурах та 
цілях, в іншому випадку це може обернутися загрозою втрати свого місця на ринку, втрати прибутку або навіть 
банкрутства. Система управління підприємством складається з багатьохскладових:аналіз, облік, планування та 
контроль. Необхідність координування та управління всіма цими складовими з часом призвела до утворення 
окремого напрямку – контролінгу. 

Контролінг персоналу – це технологія управління, спрямована на розроблення рекомендацій і 
підтримання рішень у сфері кадрового менеджменту[1]. 

Контролінг – це один із найновіших напрямків інформаційноекономічного розвитку підприємства. В 
сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено 
появоюзначної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо. Поява такої 
дисципліни викликана переосмисленням ролі та значення менеджменту в сучасномубізнесі [5]. 

Цілі контролінгу – як напрямку діяльності – безпосередньо витікають із цілей організації . 
Функції контролінгу визначаються поставленими перед організацією цілями і включають в себе ті види 

управлінської діяльності, які забезпечують досягнення цих цілей[3]. 
До основних розділів контролінгу відносять: поставка цілей, планування, управлінський облік, 

інформаційні потоки, виробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень, аналіз планів,результатів та 
відхилень, контроль, моніторинг.  

Формування науки управління персоналом почалося разом з формуванням теорії управління, як науки, 
яке виникло більше ста років назад на початку періода промислової революції. Тоді управління організацією та 
управління персоналом не відокремлювалось один від одного [4]. 

Оцінка ефективності управління персоналом – це систематичний, чіткосформалізований 
процес,спрямований на визначення витрат: вигоди, пов’язаної з виконанням заходів і планів кадрової діяльності 
для порівняння їх результатів с підсумками роботи та цілями підприємства у минулому,а також підсумками 
інших підприємств.  

Оцінка ефективності окремих планів і програм управління персоналом базується на визначенні рівня 
досягнень цілей фірми і виконанні відповідних завдань[2]. 

У ринковій економіці – завдання будьякої організації є вижити у конкурентній боротьбі. Управління 
персоналом – діяльність, яка служить гарантією того , що організація буде жити і розвиватись. 

Головною метою системи контролінгу персоналу є забезпечення ефективності роботи с організації 
людських ресурсів та усунення недоліків за такими критеріями: виконавчість, задоволеність працівників, 
довгострокова відсутність, прогули,плинність,кількість конфліктів,кількістьскарг,кількість нещасних випадків, 
стабільність. Для того, щоб організація ефективно працювала необхідномати три вирішальних елемента: 
завдання і стратегіюії виконання, організаційну структуру, систему управління персоналом[2]. 
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Дуже часто авторирізних робіт стверджують, що персонал  – це лише постійні працівники підприємства, 
які входять до основного штату та володіють певним рівнем кваліфікації. Але слід брати до уваги та визначати 
їх як сукупність усіх працівників підприємства, які зайняті виконанням певних обов'язків та використовувати 
контролінг до усіх цих людей, адже це буде набагато ефективніше. 

Ключова ідея зводиться до того, що персонал являє собою головну цінність організації, головний 
стратегічний ресурс, спрямований на одержання кінцевих фінансових результатів. Саме тому особливу роль та 
значення на підприємствах може відігравати нова система управління трудовим потенціалом – контролінг 
персоналу.  

Роблячи висновки, ми можемо твердо сказати, що контролінг персоналу – це ефективний інструмент 
діяльності будьякогокерівника. Завдяки найрізноманітнішим підходам, функціям та методам контролінгу 
можна вести ефективний процесу правління робочою силою, передбачати, впроваджувати та удосконалювати 
процес роботи на підприємстві. 
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На сучасному етапі ринок страхування автомобільного транспорту в Україні охоплює економічні 

відносини пов’язані із: 
 страхуванням наземного транспорту (КАСКО). Страхування КАСКО  це добровільне страхування 

майнових інтересів, що пов’язані с володінням, використанням і розпорядженням транспортним засобом та 
обладнанням, що встановлене на ньому. Страхувальниками можуть виступати власники транспортних засобів, 
або інші особи та підприємства, що мають відношення до експлуатації транспортних засобів (користування, 
розпорядження, тощо) на законних підставах. Страховим випадком є подія, яка відбулася внаслідок настання 
наступних ризиків: дорожньотранспортної пригоди; протиправних дій третіх осіб; крадіжки, розбійного 
нападу, грабіжу, незаконного заволодіння транспортним  засобом; інших випадкових подій; 

 страхуванням цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), 
об’єктом якого є майнові   інтереси,   що   не    суперечать законодавству України,   пов'язані   з   
відшкодуванням  особою, цивільноправова  відповідальність   якої   застрахована,   шкоди, заподіяної    життю,    
здоров'ю,   майну   потерпілих   внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.     Страховим 
випадком є дорожньотранспортна пригода, що сталася за  участю  забезпеченого  транспортного  засобу,  
внаслідок  якої настає  цивільноправова  відповідальність особи, відповідальність якої застрахована. 

 страхуванням цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за 
міжнародними договорами) «Зелена картка», яке здійснюється у разі виїзду транспортного засобу, 
зареєстрованого в Україні, до країн  членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка». 
Власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування, 
посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка». 

Аналіз динаміки основних показників функціонування ринку страхування автомобільного транспорту в 
Україні (2014  2015 рр.) за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг наведений у таблиці 1.  

Згідно з даними таблиці 1, за 2015 рік обсяг валових страхових премій з автострахування (КАСКО, 
ОСЦПВ, «Зелена картка») збільшився на 20,0%, обсяг валових страхових виплат зріс на 10,9%. При цьому 
частка валових страхових премій та валових страхових виплат страхування цивільноправової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) в автострахуванні становить 38,5% та 34,6% відповідно. 
Надходження валових страхових премій при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за 2015 рік 
збільшилося на 12,2% у порівнянні з 2014 роком і становило 3 827,4 млн. грн. Обсяг валових страхових премій 
при страхуванні цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) 
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збільшился на 18,5% і відповідно становил 3 028,5 млн. грн. Обсяг валових страхових виплат при страхуванні 
наземного транспорту (КАСКО) за 2015 рік становив 1 803,7 млн. грн., що на 6,8% більше, ніж за 2014 рік; 
обсяг валових страхових виплат при страхуванні цивільноправової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (ОСЦПВ) становив 1 101,5 млн. грн., що на 11,5% більше, ніж за 2014 рік. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників автострахування за 2014  2015 рр. 

          Показник 
 
 
 
 
Вид страхування 

Валові страхові 
премії, 

млн. грн. 

Валові страхові 
виплати, 
млн. грн. 

Рівень 
валових 

страхових 
виплат, % 

Темпи приросту, 
% 

2014 2015 2014 2015 
На 

31.12 
2014 

На 
31.12 
2015 

Валові 
страх. 
премії 

Валові 
страх. 

виплати 

2015\2014 

Страхування наземного  
транспорту (КАСКО) 

3410,8 3827,4 1 689,2 1803,7 49,5 47,1 12,2 6,8 

Обов’язкове страхування 
цивільноправової  
відповідальності  власників 
наземних транспортних засобів  

2 554,8 3028,5 987,9 1101,5 38,7 36,4 18,5 11,5 

Обов’язкове страхування 
цивільноправової  
відповідальності  
власників наземних  
транспортних засобів 
(за міжнародними договорами) 
"Зелена картка" 

594,4 1015,7 196,8 282,0 33,1 27,8 70,9 43,3 

Всього 6560,0 7871,6 2873,9 3187,2 43,8 40,5 20,0 10,9 

 
Але ж за 2015 рік на 669,4 тис. одиниць (або на 9,0%) зменшилася кількість укладених договорів 

страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) – до 6 
790,0 тис. одиниць. Рівень валових страхових виплат зі страхування наземного транспорту (КАСКО) станом на 
31.12.2015 становив 47,1% (станом на 31.12.2014 – 49,5%), при страхуванні цивільноправової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) – 36,4% (станом на 31.12.2014 – 38,7%). 

За підсумками діяльності страховиків, які пропонують послуги з автострахування у 2015 р.:  
 обсяг чистих страхових премій (премій за винятком вихідного перестрахування) при страхуванні 

наземного транспорту (КАСКО) становив 3 580,4 млн. грн., при страхуванні цивільноправової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) 2 907,4 млн. грн.; 

 обсяг чистих страхових виплат при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) становив 1 776,1 млн. 
грн., при страхуванні цивільно  правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) 
1 100,9 млн. грн. 

Ренкінг провідних страховиків вітчизняного  ринку автострахування (за показниками обсягу страхових 
премій, страхових виплат та рівня виплат) демонструє найбільш успішну діяльність наступних страхових 
компаній: «АХА Страхование», «Оранта», «УСГ», «Провідна», «УНИКА», «ТАС СГ», «ИНГО Україна», «PZU 
Україна», «Княжа», «Универсальная». 

Страховий ринок як сфера економічних відносин, являє собою невід’ємну частину фінансового ринку 
країни, у зв’язку з чим, існуючи проблеми фінансів та економіки держави в цілому негайно відображаються на 
його кон'юнктурі. Будь  які зміни соціально  економічної ситуації безпосередньо впливають на діяльність 
страхових компаній. Тому, незважаючи на збереження обсягу страхових платежів та незначному збільшенню 
обсягів валових страхових виплат продовж 2014 – 2015 рр., основними проблемами вітчизняного ринку 
автострахування на сучасному етапі залишаються: нестабільність національної економіки; недосконале 
законодавство; несприятливі умови інвестування; падіння доходів і все більш раціональний стиль споживання; 
недовіра населення до страхового ринку в цілому. 

У сучасних умовах подальший розвиток ринку страхування автомобільного транспорту в Україні 
потребує впровадження оптимально побудованих стратегій страховиків на підставі використання більш 
актуальних методів і принципів роботи із споживачами страхових послуг. До таких клієнтоорієнтованих 
методів перш за все можна віднести:   

 коригування тарифної політики; 
 підвищення лояльності до споживача страхових послуг (надання розстрочки на 12 місяців, платіжних 

канікул, тощо) 
 пропозиція «неповних» страхових продуктів (страхування КАСКО «50/50»  при укладанні договору 

клієнт сплачує лише 50% страхового платежу, решта сплачується при настанні страхового випадку; неповне 
КАСКО); 
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 впровадження проектів smart  страхування КАСКО з використанням страхової телематики (у разі 
установлення на автомобіль засоба моніторингу якості водіння та попередження аварій, клієнт отримує 
можливість розрахувати вартість страхування в залежності від манери використання автомобіля); 

 впровадження прямого врегулювання в ОСЦПВ, що дозволить клієнту  потерпілому звертатися за 
страховою виплатою до компанії з якою він уклав договір, а не до компанії, з якою уклав договір  винуватець 
ДТП. 

Отже, функціонування конкурентоспроможного ринку автострахування в Україні потребує формування 
якісно нової філософії управління страховою компанією, яка спрямована на забезпечення еквівалентності 
інтересів всіх суб'єктів страхового процесу, належного рівня захисту майнових інтересів страхувальників та 
значного підвищення страхової культури. 
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В сучасних складних економічних умовах для підприємства ефективна та грамотно побудована 

організаційна структура є одним з основних факторів його успіху.  У ХХІ сторіччі підприємство являє собою 
складну виробничу систему, що включає до себе такі елементи, як сировина, матеріли, ресурси (трудові і 
фінансові). Тому так важливо побудувати на підприємстві злагоджену організаційну структуру, де усі елементи 
знаходитимуться під контролем і регулюватимуться. Якщо система управління хаотична та неструктурована, 
виникає цілий ряд проблем, що гальмують або зовсім припиняють ріст підприємства. До цих проблем 
відносять: перевантаження керівницького складу; відсутність орієнтації на довгострокову перспективу;  
неефективний контакт між підрозділами; неспроможність встановити єдині цілі та політику підприємства [1]. 

Питанню сучасних видів організаційних структур управління присвятили свої роботи відомі дослідники, 
зокрема: Р. Бурко, В. Соколова, А. Ільченко, О. Виханський, А. Наумов, Д. Григор'єв, В. Кокшарова, Б. Чайкін, 
Т. Черепанова, В. Дубровський, Г. Ярин.  Більшість наголошують на тому, що навіть успішне підприємство 
зобов’язано безперервно обновлюватися та оптимізувати власну структуру, щоб залишити за собою лідируючі 
позиції на ринку. Також рекомендується гнучка стратегія впровадження нової структури — наряду з 
«жорсткими» методами впровадження використовувати «м’які», тобто поступове пояснення персоналу нових 
принципів, сумісний пошук рішень, надання кожному можливості оцінити і прокоментувати зміни в структурі. 
Зміни у структурі пропонується впроваджувати не окремо, а разом з технологічними інноваціями: наприклад, 
комп’ютеризацією. 

За останні декілька десятків років було розроблено різноманітні види організаційних структур, методів 
та стратегій управління підприємством, і підприємцю необхідно визначитися з тим, який з варіантів буде 
найбільш ефективним у його галузі. Більше того, більшість підприємців та керівників використовують застарілі 
стандарти управління, тому однією з задач роботи є доведення важливості впровадження принципово нових 
стандартів, вимог до менеджерів і нового погляду на роль оргструктури в управління підприємством [2].  

Отже, проведемо класифікацію організаційних структур. Так, лінійна — найпростіша і найпримітивніша 
серед усіх. Ефективна лише для підприємств малого бізнесу з використанням однорідної елементарної 
технології. Поставленні задачі прості і зрозумілі. Уся відповідальність лежить на працівнику, що виконує 
роботу. Підприємець, як правило, є й керівником, тому від нього вимагається широка база знань, проте 
координація процесів на підприємстві максимально проста. 

Функціональна — вимагає впровадження підрозділів, що виконують чітко поставлені задачі, усі 
спеціалісти відповідальні лише за свій аспект діяльності. Ефективна при вирішенні стандартних задач. 
Потребує компетентних спеціалістів, дає лінійним менеджерам можливість контролювати і керувати різними 
підрозділами, але це призводить до того, що працівник може отримати різні завдання від різних керівників. 
Серед недоліків також виділяють тривалий час, необхідний на прийняття рішень, складність кооперування між 
підрозділами. 

Лінійнофункціональна — усуває недоліки двох попередніх типів структур. Є найбільш популярною 
серед підприємств середнього бізнесу. Ролі функціональних органів залежать від масштабів підприємства і його 
структури. Існує ряд спеціалізованих служб, які отримують завдання і розподіляють їх між відповідними 
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підрозділами. Лінійнофункціонально структура використовується не тільки на комерційних підприємствах, а й 
у органах влади багатьох держав. Серед недоліків можна виділити складну схему співпраці елементів 
структури і потенціальні конфлікти між керівниками підрозділів. 

Лінійноштабна — найбільш ефективна при стадії переходу підприємства з малого до середнього 
бізнесу. Впроваджується шляхом створення спеціалізованих служб при кожному керівникові. Тобто, 
наприклад, виробничий процес поділяється на декілька етапів, і для кожного з них створюється по окремому 
штабу. Переваги: простота, невисокі вимоги до кваліфікації персоналу. В цілому не має явних недоліків, але 
неефективна при складному чи масштабному виробничому процесі.  

Дивізіональна — дуже популярний тип структури у промислових підприємствах. Орієнтована на 
максимізацію прибутку та закріплення на ринку. За основу використовую певну однорідну продукцію, на 
виготовленні якої концентрується більшість виробничої потужності підприємства. 

Проектна — пропонує створення тимчасових органів управління для вирішення виникаючих 
оперативних завдань. Сутність полягає у тому, що для вирішення проблеми збирається команда з найбільш 
кваліфікованих у даному питанні спеціалістів. Після реалізації поставленої мети команда розпускається. 
Ефективний механізм «тут і зараз», але в глобальному плані створює хаос в попередньо існуючій оргструктурі, 
що може призвести до виникнення нових проблем.  

Матрична — у цій структурі працівники підкоряються як керівнику проекту, там і керівникам 
підрозділів, у яких вони працюють на перманентній основі. Проблемою в цій структурі є об’єм повноважень, 
яким можуть наділити керівника проекту, що може стати причиною конфлікту між керівниками підрозділів та 
проекту. Також недоліком є комплексність структури. Перевага — чіткий розподіл відповідальностей щодо 
кожного проекту. Найбільш ефективна при впровадженні нових технологій [3]. 

Слід зазначити, що вибір організаційної структури управління повинен супроводжуватися низкою 
паралельних послідовних процесів, щоб зробити впровадження нової структури максимально своєчасним і 
ефективним.Спочатку необхідно проаналізувати зовнішню середу підприємства: темпи росту галузі, її 
особливості, конкурентів та їхні організаційні структури. Вибір типу структури має проводитися лише після 
того, як керівники підприємства визначаться з цілями організації та її стратегічною концепцією. Процес 
формування організаційної структури включає до себе формування цілей і задач, розробку схеми підрозділів та 
визначення їх ролей у функціонуванні підприємства, ресурсне забезпечення відповідних підрозділів, розробка 
регламентних процедур, документів та положень. Як вже зазначалося, необхідно грамотно впровадити 
структурні зміни у колективі, максимально чітко визначити, хто, де і що робить, а також — хто несе 
відповідальність за ці дії. 

Проте постає питання наявності у менеджерів компанії компетентності задля того, щоб зробити 
настільки складний аналіз, для якого необхідні знання  не тільки внутрішнього і зовнішнього середовищ, і 
інших перерахованих вище аспектів, але й сучасних світових тенденцій, змін у юридичних нормативах тощо.В 
цьому випадку є два рішення: 

Рішення А: завдання делегується одному з менеджерів всередині підприємства. Він добре знайомий з 
характеристиками підприємства, його персоналом, усвідомлений щодо основних стратегічних концепцій та 
організаційних структур, тому може прийняти рішення щодо вибору найбільш ефективної структури. Але з 
іншого боку, для вивчення ринку йому потрібен час, під час якого він не зможе виконувати свої прямі 
обов’язки. Більш того, нема гарантій, що менеджер вибере найкращий варіант, так як в нього може не бути 
належного досвіду. 

Рішення Б: запрошення незалежного експерта, який займається моніторингом  усіх змін, інновацій та 
тенденцій розвитку щодо  формування організаційних структур управління. Фахівцю  було б значно простіше 
робити аналіз, тому що він володіє інформацією в яких галузях і масштабах підприємств вигідна та чи інша 
оргструктура. Недоліком є те, що такий експерт не буде знайомий з фірмою, що його запросить. Більше того, 
весь персонал керівників зможе виконувати свої обов’язки, і існуюча на даний момент структура не буде 
порушена. Тому постає питання: приймати вибір самостійно вигідніше запросити незалежного експерта, який 
не тільки швидко і грамотно проаналізує підприємство і підбере найбільш ефективну структуру, але й привнесе 
радикально новий погляд на персонал підприємства зі сторони. Обидва варіанти мають свої недоліки і мають 
свої переваги, проте другий варіант є більш привабливим, так як у сучасній практиці існує тенденція, де 
підприємства віддають виробничі аспекти діяльності, що напряму не пов’язані з їх діяльністю, стороннім 
компаніямпартнерам.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в наш час розроблений цілий ряд ефективних організаційних 
структур, кожна з яких має власні переваги і власні недоліки, що робить вибір типу структури складним, 
комплексним процесом, який потребує глибокого аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємства, тенденцій ринку. Для підприємств малого бізнесу рекомендуються найпростіші — лінійна та 
функціональна — оргструктури, а для більш масштабних підприємств — лінійнофункціональна та лінійно
штабна. Тим не менш кожен з запропонованих варіантів може бути ефективним в певній стадії розвитку 
підприємства. 
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При управлінні підприємством будьякоїгалузі невід’ємною складовою є мотивація працівників. 

Незалежно від видів підприємстві від середовища в якому воно перебуває мотивація відіграє велику роль при 
управлінні працівниками. Слід зазначити, що на фон і кризових явищ економіки, коли набуває значення 
максимальне використання усіх наявних ресурсів підприємства у тому числі трудових, мотивація працівників 
набула особливо значення. У працях таких зарубіжних вчених, як А. Маслоу, Дж. К. Грейсона, Г. Десслера, 
знайшли глибоке обґрунтування шляхи ефективного управління персоналом та його мотивації. За аналізом 
управлінського досвіду транснаціональних корпорацій в Україні сформувався ряд вітчизняних методик 
управління персоналом, які досліджено в наукових працях К.И. Ильчук, К.В. Ковальська, І. А. Савіцька, О.І. 
Попрозман, А.Р. Оганян. 

З психологічної  точки зору мотивація – це прагнення людини до дії, в якій вона відчуває потребу, але не 
здатна приступити до неї або здійснити самостійно. Якщо розглядати  підприємство, то трудова мотивація – це 
процес стимулювання окремого робітника чи групи робітників до діяльності, яка спрямована на досягнення 
цілей підприємства, на продуктивне виконання прийнятих рішень або зазначених робіт. 

Основні форми мотивації робітників підприємницьких структур існують такі: 
 заробітна плата, що відповідає внеску робітника до результатів діяльності підприємства, тарифна 

ставка, премія з прибутку, компенсаційна виплата; 
 система матеріальних пільг робітникам; 
 нематеріальні пільги і привілеї (надання відгулів, додаткових відпусток та ін.); 
 заходи, що підвищують інтерес до роботи, самостійність і відповідальність робітника, стимулюють 

підвищення його кваліфікації; 
 створення сприятливої соціальної атмосфери, усунення різних бар'єрів між рядовими робітниками й 

апаратом управління; 
 моральнезаохоченняробітників; 
 просуванняробітників по службі. 
Важливим є комбінування матеріальних та нематеріальних форм та покарання, що є необхідним 

додатком до загального стимулювання. Дана форма є найефективнішою, тому що вона має різнобічну сутність. 
Дана форма активно використовується в управлінні успішними закордонними компаніями. Так зокрема у 
датській компанії CallCenterEurope пріоритетними напрямами є задоволення робітників своїми робочими 
місцями і середовищем. У перший же день телефонний агент разом зісвоїм супервайзером встановлюють 
кар'єрний план працівника. Компаніябере до уваги, щопрацівникчекаєрозвитку та самореалізації, і в разі 
звільнення відповідної вакансії розгляне даного агента як кандидата на ту чи іншу посаду. Крім того, компанія 
забезпечує своїх співробітників доставкою до робочого місця, видає пільгові картки на продукцію компанії. 
Працівники повинні розуміти і усвідомлювати важливість своєї роботи. Директор Христина Егельфельд та 
стверджує, що незважаючи на те, що працівники отримують високий оклад, що забезпечує їм безпеку і 
впевненість, вони в більшій частин і мотивовані не грошима, а відповідальністю, яка на них покладена. 
Працівник досягає успіху у своїй діяльності завдяки високому ступеню очікувань і надій, покладених на нього. 
Компанія виступає проти відгороджених робочих місць, як прийнято в багатьох європейських компаніях, тому 
надає роботу у відкритих, добре освічених, яскравих, приємних приміщеннях. 

Взявши до уваги, і використовуючи закордонний досвіт мотивації працівників, вітчизняні підприємства 
повинні впроваджувати прогресивні методи управління мотивації робітників. Це буде корисно для загального 
рівня продуктивності праці і ефективнішого використання ресурсів компанії. 
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Мировой кризис стала важнейшей реальной характеристикой современной экономической системы, 

одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития практически всех сфер общественной жизни, 
включая экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни. 
Ради сохранения преимущества конкурентоспособных рынков при наличии четких правил и политических и 
географических границ и направленности этих преобразований на удовлетворение потребностей человека, 
управление должно становиться более эффективным и скоординированным. В первую очередь это касается 
управления персоналом, потому что именно человеческий фактор является одним из определяющих для 
предприятий в условиях кризиса [1]. 

Вопросы изучения управления персоналом нашли свое отражение в трудах как отечественных, так и 
зарубежных ученых Т. Базарова, С. Белозерова, А. Виханского, В. Еремина, Н. Живко, О. Кузьмина, Н. 
Любомудрова, П. Мартина, А. Наумова, Ю. Ровенского, Е. Смирнова, Э. Шейна, Ф. Котлера, В.Веснина, А.  
Малюка, Р. Фатхутдинова.  Ученые считают, что изучение вопросов организационной культуры через ее 
формирование, изменение и усовершенствование напрямую связано с системой управления персоналом. Так, 
понятие организационной культуры берет начало в теории управления, психологии, социологии, 
организационном поведении. Организационная культура  система общепринятых в организации представлений 
и подходов к постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые 
отличают данную организацию от всех других. 

Э. Шейн пишет про «совокупись основных убежденийсформированных самостоятельно, усвоенных или 
разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции, которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться ценными. Ф. 
Котлер отмечает, что сложно четко сформулировать понятие организационной культуры  ,,поскольку иногда 
его понимают как "обмен опытом, истории, предприятия и порядки, которые характеризуют организацию». В. 
Веснин под организационной культурой понимает совокупность коллективно разделяемых ценностей, 
символов, убеждений, образцов поведения членов организации. На его взгляд, организационная культура 
проявляется действий и внешней атрибутике [2].  

Большинство работников на предприятиях Украины проще поддаются воздействию метода 
«убеждения», а также  моделированию социальнопсихологических процессов;  мониторингу социально
психологических процессов; психотехнологиям, моральному стимулированию.  

Для дальнейшего исследования проанализируем и сравним американские, японские  и европейские 
методы управления и возможность их адаптации на отечественных предприятиях. Так, японскую систему 
управления можно рассматривать как синтез импортированных идей и культурных традиций. В японской 
системе менеджмента немало заимствований из американской системы управления персоналом, но в основе 
лежит характерное национальное отношение японцев к работе и к компании: преданность, отождествление с 
компанией и жертвенность.  

Как пишет Сатору Такаянаги – профессор университета в городе Цукуба: «Японские корпорации 
стремятся усиливать идентификацию своих работников с фирмами с помощью участия рабочих и служащих в 
принятии решений. Обычно японская компания в целях укрепления связей со своими сотрудниками и для 
повышения их ответственности организует их участие в принятии решений на низовом уровне».  

Ещё одно подтверждение того, что в японском менеджменте используются, согласно классификации Р. 
Фатхутдинова, методы «побуждения» – это создание кружков по качеству выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг, размещение в компаниях ящиков для предложений, проведение собраний, на которых 
обсуждается качество выпускаемой продукции, выступление лучших работников компании на конференциях 
по качеству. Сделавшим удачные предложения служащим, компания выплачивает вознаграждение, величина 
которого зависит от ценности предложений. Участие сотрудников в кружках по качеству компания также 
всячески поддерживает и поощряет. 

В свою очередь американские компании в качестве основной  задачи ставят максимизацию прибыли. 
Принципиально важным моментом, определяющим подход к практике управления, является то, что 
традиционно американские управляющие ориентированы на некие индивидуальные ценности и результаты. 
При этом вся управленческая деятельность в американских компаниях базируется на механизмах 
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индивидуальной ответственности, оценке индивидуальных результатов, выработке четких, количественно 
выраженных и, как правило, краткосрочных целей. Идеальный американский управляющий обычно предстает в 
виде лидера – сильной личности, замыкающей на себя весь процесс управления и способной заставить своих 
подчиненных интенсивно работать выполнять поставленные перед ними конкретные цели. Методы, которые 
используют американские менеджеры – это методы «побуждения» (совпадение с японскими методами) и 
«принуждения». В американских компаниях применяется довольно жёсткая система управления с 
административными методами.  

Европейский менеджмент отличается от американского незначительно. Связано это с близостью культур 
и свободы в плане обмена научными достижениями. Европейская модель управления в основном 
ориентирована на развитие партнерских отношений между предпринимателями и работниками предприятия, 
что  проявляется в активном участии персонала в принятии решений. 

Примером партнерских отношений в Великобритании является функционирование на предприятиях 
консультационных комитетов рабочих и консультативных объединений по разработке социальных планов. В 
Финляндии введена система «управления по результатам», при которой руководство совместно с сотрудниками 
определяет цели, которые они намерены достичь. В Австрии, Дании, Голландии, Люксембурге, Швеции 
принято соответствующее законодательство об обязательном участии рабочих в Советах директоров компаний 
с правом голоса. Работники компаний Франции также имеют своих представителей в советах директоров, но 
без права голоса в принятии решений. Во многих странах Западной Европы (Австрии, Франции, Швеции и др.) 
сотрудники имеют право участвовать также в решении социальных вопросов [3].  

Следует отметить, что не смотря  на родство с американской моделью менеджмента, в европейской 
системе менеджмента чаще всего используются методы «убеждения». В целях повышения эффективности и 
устранения проблем в системе управления персоналом на торговом предприятии, необходимо изучить 
зарубежные стили и методы менеджмента и научиться их правильно применять; учитывать индивидуальные 
способности каждого сотрудника и перспективные направления, в которых нужно двигаться;  для достижения 
поставленных целей они  должны быть представлены  каждому члена коллектива.  

Таким образом, кардинальные изменения, происходящие в общественнополитической и экономической 
жизни страны, реформирования всей системы производственных отношений требуют если не создания новой, 
то, как минимум усовершенствование имеющейся системы управления персоналом. Сегодня на многих 
предприятиях Украины применяются только отдельные элементы системы мотивации. Такая система не имеет 
комплексного характера, поскольку традиционно эти элементы не соединены друг с другом, а используются 
отдельно. В большинстве отечественных компаний руководство не уделяет внимания стратегической  
составляющей разработки системы мотивации, которая в большинстве случаев  носит фрагментальный 
характер, что негативно сказывается на эффективности  системы управления персоналом.  

Успех современного торгового предприятия во многом  зависит от персонала нижних уровней 
управления, который должен быть: компетентным, квалифицированным, дисциплинированным, 
мотивированным. Поэтому, чтобы предприятие работало должным образом и приносило прибыль, нужно 
организовать труд работника с максимальным использованием всех его наилучших качеств, что невозможно 
без системы управления персоналом. С помощью совершенствования функции управления персоналом 
решается стратегическая проблема обеспечения стабильности кадров, стимулируется деловая активность 
рабочих и специалистов, формируется корпоративная культура отношений на предприятии. 
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У результаті огляду літературних джерел [1, 2, 4, 7, 8] сформульовано основні принципи мотивування 
керівників підприємств: 

 узгодженість   цілей   підприємства  із   цілями   керівників підприємства; 
 економічна ефективність; 
 моральноетична і соціальноекономічна спрямованість заходів щодо мотивування керівників підприємств; 
 системність; 
 критеріальність (відповідність). 
У теорії менеджменту на мікрорівні виділяють цілі власників, керівників і працівників підприємств. Системи 

управління, в яких вказані групи цілей, є неузгодженими та стикаються з проблемами своєчасності і повноти 
реалізації вищевказаних цілей. Сутність принципу узгодженості цілей підприємства з цілями керівників підприємств 
полягає в тому, що система цілей має ґрунтуватися на їх ієрархічності. Тобто первинними мають бути цілі власників 
підприємства, вторинними – цілі підприємства і похідними від них – цілі працівників. Недотримання на практиці 
вказаного принципу зазвичай є результатом неузгодженості управлінських рішень, нераціональності управлінських 
дій і погіршення моральнопсихологічного клімату в організації. 

У випадку неузгодженості цілей власників підприємств із цілями їх керівників високою є ймовірність: 
 неефективності використовуваної системи управління підприємством; 
 недоотримання очікуваного прибутку; 
 високої плинності кадрів у керівній підсистемі управління тощо. 
З метою виправлення ситуації власникам підприємств треба культивувати модель розвитку особистості, яка 

є результатом балансу цілей організації з особистими цілями її керівників. У цьому випадку під культивуванням 
розуміють створення умов, за яких керівники підприємств через сукупність стимулювальних заходів, які спрямовані 
на посилення внутрішньої мотивації, набувають зацікавленості у результатах управлінської діяльності. Виконання 
вищевказаного завдання є можливим за умови налагодження дієвої системи моніторингу формування і реалізації цілей 
власників і керівників підприємств. 

Щодо принципу економічної ефективності, то його сутність полягає у тому, що ефект від реалізації методів 
мотивування має перевищувати витрати на його отримання. Сповідуючи принцип економічної ефективності, 
керівники підприємств нездатні отримати від підлеглих очікуваних результатів, застосовуючи виключно нематеріальні 
методи впливу. Тільки у результаті комбінування матеріальних методів мотивування з іншими методами найбільш 
ймовірним є повною мірою і в необхідні терміни отримати очікуваний результат від об'єкта мотивування. 

Для забезпечення реалізації принципу економічної ефективності на практиці об'єкти мотивування (керівники 
різних рівнів управління) повинні бути інформовані про характер впливу прийнятих ними управлінських рішень на 
результати діяльності підприємства. Усвідомлення цього зв'язку сприятиме: 

 раціоналізації управлінських дій; 
 посиленню відповідальності керівників за ухвалені і реалізовані рішення; 
 пошуку заходів щодо удосконалення результатів діяльності. 
Узагальнення літературних джерел і власні дослідження показали, що в процесі реалізації принципу 

економічної ефективності ключовими проблемами є визначення рівня матеріального стимулювання, а також 
прогнозування очікуваного результату економічної діяльності підприємства Як правило, на практиці з метою 
уникнення першої з вказаних проблем рівень матеріальної винагороди визначають після оцінювання результатів 
роботи об'єкта мотивування. При цьому конкретну величину матеріальної винагороди визначають, виходячи із 
наявних фондів підприємства, а не за результатами його економічної діяльності. 

Одним із ключових принципів мотивування керівників підприємства є моральноетична і соціальнопсихологічна 
спрямованість. Моральноетичні норми в середовищі керівників підприємства є основою формування відповідальності 
керівників за ухвалені рішення, причиною виникнення неформальних груп працівників і характеру їх налаштованості до 
рішень і дій керівників, готовності працівників підприємства до змін продуктового, технологічного і управлінського 
характеру. Моральноетичні норми позитивно впливають на процес управління підприємством за умови їх популяризації 
і сповідування керівниками різних рівнів управління. Моральноетична спрямованість мотивування керівників 
підприємства полягає у тому, щоб на підприємстві формувати комплекс заходів із посилення усвідомленості 
керівниками потреб дотримуватись моральноетичних норм, підвищення престижу неформальних груп працівників, які 
їх дотримуються. Заходами із реалізації цього завдання можуть бути: семінари виховного і освітнього характеру, 
організування культурних програм, колективне обговорення реальних і умовних прикладів поведінки керівників в тих 
чи інших обставинах. 
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Мотивування керівників матиме моральноетичну спрямованість у тому випадку, коли внутрішні потреби 
(мотиви) керівників будуть узгодженими із цілями організації; а умовою їх реалізації буде сповідування морально
етичних норм у виробничих відносинах і досягнення високого професійного рівня.  

Керівники різних рівнів управління є відповідальними за соціальнопсихологічний клімат у керованому 
колективі. Від сприйняття їх як керівників, від логічності, гуманності і результативності дій керівників залежать 
емоційнопсихологічний стан підлеглих і результати їх діяльності. З огляду на це кожен керівник повинен керуватись 
у своїх діях усвідомленими мотивами, задоволення яких значно впливає на соціальнопсихологічний клімат 
організації. Формуючи систему заходів щодо мотивування керівників підприємства, треба акцентувати увагу на 
спільності інтересів керівників і підлеглих, на відповідальності керівників за стан і результати роботи підлеглих. 

Заходами із виконання цього завдання можуть бути: 
 формування неформальних груп з працівників різних груп (керівники, службовці, робітники); 
 створення робочих груп із виявлення і вирішення індивідуальних проблем працівників; 
 проведення усного або письмового опитування працівників для ідентифікації їх психологічного стану і 

рівня задоволення соціальних потреб. 
Принцип соціальнопсихологічної спрямованості мотивування доцільно реалізовувати формуванням збалансованої 

системи застосування методів матеріального і морального характеру. Її застосування дає найкращі результати у разі 
сповідування об'єктом мотивування моральноетичних норм, а також відчуття ним соціальної відповідальності за дії, що 
спрямовані на задоволення його внутрішніх мотивів. 

Фахівці стверджують, що значну кількість управлінських рішень щодо організаційних змін на підприємстві важко 
реалізувати, якщо вони суперечать соціальним інтересам працівників, зокрема, керівників. 

Орієнтація  виключно  на економічні  ефекти  підвищує  ймовірність спротиву персоналу підприємства, зокрема, 
керівників, до змін. 

Сутність принципу системності мотивування полягає у тому, що керівник підприємства як об'єкт мотивування 
для повного і всебічного розкриття своїх здібностей, активного саморозвитку повинен зазнавати з боку керівної 
системи управління системного впливу. Системність має проявлятись у: 

 перманентному вивченні аналітиками підприємства потреб (мотивів) керівників; 
 відстеженні їх зміни під впливом реалізації конкретних мотиваційних заходів, що спрямовувались на 

керівника; 
 цілеспрямованому інформаційному впливі на керівника, зокрема на предмет спільності його інтересів із 

цілями організації; 
 проведенні виховної роботи, скерованої на формування високих моральноетичних принципів керівника, 

посилення його соціальної відповідальності за ухвалені і реалізовані рішення, стабілізацію його емоційнопсихологічного 
стану; 

 формуванні умов, що підвищують зацікавленість працівника у результатах діяльності; 
 забезпеченні інформаційного (зворотного) зв'язку між об'єктом мотивації і аналітиком, що розробляє 

мотиваційну модель. 
У більшості організацій принцип системності у мотивуванні як керівників, так і персоналу загалом не 

реалізовується. Як правило, мотивування ґрунтується на ситуаційній основі. Тобто дослідження потреб працівників і 
цілеспрямований вплив на них з метою отримання очікуваного результату здійснюються без врахування минулого 
досвіду і фактичного стану потреб працівника, а виходячи з можливостей і потреб підприємства Впливають на 
працівників найчастіше шляхом доведення до працівника інформації про очікувану винагороду в разі успішності 
виконання завдання і про санкції та їх наслідки за умови невиконання поставлених завдань Більше того, в практиці 
управління організаціями досить часто завдання перед працівниками ставиться із доведенням у формі погрози змісту 

санкцій за невиконання завдання, що примушує працівника його виконувати лише задля уникнення 
покарання. 

Реалізація принципу системності у мотивуванні керівників підприємства сприятиме повноті і своєчасності 
реалізації цілей підприємства і задоволенню потреб керівників, підвищенню їх зацікавленості у результатах 
діяльності, покращанню соціальнопсихологічного клімату в організації тощо. 

Сутність принципу критеріальності полягає в проведенні постійних уточнень актуальних для керівника 
потреб, виявленні рівня усвідомлення ним цих потреб, необхідності і можливості їх задоволення шляхом сумлінної 
роботи керівника, що націлена на реалізацію цілей підприємства Метою реалізації цього принципу є забезпечення 
аналітиків підприємства (осіб, які формують мотиваційну модель в середовищі підприємства) інформацією про те, 
чого саме прагнуть конкретні керівники, як ці потреби можна сумістити за цілями підприємства і як реагуватимуть 
працівники на застосування до них тих чи інших методів мотивування і стимулювання. 

З. Румянцева, Н. Саломатін, Р. Акбердін, В. Гунін, А. Кібанов, Ю. Турусін та В. Устінов виділяють також 
принципи побудови системи управління персоналом в організації, які значною мірою конкретизують сутність 
вищенаведених принципів мотивування Це принципи відповідності функцій управління персоналом цілям виробництва, 
первинності функцій управління персоналом, оптимальності співвідношення інтраінфрафункцій управління персоналом 
(визначає пропорції між функціями, скерованими на організацію системи управління персоналом (інтрафункції) і 
функціями управління персоналом (інфрафункції)); оптимального співвідношення управлінських орієнтацій, потенційних 
імітацій, прогресивності, перспективності, оперативності, простоти, ієрархічності, автономності, багатоаспектності тощо. 
Загалом авторами виділено 28 принципів [5, 6]. 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 

44 

В підсумку відзначимо, що реалізація на практиці принципів мотивування має сприяти удосконаленню 
кадрової політики підприємств та передбачати виконання таких завдань: 

 побудову оптимальної кадрової структури організації, яка б запобігала кадровим скороченням; 
 здійснення політики у сфері заробітної плати, яка б відповідала результатам праці і вимагала працевіддачі, 

орієнтованої на потреби людей і реалістичної щодо можливості фінансування; 
 забезпечення відповідності вимог робочого місця і здібностей, знань, досвіду, очікувань і організації, і 

працівника; 
 побудову найоптимальнішої ієрархії керування персоналом – з мінімальною кількістю щаблів і мінімумом 

проміжних управлінських ланок; 
 розвиток персоналу, підвищення почуття особистої причетності і відповідальності працівників, 

усвідомлення того, що кожний з них свідомо спрямований на виконання корисної для колективу й суспільства 
роботи. 
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В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність товару підприємствавиробника – це головний 
фактор успіху. Конкурентоспроможність товару передбачає оптимальне поєднання якості, ціни, дизайну і всіх 
можливостей після продажного обслуговування. У зв’язку з цим, одним з найважливіших показників для будь
якого конкурентоспроможного підприємства, особливо для виробника, є конкурентоспроможність продукції. 

Конкурентоспроможність товарів залежить від ряду факторів. Саме поняття розглядають, як здатність 
товарів бути проданими. Щоб задовольнити різні потреби покупець купує товари, якість і споживчі властивості 
товарів, які здатні задовольнити цю потребу. Тому конкурентоспроможність товарів можна вважати якістю, що 
забезпечує переваги товару на ринку і сприяє його успішному збуту. 

Вивчення конкурентоспроможності товару повинно вестися безупинно і систематично. Адже саме така   
можливість дає вловити момент, коли даний показник почне знижуватися. У підсумку можна вчасно прийняти 
те чи інше оптимальне рішення: зняти товар з виробництва або модернізувати його, чи, можливо, перевести на 
інший ринок. Слід також зауважити, що випуск на ринок нового товару перш, ніж старий вичерпає повністю всі 
можливості своєї конкурентоспроможності недоцільний з економічної точки зору [2]. 

Інформаційною основою вивчення цього питання є праці багатьох вітчизняних й зарубіжних науковців, 
які намагалися детальніше розглянути, порівняти та узагальнити матеріал. Серед них вирізняють: Акулич І.Л., 
Багиєв Г.Л., Годин О.М., Голубков П.С., Ковалев В.О., Козлов С.С., Коршунова Г.В., Лобанов М.М., Ялунична 
І.М., Якшин О.Г. 

Через те, яке значення приймає конкурентоспроможність на етапі встановлення цивілізованого ринку і 
по тому, як воно пов’язане з споживчими властивостями дане поняття можна розглядати, як нову споживчу 
властивість з конкретними показниками, які характеризують товар з будьякої точки зору. 

Товар – основа підприємницької діяльності підприємства, адже, якщо підприємство не має товару, тоді 
йому нічого продавати, а, отже, йому немає з чим вийти на ринок. Однак, не кожен продукт праці може стати 
товаром, він перш за все повинен мати цінність для суспільства, тобто споживачі повинні проявити інтерес до 
цього продукту праці. Такий продукт стає товаром також у разі повної його комерціалізації, тобто доведення 
продукту до такого стану, коли він повність відповідає вже існуючим вимогам ринку. Наприклад, дослідний 
зразок не може бути товаром до тих пір, поки він не буде відповідати встановленим вимогам . 

Конкурентоспроможність товару – це: 
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− сукупність властивостей реалізованого об’єкта, що задовольняє ту чи іншу потребу людини в даний 
період часу в умовах конкуренції на ринку; 

− здатність продукції бути привабливою для покупця в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду 
і призначення, завдяки кращій відповідності його якісних і вартісних характеристик, вимогам ринку і 
споживчим оцінкам; 

− відносна й узагальнена характеристики товару, що відображають його вигідні відмінності від товару 
конкурента за ступенем задоволення потреби і за витратами на задоволення; 

− такий рівень його економічнотехнічних, експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати 
конкуренцію з іншими аналогічними товарами на ринку; 

− порівняльна характеристика товару, що містить комплексу оцінку всієї сукупності виробничих, 
комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку або властивостей іншого 
товару і визначається сукупністю споживчих властивостей даного товаруконкурента за ступенем відповідності 
суспільним потребам з урахуванням витрат на задоволення, умов постачання й експлуатації в процесі 
виробничого або особистого споживання; 

− прояв якості продукції в умовах ринкових відносин, який визначається здатністю продукції бути 
проданою на конкретному ринку, в максимально можливому обсязі і без збитків для виробника; 

− оцінена споживачем властивість об’єкта перевершувати в певний момент часу без шкоди виробнику за 
якісними і ціновими характеристиками аналогів в конкретному сегменті ринку. 

Конкурентоспроможність товарів відображає їх здатність більш повно задовольняти запити покупців в 
порівнянні з аналогічними товарами конкурентів на ринку [1]. 

Оцінка конкурентоспроможності товарів  сукупність операцій з вибору критеріїв (показників) 
конкурентоспроможності, встановленню дійсних значень цих показників для товарівконкурентів і порівняння 
значень показників аналізованих товарів з товарами, прийнятими в якості базових. 

Оцінка конкурентоспроможності товару включає: 
− вивчення ринку (спеціалізації ринку і його географічного положення); 
− дослідження конкурентів (основних конкурентів, торгових марок товарів конкурентів, особливості 

товарів конкурентів, виду і особливостей упаковки товарів конкурентів, форм і методів збутової діяльності, 
рекламних матеріалів конкурентів); 

− вивчення потреб покупця (можливих покупців з урахуванням сегментації ринку, типових напрямків і 
способів використання товару покупцями, мотивів покупки даного товару, факторів формування купівельних 
переваг, незадоволених потреб товарами даного виду); 

− визначення параметрів оцінки товару (технічних та ін.) На основі вивчення ринку і вимог покупців 
вибирається продукція, по якій буде проводитися аналіз чи формулюються вимоги до майбутнього товару, а 
далі визначається перелік параметрів, що підлягають оцінці; 

− систематизацію чинників конкурентоспроможності товарів; 
− визначення підходів до кількісної оцінки конкурентоспроможності товарів. 
Оцінка конкурентоспроможності товару проводиться на основі зіставлення даної продукції з 

відповідною продукцією іншої фірми. Показник конкурентоспроможності товару виражається відношенням 
корисного ефекту до ціни споживання, а за корисний ефект приймаються інтегральні показники характеристик 
товару – його якості. 

Характеристики якості товару , що не цікавлять споживача (наприклад, технологічність виготовлення 
продукції), в розгляд конкурентоспроможності не приймаються. 

При оцінці конкурентоспроможності окремих товарів фірмконкурентів доцільно в якості оціночних 
критеріїв використовувати такі атрибути якості: 

− призначення продукту (функціональні можливості, відповідність останнім досягненням науки і 
техніки, запитам споживачів, моду і т.п.); 

− надійність; 
− економне використання матеріальних, енергетичних ресурсів; 
− ергономічні (зручність і простота в експлуатації); 
− естетичні; 
− екологічні; 
− безпечні; 
− патентноправові (патентні чистота і захист); 
− стандартизацію та уніфікацію; 
− технологічність ремонту; 
− транспортабельність; 
− вторинне використання або утилізацію (знищення); 
− після продажне обслуговування. 
Дані атрибути повинні виражати відповідність якості товару рівнем якості товарів ринкових лідерів. 
В результаті оцінки конкурентоспроможності товарів можуть бути прийняті рішення щодо зміни: 
− складу, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), комплектуючих виробів чи 

конструкції товарів; 
− порядку проектування товарів; 
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− технології виготовлення товарів, методів випробувань, системи контролю якості виготовлення; 
− цін на товарів, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, цін на запасні частини; 
− порядку реалізації товарів на ринку; 
− структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут товарів; 
− структури та обсягів коопераційних поставок при виробництві товарів та цін на комплектуючі вироби і 

складу обраних постачальників; 
− системи стимулювання постачальників; 
− структури імпорту і видів імпортованих товарів  [3]. 
Конкурентоспроможність підприємства представляє собою результат сукупності споживчих, а також 

вартісних характеристик товарів, організації діяльності підприємствавиробника, яка повинна відповідати всім 
стандартам ринку, конкретним вимогам споживачів за економічними, якісними характеристиками, а особливо 
за комерційними умовами реалізації. 

Отже, виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що конкурентоспроможність підприємства в 
умовах формування ринкових відносин, відіграє неабияку роль у діяльності підприємствавиробника, а також 
отриманні суми прибутку. Неодмінно потрібно відзначити, що оцінка конкурентоспроможності – це сукупність 
певних властивостей, які повинні бути притаманні товару або залишатися повноцінним учасником на ринку, не 
дивлячись на велику кількість аналогічних товарів конкурентів. 
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Любые решения, принимаемые предпринимателем в процессе своей деятельности, несут в себе 
возможности неудачи, потери, т.е. являются рисковыми.  

Известный английский экономист начала XVIII в. Ричард Кантильон разработал первую концепцию 
предпринимательства, где предприниматель это человек действующий в условиях риска. Согласно Кантильону, 
риск – это главная отличительная черта предпринимателя, а его основная экономическая функция состоит в 
приведении предложения в соответствие со спросом на различных товарных рынках. 

На современном этапе развития предпринимательский риск отождествляется с математическим 
ожиданием потерь, которые могут произойти при осуществлении выбранного решения. Следует заметить, что 
предпринимательский риск связан не только с отрицательными последствиями, но и с положительными 
(предприниматель идет на риск, несмотря на потенциальные потери, поскольку существует вероятность 
получения повышенной прибыли).  

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей деятельности, и, естественно, причин 
возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникновения 
подразумевается какоето условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации. В таблице 1 представлена 
основная классификация рисков и их сущность. 

Таблица 1 
Классификация рисков 

Виды 
рисков 

Характеристика 

1 2 
По месту возникновения 

Внешние 

Источником возникновения является внешняя среда по отношению к предпринимательской 
фирмы. Предприниматель не может на них влиять, а может только предвидеть их и учитывать 
их в будущей деятельности. Речь идет о непредвиденных изменениях законодательства; 
неустойчивости политического режима в стране. 

Внутренние 
Возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, а 
также в результате внутрифирменных злоупотреблений. Это – кадровые риски, связанные с 
профессиональным уровнем сотрудников. 
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1 2 
По длительности 

Кратковременны
е 

Риски, которые угрожают предпринимателю в течение определенного известного отрезка 
времени, например транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время 
перевозки груза, или риск неплатежа по конкретной сделке. 

Постоянные 

Риски, которые непрерывно угрожают предпринимательской деятельности в данном 
географическом районе или в определенной отрасли экономики, например риск 
неплатежа в стране с несовершенной правовой системой или риск разрушений зданий в 
районе с повышенной сейсмической опасностью. 

По степени угрозы (размеру  возможных потерь) 

Допустимые 
Угроза полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от 
предпринимательской деятельности в целом. В данном случае потери возможны, но их 
размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли. 

Критические 
Опасностью потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного вида 
предпринимательской деятельности или отдельной сделки. 

Катастрофическ
ие 

Характеризуется опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все 
имущественное состояние предпринимателя. 

По возможности страхования 

Страхуемые 
Вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых 
проводится страхование.  

Не страхуемые Группа рисков, которые не берутся страховать страховые компании. 
По факторам возникновения 

Политические 
Риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на 
предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные 
действия на территории страны ). 

Экономические 
(коммерческие) 

Риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в 
экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска является 
изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность (невозможность 
своевременно выполнять платежные обязательства), изменения уровня управления . 

По характеру последствий 

Чистые риски 

Характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для 
предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут быть стихийные 
бедствия, войны, несчастные случаи, преступные действия, недееспособность 
предприятия. 

Спекулятивные 
риски 

Характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль 
для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. Причинами 
спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов 
валют, изменение налогового законодательства. 

По сфере возникновения 

Производственн
ый 

Риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по 
производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в 
результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного 
использования новой техники и технологий, основных и оборотных средств, сырья, 
рабочего времени. 

Коммерческий  

Риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или 
закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются: снижение 
объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, 
повышение закупочной цены товаров, потери товаров в процессе обращения, повышение 
издержек обращения. 

Финансовый 

Риск связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых 
обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание 
инвестиционнофинансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, 
неосуществление платежей. 

Страховой 
Риск наступления предусмотренного условиями страховых событий, в результате чего 
страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). 

 
Существует очень много рисков, которые в «чистом» и единственном виде не присутствуют, тобишь они 

присутствуют почти все, отличительной характеристикой присутствия их на предприятиях является их 
весомость и влиятельность на саму работу предприятия. 

Среди основных причин возникновения рисков на предприятиях страны можна выделить: спонтанность 
природных процессов, явлений и стихийных бедствий; вероятная сущность многих социальноэкономических и 
технологических процессов; вероятностный характер научнотехнического прогресса; существование 
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неопределенности связанно с неполной, недостаточной информацией об объекте, процессе, явлении по 
отношению к которому принимается решение; сложность самого процесса познания рисковой ситуации и т.д. 

Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска путей ее искусственного снижения. В 
таблице 2 представлены, наиболее характерны способы снижения рисков на предприятиях.  

Исходя из вышесказанного можно сказать, что вести предпринимательскую деятельность без рисков 
невозможно. И для того, чтобы эффективно управлять рисками на предприятии в штатное расписание должна 
быть введена должность “менеджера по риску” или, как его еще называют, рискменеджера. Он должен знать, 
как уменьшить степень вероятности риска до наиболее низкого возможного уровня, одновременно обеспечив 
достижение заданных уровней рентабельности. Кроме того, он должен предусмотреть возможность 
уменьшения негативных последствий риска даже в случае самых неблагоприятных для фирмы событий. 

Таблица 2 
Способы снижения рисков 

Способы 
снижения рисков 

Суть Преимущества Недостатки 

Диверсификация 

Инвестирование 
финансовых средств в 
более чем один вид 
активов, которые 
непосредственно не 
связаны между собой. 

Хорошая финансовая 
устойчивость компании в 
случае кризисных явлений. 
Возможность эффективного 
распределения денежных 
средств.  

Риски инвестирования в 
убыточные направления. 
Возникновение 
сложностей в 
централизации процессов 
и расчетов между 
различными бизнес
направлениями.  

Распределение 
риска между 
участниками 

проекта 

Распределение риска 
между партнерами и 
инвесторами. Реализуется 
при разработке 
финансового плана и 
контрактных документов . 

Желание обсудить вопрос о 
принятии на себя участниками 
проекта большей доли риска 
может убедить опытных 
инвесторов снизить свои 
требования. 

Чем большую степень 
риска участники 
намереваются возложить 
на инвесторов, тем 
труднее участникам 
проекта привлечь к 
финансированию проекта 
опытных инвесторов. 

Страхование 

Передача определенных 
рисков страховой 
компании. 

Предприниматели могут 
защитить себя от влияния 
неизбежных рисков, тем 
самым сохранить свой 
капитал. 

Существует ряд не 
страхуемыемых 
рисков,которые страховые 
компании не берутся 
страховать изза большой 
вероятности собственных 
потерь. Страхование 
практически никогда не 
может обеспечить полную 
компенсацию всех 
убытков. 

Хеджирование 

процесс страхования 
риска от возможных 
потерь путем переноса 
риска изменения цены с 
одного лица на другое. 
Осуществляется с 
помощью заключения 
срочных контрактов: 
форвардных, фьючерсных 
и опционных. 

Появляется шанс 
существенно снизить риски 
изменения цены на товары 
или финансовые активы. 
Появляется какаято 
стабильность, как у 
предпринимателя (владельца 
бизнеса), так и у инвестора. 
Хеджирование позволяет 
проявлять максимальную 
гибкость в разработке 
собственной стратегии. 

Появляется базисный 
риск, ведь фьючерсные 
контракты не способны 
полностью защитить от 
изменения стоимости 
актива.Появляются 
дополнительные  
затраты. Возникают 
определенные лимиты 
цен. 

Резервирование 
средств на 
покрытие 

непредвиденных 
расходов 

Создание резерва средств 
на покрытие 
непредвиденных расходов 
 

Помогает сократить расходы в 
случае, если риски 
предприятия являются очень 
крупными и покрыть их 
полностью в рамках отдельной 
страховой компании является 
невозможным. 

Резерв не может быть 
использован с целью 
временного формирования 
бюджета предприятия. 

 
Эффективное прогнозирование и планирование дают возможность рискменеджеру предвидеть и 

приспособиться к экономическим колебаниям или изменениям вкусов клиентов. Активная деятельность по 
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изучению и предвидению возможных действий конкурентов могут помочь бизнесу адекватно на них 
отреагировать.  

Подитожив все вышеизложенное можна сказать, что для уменьшения степени и уровня верояности 
наступления риска, необходимо соблюдать ряд правила: не следует избегать риска, надо предвидеть его и 
стремиться снизить до возможно более низкого уровня; не стоит пугаться потерь, величина которых не 
превышает расчетную, ожидаемую прибыль (такие потери в принципе допустимы, но они не должны быть 
слишком частыми); страхование риска является одним из лучших способов его уменьшения, но оно связано с 
новыми потерями в виде страховых взносов, которые должны быть посильными для предпринимателя; при 
наличии критического риска желательно разделить его между всеми участниками операции согласно договору 
так, чтобы общими усилиями можно было бы компенсировать возможные потери; нужно избегать дел, 
связанных с катастрофическим риском, потери от которого предприниматель не в силах возместить. 
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Unconventional directions in economic regionalistics, folded in 7080th of ХХ century (M. Amendola, Y. 

Yaffard, D. Becattini and other), have opened new direction in development of spatial development. Generalizing and 
investigating vast empiric material, regionalists, is "evolutionists" [1] gave the realistic explaining to the economic 
phenomenon of appearance in the separate regions of Italy, France and Switzerland of "oases" of economic prosperity in 
the situation of deep cutback of economic activity of 1979th. Giving up the traditional theory of allocation of production 
factors, evolutionists based on the approach pawned the idea of technical progress evolution. Its meaning is in 
confession of innovations as a result of difficult cooperation of managing subjects, its mutual educating, gradual 
accumulation of preparation and doing business. Firstly in economic science this process was noticed and described by 
Adam Smith, and later by Alfred Marshall in the categories of "industrial district" [2]. It flows within the framework of 
theory that is not necessarily coincided with the borders of economic – or policyeconomic education. Sometimes such 
an association is formed by centuries, and now days this process in the separate corners of planet accumulated new 
maintenance, as managing subjects within its limits of the geographical environment create relations, combining a 
competition with a mutual collaboration, expressed by formulas of learning lei doing, learning lei using, learning lei 
interacting.Such an association has got dissemination for the evolutionists of the "territorialproduction system". 

Idea of evolutionists got wide confession among the regionalists. It were noticed by Group of European 
researches of innovative environment functioning by European Union aegis [3]. 

Supporters of neoclassical school, accepted conclusions of evolutionists in relation to meaningfulness of internal 
institutional factors in regional development, and at the same time they specified on an underestimation by evolutionists 
of exogenous factors being outside of the regions. 

Alluding to the experience of creation and functioning of technopolicies (Silicon valley in the USA etc.), they 
assert that without permanent and massed support from outsourcing development of innovative environment of regions 
is impossible. These sources within the framework of "global corporate network, are under control of Transnational 
Corporations. Region can not attract external investments and public in a necessary volume of innovative production 
distribution without participating in this network. Therefore, it consider "plugged the basic sign of regional cluster in 
the global corporate network"[4]. 

The presence of this sign presents possibility to managing region becoming a fullfledged member and network 
society and to participate in creation and appropriation of highly "technological cost" during great while. On the 
contrary, M. Castels considers, "firms and organizations without accepting of network rules of game (in the field of 
business, massmedia or policy), leave a competition, ‘cause it is not ready to application of new model of 
management"[5]. Decisions about accepting (or not accepting) these "rules", dart out in financial centres and 
headquarters of corporations [5]. 

In Castels opinion strengthens a tendency to polarization of social structures both into countries (including the 
most developed) and in an international scale. However, not all regionalists accede to such a pessimistic interpretation 
of spatial development. Swedish regionalists B. Asheim and L. Coenen within the investigating European experience 
offer the vision of scenarios of revivifying of innovative development, creating and grounding its own typology. 

They are work out methodology of clusters identification based on differentiation (distinction) of separate types 
of the regional innovative systems depending on the types of the knowledge applied in the concrete areas of economic 
activity . Two terms are used today in economic regionalistics to denote the modern globalizing economy. 

First one has been offered by Lundvall in 1992d "learning economy", and second one is a “knowledge economy” 
usually applied by the officials of Organization of Economic Collaboration and Development (OECD). Swedish 
economists take up these distinctions as not semantic and rich in content. Its follow from taxonomy i.e. differentiations 
(confessed OECD) between the types of knowledge finding application in industries of production of low, medium and 
hightech industries. 

Really the "charmed" results contemplation of higher level of technologies (for example, an informatics or 
pharmaceutics sphere) is becoming to ignore an exclusive character of application and wont be able to be equated (as it 
is sometimes done by some regionalists) to distribution of "learning economy". 

That is not the only difference of the first kind from the second one. The first type ("learning economy") means 
the continuous process of introduction in the production of the technologies based on the already before knowledge 
gained. It is the dynamic process of the mutual educating and collaboration of suppliers and consumers, based on the 
new combinations of this knowledge. This process engrained in an environment socially and territorial and 
accompanied by the receipt of income during a process. Its participants do not ignore wide distribution of ordinary 
(conservative) skills and "informal" (not "coded") knowledge. 



Секція 2. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня 

 

52 

Such type of knowledge finds application in industries and regions with the middle and subzero level of 
"closeness" of satiation regional research centres supplying with the newest ("radical") innovations. Distinctive quality 
of "learning economy" is a "shocking capacity for application of profitable innovations by the presence of the "grabbing 
educating" [5]. 

The national economy of Denmark and other North European countries can exemplify such economies. They are 
distinguished by high capacity for absorption and distribution of knowledge, although potencies of radical 
(ultramodern) innovations creation and their application are expressed much weaker for them [5]. In a longterm 
prospect, certainly, increasing difficulties influencing on reproduction and height of “learning economy” can appear, 
because innovations in imitation form will not be able to provide convincing competitive edges in globalization 
economic system.  

Addition of such type of knowledge the process by the "learning economy" becomes to inevitable. However, 
quickness and efficiency of such educating determined by efficiency of "learning economy". There is a permanent 
necessity to pay an attention to both the process of creation of fundamentally new knowledge and in an equal degree to 
the process of educating and competence to those, who uses it in a dynamically developing and quickly changing 
modern globalization economy. 

The second type of knowledge mainly consists of the newest achievements of scientific thought, opening new 
ways in technology, carries more static character. This knowledge exist as the "supply" accumulated, mainly by 
scientific centres, and these supplies can not always find quick and wide application. The level of such knowledge is 
usually formally measured by the amount of university centres, research institutes in a region. 

Scientistsprofessionals ("analysts") are busy there. The results of their activity are not measured by the amount 
of the received income. Therefore B.Asheim and Z.Coenen (after S.Laestadins)[5] determine this type of knowledge as 
"analytical" unlike the first, adopted by "synthetic". From the philosophical point of view of knowledge of the second 
kind("analytical") obtained on advantage on the basis of general scientific principles an analytical way while the first 
kind – by an accumulation and study of empiric material and on the basis of synthesis of the conclusions and data 
received. 

Swedish regionalists made a table demonstrating distinctions of these types of knowledge that facilitates 
authentication and classification of different types of the innovative systems (table 1). 

Table 1 
Distinction of types of knowledge (synthetic from analytical) 

Synthetic Analytical 
Innovation by application of combination existent knowledge Innovation 
Large value of distribution, problem of a connection and combining of 
knowledge (technological), mostly by an inductive way 

Large value 

Interactive educating with participation suppliers and clients Research 
Predominance unofficial knowledge, touching more concrete know
how, ability and practical art 

Predominance 

In advantage there are innovations that bringing return More radical innovations 
Source: Asheim and Gertler, 2005 [6] 
 
Thus, the analytical type of knowledge more corresponds to the necessities of those industries where the newest 

achievements of science have an especially important value, where the knowledge "production" on advantage is based 
on "cleanly" research processes informally institualising establishments. Genetics, biotechnology and informatics can 
exemplify it. 

Both of knowledge types break through a road in spheres most receptive to one or another type of knowledge. 
Corporations have their own research subdivisions usually, however, they simultaneously in an innovative process 
widely does not draw on scientific accomplishments of universities and other research centres. A "consumption" and 
"producible" knowledge of this kind have "coded" character mostly. 

Informal knowledge and skills find application also, however its use is inferior to the major task: to the process 
of innovations production. "Coding" of knowledge takes place for a number of reasons: the consumption of knowledge 
and ideas is based mostly on a revision and selection of already conducted kinds of researches, the process of 
knowledge receipt and their application is organized more formally (it is documented in lectures, in the files of 
computers, envisaged and protected by patent bureaus). Knowledge using takes form of new products or processes. 
Here are produced more radical innovations than in the conditions of predominance of the first kind of skills. 

Unlike analytical, the synthetic type of knowledge takes greater application in those sectors of production, where 
innovations come forward as an application of already existent knowledge or as a new combination of such knowledge. 
Often it takes place when a necessity to decide specific productiontechnique problem exists. A machinetool 
construction, special engineer and shipbuilding can exemplify that. Such cases products carry piece’s character or 
produced by maximal series.  

Research subdivisions play a less considerable role here then the first kind. The collaboration of enterprises takes 
place with universities, but it takes place mainly as drawing on the separate results of scientific researches, however 
here goes about the results of not basic researches, but back side. The process of knowledge production flows by 
induction, but not deduction, i.e. as testing, experimentation, computer images or verification of conclusions a practical 
way. 
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Sometimes knowledge find application as a decision of complete technical problems and confirmed by patents 
often. Certainly, skills, ability and informal knowledge have more considerable role to this kind, than to analytical one. 
In a number of cases synthetic knowledge is the result of the experience purchased in the workplace in the process of 
the interactive educating. This kind by comparison to the first one contains more concrete knowhow that are necessary 
to production and transmission of knowledge. 
 

Such transmission comes true by professional and technical schools and training on workplaces. This type of 
innovative process is orientated on the increase of efficiency and search of new productiontechnique decisions or on 
the improvement of consumer properties of products. All of this is accompanied by the receipt of additional income 
from the innovations directed to modification of existent foods and processes in advantage. 

In the real life this type of knowledge exists in the regional innovative systems (RIS) that consisting on 
institutional infrastructure supporting innovation and productive structure of region. Putting "dichotomy" of knowledge 
in basis, B.Asheim classified the innovative systems dividing them into three types. 

First type on a name of the "territorial engrained innovative system" is used by synthetic type of knowledge 
mainly. 

Innovations arise up on the limited space by the process of experience exchange and professional knowledge 
with nearby firms on the basis of geographical closeness and productive "likeness" mostly without the direct co
operating with knowledge generating establishments. On the properties this type is nearest to the "path to RIS" named 
by Cooke[7]. The networks of small enterprises of the Italian area as AmeliaRomania can serve the most prime 
example of such system.  

Second RIS type is adopted by the "regional network system". 
Firms and organizations here are also engrained in the region specific and differ in capacities for the mutual 

educating and collaboration on the basis of geographical and productivelysale closeness. But all of it is complemented 
by the  institutional infrastructure specially created in a region including research centres, trainingcentres and other 
local institutes engaging in introduction in the firms of innovations, and also designing and stimulant a collaboration 
between firms and public organizations (for example, with the chambers of commerce, businesscentres). 

Networkmaking system is often named on "RIS ideal type": it is the regional cluster of firms, surrounded by 
regional "supporting" institutional infrastructure. Network approach is typical for Germany, Austria and Scandinavian 
countries. 

Third type of RIS is named on "regionalized national system". It has a low of differences from two enumerated 
types. 

Firstly, considerable part of industrial production and institutional infrastructure is functionally integrated in the 
national and international innovative systems, i.e. innovative activity flows in advantage with participation factors being 
outside a region. Exogenous factors play a considerable role of this model of development. This type could be named 
like "guided RIS". 

The "closeness" of scientific centres of large universities, another scientific establishments and research 
subdivisions of corporations is very high here. These are base for generating of more radical (advanced) innovations 
based on the scientificallyanalytical method of researches with scientistsregionalists engaging in this process from 
different countries and world regions. 

"Clusterization" of laboratories and research departments of large firms and/or state research institutes in the 
created "scientific parks" and technopolicies placed usually in "family" universities and technical colleges is the evident 
example of the national innovative system regionalizing. 

However, as experience testifies, all of them have the limited connections with local industry. Scientific parks 
exemplify the specially created innovative institutes including firms with the high level of providing the resources of 
knowledge and competent skilled composition, but these firms are deprived capacity for a fruitful collaboration with the 
environment. 

Technopolicies of the developed countries (France, Japan, Taiwan) is characterized by the low level of 
innovative collaboration between local firms and "knowledge generators". In those rare cases, when scientific parks 
"become" overgrown with the innovative systems, that is the result of purposeful activity of public institutes at national 
level. 

This circumstance specifies on importance of endogenous factors, reflecting the socially engrained capacity for 
selfrealization and to plugging in the process of borrowing and application in economic activity of useful knowledge 
once again. 

First results to the stated we mark following "Dichotomy" of different types of knowledge allows more clearly 
and pragmatic description of the clusters type. It opens possibility not only to the scientific classification of functioning 
clusters but also can serve as an instrument of the strategic regional planning with the acceptance of the weighed 
decisions that is able to define ways of spatial development. Methodology of the innovative systems using is versified 
by application to the study of the North European clusters specific. 

Summing up to the stated, we will mark the following. 
The idea of different types of knowledge "dichotomy" is fruitful in theoretical aspect. It allowed to describe the 

types of the innovative systems and corresponding to them types of clusters more relief and pragmatic. It is set that the 
most successful is the "regional network system", leaning on advantages of the "synthetic" type of knowledge, 
organically related to the endogenous factors of development. 
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Application of "analytical" type of knowledge on the region level brings success only with the active position of 
the state based on realization of the national scienceinnovative programs. The role of international financial centres and 
Transnational Corporations in realization of these programs European regionalists can not find. 

At the same time these researches on the examples of the Scandinavian clusters demonstrate the value of the use 
of ordinary ("conservative") knowledge potency in the interactive educating and business collaboration process, support 
its role in a conquest and maintenance of competitive edges. This way judgments that "fullfledged" members of 
network society opens application only of "exclusive" (radical) innovations is refute. 
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Для вдосконалення системи інноваційного розвитку підприємства необхідно застосувати зміни у 

організаційноуправлінській структурі, що засноване на наступних концептуальних положеннях. 
На нашу думку структура підрозділів промислового підприємства, що відповідає за розробку, 

впровадження і контроль інновацій у виробництво повинна обов'язково включати лабораторію інноваційного 
аналізу, що відноситься до відділу перспективного розвитку промислового підприємства.  

Представимо удосконалену схему управління організаційної структури по впровадженню інновацій на 
промисловому підприємстві (рис. 1). На рис. 1 суцільними лініями позначені стосунки підлеглості між 
відділами. Стрілками з жирним пунктиром – передача результатів аналізу і взаємодія при розробці рішень. 
Тонкий пунктир – обмін інформацією. 

 Головним фахівцем, відповідальним за технічний стан підприємства, є головний інженер, в його 
компетенцію і обов'язки включений контроль за виробництвом і перспективним розвитком підприємства. З 
метою зосередження зусиль і уваги на питаннях інноваційного розвитку підприємства, пропонуємо створити 
Управління перспективного розвитку і впровадження інновацій, виділивши в окремий підрозділ Лабораторію 
інноваційного аналізу. 

Оскільки у відомстві головного інженера також знаходяться Управління головного механіка, головного 
енергетика, Управління матеріальнотехнічного забезпечення, взаємодія між цими підрозділами допоможе в 
роботі Управління перспективного розвитку і впровадження інновацій, в аналізі перспектив інноваційного 
розвитку, в моніторингу і апробації інноваційного продукту, у впровадженні у виробництво вибраного 
інноваційного продукту.  

Взаємодія з Управлінням заступника генерального директора по кадрових питаннях дозволить 
підвищувати професійний рівень персоналу підприємства при роботі з впровадженим інноваційним продуктом; 
взаємодія з Управлінням заступника генерального директора по комерційних питаннях дозволить збільшити 
реалізацію продукту, проведеного з використанням інноваційної техніки і технологій; взаємодія з Управлінням 
заступника генерального директора по економічних і фінансових питаннях дозволить отримувати адекватну 
інформацію для проведення аналізу господарської діяльності підприємства при дослідженні можливості 
перспективного розвитку підприємства, стану нематеріальних активів, захисту прав інтелектуальної власності, 
а безпосереднім аналізом займатиметься Лабораторія інноваційного аналізу, одержуючи інформацію від 
головної бухгалтерії, економічного відділу, фінансового відділу, відділу маркетингу. Відповідно кожен відділ 
надаватиме в Лабораторію дані звітності, моніторингу і перспектив розвитку, необхідні для вирішення проблем 
інноваційного аналізу і впровадження інновацій на промисловому підприємстві. Лінійний взаємозв'язок між 
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відділами підприємства забезпечує контроль за виконанням поставлених завдань від Голови правління до топ
менеджерів всіх підрозділів. 

 

 
 

Рис. 1 –  Вдосконалена схема  організаційної структури управління промислового підприємства 
 
Загальні положення по створенню Управління перспективного розвитку і впровадження інновацій на 

промисловому підприємстві в тезовому вигляді можна викласти таким чином. 
Управління перспективного розвитку і впровадження інновацій створюється в умовах, що відрізняються 

великою кількістю робіт, пов'язаних з інноваційним розвитком промислового підприємства. Припинення дії 
цих умов означає ліквідацію відділу. 

Створити або відкрити Управління є прерогативою підприємства. Управління є самостійним 
підрозділом, що підкоряється безпосередньо Головному інженерові підприємства. 

Основним завданням відділу є ухвалення оптимальних рішень в питаннях перспективного розвитку 
підприємства, що враховують рівень новітніх досягнень науки і техніки, забезпечення на основі цього 
якнайкращих технікоекономічних показників експлуатації агрегатів, що знов вводяться, модернізованих або 
реконструйованих, або будьяких інших інновацій у виробництво.  

Сферою компетенції відділу є практично всі області діяльності промислового підприємства  –  
виробництво, технічне   переозброєння,  капітальне   будівництво, енергетика, транспорт, кадри. 

У структуру Управління входить Лабораторія інноваційного аналізу, безпосередньою діяльністю якої є 
проведення інноваційного аналізу підприємства, виявлення невикористаних можливостей впровадження 
інновацій і розробка заходів щодо повного використання можливостей впровадження інновацій. 

До складу Управління запрошуються висококваліфіковані фахівці, що мають досвід виробничої 
діяльності. 

Пропонуємо наступні функції Управління.  
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планування організаційнотехнічного, технологічного і перспективного розвитку промислового 
підприємства на основі періодичної оцінки стану виробничого апарату, а також вимог попиту по поліпшенню її 
номенклатури і об'ємів, а також заявок цехів. 

Координація розвитку промислового підприємства у взаємозв'язку з розвитком галузі і 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 

Технікоекономічне обґрунтування і складання завдань на проектування нових і реконструкцію 
промислових об'єктів підприємства, що діють. 

Тісна взаємодія з Вузами і підприємствами, що здійснюють інноваційні розробки. 
Контроль ступеня раціональності використовуваних матеріальних засобів і енергетичних ресурсів в 

інноваційному проекті, контроль екологічних показників і можливостей утилізації відходів. 
Організація проведення і участь у форумах і конференціях з інноваційного розвитку як всередині 

підприємства, так і поза ним. 
Реалізація пропозиції по вдосконаленню організаційної структури системи управління промисловим 

підприємством дозволить повною мірою використовувати усі можливості механізму впровадження інновацій в 
сучасних умовах. 
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У сучасних умовах глобалізації економічних процесів забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності можна завдяки інноваційній моделі розвитку кожного окремого підприємства. 
Інноваційна модель буде ефективною за умови системного підходу до її формування, який дасть можливість 
логічно вибудувати певну структуру і взаємозалежності всіх складових інноваційної системи. 

Інноваційні процеси підприємств значною мірою зумовлені їхніми внутрішніми можливостями. 
Організаційна культура є внутрішнім важелем впливу на інноваційний розвиток з акцентуванням уваги на 
внутрішніх конкурентних перевагах та стратегію домінування інноваційного фактора в підвищенні 
конкурентоспроможності підприємства. 

Оскільки інноваційні процеси впливають на підвищення конкурентоспроможності підприємства і самі 
по собі переводять нововведення в систему загальнокультурних норм, в результаті чого культурні цінності 
відтворюються в життєдіяльності суспільства новими поколіннями, то суттєво зростає роль організаційної 
культури в підвищенні ділової активності підприємства. Завдяки своїй внутрішній силі організаційна культура 
може зробити успішним та привабливим будьяке підприємство. У сучасних умовах стрімкої інформатизації 
культура стає динамічним фактором, який прискорює впровадження нового досвіду в різні сфери суспільно
економічної практики. У зв'язку з цим  є сенс розглядати організаційну культуру як важливий фактор 
підвищення інноваційної активності підприємства і забезпечення його високої конкурентоспроможності. 

Організаційна культура за всіх інших однакових умов може  забезпечити  підприємству позиції лідера 
на ринку і здатна тривалий час підтримувати у працівників підприємства прагнення до інноваційної активності. 

Фактор організаційної культури домінує у конкурентному змаганні не тільки за ринки збуту, 
інноваційну привабливість, але й у соціальній сфері, оскільки підприємство є з одного боку роботодавцем, з 
іншого – платником податків. 

Крім того, загальна тенденція всіх змін спрямована на підвищення уваги до особистісних підходів, які 
необхідно використовувати в регулюванні поведінки людини на підприємстві. Практика заохочення до праці 
свідчить, що сьогодні  людина все більше заглиблюється у свій внутрішній світ, тому мотиви мають виходити із 
самої природи бажань людини до самовдосконалення, саморозвитку, поціновування своєї особистості. В цьому 
зв’язку роль організаційної культури є незаперечною, тому що вона проникає у внутрішній світ кожного 
працівника. 

Організаційна культура здатна сформувати спільне мотиваційне поле для всіх працівників 
підприємства, об'єднаних ідеєю якісної праці, яка забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Це 
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важливий момент у системі стимулювання, яка повинна враховувати індивідуальні потреби кожного 
працівника, що відрізняються залежно від його статусу та з інших причин і для задоволення яких слід 
використовувати диференційовану систему стимулів. Завдяки цінностям організаційної культури вдається 
структурувати стимули і скерувати мотиваційний вплив в напрямку розвитку потреби працювати на 
підвищення конкурентоспроможності підприємства.  

Організаційна культура як мотиваційний фактор найкраще проявляється в системі управління 
персоналом і, зокрема, в підсистемі управління мотивацією поведінки персоналу конкретизуються її потенційні 
можливості. Загальні принципи мотивації діють за різних соціокультурних обставин та умов. Важливо, щоб 
працівники усвідомлювали взаємозв'язок своїх дій та вчинків із системою винагород чи санкцій. Отже, у 
працівників буде спрацьовувати стереотип сприйняття і розуміння поведінки на основі прийнятих на 
підприємстві цінностей, що впливатиме на відношення до праці. 

Сформулюємо основні ознаки, які дають можливість розглядати організаційну культуру як стимулятор 
інноваційних процесів та як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

До таких ознак належать: 
1)  риси організаційної культури, які сприяють успіху підприємства (заохочення ініціативи та 

креативності, вміння приймати рішення в умовах дефіциту інформації, сприяння  в самореалізації персоналу, 
поєднання гнучкості та жорсткості в управлінні);  

2)  елементи організаційної культури, на основі яких можна створювати мотиваційне поле для 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. В переліку цих елементів важливими є: усталені 
стереотипи поведінки, норми поведінки, домінуючі цінності, філософія підприємства, психологічний клімат;  

3) вплив організаційної культури на підвищення конкурентоспроможності відбувається через її 
функції, оскільки вони передають саму суть загальної концепції інноваційного розвитку. За допомогою функцій 
(креативна, змістовна, мотиваційна, системоутворювальна) організаційна культура одночасно впливає на 
структуру підприємства, процес та поведінку персоналу; 

4)  оскільки в самій сутності організаційної культури закладено елемент творчості як якісну ознаку, то 
вона потенційно здатна підтримувати інноваційну активність підприємства і його конкурентоспроможність.  

5)  основою організаційної культури є цінності. Система цінностей як один з елементів організаційної 
культури впливає на поведінкову політику всіх працівників підприємства, бо відображає його філософію. І 
якщо у цій філософії базовими принципами є прагнення до удосконалення, креативності і гнучкості, то 
підприємство перебуватиме в стані пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності й активного 
функціонування на ринку. В умовах інтелектуалізації суспільства провідним фактором стають знання, які 
набувають особливої цінності та спонукають персонал до пошуку нових ідей, розвитку інноваційного 
мислення. 

В підсумку відзначимо, що завдяки організаційній культурі і, зокрема, інноваційній культурі, до 
інноваційного процесу залучаються всі працівники підприємства та творчі особистості ззовні. Отже, 
організаційна культура спрямовує дії людини на покращання якості праці, що є основою підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
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В сучасних  ринкових  умовах, які постійно змінюються, глобальний технологічноінформаційний 

розвиток економіки на інноваційних засадах посилює актуальність питання економічної безпеки підприємства. 
Нестабільна  соціальноекономічна та політична ситуація підвищують ризики в прийняті ефективних 
управлінських рішень. Адже при інноваційному підході до  фінансових та виробничих процесів, підприємству 
потрібно швидко реагувати на захист інтелектуальної власності, ноухау, рахунків, які оплачуються в  інтернет 
мережі.  Зовнішнє середовище сучасних підприємств весь час змінюється, що вимагає від них постійної 
адаптації, вдосконалення відомих засобів економічного розвитку та постійного пошуку нових. 
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Проблемам забезпечення економічної безпеки підприємства присвятили свої роботи відомі дослідники, 
зокрема: О. Ареф’єва, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, Я. Жаліло, С. Злупко, О. Кузьмін, А. Т. Л. Мельник, І. 
Михасюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. 
Шкарлет, С. Філиппова, В. Ярочкін та ін.  

Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 
інформації та технології, техніки та обладнання, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 
найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування й динамічного науково технічного та 
соціального розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам.  

Джерелами негативного впливу можуть бути:  
 свідомі та несвідомі дії окремих посадових осіб та господарюючих суб’єктів (органів державної влади, 

міжнародних організацій, підприємствконкурентів); 
 вплив об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури, наукові відкриття та технологічні розробки, 

форсмажорні обставини тощо) [1]. 
Забезпечення економічної безпеки є основою сталого функціонування бізнесу на інноваційних засадах. 

Впровадження нововведень, як основний засоб підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості 
продукції та послуг, дозволяє витримати ринкову конкуренцію і тим самим забезпечити економічну безпеку. 
Сучасний бізнес характеризується умовами наростаючої конкуренції, що вимагає постійного моніторингу   змін 
середовища, проведення зіставлення позиції фірми з позиціями інших учасників ринку. Необхідно мати 
можливість своєчасно реагувати на сприятливі зміни і попереджати загрози. Мета системи забезпечення 
економічної інформаційної безпеки полягає в формуванні комплексного підходу, заснованого на знанні 
конкурентного середовища та ринкового статусу підприємства, що необхідно в процесі прийняття 
управлінських рішень в умовах конкурентної боротьби. Розробка системи економічної безпеки не тільки 
передбачає отримання найбільш повної інформації про конкурентів, а й захист від потенційних витоків 
інформації. Економічна безпека підприємства включає фінансову, інтелектуальну, кадрову, техніко
технологічну, політико правову, екологічну, інформаційну та силову складові. У зв’язку з новими умовами 
господарювання, які постійно змінюються під впливом науковотехнічного прогресу, виникає необхідність 
додати до загальновідомих складових ще і, не менш важливу складову, таку як інноваційна. 

Процес формування та актуалізації економічної безпеки залежить від ступеня інноваційності економіки 
держави в цілому та інноваційності економіки підприємства. Поняття “інновація” є широким за своєю 
природою, але у формуванні економічної безпеки підприємства важливими є ті винаходи, які приносять нові 
технічні рішення; змінюють стан техніки; істотно вдосконалюють виробничі процеси та якість вихідного 
продукту. Інновація є одним із головних аспектів економічної безпеки та конкурентоспроможності 
підприємства і потенційно містить в собі засади фінансового успіху[2]. 

В сьогоднішніх умовах  економічній безпеці бізнесу  загрожує: відтік висококваліфікованих фахівців, 
розголошення комерційної таємниці, хакерські набіги на системи інформації підприємств,  комерційний 
шпіонаж  в мережі інтернет, випадковий та спеціальний витік інформації.  Сьогодні практично всі бізнес
процеси  підприємства відбуваються с участю інтернет мережі. Компанії створюють бази даних, тримають 
важливі документи на гугл дисках, мають електронний підпис та електронну печатку. При цьому система 
економічної безпеки підприємства ще не адаптована до захисту інтернет мереж та контенту.  Саме тому с 
кожним днем росте все більша потреба в інноваційній стратегії в області економічної безпеки бізнесу.  

Так, активізацію інноваційного розвитку у контексті  економічної безпеки бізнесу можна здійснити 
шляхом збереження інформаційних ресурсів підприємства. Одним із перших кроків в вирішенні цього питання 
– є вдосконалення  відділу економічної безпеки шляхом   введення нових посад, таких як:  спеціаліст по захисту 
паролів, ключів доступу, електронних підписів, електронних рахунків; спеціаліст по захисту комерційної 
таємниці; спеціаліст по захисту інтелектуальної власності,  ноухау, патентів, стартап проектів. Наступними 
заходами мають стати: постійний моніторинг дій конкурентів на випадок витоку інформації; введення нових 
механізмів пропускного контролю, доступ до гаджетів підприємства по відбитку пальця.  

Слід зазначити, що система інформаційної безпеки  найважливіша частина забезпечення економічної 
безпеки підприємства в цілому та активізації його інноваційного розвитку. Як правило, організація системи 
економічної безпеки пов'язана з певними витратами. Додаткові труднощі виникають при створенні такої 
служби в зв'язку з необхідністю ретельного вибору співробітників: тільки надійні, високомотивовані фахівці, 
що володіють належною кваліфікацією, можуть залучатися до забезпечення безпеки роботи підприємства. 

Формування системи економічної безпеки підприємства передбачає здійснення постійного контролю під 
час та після реалізації кожного етапу, коригування й удосконалення напрямів формування системи безпеки, 
щоб оптимально пристосовуватися і реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах, 
характері ризиків і загроз, а також зміни в законодавчому полі, появу на ринку недобросовісних конкурентів, 
зміну форм і методів протиправної діяльності, переліку конфіденційної інформації та інших чинників. 
Забезпечення безпеки не може бути одноразовим актом, бо  це безперервний процес, що полягає в пошуку, 
обґрунтування і реалізації найбільш раціональних методів, способів і прийомів забезпечення безпеки, 
своєчасному виявленні потенційних загроз безпеки. Безпека може бути забезпечена лише при комплексному 
використанні всього арсеналу сил і засобів захисту, а також розуміння важливості питань забезпечення безпеки 
у всіх структурних підрозділах об'єкта. Найбільший ефект досягається тоді, коли всі використовувані засоби, 
методи і заходи об'єднуються в єдиний цілісний механізм – комплексну систему безпеки, необхідним 
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елементом якої є підготовка персоналу і дотримання ним усіх установлених правил щодо забезпечення безпеки 
[3].  

Таким чином, в складних умовах глобальної економічної конкуренції виграють підприємства, які 
забезпечують сприятливі умови для розвитку власної інноваційної діяльності. Формування надійної служби 
економічної безпеки може стати ефективним механізмом активізації інноваційного розвитку підприємства. 
Проте слід мати на увазі, що забезпечення служби економічної безпеки надійним інструментарієм, грамотна 
розстановка пріоритетів її діяльності, як і будьяка кваліфікована робота, вимагають участі в ній фахівців, що 
мають відповідну професійну підготовку та, що не менш важливо, що володіють чималим практичним досвідом 
в цій галузі.  
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Большая часть украинских предприятий функционирует сегодня в условиях усиления различных 

внешних и внутренних угроз, негативно влияющих на уровень эффективности производства, его 
конкурентоспособность, рациональное использование всех видов ресурсов, обеспечение высокого уровня 
рентабельности, платежеспособности и финансовой устойчивости, что обуславливает высший менеджмент 
предприятия совершенствовать финансовоэкономическую безопасность с учетом современного 
экономического развития. Появление новых факторов влияющих на формирование финансовоэкономической 
безопасности, необходимость усовершенствования методических подходов к оценке ее уровня в условиях 
неопределенности, применение новых методов и алгоритмов обеспечения финансовоэкономической 
безопасности предприятий приобретают сегодня особенную актуальность. 

Теоретическиметодологические основы финансовоэкономической безопасности исследовали многие 
отечественные и зарубежные ученые. Наиболее значительный вклад в развитие теории финансово
экономической безопасности, организации системы управления финансовоэкономической безопасностью, 
методов и средств взаимодействия с другими составляющими безопасности внесли такие ученые: Л. Абалкин, 
И.Бланк, Л. Биркен, И. Бинько, М.Билык, Т. Васильцев, Е. Гудвин, В. Геец, А.Грунин, К. Дэвис, А. Козаченко, 
Т. Лоури, А. Ляшенко, Б. Мизюк, В. Мунтиян, А.Новикова, С. Покропивный, В.Пономарев, В. Сенчагов, В. 
Шлыков, И. Шумпетер, Л.Шемаева и много других.  

Анализ существующих подходов к определению сущности финансовоэкономической безопасности 
позволяет сделать вывод, что это понятие сложное и комплексное,  включающее в себя: совокупность работ, 
обеспечивающих платежеспособность предприятия и ликвидность его оборотных активов; организация 
контроля всех видов деятельности предприятия с целью повышения его эффективности; квалификация, 
компетентность и активность менеджеров; эффективность использования всех видов ресурсов; процесс 
предупреждения возможных убытков через внутренние и внешние угрозы и тому подобное. Таким образом, 
безопасность следует рассматривать через призму ее функциональных составляющих, что позволяет 
осуществлять мониторинг факторов, влияющих на состояние как функциональных составляющих, так и 
финансовоэкономической безопасности, а также разрабатывать меры, способствующие  усилению финансово
экономической безопасности предприятия в целом. 

Сложность и многогранность понятия финансовоэкономической безопасности обусловливает 
необходимость применения в процессе изучения и реализации ее организационных принципов системного 
подхода. Системный подход к анализу финансовоэкономической безопасности предполагает рассмотрение 
деятельности предприятия как многоуровневой структурной системы и базируется на принципах целостности 
объекта исследования, что обеспечивает возможность выявления взаимосвязей между элементами системы и 
разработки рекомендаций по их рациональному использованию на основе синергетического эффекта [3]. 

http://global-national.in.ua/archive/2-2014/138.pdf
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Центральное место в системе экономической безопасности предприятия принадлежит ее финансовой 
составляющей, которая выражает цель и обобщает результаты его хозяйственной деятельности, без нее 
практически невозможно решить ни одну проблему, которая стоит перед предприятием. Главная цель 
финансовой безопасности предприятия заключается в обеспечении его стабильного и максимально 
эффективного функционирования на данном этапе и высокий потенциал развития в будущем. 

Так, С.Ф. Покропивный считает, что среди функциональных составляющих (финансовая, 
интеллектуальная и кадровая, техникотехнологическая, политикоправовая, информационная, экологическая, 
силовая) экономической безопасности именно финансовая составляющая считается ведущей и решающей, 
поскольку в рыночных условиях хозяйствования финансы являются "двигателем" любой экономической 
системы. Мельник Л.Г. определяет финансовую безопасность как производственную составляющую 
экономической безопасности.  Бланк И. А. выделяет такие существенные характеристики понятия "финансовая 
безопасность предприятия": 1) как основа элемента системы его экономической безопасности; 2) как базовое 
значение уровня и структуры финансового потенциала предприятия в обеспечении целей его экономического 
развития [1]. 

Изучением и рассмотрением современных взглядов, сущностью и оценкой финансовой безопасности 
предприятия занимались Портнова Г.О., Антоненко В.М. Мы согласны с их точкой зрения, что финансовая 
безопасность представляет собой такое состояние предприятия, при котором обеспечивается финансовое 
равновесие, стойкость, ликвидность и платежеспособность предприятия в долгосрочном периоде; 
удовлетворяются потребности предприятия в финансовых ресурсах для стойкого расширенного 
воспроизводства предприятия [2, с. 346]. 

Проведенные учеными исследования позволили сделать определенные шаги в направлении 
формирования системы показателей для оценки финансовой безопасности, однако необходимо их дальнейшее 
уточнение. Принципиально такая система должна включать различные группы количественных показателей, 
характеризующих то или иное направление в обеспечении финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. 
Финансовое состояние предприятия оценивается на основе показателей, которые отражают финансово
хозяйственную деятельность предприятия, наличие, размещение, использование и движение ресурсов 
предприятия.   

Контроль финансовой безопасности предприятия предполагает анализ и учет финансовых показателей на 
основе  определения ликвидности активов, платежеспособности, кредитоспособности, финансовой 
устойчивости, финансовых рисков, деловой активности. Определив данные показатели, можно сделать вывод  о 
финансовом положении предприятия и дальнейшем развитии его финансовой безопасности.  Для упрощения 
системы оценки финансовой возможности предприятия, Портнова Г.О. делит критерии оценки на 
формализованные и неформализованные. К неформализованным критериям можно отнести: наличие в балансе 
убытков; не погашенные в срок кредиты и займы; замедление оборачиваемости средств предприятия; 
увеличение периода погашения или наличие просроченной кредиторской задолженности и увеличение ее 
удельного веса в составе обязательств предприятия; значительные суммы дебиторской задолженности. 
Наиболее распространенным методом определения финансового состояния предприятия является 
коэффициентный метод. Однако наиболее успешным методом, по мнению многих специалистов, является 
интегральная бальная оценка на основе распределения предприятий по степени рисков, исходя из финансовых 
показателей, выраженных в балах. При этом выделяется шесть классов предприятий: 1й класс  предприятие с 
хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 2й 
класс  предприятия, демонстрируют некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматриваются 
как рисковые; 3й класс  проблемные предприятия, для которых существует риск потери основных и 
оборотных средств, но полное получение процентов является сомнительным; 4й класс  предприятия с 
высоким риском банкротства даже после проведения мероприятий по финансовому оздоровлению, по которым 
кредиторы рискуют потерять свои проценты и заемный капитал; 5й класс – предприятия очень высокого риска, 
практически неплатежеспособные; 6й класс – предприятия высокого риска [2, с.348]. Исходя из полученных 
данных, предприятиям можно рекомендовать такие условия обеспечения финансовой безопасности: высокая 
степень гармонизации, согласования финансовых интересов предприятия с интересами окружающей среды; 
наличие на предприятии устойчивой к угрозам финансовой системы, которая способна обеспечивать 
реализацию финансовых интересов, миссии и задач;  сбалансированность и комплексность финансовых 
инструментов, используемых на предприятии; постоянное усовершенствование финансовой системы 
предприятия. 

Для поддержания высокого уровня финансовой безопасности следует изучать и анализировать 
внутреннюю среду предприятия и возможные внутренние риски, к которым относятся ошибки менеджеров в 
выборе стратегии предприятия, неграмотное и нерациональное управление финансовыми активами, 
неготовность к внедрению инноваций, реинжинирингу, накопление задолженности у предприятия. Используя 
коэффициентный и интегральный бальный методы можно определить финансовое положение предприятия и 
возможные причины угрозы финансовой безопасности,  помимо этого, следует учитывать внутренние и 
внешние факторы предприятия, а также рекомендуется проводить прогнозирование финансовой безопасности, 
внедрять новые стратегии для более эффективной деятельности предприятия, проводить плановый мониторинг 
состояния предприятия, оптимизировать организационную структуру предприятия, внедрять новые системы 
безопасности.  
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Таким образом, эффективная финансовоэкономической безопасность предприятия направлена на: 
обеспечение высокой финансовой эффективности; поддержание финансовой устойчивости и независимости; 
достижение высокой конкурентоспособности; обеспечение высокой ликвидности активов; поддержание 
надлежащего уровня деловой активности; обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны; 
эффективная организация безопасности капитала и имущества предприятия, а также его коммерческих 
интересов. 
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Зважаючи на інноваційний розвиток економіки коучинг стає все більш поширеним не лише як 
перспективна професія, але і як послуга, підхід у менеджменті та управління підприємницькими системами 
загалом.  

Популярність коучингу виправдана можливістю легко збільшити рівень доходу і свободу 
розпоряджатися своїм часом для тих, хто освоює цю професію або збагачує свою практику роботи з людьми 
коучинговий інструментами. Впроваджуючи його, як підхід в управлінську діяльність, вони підвищують 
ефективність своєї роботи, підлеглих і організації в цілому. Крім того, кількість людей зацікавлених в роботі з 
коучем зростає з кожним днем, що робить цю послугу все більш затребуваною. 

Засновниками концепції коучингу є відомі зарубіжні науковці. Серед них, В. Тімоті Голві (W. Timothy 
Gallwey) – автор концепції внутрішньої гри, що лежить в основі коучингу. Уперше концепцію викладено в 
книзі «Внутрішня гра в теніс» (The Inner Game of Tennis), виданій у 1974 р. Джон Вітмор (John Whitmore) – 
автор книги «Коучинг високої ефективності», виданої в 1992 р. Розвинув ідеї Голві в застосуванні до бізнесу й 
менеджменту. Томас Дж. Леонард (Thomas J. Leonard) – засновник Університету коучів (Coach University – 
www.coachu.com), Міжнародної Федерації Коучів, Міжнародної асоціації сертифікованих коучів (International 
Association of Certified Coaches – IAC) і проекту Coachville.com [3–4]. 

Метою роботи є визначення особливостей коучингу з позиції методу управління підприємницькими 
системами. 

Коучинг (coach − тренер, інструктор) – це стратегія постійного навчання персоналу, особлива методика 
розкриття потенціалу особистості для максимізації продуктивності й ефективності. Коучинг більше допомагає 
особистості навчатися, ніж навчає. Він принципово відрізняється від інструктування, наставництва, 
консультування, психоаналізу, оскільки передбачає прямий вплив з негайним підвищенням ефективності й 
одержанням результату (завжди здійснюється у формі порад й директив) [1]. Коучинг прийнятний для всіх без 
винятку підприємств. Він дозволяє у ненав’язливій формі підтримувати фаховий рівень персоналу. Цей метод 
не підходить для персоналу з нігілістиними настроями. 

Коучинг – це структуровані відносини між коучем і приватною особою (або командою) з метою 
розкриття потенціалу людини, розвитку його здібностей і талантів у різних сферах життя для максимального 
підвищення його ефективності і досягнення цілей. Майлз Дауні зазначив, що коучинг  це мистецтво сприяти 
підвищенню результативності, навчанню і розвитку іншої людини. 

Метою коучингу є допомога клієнтові розвинути компетенції і усунути обмеження для досягнення 
значущих і стійких змін у професійному та особистому сферах життя. 

За допомогою системи запитань і різних технік та інструментів коуч допомагає людині або групі 
визначити цілі, бажаний результат і знайти кращі способи їх досягнення. 

Переваги коучингу. 
1. Можливість для клієнта або групи знайти справжні цілі і узгодити їх зі своїми цінностями. 
2. Цілі можуть бути досягнуті швидше разом з коучем. 
3. Підтримка, як в досягненні цілей, так і в створенні системи "опор" для їх досягнення. 
4. Розстановка пріоритетів, ґрунтуючись на цінностях, а не на терміновості. 
5. Можливість дізнатися про свої проблеми та слабкі сторони. 
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6. Можливість побачити сильні сторони і таланти. 
7. Розвиток особистісного потенціалу, усвідомленості, творчості, ініціативності, гнучкості, 

відповідальності. 
8. Можливість мислити ширше і сміливіше. 
9. Можливість знайти шлях інноваційного розвитку підприємницьких систем. 
За сферою застосування розрізняються кар’єрний коучинг, бізнескоучинг, коучинг особистої 

ефективності, лайфкоучинг [1]. Кар’єрний коучинг останнім часом називають кар’єрне консультування, що 
включає в себе оцінку професійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з кар’єрного 
планування, вибір шляху розвитку, супровід в пошуку роботи. 

Бізнескоучинг спрямований на організацію пошуку найбільш ефективних шляхів досягнення цілей 
компанії. При цьому проводиться робота з окремими керівниками компанії і з командами співробітників. 

Лайфкоучинг полягає в індивідуальній роботі з людиною, яка орієнтована на поліпшення його життя у 
всіх сферах (здоров’я, самооцінка, взаємини). 

За учасникам коучингу розрізняються індивідуальний коучинг, корпоративний (груповий) коучинг. 
За форматом – очний (особистий коучинг, фотокоучінг) і заочний (інтернеткоучинг, телефонний 

коучинг) види коучингу. Важливо розуміти, що дані вище напрями коучингу нерозривно пов’язані між собою і 
органічно вписуються в систему навчання клієнтів. 

Таким чином, можна виділити такі особливості коучингу як методу управління підприємницькими 
системами: 

1) стратегія безперервного навчання підприємницьких систем; 
2) сприяння досягненню стратегічних і тактичних цілей підприємницьких систем; 
3) формування лідерів у всіх сферах управління підприємницькими системами; 
4) обґрунтованість та виваженість у прийнятті інноваційних рішень; 
5) розвиток підприємницьких систем на засадах динамічних змін. 
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З розвитком ринкових відносин, появи підприємницького сектору в Україні виникає проблема 

ефективного розміщення об’єктів комерційної діяльності та створення сприятливих умов їх діяльності. Основна 
відмінність ринку комерційної нерухомості від інших сегментів ринку нерухомості полягає в тому, що на 
даному ринку власники отримують дохід і тому не відрізняються від інших суб’єктів підприємницької 
діяльності.  

Дослідження особливостей комерційної нерухомості знайшли відображення у працях А. Баума, 
Н.Ордуея, В. Павлова, М. Пушкіної та Дж. Фрідмана. Питання ефективного функціонування та розвитку 
підприємницького сектору досліджують у своїх працях О.Альохін, А. Бутенко та Н. Шлафман.  

Серед основних аспектів, яким найчастіше приділяється увага науковців, є аналіз та методика 
оцінки вартості об’єктів комерційної нерухомості, їх інвестиційна привабливість та ризики, пов’язані з 
девелопментом. Однак, не менш важливим залишається дослідження механізму функціонування ринку 
комерційної нерухомості та аналіз його впливу на розвиток підприємництва. Адже вивчення цих питань 
дозволить використовувати нові, можливо, більш ефективні стимули активізації підприємницького 
сектору, а через це впливати і на стан добробуту населення.  

Визначити внесок ринку комерційної нерухомості до національного добробуту та, зокрема, 
підприємницького сектору, можливо за допомогою матриці соціальних рахунків, або МСР (Social Accounting 
Matrix). Даний інструмент є ефективним засобом відображення інформації; структурної взаємозалежності в 
економіці на макро і мезорівнях. МСР ясно показує зв'язок між розподілом доходів і структурою економіки, 
рахує вклад кожного сектору економіки у ВВП, розподіл попиту, частки експорту/імпорту та інших показників.  

Метою дослідження є побудова та аналіз матриці соціальних рахунків для економіки України на макро
рівні в якості інструменту дослідження впливу комерційної нерухомості на підприємницький сектор. 

Матриця соціальних рахунків – це специфічне представлення макро і мезо економічних рахунків 
соціальноекономічної системи, які охоплюють трансакції та трансферти між усіма економічними агентами в 
системі [1; c. 301]. Разом з іншими системами економічного обліку вона враховує операції, що відбуваються 
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протягом певного періоду, як правило, за один рік. МСР ясно показує зв'язок між розподілом доходів і 
структурою економіки, і, звичайно, це особливо важливо при визначенні стратегії розвитку окремих секторів 
економіки. Базова структура матриці соціальних рахунків походить від національних таблиць «Витрати
Випуск» та «ПропозиціяВикористання». В даній роботі схема побудови матриці буде дещо відрізнитися від 
усталеної практики побудови в Україні, проте буде максимально наближена до початкової структури, 
запропонованої Кембріджським проектом [2]. Дослідження світових тенденцій розвитку економіки найбільш 
інформативне на стадії зростання, тому в даній роботі була побудована матриця соціальних рахунків України 
на базі даних 2008 року, в якому було зафіксовано найвищий рівень зростання не лише світової, а й української 
економік. Оскільки інструментарій МСР відображує статичний стан економіки, то не може бути використаний 
в умовах турбулентності, спричиненої кризовими явищами в світовій економіці. Вибір 2008 року дозволяє 
отримати найбільш репрезентативні результати. Побудована в роботі макроМСР агрегує в собі дані по 
інститутам і рахункам. Вона дозволяє оцінити загальний стан економіки та взаємозв’язки між головними 
економічними агентами. Джерелами побудови виступили статистичні дані системи національних рахунків, 
надані Державним комітетом статистики України [3]. Отже, матриця соціальних рахунків для економіки 
України за 2008 рік виглядає наступним чином (табл. 1): 

Таблиця 1  
МакроМСР України у 2008 еталонному році, млн. грн 

 Галузі Продукти 
Фактори 

Домогосподарства Держава 
Капітальні 

рахунки 
Інший 

світ 
Усього 

Праця Капітал 
Галузі  2333873       2333873 

Продукти 1509697    589739 169163 264883 444859 2978341 

Ф
ак

то
р

и
 Праця 

 
470464        470464 

Капітал 
 

353712        353712 

Домогоспо
дарства 

  470464 353712  75423  14851 914450 

Держава  123880   173829   6374 291336 
Капітальні 

рахунки 
    150882 46750  67252 264883 

Інший світ  520588       520588 
Усього 233873 2711120 470464 353712 914450 291336 264883 520588  

 
Отримана таблиця була проаналізована за наступними показниками: додана вартість, проміжний попит, 

розподіл факторного доходу, приватне споживання, урядові витрати та інвестиційний попит, зовнішня торгівля, 
державні податки, грошові перекази та соціальні трансферти, вітчизняні та іноземні заощадження. В результаті 
аналізу можливо стало можливим  заключити наступні висновки:  

1. Будьяка нерухомість є об’єктом інвестицій, але лише комерційна нерухомість збільшує додану 
вартість продукції та безпосередньо впливає на зростання ВВП. Завдяки тісній координації між зростанням 
виробництва і реалізацією товарів та послуг на ринку зростає попит на комерційну нерухомість. 

2. Ринок комерційної нерухомості тісно пов’язаний з іншими секторами економіки також за рахунок 
використання товарів проміжного попиту. Адже для побудови об’єктів нерухомості використовується пальне, 
будівельні матеріали, послуги різноманітних компаній. В процесі експлуатації від девелоперів надходять значні 
виплати за використання електроенергії, газу, води. Не кажучи вже про те, що розвинутий ринок комерційної 
нерухомості є індикатором ділової активності, виробництва товарів та послуг, які в свою чергу використовують 
товари проміжного попиту. 

3. Ринок комерційно нерухомості, як вже було зазначено вище, створює додану вартість, в тому числі і 
за рахунок виплати факторного доходу. У процесі побудови та обслуговування об’єктів комерційної 
нерухомості створюється рекордна кількість робочих місць (як висококваліфікованих фахівці, так і проста 
праця), кожне з яких отримує факторний дохід, який далі витрачається домогосподарствами. Очевидно, що чим 
більша деталізація матриці, тим більш точну оцінку можна дати. Таким чином, розподіл факторних доходів на 
виробництво є важливою частиною МСР.  

4. Ринок комерційної нерухомості виступає площадкою, на якій приватне споживання витрачається і 
далі перерозподіляється по кругообігу доходів та витрат в економіці. Інформація про структуру споживання 
доступна з досліджень доходів і витрат домогосподарств, моніторингу умов життя, які проводить кожна 
держава та Світовий Банк.  

5. Розвинутий експортімпорт здійснює особливий вплив на ринок комерційної нерухомості. Товари, що 
надходять з інших країн або готуються до відправки, зберігаються на складах та у великих логістичних 
комплексах. Компанії, що працюють на аутсорсинг та надають послуги іноземним компаніям зазвичай 
отримують більші прибутки і можуть дозволити собі оренду якісних офісних площ у професійних бізнес
центрах. Збільшення експортних товарів створює конкуренцію, розширює асортимент торгівельних центрів та 
приваблює покупців. 

6. Комерційну нерухомість вирізняє те, що її орендарями виступають лише підприємства, а податок для 
підприємців на оренду вищий, ніж для фізичних осіб. Таким чином комерційна нерухомість приносить більші 
податкові надходження до бюджету, ніж житлова. Крім того, можливості розміщення, які створює кожен об’єкт 



Секція 2. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня 

 

64 

комерційної нерухомості сприяє розвитку підприємництва і ділової активності загалом, шо призводить до ще 
більших податкових надходжень: як податків на прибуток від підприємств та з заробітної плати найманих 
працівників, так і податків на оренду, що також сплачуються орендодавцями. 

7. Рівень заощаджень буде впливати на підприємницький сектор та домогосподарства. З обох боків до 
фінансового сектору будуть надходити заощадження, ринок же фінансів у свою чергу слугує джерелом 
залучення додаткових фінансових ресурсів для обох суб’єктів, а також джерелом доходу з заощаджень (у 
вигляді відсотків на депозити). На стан фінансового ринку будуть впливати багато факторів, але домінантою 
впливу з усіх суб’єктів макроекономіки, звичайно, буде «держава». Саме від політики уряду та НБУ буде 
залежати ступінь доступності фінансових ресурсів, їх вартість та гнучкість системи кредитування. Стан 
фінансових ринків здійснює величезний вплив на розвиток ринку комерційної нерухомості, адже він потребує 
залучення значних коштів. І саме від бурхливого розвитку банківської сфери в Україні на початку ХХІ ст. 
почалося становлення вітчизняного ринку комерційної нерухомості. 

8. Матриця соціальних рахунків є ефективним засобом відображення інформації; структурної 
взаємозалежності в економіці на макро і мезорівнях. МСР ясно показує зв'язок між розподілом доходів і 
структурою економіки, і, звичайно, це особливо важливо при визначенні стратегії розвитку окремих секторів 
економіки. Як показує аналіз основних рахунків макро матриці соціальних рахунків України, ринок 
комерційної нерухомості тісно пов’язаний майже з усіма основними елементами економічної системи. Причому 
не тільки відчуває на собі вплив основних макроекономічних показників, а й сам вливає на розподіл доходів и 
витрат, може бути стимулюючим фактором для пожвавлення деяких галузей, або навіть всієї економіки. 
Ефективне функціонування ринку комерційної нерухомості спричинює зростання всіх видів споживання. До 
будівництва бізнес, торгівельних або складських центрів долучаються велика кількість компаній і учасників. 
Витрачаються інвестиційні кошти на будівельні матеріали, фурнітуру, обладнання, проведення комунікацій, 
послуги інженерів, конструкторів, ландшафтних дизайнерів, юристів, брокерів, аналітиків, спеціалістів з 
геодезії, архітектури, з маркетингу та продажів. Новий об’єкт комерційної нерухомості потребує розвинутої 
інфраструктури, належного стану доріг, комунікацій, наявності зручного транспорту, та навіть підштовхує 
розвиток цілого району: навколо великого ТРЦ поступово з’являються житлові будинки, за ними школи, 
дитсадки та інші суспільні заклади. 
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Обоснование актуальности проблемы. В настоящее время внедрение различных инноваций в 

национальную экономику затронуло и розничную торговлю. Продажа через автоматы и терминалы является 
современным направлением развития торговли. В 2013 году количество торговых автоматов в мире составило 
свыше 20 миллионов [1].  

Анализ последних исследований и публикаций. Данный вопрос развития рынков товаров и услуг в 
современных условиях рассматривали такие ученые как Андреева О.Д., Азарян О.М., Грабар И.Г., Скибинский 
С.В. и другие. 

Формулировка цели роботы. Первые украинские вендинговые фирмы заняли достаточное количество 
хороших мест для расположения автоматов. В начале это приносило высокую прибыль. В современных 
условиях рентабельность автоматов снизилась и все меньше прибыльных мест. В оживленных местах, 
например в торговом центре, могут рядом стоять несколько автоматовконкурентов. Однако, в сравнении с 
развитыми странами, рынок не считается насыщенным. Следовательно, актуальным является вопрос 
относительно укрепления потенциала вендингового рынка 

Изложение основного материала. В переводе с английского языка «вендинг» означает продажу товаров 
и услуг через торговый автомат.  

Основным преимуществом вендингового бизнеса является мобильность, поэтому если уровень продаж 
не соответствует ожиданиям инвесторов, то сменить место расположение автомата будет не трудно.  
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Вендинг, как торговая деятельность, имеет свои особенности. Вопервых, автомат выполняет задания по 
установленной программе и действует как пункт продажи товаров, а значит контролирующие органы, 
защищающие права потребителей, предъявляют определенные условия к автоматам. Вовторых, торговая 
деятельность подлежит налогообложению и контролируется налоговой службой. А значит, субъект должен 
зарегистрировать торговый автомат. Еще одним из важных документов, без которых не возможно осуществлять 
вендинговые продажи – торговый патент.  

Розничная торговля с помощью автоматов осуществляется как продовольственными, так и не 
продовольственными товарами. Продавать через автоматы возможно широкий спектр товаров (газеты, кофе, 
чипсы), однако все есть законодательные ограничения, например, на алкоголь либо сигареты, огнеопасные 
предметы или пиротехника.  

Украинский рынок вендинга находится на стадии стабильного развития (рис. 1). Такая динамика 
существует вследствие увеличения количества автоматов и изза постоянного создания новых автоматов. 

 
 

Рис. 1 – Динамика вендингового рынка Украины, тис.дол. США [2] 
 

Из данных рис. 1 видно, что вендинг  перспективная отрасль в Украине. 
Правовой основой для размещения автомата розничной торговли – установка договоренностей с 

арендатором. Далее законодательно установлена процедура регистрации и опломбирования автомата. После 
этого можно осуществлять торговую через автомат. 

Хотя образ потребителя универсальный, все же основными потребителями торговых автоматов являются 
студенты, госслужащие, офисные работники, среди которых 80% не достигли 40 лет [1]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейшего развития. Преимуществами торговых автоматов 
являются малые затраты на эксплуатацию, маленькая площадь, мобильность, круглосуточная работа без 
перерывов, различные варианты расчета, высокий уровень гигиены товара. При этом есть и недостатки, а 
именно поломка или разрушение автомата, воровство. 

Наблюдается снижение рентабельности автоматов и терминалов за счет развития рынка и конкуренции 
на нем. Хотя, не смотря на это, появляются разнообразные типы новых автоматов, которые успешно 
пользуются спросом.  

Основными проблемными вопросами остаются логистика и оптимизация. Один человек может 
обслуживать 2030 автоматов. Поэтому оптимизация маршрутов и должная подготовка персонала в 
перспективе будет играть существенную роль в построении вендинговых систем, а впоследствии и в 
формировании конкурентных преимуществ. 
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У сучасному світі місце і роль виноградарськовиноробного виробництва України залежить від здатності 

ефективно реалізувати свої  переваги природоресурсного потенціалу у міжнародній конкуренції, забезпечивши 
участь у вирішенні світових  продовольчої, енергетичної та екологічної проблем на основі взаємовигідних  
економічних відносин. 

Задача дієвого функціонування виноградарськовиноробних підприємств має загальнодержавну 
важність, всебічною і складною для вирішення на різних ступінях, так як вузько пов'язана із загальним 

http://vending-ukraine.com.ua/
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розвитком агропромислового виробництва, пристосування виноградарськовиноробних підприємств до 
ринкової обстановки і необхідністю поліпшенню конкурентоспроможності продукції, що значною мірою 
сприятиме подолання негативних ситуацій в галузі, підвищенню ефективності виготовленню продукту і 
нормальному функціонуванню виноградарськовиноробного ринку. 

Питанням конкурентоспроможності на виробництві присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених. 
Істотний внесок зробили українські вчені такі ,як : С.С. Брильов ,С.С. Гаркавенко, С.В. Мілевський, Б.В. 
Буркинський, А.М. Азарян, , В.М.Трегобчук , І.З. Должанський, Т.А. Загорна та інші. Серед зарубіжних учених 
необхідно відзначити роботи Ф. Котлера, М. Портера, Е. Діхтля, І. Шумпетера, X.Хершгена, Л. Ерхарда, І. 
Ансоффа та інші. 

Розробити  організаційноекономічні напрями підвищення конкурентоспроможності. 
Дослідження проведені за допомогою праць вітчизняних та українських вчених, ресурсів Internet, 

законодавчих і нормативних актів України  і ЄС  з питань розвитку виноградарськовиноробної галузі. 
Конкурентоспроможність виноградарськовиноробної продукції – це сукупність якостей , що відрізняють 

її від тoвару–аналoгу. Поліпшення конкурентоспроможності  винограду сприяє перш за все підвищення 
сортового розподілу (за рахунoк застoсування багатooбіцяючих та найбільш якісних сортів винoграду), 
введення останніх фондозберігаючих технологій. Особливо вони дають ймовірність на отримання потрібної 
кількості хорошого рівня сировини, передового формування праці та високої прибутковості фірми.   

Цілком згодні з науковим підходом вчених [1], згідно якого регулювання конкурентоспроможністю 
підприємств виноградарськовиноробної галузі запропоновано проводити за 4 стадіями: оцінка, планування, 
організація, контроль. 

На першій стадії управління пропонується проводити оцінку конкурентоспроможності підприємств за 
допомогою виробленої методики.  

Другою стадією планування значень відповідних складових елементів конкурентної можливості для 
досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності.   

На третій стадії управління реалізується процес організації управління для досягнення запланованих 
рівнів елементів конкурентоспроможності. Удосконалений організаційноекономічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємств виноградарськовиноробної галузі представлений на рис.1.  

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1  Організаційноекономічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємств виноградарськовиноробної галузі. 

 
На четвертому етапі оцінюється рівень конкурентоспроможності фірми після реалізації управлінських 

дій. 
Фактори які сприятимуть подальшому успішному розвиткові підприємств виноградарсько виноробного 

підкомплексу наступні:  
1. Наявність кваліфікованого персоналу; 
2. Новітня матеріальнотехнічна база; 
3. Впровадження електронного документообігу ; 
4. Створення ефективної системи автоматизації праці; 
5. Постійне удосконалення СУЯ виробництва продукції. 
На нашу думку, для удосконалення продуктивності  управління конкурентоспроможністю виноградної 

продукції необхідно удосконалювати систему управління якістю на основі стандарту ISO 9001:2000 як 
найбільш комплексного і такого, що охоплює велику частину системи управління підприємством, а  його 
вимоги доповнити стандартом ISO 22000:20005 і принципами HACCP. Потім система може інтегруватися з ISO 
14001 і OHSAS 18001. 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКО
ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ  НА  ВНУТРІШНЬОМУ РІВНІ 
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Для підприємств виноградарськовиноробного підкомплексу  , які займаються переробкою та 
виробництвом специфічної продукції ,можливо задовольняти споживача і досягати організаційної ефективності 
за рахунок дієвого впровадження стандарту ДСТУ ISO 9001:2001.[2] 

Виходячи з дослідження даної проблеми, можна зробити висновок, що широке застосування 
міжнародних стандартів ISO серії 9000 в світі підтверджує ефективність впровадження систем управління 
якістю. Обґрунтовані організаційноекономічні механізми управління конкурентоспроможністю винопродукції 
і підприємств виноградарськовиноробної галузі. Виявлені фактори, що сприятимуть успішному успішному 
розвиткові підприємств виноградарськовиноробного підкомплексу. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНИМИ ПОЗИЦІЯМИ БАНКІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Чернишова Л.І. 
Правосудько О.О. 

Кувшиннікова В.С. 
Одеський національний політехнічний університет 

  
Динамічні зміни, які відбуваються останнім часом у банківському середовищі, ставлять на порядок 

денний питання їх сталості та фінансової стабільності. Сучасні умови вимагають від банків розробки нової 
моделі стратегії бізнесу з метою формування життєздатних банківських установ, діяльність яких відповідає 
світовим стандартам, вимогам до сучасних ринкових інститутів й потреб клієнтської бази. Результатом 
формування і реалізації банківської політики має бути дотримання економічних нормативів, здатність стабільно 
розвиватися та підтримувати постійний баланс між потребами в ресурсах та можливостями їх придбання. 
Важлива роль у визначеному процесі належить управлінню ліквідністю комерційного банку як на тактичному, 
так і стратегічному рівнях. Це пояснюється існуванням зворотної залежності між підтриманням високого рівня 
ліквідності та дохідності активів банку, оскільки збільшення банком ліквідності спричинює втрати доходності 
його активів. За таких обставин актуальним є визначення стратегічного управління ліквідними позиціями 
банку, регулювання та нагляд за ризиком ліквідності, а також формування на цій основі індивідуальних 
підходів до його оцінки, враховуючи специфіку діяльності банків в Україні. 

Аналіз наукових джерел і публікацій показує, що дослідженню банківської ліквідності приділяється 
велика увага як іноземних науковців іпрактиків: С. Братанович, Х. Грюнинг, У. Гулд, О. Лаврушин, А. 
Лобанов,В. Муравйов, П. Роуз, І. Фаррахов, А. Чугунов, А. Шапкин та ін.,так і вітчизняних – І. Волошин, 
В.Зінченко, Г. Карчева, О. Ковальов, О. Кірєєв,В. Кротюк, О. Куценко, О. Оконська, М. Сорокін та ін. 

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо ефективного стратегічного управління ліквідними 
позиціями банківської організації. 

Ліквідність є важливою системною характеристикою банку, яка свідчить про фінансову стабільність, 
спроможність банку розширювати обсяги активних операцій та протистояти негативним наслідкам кризових 
ситуацій [1]. Термін “ліквідність” походить від латинського liquidus, що в перекладі означає рідкий, текучий, 
тобто ліквідність характеризується легкістю реалізації,продажу, перетворення матеріальних цінностей та інших 
активів у грошові кошти. Зокрема, в Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні 
№ 368, зазначається: "Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 
зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів і 
строками й сумами виконання зобов’язань банку, а також строками й сумами інших джерел і напрямів 
використання коштів (надання кредитів, інші витрати)" [2]. 

Ефективне управління ліквідністю — одне з найскладніших та найактуальніших завдань кожного 
банку. Управління ліквідністю в банку здійснюється для одночасного виконання двох завдань – дотримання 

нормативного рівня ліквідності (Н4 ≥ 20%, Н5≥ 40%, Н6≥ 60%) та отримання максимального доходу від 
активних операцій. В останні роки банківська система України виконує встановлені Національним банком 
України економічні нормативи ліквідності (рис. 1). 
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Рис. 1 – Динаміка показників нормативів ліквідності по банківській системі України (за даними [3]). 

 
Фактичні значення Н4 та Н5 у кризовий період не змінилися, а от норматив короткострокової 

ліквідності (Н6) зріс майже на 60 процентних пунктів. Це пов'язано з тим, що НБУ підвищив нормативне 
значення для цього нормативу з 20% до 60%. Але можлива така ситуація, за якої комерційні банки, підвищуючи 
свою ліквідність, залучають на свої рахунки значні обсяги грошових коштів, але цим самим зменшують свій 
прибуток. А це може призводити до створення так званої фінансової піраміди, яка є ліквідною, але 
неплатоспроможною. Тому вибір стратегії управління ліквідними позиціями стає край актуальною. 

Ефективна система управління повинна постійно забезпечувати достатній рівень ліквідності при 
мінімальних витратах, а тому важливе значення має інструментарій, який застосовується банком для 
управління ліквідністю, зокрема, методи визначення потреби в ліквідних коштах, доступність джерел їх 
поповнення для кожного банку, стратегії управління ліквідною позицією. 
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Підтримання ліквідності банку є серйозною та складною проблемою. Всі методи визначення потреби 
банку в ліквідних коштах є суб’єктивними. Насправді ліквідність банку визначається ринком і перебуває під 
впливом численних чинників, повне врахування яких на практиці неможливе. Завдання менеджменту полягає у 
розробці підходів, котрі дадуть змогу максимально врахувати фактори впливу на ліквідну позицію з метою 
ефективного управління. Отже, чим більше буде виявлено впливу на ліквідну позицію, чим точніше визначено 
їхній вплив у кількісному вимірі, тим ефективнішою буде діяльність менеджменту банку у сфері управління 
ліквідністю (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Характеристика ключових стратегічних напрямків управління ліквідністю банківської організації 
 
Отже для ефективного стратегічного управління ліквідним позиціями рекомендується: 
- дотримуватися нормативних вимог ліквідності та не допускати як надлишкового запасу, так і 

дефіциту ліквідності; 
- підтримувати оптимальне співвідношення між ліквідністю та прибутковістю активних операцій; 
- звести до мінімуму рівень ризику ліквідності; 
- ввести чіткі обмеження щодо можливості використання короткострокових зобов’язань для 

фінансування довгострокових активних операцій;  
- розробити політику, яка має передбачати наявність активів, які можуть бути використані як застава 

за кредитами рефінансування; 
- сформувати програму антикризових заходів, де була б обов’язково передбачена участь власників 

банку в підтриманні ліквідності банків та підвищенні рівня капіталізації особливо у кризових ситуаціях. 
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Стратегія трансформації 
активів 

Стратегія запозичення 
ліквідності 

Збалансоване управління ліквідністю (активами та пасивами) 

Переваги:  
1) відсутній  ризик неліквідності, банк завжди 
забезпечений запасом вільних коштів; 
2) стратегія є простою в реалізації. 
 
Недоліки:  
1) втрата частини доходів унаслідок зберігання 
високоліквідних, але низько доходних активів; 
2) залежність активів від ринку можливого збуту; 
3) реалізація високоліквідних активів призводить до 
зниження рівня ліквідності банку, який необхідно 
знову забезпечувати; 
4) при зниженні вартості високоліквідних активів 
банк втрачає вартість при їх реалізації; 
5) продаж активів супроводжується оплатою 
комісійних, брокерських, біржових внесків, що 

зменшує отриману вартість від реалізації [4]. 

Переваги:  
1) високий рівень доходності активів, у структурі яких 
відсутні низько доходні ліквідні активи; 
2) потреба в запозиченнях виникає лише з виникненням 
потреби в ліквідних коштах. 
 

Недоліки:  
1) кошти залучаються без урахування ефективності різних 
напрямів їх розміщення; 
2) неможливість отримання ліквідних коштів в 
достатньому обсязі та в обумовлені строки; 
2) залежність від одних джерел фінансування збільшує 
ризик втрати ліквідності в майбутньому; 
3) надмірна залежність від управління пасивами 
призводить до послаблення управління активами; 
4) невизначена вартість кредитів збільшує невизначеність 
чистого прибутку банку; 
5) вартість таких коштів може різко збільшуватися 
внаслідок зростання конкуренції; 
6) залучення коштів з мінімальною вартістю, не 
приділяючи уваги розподілу строків погашення, веде до 
зростанню процентного ризику. 

Переваги:  
1) гнучкість, яка дозволяє вибирати найвигідніше поєднання різних 
джерел поповнення ліквідних коштів залежно від економічних умов та 
змін в ринкових цінах; 
2) максимізація прибутку за умови прийнятного рівня ризику; 
3) можливість більш зваженого підходу до проблем управління 
ліквідністю завдяки точнішому визначенню потреби у ліквідних коштах. 

Недоліки:  
1) необхідність прогнозування стану грошового 
ринку, оперативність оцінки ситуації й 
прийняття правильного рішення 

Стратегічне управління ліквідністю банківської організації 
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В нестабільному економічному середовищі та постійно зростаючої конкуренції на ринку товарів і послуг, 

однією з найважливіших задач є підвищення ефективності  економічного потенціалу кожної організації. На 
перший план висуваються питання по забезпеченню організаційноекономічної стійкості і конкурентоздатності 
підприємства в умовах зовнішнього середовища, що безперервно змінюється. Управління ефективністю 
діяльністі підприємств України – це одна з найважливіших задач як держави (створення сприятливих умов для 
ефективної діяльності підприємств), так і економістів самих підприємств (аналіз виробничої діяльності, 
розробка й упровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва). Отже визначена проблема є 
вкрай актуальною в даний час. 

Внесок у вирішення проблеми управління ефективністю діяльності підприємств присвячена значна 
кількість праць науковців як вітчизняних, так і зарубіжних: Л.І. Абалкін, С.Л. Брю, С. Ейлон, К.Р. Макконнелл, 
Л.Л. Єрмолович, Д.Г. Заруба, О.Є. Кузьмін, К. Б. Лейкіна, Б.М. Мізюк, С.В. Мочерний, С.Ф. Покропивний, 
М.Д. Путілова, І. Б. Швець та інші.  

Незважаючи на те, що ефективність господарських процесів є традиційним об’єктом вивчення для 
економістів, проблема результативності іноді залишається поза увагою, і, в основному, ототожнюється з 
ефективністю.  

П.Ф. Друкер вказав на необхідність розмежування двох фундаментальних категорій «результативність» 
(effectiveness) з якою пов'язував відповідь на запитання «як робити правильні дії (речі)?», та «ефективність», під 
якою розумів відповідь на запитання «як правильно робити дії (речі)?». 

Ефективність господарської діяльності підприємства – це економічна категорія, що відображає 
співвідношення між одержаними результатами від господарської діяльності та витраченими на її досягнення 
ресурсами, причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за 
їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих 
витрат (виробничоспожиті ресурси) [1].  

На думку Мосенга та Бредапа, результативність визначається на основі таких понять: ефективність – 
рівень задоволення потреб споживачів; економічність – економне та оптимальне використання ресурсів 
організації; гнучкість – стратегічна сфокусованість (усвідомлення цілей) і здатність організації до змін. 
Прикладом сучасних підходів до визначення результативності господарської діяльності виступає система 
AMBITE (Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe), розроблена у 1996 році П. Бредлі. 
Основна ідея цього підходу полягає у тому, щоб надати менеджерам середньої ланки можливість та 
методичний інструментарій розуміння та реалізації стратегічних цілей діяльності. 

Досить вдалим є визначення ефективності, яке підтримується багатьма вітчизняними економістами, 
запропоноване В.Г. Андрійчуком. Він трактує категорію ефективності як результативність певної дії, процесу, 
що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [2, 
с.9]. 

Ефективність господарськофінансової діяльності підприємства є одним із головних стратегічних 
напрямків його розвитку, що забезпечує його життєздатність та конкурентоспроможність на ринку.  
Ефективність являє собою співвідношення засобів, що використані в процесі господарської діяльності 
підприємства та його результату. Для обох складових є можливим використання як вартісних, так і натуральних 
показників й тому ефективність вимірюється в натуральному та вартісному виразі. Принцип ефективності 
визначає вибір альтернатив господарювання, тобто розподіл обмежених ресурсів, які ведуть до досягнення 
обраної підприємством мети чи системи цілей найбільш оптимальним шляхом. Спосіб дії, який забезпечує 
досягнення мети найкращим шляхом, вважають оптимальною при досягненні таких умов, як: досягнення 
максимального результату на основі наявних ресурсів; досягнення визначеного результату з використанням 
мінімальних ресурсів; досягнення задовільного рівня наближення до мети чи закріплення певного результату  
[3, с. 59]. Саме поняття «ефективність» передбачає порівняння отриманих результатів господарськофінансової  
діяльності з величиною витрачених ресурсів, а результатами господарювання підприємств є певні блага, які 
задовольняють потреби. 

Значна роль підвищення ефективності в розвитку підприємства та забезпеченні інтересів його власників і 
персоналу визначають необхідність безперервного управління нею. Забезпечення процесу управління 
ефективністю діяльності підприємства визначає низку вимог до нього, основними з яких є такі: 

- комплексний характер формування управлінських рішень. Усі управлінські рішення у сфері 
формування і використання ефекту повинні бути тісно взаємопов’язаними і здійснювати прямий або непрямий 
вплив на кінцеві результати управління ефективністю;  
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- високий динамізм управління. Всі управлінські рішення у сфері формування і використання ефекту 
повинні враховувати зміну факторів зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, форм організації 
виробничої та фінансової діяльності,економічного стану та інших параметрів функціонування підприємства; 

- багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень. Реалізація цієї вимоги 
передбачає, що підготовку альтернативних можливостей управлінських дій; 

- орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Якими б прибутковими не здавалися ті чи 
інші проекти управлінських рішень у поточному періоді, але їх необхідно відхилити у випадку, якщо вони 
суперечать місії підприємства, стратегічним напрямам його розвитку, підривають економічну базу формування 
ефекту в майбутньому періоді. 

Використовуючи такий підхід, управління ефективністю діяльності можна розглядати як одну зі 
спеціальних функцій управління, пов’язану з управлінням господарськофінансовою діяльністю підприємства. 

Взагалі всі заходи підвищення ефективності функціонування підприємств зводять до трьох напрямків: 
- управління витратами і ресурсами; 
- розвитку й удосконалення виробництва та іншої діяльності; 
- удосконалення системи управління підприємством та всіма видами його діяльності [4 с. 69]. 
Однак, на наш погляд, у рамках управління ефективністю діяльності підприємства врахування наслідків 

окремих управлінських рішень є надзвичайно важливим. При цьому оцінка наслідків має проводитися окремо 
відносно працівників підприємства та його власників. Отже до вказаного переліку можна додати напрямок 
роботи із персоналом підприємства. Підвищення продуктивності праці забезпечується використанням 
мотиваційних програм для працівників, координацією управлінських процесів, вдосконаленням методів праці 
та заміною стилю управління. Розв’язання проблеми ефективного використання трудового потенціалу є одним 
зі шляхів підвищення ефективності ведення господарської діяльності. Моніторинг потенційних можливостей 
своїх працівників, рівня й ефективності використання трудового потенціалу є основою для прийняття 
управлінських рішень щодо відповідності продуктивності й оплати праці, коригування напрямів розвитку 
трудового потенціалу, поліпшення умов його реалізації, соціального забезпечення, розвитку господарської 
діяльності підприємства з врахуванням резерву невикористаних можливостей працівників.  

Також не менш важливим напрямком, який сприятиме підвищенню ефективності діяльності 
підприємства є розвиток інформаційнокоммунікаційної складової. Впровадження спеціалізованих 
інформаційних систем оптимізує всі ланки управлінського процесу. 

Отже, в сучасних умовах управління ефективністю діяльності підприємства рекомендується проводити 
комплексно, пов’язуючи наступні напрямки діяльності: 

- організаційний контекст діяльності підприємства; 
- управлінський аспект та контроль за результатами діяльності; 
- прогнозування майбутнього вектору розвитку; 
- управління ефективністю роботи персоналу підприємства для досягнення визначених цілей; 
- інформаційнокоммунікаций простір.  
Успішна реалізація управлінських рішень у визначеному напрямку передбачає здійснення 

результативної, ефективної та конкурентоспроможної господарської діяльності будьякого підприємства. 
Основні чинники підвищення ефективності роботи підприємства полягають в підвищенні його технічного 
рівня, вдосконаленні управління, організації виробництва і праці, зміні обсягу та структури виробництва, 
поліпшенні якості природних ресурсів тощо. Лише вміле використання всієї системи названих чинників може 
забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва. 

 
Література 

1. Бедринець М. Д. Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах 
господарювання / М.Д. Бедринець. – Бізнесінформ. – 2013. № 4. – С. 183190. 

2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. 
Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с. 

3. Ковальчук І.В.  Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. В. Ковальчук. – К.  Знання.  2008. – 
679 с.   

4. Шляга О.В. Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства // О.В. Шляга, М.В. Гальцев. –  
2014. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_066.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Міжнародна інтернетконференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 
73

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Філіппов В.Ю. 
Рубен Паскуаль 
Амрані Брахім 

 
Одеський національний політехнічний університет 

  
Як було доведено багатьма економістами, конкуренція є рушійною силою розвитку суспільства, 

головним інструментом економії ресурсів, підвищення якості товарів і послуг, рівня життя населення. Тому 
конкуренція – дуже складне поняття. Особливо важливо вивчити її механізм в умовах української економіки, 
тільки починає освоювати цей механізм. 

Питання забезпечення конкурентних переваг продукції відображено в багатьох теоретичних і роботах як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Р.А. Фатхутдінова, , М.Г. Долинської, Г.Л. Азоєва, Іванова Ю.Б.,  С.М. 
Ілляшенка, Х.А. Фасхієва, Р. М. Тіхонова, А. Парасураман, В. Зейтамль, Л. Беррі та інших. Проте актуальність 
цього питання і сьогодні є предметом багатьох дискусій різних форумів , семенарів та конференцій.  

З урахуванням досвіду вищезазначених авторів та аналізу наукової літератури по конкуренції було 
визначено загальне бачення на визначення «конкуренція». Це процес управління суб'єктом своїми 
конкурентними перевагами для здобуття перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за 
задоволення об'єктивних і суб'єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах. 

Застосування сучасних технологій в управлінні сервісними продуктами відповідає кінцевої задачі 
формування комплексу конкурентних переваг. Однак далеко не всі складові цього комплексу мають стійкий 
характер, що дозволяє розглядати їх як стратегічні компоненти в процесі управління. Практика бізнесу 
свідчить, що стійкі конкурентні переваги в сфері послуг досягаються в результаті створення продуктів чи 
послуг з відмітною якістю, новизною та іміджом. 

Формування стратегії якості. З огляду на, що сприймається клієнтом якість послуги часто має 
вирішальне значення, керівникам, сервісних фірм необхідно прагнути до введення кількісних параметрів 
(показників), які допомагають оцінювати процес і впливати на нього. Таки критерії надані у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Критерії оцінювання якості товару/послуги 

Критерій Характеристика 
1) Доступність.  Послугу легко отримати в зручному місці, в зручний час, без зайвого її очікування; 
2) Комунікабельність.  Опис послуги виконано на мові клієнта і є точним; 
3) Компетентність.  Обслуговуючий персонал володіє необхідними навичками і знаннями; 
4) Ввічливість.  Персонал привітний, поважний і турботливий; 
5) Довірливість.  На компанію і її службовців можна покластися, так як вони дійсно прагнуть 

задовольнити будьякі запити клієнтів; 
6) Надійність.  Послуги надаються акуратно і на стабільному рівні; 
7) Чуйність.  Службовці чуйні і творчо підходять до вирішення проблем і задоволення запитів 

клієнтів; 
8) Безпека.  Надані послуги не несуть з собою ніякої небезпеки або ризику і не дають приводу 

для будьяких сумнівів; 
9) Відчутність.  Відчутні компоненти послуги вірно відображають її якість; 
10) Розуміння, знання 
клієнта. 

Службовці намагаються якомога краще зрозуміти потреби клієнта і кожному з них 
персонально приділяють увагу. 

 
Формування інноваційно стратегії. Досягнення конкурентних переваг за рахунок впровадження 

нововведень стосовно ринку послуг базується на спеціальній класифікації категорій новизни сервісних 
продуктів. Така класифікація пропонована у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Класифікації категорій новизни сервісних продуктів 

Критерій Характеристика 
Істотні інновації Це абсолютно нові для ринку продукти; 
Часткові покращення Продукти, що складаються з нових послуг, які доповнюють вже наявні на ринку 

продукти; 
Нові продукти для 
даного ринку 

Їх фірма раніше не пропонувала, хоча ці послуги були доступні клієнтам в інших 
місцях; 

Природний розвиток існуючі продукти, отримані в результаті розвитку продуктової лінії; 
Вдосконалені 
продукти 

Вони є найпоширенішими інноваціями, пов'язаними зі змінами властивостей або 
характеристик наявних; 

Старі продукти зі 
зміненим стилем 

Це найбільш скромний тип інновацій, хоча вони дуже помітні візуально 
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Формування іміджевої стратегії. Імідж сервісного продукту – це його зовнішній образ, що сприймається 
цільовими споживачами за допомогою прямих (особистих) або опосередкованих контактів. До придбання 
послуги споживач має справу не з реальним продуктом, а тільки з його образом. Маркетингові комунікації 
відіграють ключову роль в позиціонуванні організації та її продуктів на ринку. Цей спеціалізований 
маркетинговий комплекс використовують для: 

 Інформування потенційних клієнтів про фірму і її продуктах; 
 Переконання потенційних клієнтів в тому, що пропоновані фірмою продукти являють найкраще 

рішення запитів покупця; 
 Нагадування споживачам про наявні можливості щодо задоволення їх потреб. 
Комплексне використання критеріїв якості послуг і типології ефективності елементів обслуговування 

дозволяє сформулювати загальні пріоритети, слідуючи яким, сервісні компанії здатні досягати конкурентних 
переваг. Торговельні організації все більше усвідомлюють можливість вдосконалення послуг чи продуктів 
шляхом використання сучасних технологій. 

Всі зазначені складові мають велике значення для досягнення конкурентних переваг, але їх реалізація 
можлива лише при адекватному сприйнятті продуктів чи послуг цільовими споживачами згідно з наявними 
очікуванням. 

В ідеалі ці очікування повинні передбачати і викликати споживче задоволення. До цього ідеалу і треба 
прагнути менеджерам у своїй щоденній роботі, орієнтуючи на це і персонал компаній торговельної галузі. 
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Formation of the international labor roar  evidence that the global integration processes are not only in the 

economic and technological fields, but are beginning to affect the infinitely more complex area of social and labor 
relations, which is now becoming global. In direct contact comes the social policies of various countries with unequal 
social experience and unlike national traditions. The points of contact of this are primarily transnational joint venture, 
which occur in a variety of different parts of the world. The contact takes place in the framework of individual TNCs, 
while moving across the borders of labor and capital. In many cases, this raises tough problem of combining not only 
the various economic and technological, but also social structures. This combination should obviously go in many areas 
and especially in the field: 

• working conditions, method of hiring and firing workers; 
• wages, including fringe benefits of the system; 
• granting of holidays, free days of work; 
• hours of work; 
• Provide a variety of benefits, including material supply line, recreation, etc. 
Considerable difficulties also arise when negotiating uneven social practice, and in many other areas (trade union 

activities, conflict resolution, etc.). Thus, the emerging international labor market  this is not an ordinary economic 
phenomenon, and polysyllabic socioeconomic process, putting on the agenda of the world community complex issues 
closing and subsequently integrating and social experience and national practice. 

Now definitely formed and operate five major international and regional labor markets: Western European, 
Middle Eastern, Asian, Latin American, African. In the first case there was even legal construction labor market in the 
European Community. Essentially removed any restrictions on the movement of labor in Northern Europe. 

The formation of the international labor market is carried out in two ways: 1) through migration (physical 
movement) of capital and labor, and 2) through the gradual merger of national labor markets (the formation of "a 
common labor market"), when finally eliminated legal, national, ethnic, cultural and other barriers between them. In 
some cases, the connection of capital and labor can occur without physical movement, when they go in the course of the 
telecommunication system. 

 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000079
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_5


V Міжнародна інтернетконференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 
75

Table 1.  
Employment rates for selected population groups, 2004-2014 

 

Male, 
age 

group 
1564 

Female, 
age 

group 
1564 

Order 
workers 
(5564 
years) 

Preprimary, primary 
&lower secondary – 

ISCED levels 02 

Upper secondary & 
postsecondary non

tertiary – ISCED 
levels 34 

Tertiary 
ISCED 

levels 58 

EU28 70,1 59,6 51,8 52,6 73,4 83,7 

Euro area (19) 69,0 58,8 51,7 52,2 73,7 82,7 

Belgium 65,8 57,9 42,7 47,5 72,8 84,7 

Bulgaria 63,9 58,2 50,0 40,0 71,1 82,7 

Czech Rep. 77,0 60,7 54,0 43,0 77,6 84,5 

Denmark 75,8 69,8 63,2 61,4 79,1 86,0 

Germany 78,1 69,5 65,6 58,0 79,7 88,1 

Estonia 73,0 66,3 64,0 60,9 74,3 83,9 

Ireland 66,9 56,7 53,0 46,6 67,9 81,1 

Greece 58,0 41,1 64,0 46,9 54,5 68,5 

Spain 60,7 51,2 44,3 49,4 65,9 77,2 

France 67,7 60,9 47,0 53,3 72,5 83,8 

Croatia 59,1 50,0 36,2 38,8 62,6 80,5 

Italy 64,7 46,8 46,2 49,6 69,8 77,8 

Cyprus 66,0 58,6 46,9 54,5 69,6 79,7 

Latvia 68,4 64,3 56,4 51,3 70,9 84,2 

Lithuania 66,5 64,9 56,2 43,2 69,4 89,4 

Luxembourg 72,6 60,5 42,5 60,9 72,1 84,6 

Hungary 67,8 55,9 41,7 45,3 71,8 81,8 

Malta 74,9 49,3 37,7 52,5 81,7 88,3 

Netherlands 78,1 68,1 59,9 58,8 77,9 87,7 

Austria 75,2 66,9 45,1 53,0 75,9 85,3 

Poland 68,2 55,2 42,5 39,3 66,1 86,3 

Portugal 65,8 59,6 47,8 63,0 77,6 82,7 

Romania 68,7 53,3 43,1 55,5 70,4 86,0 

Slovenia 67,5 60,0 35,4 48,5 69,5 83,2 

Slovakia 67,6 54,3 44,8 32,7 71,0 80,0 

Finland 69,5 68,0 59,1 53,5 73,2 83,5 

Sweden 76,5 73,1 74,0 63,6 84,5 89,0 

United Kingdom 73,8 67,1 61,0 59,6 78,8 85,3 

Iceland 84,0 79,3 83,6 76,8 85,9 89,9 

Norway 77,0 73,4 72,2 61,6 81,3 89,7 

Switzerland 84,4 75,1 71,6 69,6 82,6 89,0 
FYR of 

Macedonia 
56,1 37,4 38,6 36,9 61,2 72,4 

Turkey 69,5 29,5 31,4 47,5 61,9 76,0 

Japan 81,5 63,6 68,7    

USA 73,5 63,0 61,3    

Source: Eurostat (online data code: ifsi_emp_a) 
 
The movement of labor in the international labor market is carried out in the form of labor migration, which the 

typology can be represented as follows:duration: regular (recurrent), irregular (nonrepayable);restrictions on residence 
and work: contract and business;on the legal status of migrants: legal and illegal;by skill level: migration of skilled 
labor and unskilled labor migration.Regular migration, in turn, can be divided into: free movement, a permanent 
settlement and permission to be in the country for a certain period.Exploring the potential of international migration 
frames, the researchers came to the conclusion that they are in general younger, professionally trained, economically 
active, but socially deprived workers. This conclusion is also supported by foreign sources of data. So, Dzh. Borges 
notes that foreign workers in the United States, for example, at the beginning earn less than nativeborn Americans, but 
in 1015 years start to earn more, largely due to "natural selection" of foreign workers: in their composition are the most 
capable and motivated people.It should be borne in mind that the classification of certain consequences of international 
labor migration to the positive or negative cannot be unambiguous and definitive, it may depend on the specific socio
economic situation in the country (Table 2). For example, the reorientation of investment in heavy industry in the 
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sphere of consumption has a negative character in a saturated consumer market and large quantities of unemployment in 
the country, the situation is acute shortage of consumer goods and the benefits that result can hardly be considered 
negative. In addition, a variety of effects is clearly not equivalent in their effect on the economy: reducing the current 
account deficit at some point might outweigh all the negative consequences of this phenomenon.Consideration of the 
positive and negative effects of the international migration of labor is the basis of determining the direction of the state 
and regional policy and the construction of the system of regulation of the process whereby the creation of certain 
public institutions and structures that govern international migration at various levels. 

By all indications, the emerging international labor market is clearly segmented character. In other words, within 
this market formed a number of private, relatively autonomous labor markets with their patterns of movement of labor. 
This segmentation of the labor force reflects both the prevailing international division of labor, and especially in the 
skills of the workforce and presents it in demand. Segmentation of the labor market excludes international uniformity in 
the workforce, serving in this market. However, this does not preclude the formation of these workers specific features 
and characteristics, distinguishing them in the whole of the workers, acting only on the national labor markets. Suffice it 
to say that this category of workers markedly weakened national attachment, they are more mobile and have great 
ability to adapt to the requirements of employers. This ability is inherent, for example, workers from Asian countries, 
traveling abroad.The structure of modern international labor market can be described as follows [4, c. 23]: 

Table 2 
The possible socio-economic consequences of international labor migration 

  Positive Negative 

The countryexporter of labor 

1. Purchase a new employee qualification 1. The loss of skilled labor 

2. Reduce the current account deficit 
2. Increased dependence on foreign demand 
not only for goods, but also for labor 

3. Easing tensions in the domestic labor 
market 

3. The reorientation of capital investments 
with the development of productive 
resources consumption 

4. Facilitate structural and technological 
restructuring of production 

4. Growthofinflation 

The country is importing labor 

1. Relief structure of regional shifts 
1. Blocks introduction of laborsaving 
technology 

2. Promoting upward mobility of local 
workers 

2. Compounding the situation on the 
domestic labor market 

3. Reducing labor costs, general costs 
related to the downsizing of the workforce 

3. to increase spending on the maintenance 
of the unemployed foreigners and their 
families 

4. Inhibition of growth of prices, because 
of the propensity of foreign workers to 
save 

  

5. Increasing the quality of the workforce 
through the selection of younger, skilled 
workers 

  

 
The international labor market  is the sphere of exchange, purchase and sale of labor power, the nature of which 

is largely determined by the interests of the world economy. They determine the conditions of employment of foreign 
labor, payment amount and nature of the required labor market. The variety of conditions of the world economy and the 
international community formed very differentiable in its workforce composition. First of all the international labor may 
vary depending on the nature of the spheres of international activity. These may be:transnational political 
organizations;transnational nongovernmental organizations;international public organizations;international economic 
structures. 

Internationallabor Based on these criteria, subdivided into:UN staff and its more than 44 specialized 
agencies;staff involved in intercountry authorities and regional government (the European Parliament, the Common 
Market, etc...);staff involved at all in the world economy. 

In turn, the international labor force employed in the various structures of the world economy, is divided 
into:employees of joint ventures;workers in the main and auxiliary units of TNCs;workers employed in regional 
economic structures. 

There are also other criteria for differentiation of the international workforce, as follows: place the employee in 
the system of the social division of labor and its attitude to the property, wages, etc.According to their place in the 
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organization of labor, international workers are divided, for example, to:managerial staff of senior; management 
personnel middle management; managerial personnel of lower rank;office staff, experts in various fields. 

Table 3. 
Internationallabor market segments 

 
 

Buyersworkforce 

TNC 

Medium and 
small enterprises 

in developed 
countries 

Entrepreneursindevelopingcountries Internationalorganizations 

Sellersworkforce 

Privilegedworkers х 
 

х 
 

Information workers, 
programmers, and others 

х 
  

х 

Semiskilledspecialists х х 
 

х 

Highly skilled group of workers 
in Singapore, Hong Kong, 

Taiwan 
х 

 
х 

 

Scientists, researchers х 
  

х 

Workforce supplied areas with 
low levels 

х х х 
 

"The export performance" Asian 
countries   

х 
 

Illegalworkers 
 

х х 
 

Women's labor force (young 
unmarried women) 

х х х 
 

Environmental "refugees" 
  

х 
 

Migrantworkers х х 
  

 
Perhaps a more detailed differentiation of the international workforce by skill level and education, sex, age, 

national origin.The main groups are also experts associated with modern technology and information technology, as 
well as managers and specialists in the market economy (marketing, trade and financial exchanges, banks and so on. 
D.). Demand for these specialists impose mainly developed countries that were able to create much better conditions for 
creative activity due to huge spending on R & D, the presence of numerous research institutes and educational 
institutions that are widely used to carry out all kinds of international economic, social and environmental programs. In 
these countries, created a relatively favorable terms of remuneration, provided opportunities to enhance the professional 
and cultural level, there is a civilized conditions of life for the family and the education of children.In other words, the 
international labor market  a complex social mechanism covering various spheres of human activity, social groups and 
social classes, finally, society as a whole. The above division only confirms this. But in any case, in the international 
labor force can always allocate the largest, its core segments. It is primarily those categories of workers who have a 
permanent job in crosscountry economic structures, as well as those employees that are included in the migration 
flows, act essentially as a reserve international labor market, or they are busy looking for work in the international labor 
market and national markets different labor countries.Of course, an international labor market remains an area of 
purchase and sale of labor, similar to other areas of the market relations. However, the international market is the result 
of the common efforts of the international community to reduce its costs, developing more efficient ways of 
reproduction of labor power.At the international labor market for live work securing the highest standards, especially its 
comprehensive and specialized training and qualification, as applicable on the market conditions of employment due to 
the interests of increasing the overall level of global publictech production based on creative use of the creative 
potential of the modern worker.There is a new understanding of the labor potential of society  not as a mass present in 
his work available, not as a total labor resource of the world economy. It is a new gauges of labor potential of the person 
included in world economic relations. Now, the main criterion is quality work, defined the qualifications and abilities of 
the employee, his attitude to work, the level of its social and economic thinking. Speaking about the most important 
quality characteristics of the international workforce, and especially its professional and qualification structure, it is 
necessary to consider the following points. The quality of the labor force, acting in the international market includes 
such characteristics, which are present in at least the characteristics of national labor groups, namely, the development 
of international experience, national characteristics, the importance of culture of international communication, etc.  

The general feature of international labor force  it is functional features of international labor workers, due to 
their inclusion in the international, political, economic and social structures, their close relationship with the global 
economy, universal social objectives of human development as a whole.It should take into account another important 
point. In recent years, many countries, regardless of their level of economic development, faced with a shortage of 
skilled labor. In many respects this is due to significant changes in the requirements to present content and scope of 
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professional knowledge of many engineering and technical personnel in connection with the rapid development of 
microelectronics, information technology in general. 

 

 
Fig. 3. Employment rates as a percentage of the workingage population in EU28 countries, 2014 

Source: Eurostat, 2015 
 
The deficit is covered by the required staff today by hiring professionals on a temporary basis from other 

countries intensify territorial mobility of skilled labor, diversification of conditions of employment and work 
organization of these categories of workers. 

During the formation of the international labor market involves not only political, socioeconomic, but also 
social and psychological and ideological factors (state of public mass consciousness, affected by various ideologies, 
prejudices, and so on. N.). For example, today the further development of the international labor market has 
encountered obstacles such as increased public awareness of negative attitude to the representatives of other nations, 
which naturally hinders the free movement of manpower, hinders its territorial mobility. 

As part of an international workforce is formed by a special layer of unskilled workers, who becomes the object 
of exploitation by various international organizations. Western countries with their growing wealth as a magnet for the 
poor layers of Africa, Asia, Latin America, the CIS, as in developed countries, these people may be better economic 
prospects than at home. At the same time, the use of foreign labor force  an important condition for the development of 
the Western economies. The developed countries encourage the inflow of foreign workers in order to maintain its 
economic growth, to compensate for the low birth rate. However, they are alarmed increasing instability of the social 
climate in their countries due to conflicts related to racial and religious differences of alien workers and local 
communities. 

The following processes can be attributed to the main trends in the development of modern international labor 
market:шnternational labor market is shrinking due to the influx of workers from Eastern Europe and the Republics of 
the former USSR;increase the penetration barriers to entry into the international labor market;enhanced competition 
between the sellers of labor power;continues to exist discrimination of migrants;activates the activity of trade unions, 
seeking to defend the interests of the domestic workforce. 

Thus, the formation and development of the international labor market  a process complex and diverse. It is 
usually preceded by, on the one hand, the gradual formation of regional labor markets, on the other hand  the formation 
of separate specialized global labor market segments, which are the specific types of labor  workers, highly skilled 
informatization of the economy, etc. But most importantly, international market forms and grinds a special type of 
versatile and flexible workforce, the application area which becomes the entire world economy. This work force acts 
like a dual way: as a carrier of universal norms of life and support of national cultures and traditions.If we talk about 
Moldova, and the problem of unemployment can not be solved in isolation from the global labor processes. The entry of 
Moldova into the global market could soften the blows of unemployment in Moldova. In addition, the exchange of 
human resources between Moldova and other countries of the world can be an effective way of lifting the country up to 
the level of the most developed countries of the world. However, joining the global labor market will require 
overcoming some kind of "entry barrier" to make Moldovaworkers competitive in the global labor market. But it will 
have to form a fullfledged labor market within Moldova itself, which will provide the necessary labor mobility. 

The competitiveness of the labor force 
How to account for it is bitter to admit that the process of reproduction of labor resources in our country is 

broken. And this is expressed not only in the widespread fall in fertility, but in very low wages, which does not provide 



V Міжнародна інтернетконференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 
79

an adequate return to work. Perhaps the most difficult of all the crises that hit our economy  professional crisis. You 
can finally borrow money to buy the technology, even to cope with natural disasters. But in order to grow healthy 
literate workers need ageold tradition. Not able to feed, clothe, entertain evolve along with technological backwardness 
led to a drop in performance, the intensity and quality of work. One of the effective ways to "break" may be exported 
our workforce to other countries. 

The main "plus" is that a steady stream of leaving and returning will allow our people to miss, and the most 
active part, through the foreign labor markets. Experience States has long laborexporting shows that a person who 
returned from abroad, usually has different looks at the working conditions, the level of wages, professional 
opportunities for your career. He knows his own worth and looks for satisfying his work. 

Export of labor  the common and widespread phenomenon in the current international practice, one of the most 
effective factors in the formation of the global labor market. Generally, labor migration from the country develops on 
the basis of:intergovernmental agreements;the worker's individual initiative;the recommendations of the mediation of 
commercial firms;illegal channels.However, the process of migration from Moldova developed largely spontaneously, 
to a lesser  organized, and, of course, each of these forms of labor migration predetermine unequal starting 
opportunities for their members, and hence the different social and sociopsychological consequences. Nevertheless, at 
present, labor migration from Moldova is becoming more widespread. Thus, according to Western experts, in the 
coming years from 2 to 5 million. Russian citizens want to go to work abroad. The workers and experts from Moldova 
are now working in France, Germany, Austria, Denmark, Canada and some Latin American countries. In the future, 
Latin America (especially Argentina, Uruguay, Chile) promises to be an important center of Eastern European 
immigration, including  from Moldova. 

Selection of place of work and residence  the right of every human being. However, the reason for leaving in 
many cases is that the countries themselves are not often find its talented professionals of the corresponding application. 
Their knowledge often remainsunclaimed; they are forced to change their country of residence. At the same time, in 
many cases leaving workers abroad is due to purely economic reasons. Economists Calculations show that export labor 
efficiency is 5 times higher than the efficiency of export of goods. In some Arab countries, such as income from labor 
exports constitute 2030% of the total foreign exchange earnings on the national balance of payments. The economic 
benefit is that immigrants send remittances, bring currency, securities, equipment for household and industrial purposes. 
Many countries exporting labor force entered the group of moderately developed countries thanks to the export of the 
labor force (Egypt, Turkey, Pakistan and others.). Moreover, due to the emigration of people the country gets an 
additional benefit, since in this case, to some extent solves the problem of employment, unemployment, implemented 
cost saving on training and retraining of personnel, training of employees.Today, Western countries are the most 
attractive for living and employment for the citizens of Moldova. However, the existing legislation in these countries 
are reluctant to give to all foreigners, including Moldova, the right of residence and work. This right is granted only to 
highly qualified specialists, scientists, artists and individual athletes. Representatives of the professions such as 
programmers, engineers, doctors, workers of culture and art are capable, as a rule, to compete in the global labor 
market. An important role is played here by the absence of a large part of the Moldova workforce training of 
international level, the skills competition, and as it is not sad, are also hampered by the poor state of health. Preference 
is given to those categories of employees who have experience in joint ventures and international organizations, or 
invite residents of border areas that are close in spirit and behavior of the inhabitants of the host country. For example, 
Finland are more willing to work invites residents of the border areas with it  Murmansk, Arkhangelsk regions and 
Karelia. 

Western countries mainly use workers and specialists from Moldova to the semiskilled types of work at 
enterprises with harmful working conditions in the mining and manufacturing industries, as well as in trade, services, as 
nurses, domestic workers and nannies. The demand for unskilled labor in Moldova is stable, but there is a proposal 
often exceeds demand. The majority of traveling abroad to find work have insufficient training and are often unable to 
pass a series of appropriate tests. Currently, Moldova is primarily as providers of cheap labor. Many countries in Asia, 
Latin America, the Middle East and Western Europe are showing interest to builders, loggers, welders, nurses. 
Competition in the global market can withstand only the most qualified of the immigrants from Moldova: talented 
musicians, scientists, athletes, singers. Mass profession is essentially noncompetitive because of their lack of 
preparation. It is not just about special training in accordance with international requirements, but also the formation of 
certain skills and personality traits for success in the competitive global labor market. For many, an obstacle becomes a 
nonpossession of the English language (in India, for example, even Loader must know the English language). All these 
circumstances give rise to a phenomenon known in the theory of imperfect competition as a barrier to entry. Its essence 
lies in the need to produce (not all) feasible costs before joining the real market relations. For Moldova, this entry 
barrier is to conduct a series of preliminary measures of cost nature before you can successfully address the global labor 
market. These activities can be successfully, for example, include the issue of recognition of higher education diplomas. 
It should be noted that in practice the hierarchy of certificates is determined on the basis of the prestige and reputation 
of the institution and depends on how it has proved to graduate. Emigrants from Moldova still has to spend a lot of 
effort to overcome this entry barrier, not to mention other equally difficult barriers. 

To candidates for temporary work, for example, in Germany, in order to improve professional qualifications and 
language skills should meet the following requirements: a complete training or comparable professional skills, work 
experience not less than two years, not younger than 18 and not older than 40 years, health corresponding to known 
medical requirements. It should be sufficient knowledge of the German language. Currently required: civil engineers 
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and construction workers of all disciplines, the employees of hotel and restaurant facilities, nurses, bakers. From time to 
time there is a need to attract a work computer engineers, programmers, electronic engineers, radio engineers. 
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НА СТРАТЕГІЮ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

Чукурна О.П. 
 

Одеський національний політехнічний університет 
  
Проблема ціноутворення в умовах глобалізації знаходиться під впливом дії таких факторів, як залучення 

прямих іноземних інвестиції, рівня впровадження інновацій, трансфертного ціноутворення та участі 
національних підприємств в глобальних ланцюжках створення вартості, що в свою чергу залежить від місця 
країни в міжнародному розподілі праці. Дослідження, проведенні в цьому напрямку на базі підприємств 
машинобудівної галузі дозволяють зробити висновок, що ступінь привабливості акцій підприємств мають 
певний вплив на ціну. Дійсно, ціна акцій безпосередньо впливає на оцінку вартості нематеріальних активів 
підприємства. В сьогоденні, фінансовий менеджмент має безліч методів оцінки вартості нематеріальних 
активів, які мають на меті оцінити вартість будьякого нематеріального активу, бренду, ноухау та ін. Однак, 
при залучені іноземних інвестицій одним з основних індикаторів для інвесторів є привабливість акцій 
підприємства, оскільки цей показник впливає на ступінь окупності вкладених інвестицій.  В той же час на 
окупність вкладених інвестицій безпосередньо впливає ціна на продукцію підприємства, в структурі якій 
нараховується необхідна рентабельність. Саме тому, науковий інтерес представляє дослідження 
безпосереднього взаємозв`язку між обраною стратегією ціноутворення та ціною акцій підприємства, які є 
частиною його нематеріальних активів. Питання ціноутворення на глобальному рівні стикається з проблемою 
оцінки матеріальних та нематеріальних активів та ступенем їх участі в структурі ціни. Особливої актуальності 
цей аспект набуває при трансграничних інвестиціях при передачі нематеріальних активів, як в межах 
транснаціональних корпорацій, так й між різними національними підприємствами. Таким чином, постає 
питання вибору стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості підприємства.     

Актуалізація питання врахування нематеріальної та матеріальної складової в структурі ціни обумовило 
пошук нових підходів до формування концепції ціноутворення. Одним з напрямків реалізації цієї проблеми є 
дослідження оцінки інвестиційної привабливості компаній та вплив її результатів на вибір стратегії 
ціноутворення. Для вирішення цього питання булі використані показники привабливості акцій підприємств 
українського машинобудування для потенційних інвесторів. Оцінка відносної привабливості цін на акції в 
порівнянні з акціями конкурентів дає керівництву компанії уявлення про ступінь легкості залучення додаткових 
інвестицій, а також про привабливість покупки акцій. Якщо ціна акцій невисока в порівнянні з очікуваним 
доходом, то акції такої компанії є привабливими для покупки. Дані для розрахунку та оцінки показників 
привабливості акцій підприємств українського машинобудування були отримані з бухгалтерської документації 
та з інформації про поточні котирування ціни акцій на фондовому ринку з Інформаційного порталу про 
особисті інвестиції та фінанси [6]. (табл. 1.).  

Основними показниками оцінки інвестиційної привабливості акцій є наступні: коефіцієнт Р/Еratio, який 
розраховується діленням поточної ціни акції на розмір прибутку компанії в розрахунку на одну акцію; показник 
PEG, який представляє собою відношення коефіцієнта Р/Еratio  до темпів зростання прибутку компанії; 
коефіцієнт PSR, що розраховується відношенням поточної ціни акцій до валового доходу компанії за рік у 
розрахунку на одну акцію. Показник прибутковості акцій (price /earnings ratio – Р/Е ratio) є найбільш 
популярним при аналізі інвестиційної привабливості та відображає взаємозв'язок між ціною акції та доходом 
компанії. Цей показник дозволяє оцінити ступінь привабливості вартості акцій для інвесторів. Даний показник 
відображає ціну, яку повинен заплатити інвестор за кожен долар доходу компанії. В альтернативному варіанті 
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він може бути виражений в часі, який потрібен інвестору для повернення початкових інвестицій в компанію, за 
умови якщо компанія отримує дохід, аналогічний доходу за попередній рік. Таким чином, високий показник 
прибутковості акцій говорить про те, що інвестор платить більше за кожну одиницю чистого прибутку або 
повинен довше чекати повернення своїх вкладень, тому такі акції дорожчі, ніж у аналогічної компанії з більш 
низьким показником прибутковості. 

Таблиця 1 
Результати розрахунків основних показників привабливості акцій підприємств українського 

машинобудування  за 2014р. 

Показники за 2014 рік 
ПАТ 

"Азовзагаль 
маш" 

ПАТ 
"Дніпро

вагонмаш" 

ПАТ 
"Крюківський 

вагонобудівель 
ний завод" 

ПАТ 
"Стахановський 
вагонобудівельн

ий завод" 

Номінальна вартість 1 акції (грн.) 0,25 0,5 0,75 0,3 
Ринкова (котирувальна) вартість за 
індексом ПФТС (грн.)  0,65 1 8,68 0,09 

Чистий прибуток на 1 акцію (грн.) 0,0052 0,3 3,03 1,63 

Загальна кількість акцій (од.) 46504000 16635800 114679552 226384017 
Показник Р/Еratio (за номінальною 
вартістю) 48,07 1,7 0,25 0,19 
Показник Р/Еratio (за реальною 
вартістю) 125 3,33 2,86 0,055 
Показник PEG (відношення коефіцієнта 
Р/Еratio  до темпів зростання прибутку 
компанії) 79,4 0 2,84 0 
Коефіцієнт PSR (відношення поточної 
ціни акцій до валового доходу компанії 
за рік у розрахунку на одну акцію) 1596,5 749,2 6309,1 271,3 

Зміна чистого прибутку компанії, % 157,45% 0% 100,76% 0% 
Валовий дохід компанії за рік в 
розрахунку на 1 акцію 0,0005 0,0013 0,0014 0,00033 

Валовий дохід компанії за рік (грн.) 18934 22205 157775 75110 
 
Аналізуючи проведені розрахунки коефіцієнту Р/Еratio для підприємств українського 

машинобудування, отримаємо наступні результати. Поточні ринкові ціни акцій у всіх виробників вагонів є 
різними. Найбільш високий показник ринкової вартості акцій за індексом ПФТС спостерігається у ПАТ 
«Крюківський вагонобудівельний завод» (8,68 грн.), при цьому коефіцієнт Р/Еratio склав 2,86, що означає, що 
інвестори сплачують 2,9 грн. за кожну гривню прибутку підприємства. У ПАТ «Азовзагальмаш» показник 
ринкової вартості акцій складає 0,65 при коефіцієнті Р/Еratio, який дорівнює 125. Таким чином, інвестори ПАТ 
«Азовзагальмаш» повинні сплачувати 125 грн. за кожну гривню прибутку, який отримує підприємство. 
Загалом, серед підприємстввагонобудівників, цей показник є найбільш високим саме у ПАТ «Азовзагальмаш». 
ПАТ «Дніпровагонмаш» має ринкову вартість акцій в розмірі 1 грн., а показник Р/Еratio складає (3,3). 
Негативний показник коефіцієнту Р/Еratio має також ПАТ "Стахановський вагонобудівельний завод" (0,05).  
Негативні значення цього коефіцієнту пов`язані з негативними значеннями чистого прибутку на 1 акцію, що 
робить неможливим отримати адекватну інтерпретацію результатів. Вважається, що коефіцієнт Р/Еratio 
компанії, акції якої інвестор має намір придбати, повинен бути менше середнього показника Р/Еratio по галузі. 
Слід зазначити, що галузеві показники Р/Еratio дуже відрізняються за своїми значеннями. Так, для галузей 
традиційної економіки середнє значення коефіцієнта Р/Еratio відповідає 1520. Для високо технологічних 
галузей середнє значення показника Р/Еratio істотно вище, тому що інвестори готові сьогодні переплатити за 
прибуток компанії, якщо вони будуть впевнені в тому, що за цей же відрізок часу прибутки цих компаній 
будуть зростати зі значно більшою швидкістю, ніж прибуток компаній традиційної економіки. 

Наступний показник, який відображає привабливість інвестицій, це показник PEG (Р/Е ratio growth), який 
показує зростання коефіцієнта Р/Еratio. PEG розраховується шляхом ділення коефіцієнта Р/Еratio на темп 
зростання прибутку компанії. Вважається, що значення PEG, вище за 1, свідчить про те, що інвестори 
переплачують за акції даної компанії, тому що її справжній коефіцієнт Р/Еratio не виправданий очікуваними 
темпами зростання прибутку. Тому інвестори віддають перевагу акціям зі значенням PEG нижче 1. Необхідно 
також відзначити, що PEG конкретної акції так само, як і коефіцієнт Р/Е, варто розглядати із середнім 
значенням PEG для галузі, до якої відноситься компанія, яка аналізується. Аналіз розрахунку даного показника 
для підприємств галузі вагонобудування показує, що найбільш високий показник PEG має ПАТ 
«Азовзагальмаш» (79,4). У ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод» показник PEG дорівнює (2,84). Для 
цих двох компаній цей показник є дуже привабливим, але інші виробники галузі вагонобудування мають 
нульові значення цього показника внаслідок негативного значення показника чистого прибутку в 2014 році. 
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Наступним за значущістю показником оцінки інвестиційної привабливості акцій є коефіцієнт PSR 
(price/sales ratio). PSR розглядається як відношення поточної ціни акцій до обсягу продажів компанії за рік в 
розрахунку на одну акцію. Цей показник особливо корисний в тому випадку, коли аналізована компанія ще 
молода і не вийшла на рівень прибутковості. В ідеальному випадку PSR повинен бути менше 1. В такому 
випадку це буде означати, що за кожний долар продажу компанії інвестор сплачуєте ціну меншу, ніж 1 долар. 
Але значення PSR, менше 1, — рідкісне явище для перспективних компаній, які мають тенденцію щодо 
зростання, тому вважається, що значення PSR на рівні 2 і нижче цілком прийнятне при пошуку недооцінених 
акцій. В нашому випадку, ПАТ «Азовзагальмаш» має показник PSR на рівні 1596,5; ПАТ «Дніпровагонмаш» 
має показник PSR, який дорівнює 749,2;  ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод» має показник PSR на 
рівні 6309,1; ПАТ "Стахановський вагонобудівельний завод" має показник PSR на рівні 271,3.  Виходячи з 
розрахунків показника PSR, жодне з підприємств не має достатнього значення цього показника. Розрахований 
показник PSR у всіх підприємств, які аналізувалися є значно більшим ніж рекомендовані значення, тому можна 
стверджувати, що ця галузь машинобудування є непривабливою для інвесторів. Розрахунок показників 
інвестиційної привабливості акцій підприємства надає можливість інвестору обрати акції відповідно зі своїми 
інвестиційними цілями, які за змістом можна згрупувати до трьох основних: збереження капіталу; накопичення 
капіталу; одержання поточного прибутку. З метою досягнення цих цілей інвестори використовують наступні 
основні стратегії, які частково або повністю пов`язані з ціноутворенням: стратегія довгострокового володіння; 
стратегія отримання високих прибутків на інвестований капітал; стратегія довгостроковою зростання 
інвестицій; агресивне керування портфелем акцій; стратегія спекуляції. 
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В современных условиях выхода экономики Украины из кризисного состояния инвестиции являются 

наиболее эффективным рычагом этого явления и создание инвестиционной привлекательности отраслей 
становится одной из главных задач. Однако в настоящее время нет четко обоснованных рекомендаций по 
формированию систем привлечения иностранных инвестиций, что не отвечает задачам современной экономики 
и требует соответствующих исследований в этом направлении. 

Следует понимать, что предприятиями с иностранными инвестициями считаются такие, в уставном 
фонде которых иностранные инвестиции составляют не менее 10%. Имущество, ввозимое в Украину как взнос 
иностранного инвестора в уставной фонд отечественного предприятия освобождается от обложения пошлиной.  

Мировая практика свидетельствует, что иностранные инвестиции содействуют процессу модернизации 
стран с переходной экономикой и их включению в общемировую экономическую систему. 

Можно выделить основные положительные аспекты привлечения иностранных инвестиций: 
 стабилизация хозяйственного и финансового положения; 
 активизация предпринимательской деятельности; 
 модернизация, следствием которой является увеличение и расширение экспорта, формирование 

конкурентной среды, позитивное влияние на платежный баланс. 
Также стоит указать на то, что эффективность иностранных инвестиций характеризуется прежде всего 

размером дивидендов или прибылью вложенных финансовых средств и сроком окупаемости последних. В 
Украине, например, упомянутые показатели реально имеют высокие значения и этим самым подтверждают 
эффективность иностранных инвестиций. 

Нынешнее положение экономики Украины приводит к поиску различных источников инвестирования 
внутренних процессов и создания рыночной инфраструктуры. Необходимость иностранных инвестиций в 
экономику Украины обусловлена рядом причин: 

 необходимость пополнения ограниченных внутренних накоплений капитала и обеспечения их 
финансирования; 

 роль иностранных инвестиций в обеспечении ноухау; 
 роль иностранных инвестиций в доступе к внешним рынкам. 
Стоит обратить внимание на то, что Украина как потенциальный объект инвестирования вызывает живой 

интерес у зарубежных инвесторов, представляя собой рынок около 50 миллионов потребителей и занимая 
стратегически и географически выгодное положение в Европе. Украина также имеет самые плодородные земли, 
что в комбинации с инвестициями и повышением уровня технологии может дать поразительные результаты. 

http://investfunds.ua/markets/stocks/
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По статистическим данным объем прямых иностранных инвестиций в Украину в виде акционерного 
капитала на 1 октября 2015 года составил 43,95 миллиарда долларов США. Доля инвестиций из России в 
третьем квартале 2015 года выросла с 6,3% до 6,7%, из Нидерландов – с 11,9% до 13%, из Австрии – с 5,5% до 
6%, тогда как сократилась доля инвестиций из Кипра с 28,6% до 27,7%, и из Германии – с 12,8% до 12,4%. 

Однако сегодня все же действует ряд факторов  политического и экономического характера, которые 
сдерживают процесс привлечения иностранного капитала в Украину. К ним относятся: 

  политическая и экономическая нестабильность; 
  низкие темпы проведения  приватизации; 
  полукриминальный характер многих предприятий; 
  острый кризис покупательской способности населения, сопровождающийся низким уровнем 

заработной платы. 
Размещение прямых иностранных инвестиций в Украине характеризуется наличием значительного 

потенциала для иностранных инвесторов, однако существует ряд проблем, сдерживающих приток иностранных 
инвестиций: 

 инфляция; 
 нестабильность курса гривны по отношению к иностранным валютам; 
 несовершенство нормативноправовой базы; 
 высокий уровень налогообложения и внешнеторговых пошлин и др. 
Таким образом, Украина нуждается в улучшении инвестиционной деятельности и политики по 

привлечению иностранных инвестиций. Система мер должна быть стабильной, необходимо применять 
дифференцированный подход, приоритетность отраслей и сфер экономики и динамику их развития, что даст 
определенный импульс для улучшения инвестиционной деятельности в современной экономике Украины.  

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ЛОГІСТИКОЮ 
 

Хаіт Р.Ф. 
 

Одеський національний політехнічний університет 
  

Актуальність проблеми.  Проблема полягає в тому, що не на всіх підприємствах в Україні налагоджена система 
управління збутовою логістикою, тому треба повинні будти розроблені напрямки удосконалення управлінням. 

Аналіз останніх дослідженьі публікацій. Збутову політику фірми  виробника продукції слід розглядати, як 
цілеспрямовану діяльність, принципи і методи, здійснення якої покликані організувати рух потоку товарів до 
кінцевого споживача.  

Теоретичні концепції цієї теми були розглянуті такими вченими як: Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., 
Гончарові Н.П., Старостіна А.О., Оніщенко В.П., Кардаш В.Я., Крамаренко В.І., Холода Б.І., Подсолонко В.А.  

Мета роботи. Головною метою данної статті є комплексне дослідження сутності  збутової логістики 
підприємства, виявлення проблем управління збутової логістики та розробка напрямків удосконалення. 

Для досягнення поставленої мети статті необхідно відповісти на такі запитання: 
– Що таке “збутова логітика ”? 
– Які існують проблеми управління збутовою логістикою? 
– Які основні напрямки удосконалення управління збутовою лоігстикою в Україні? 
Основний матеріал. При використанні поняття “логістика збуту” розуміють функціювання у сфері 

переміщення готової продукції, інколи включаючи логістику посередництва та торговлі (продажу), оскільки 
продукція, особливо товари споживання на шляху виробника до безпосереднього споживача[2].  

Характеристика збутової політики базується на дослідженні зовнішнього середовища підприємства та 
вивченні його можливостей, які повинні бути направлені на:  

– Розкриття потенціалу організації відповідно до ситуації на ринку;  
– Виявлення сильних сторін діяльності підприємства і недоліків, які мали місце;  
– Визначення наскільки діяльність підприємства відповідала умовам  ринку;  
– Виявлення необхідних технічних і технологічних змін.  
Мова йде про порівняльний аналіз можливостей підприємства і вимог ринку. Чільне місце при аналізі всіх сфер 

діяльності підприємства, (виробництво, організаційна структура, маркетингова діяльність, фінансові можливості) для 
удосконалення збутової політики має займати аналіз такої сфери як розподіл і збут – це можливості транспортування і 
оцінка витрат, пов’язаних з ним; товарні запаси, їх рівень і ємність складів; можливості доставки, упаковки і 
розфасовки продукту; канали збуту. 

Тому нами досліджено особливості збутової діяльності  підприємств, які формують проблеми управління 
збутовою діяльністю як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.  

Розглянемо проблеми внутрішнього характеру: 
– Низька ефективність організації системи збуту; 
– Відсутність стратегічного підходу до збутової діяльності підприємства; 
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– Недостатнє знання поточного й перспективного стану ринку; 
– Недостатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами, зокрема, брак оборотних коштів; 
– Непідготовленість підприємства до змін попиту; 
– Недостатнє інформаційне забезпечення в організаційній структурі підприємства (відділи маркетингу, 

зовнішньоекономічної діяльності, юридичний, збуту). 
До проблем зовнішнього характеру можно віднести: 
– Територіальне розміщення бізнеспартнерів; 
– Галузеві особливості; 
– Характер попиту на продукцію; 
– Розрив сформованих господарських зв’ язків внаслідок політичної нестабільності; 
– Нестабільний курс національної валюти, що призводить до збільшення валютних ризиків; 
– Активна діяльність конкурентів на ринку; 
– Зміни в законодавстві України стосовно податкової політики держави, напрямків зовнішньоекономічного 

співробітництва тощо[1]. 
Планування збутової діяльності є одним з найважливіших пріоритетів в галузі стратегічного 
планування розвитку підприємства, оскільки результати ефективної організації збутової діяльності 

чинять прямий вплив на результати господарської діяльності підприємства в цілому. 
Багато маркетологів світу, зокрема японські, підкреслюють першість організації збутової діяльності у загальній 

системі маркетингу, вважаючи систему товароруху серцевиною усіх маркетингових зусиль з підвищення 
конкурентної позиції товару та підприємства на ринку[3]. 

Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управлінням збутової логістики підприємства: 
– Розробка та впровадження стратегії розподілу  передбачає вибір типу каналу розподілу (маркетингової 

збутової системи), визначення ступеня інтенсивності розподілу та структури каналу розподілу; 
–  Вибір стратегії просування продукції через канал розподілу; 
–  Забезпечення процесів маркетинглогістики  охоплює реалізацію політики щодо оброблення замовлень, 

складування та формування товарних запасів, транспортування продукції тощо. 
Висновки по даному дослідженню. Таким чином, нами встановлено, що збутова діяльність  підприємств займає 

провідне місце в системі управління, зокрема має мету, підпорядковану управлінню стратегічним розвитком 
підприємства, спрямовану на формування системи забезпечення, врахування галузевих особливостей, проблем 
внутрішнього та зовнішнього характеру. Використання науково обґрунтованих підходів до управління збутовою 
діяльністю промислових підприємств дозволить керівникам приймати ефективні дієві рішення.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ВИНОДЕЛИЯ 
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 Проблема повышения качества продукции актуальна для любого предприятия, особенно на 

современном этапе, когда в повышении эффективности все большее значение играет фактор «качество 
продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность. 

 Научный интерес к проблеме качества заставляет обратиться к анализу накопленного теоретического 
материала. Большой вклад в разработку применяемых сегодня в мире систем управления качеством внесли 
такие ученые, как Б. Бергман, С. Дэвис, А.М. Длин, Козак, Дж. Эванс, Л. Ноулер, Т.В. Маматова, Фейгенбаум 
А., Дж. Харрингтон, М. Чумаченко и др.  

Понятие качества продукции с позиций его соответствия требованиям потребителя сложилось именно в 
условиях рыночной экономики. Идея такого подхода к определению качества продукции принадлежит 
голландскому ученому Дж. Ван Этингеру. В современной теории можно выделить три уровня качества на 
предприятии: 

1) организационный уровень, на котором качество связано со степенью удовлетворения внешних 
потребностей потребителей продукции; 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/02.pdf
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2) процессный уровень, то есть уровень функциональных подразделений предприятия, на котором 
качество определяется технологиями, сырьем, квалификацией работников и уровнем выполнения основных 
процессов и функций; 

3) уровень исполнителя, на котором качество определяется точностью, завершенностью, 
своевременностью, новизной и стоимостью продукции [1]. 

Ведущие специалисты в области качества давно установили, что качество продукции на 95% зависит от 
качества организации процессов деятельности, и только на 5% зависит от других причин [3]. Поэтому 
большинство ведущих компаний в мире концентрируют свои усилия на повышении качества продукции через 
качественную организацию процессов деятельности, а системы управления таких компаний называются 
системой управления качеством. 

Главными задачами управления качеством на винодельческих предприятиях Украины являются 
контроль за состоянием и качественным составом сырьевой базы виноделия, соблюдением технологических 
правил переработки винограда, обработки виноматериалов с целью предотвращения фальсификации вин, 
вермутов, коньяков Украины и бренди. 

Контроль качества продукции и процессов, а также меры по управлению качеством являются 
важнейшими компонентами общей стратегии управления фирмой, им уделяется достаточное внимание всем 
персоналом. Основными центрами управления качеством являются лаборатории управления качеством, 
контрольнопроизводственные лаборатории, а также контроллеры в цехах и на участках. 

Контроль качества в процессе изготовления продукции осуществляют отдел технического контроля 
(ОТК), а также исполнители и руководители производственных подразделений. Основная задача ОТК
предотвратить выпуск продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических условий, 
проектноконструкторской и технологической документации, условиям поставки и договоров, либо не 
комплектной продукции, для чего необходимо укрепитьпроизводственную дисциплину и повысить 
ответственность всех звеньев производства за качество продукции. 

Контроль качества продукции разделяют на три вида: входной, межоперационный и выходной 
(приемный). 

Входной контроль  проверка качества сырья и вспомогательных материалов, поступающих в 
производство. Постоянный анализ качества поставляемых сырья и материалов позволяет влиять на 
производство предприятийпоставщиков, добиваясь повышения качества. 

Все сырье и вспомогательные материалы, поступающие на предприятие, подвергаются входному 
контролю. 

Входной контроль вспомогательных материалов предусматривает проверку каждой партии по 
следующим направлениям: 

• наличие документов, удостоверяющих качество; 
• состояние упаковки; 
• маркировки; 
• проведение контроля соответствия техническим требованиям. 
Межоперационный контроль охватывает весь технологический процесс. Это контроль иногда называют 

технологическим или текущим. Цель межоперационного контроля  проверка соблюдения технологических 
режимов, правил хранения и упаковки продукции между операциями. 

Выходной (приемный) контроль  контроль качества готовой продукции. Цель выходного контроля  
установление соответствия качества готовых изделий требованиям стандартов или технических условий, 
выявления возможных дефектов. Если все условия выполнены, поставка продукции разрешается. 

Перед проведением испытаний предполагается кондиционирования образцов при установленной 
температуре и относительной влажности воздуха в течение определенного времени. Партию принимают, если 
количество дефектных единиц вспомогательных материалов меньше или равно приемочному числу, 
указанному в соответствующей нормативной документации. 

Применение всех указанных видов технического контроля как внутреннего, так и внешнего, должно 
значительно повысить качество выпускаемой продукции украинскими винодельческими предприятиями. 
Внешний контроль за качеством украинских вин согласно Закону Украины «О винограде и виноградном 
вине»[2] должен осуществляться Государственной инспекцией по виноделию и виноградарству, которая 
функционирует при специально уполномоченном центральном органе исполнительной власти по вопросам 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Впрочем, как и любой другой государственный 
контролирующий орган, она имеет определенные недостатки в работе, что вместе с несовершенством 
существующих в стране соответствующих государственных стандартов и слабостью системы внутреннего 
контроля качества, не позволяет обеспечить европейское качество винодельческой продукции украинских 
производителей. 

Для достижения высоких стандартов качества на украинских винодельческих предприятиях необходимо 
также обеспечивать соблюдение международных стандартов, в частности, серии ISO 9000, которые ускоряют 
создание систем управления качеством, содержащих организационную структуру, методики, процессы и 
ресурсы, необходимые для осуществления общего управления качеством. 
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Кроме того, качество отечественных вин может быть не всегда такой, какой она могла бы быть изза 
неправильного разграничения типов вин. Возможности, которые в этом отношении предоставляет энология, 
используются еще далеко не полностью. 

Как показывает опыт производителей вина из развитых стран  главным маркетинговым инструментом 
на рынке вина является качество продукции, распространение информации о качестве продукции и гарантии 
контроля качества. 

На украинском рынке вместе с развитием культуры потребления вина все большая часть потребителей 
делает свой выбор в пользу вина, качество которого гарантировано информацией о производителе, месте 
происхождения виноматериалов. 

Учитывая, что под географическим обозначением понимают обозначение территории, на которой 
производятся вина с особыми качественными характеристиками, а название этой территории используется для 
обозначения качества вина, этот инструмент защиты прав интеллектуальной собственности может более 
эффективно способствовать как продвижению украинского вина на глобальном уровне, так и сохранению 
имеющихся рынков сбыта. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1) главными задачами управления качеством на винодельческих предприятиях Украины являются 

контроль за состоянием и качественным составом сырьевой базы виноделия, соблюдением технологических 
правил переработки винограда, обработки виноматериалов с целью предотвращения фальсификации вин, 
вермутов, коньяков Украины и бренди; 

2) для успеха на внешних рынках украинским производителям вина необходимо повышать качество 
своей продукции, усиливать технический контроль, создавать системы управления качеством и соблюдать 
международные стандарты качества; 

3) выделены виды технического контроля качества продукции винодельческой отрасли как внутреннего, 
так и внешнего, в комплексе они должны значительно повысить качество выпускаемой продукции украинскими 
винодельческими предприятиями. 
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Актуальность. Нестабильность политикоэкономических отношений происходящие в современных 

условиях, требования скорейшего экономического развития предприятий за счет поиска новых рынков сбыта, 
что в первую очередь может быть обеспечено предоставлением на эти рынки  конкурентоспособной продукции, 
требует от предприятий инвестиционной активности, и в большинстве случае в разработке инвестиционных 
проектов связанных с модернизацией производств. Инвестиционная активность  зависит от наличия 
собственных средств и обеспечения возможности получения кредитных ресурсов  (наличие определенных 
собственных средств влияет на привлекательность предприятия по размещению инвестиций со стороны банков 
и других инвесторов), так необходимых для проведения модернизации, реконструкции, технического 
перевооружения в соответствии с новейшими разработками для обеспечения повышения 
конкурентоспособности продукции. Именно самофинансирование может обеспечить модернизацию 
производств, а на его основе повышение уровня выпускаемой продукции до европейских стандартов и   
финансовую независимость в перспективе. Источниками собственных средств является не распределяемая 
прибыль,  остающаяся в распоряжении предприятия, и амортизационные отчисления. Поэтому так важен 
процесс формирования амортизационной политики на предприятиях – для приведения и поддержания 
технологических процессов и оборудования  в соответствии с современным уровнем развитии техники и 
технологии. 

Постановка проблемы. Формированию амортизационной политике посвящено ряд работ таких 
отечественных и зарубежных ученых  как:  Батищева Ф., Бондаренко И, Велш Гден А., Головы С.,  Губачева О. 
Иванова Ю., Орлова П., Орлова С., Чумаченко Н., Шорт Даниэл Г. и других.  Несмотря на определенное 
исчерпание проблем возникавших при формировании амортизационной политики на уровне отечественного  
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предприятия и регулирования ее со стороны государства в части налогообложения, остаются определенные 
аспекты для каждого отдельно взятого предприятия, такие как: 

 установление полезного срока использования; 
 выбор метода расчета амортизации . 
Результаты исследований. Законодательной базой  Украины предусмотрено пять методов расчета 

амортизационных отчислений. Проведенные расчеты позволили установить рейтинг методов расчета 
амортизационных отчислений, в зависимости от темпа возмещения стоимости основных средств, в такой 
последовательности: 

 ускоренный уменьшения остаточной стоимости; 
 уменьшение остаточной стоимости; 
 кумулятивный; 
 прямолинейный; 
 производственный.  
На  выбор метода расчета амортизации основных средств   влияет формирование сумм  

самофинансирования (амортизация и чистая прибыль, образуемая за счет уменьшения налога на прибыль). С 
учетом этого фактора в ходе исследования выявлено, что период восстановления инвестированных денежных 
средств в основное средство составляет при: 

 прямолинейном методе   –  4.3 года; 
 методе уменьшения остаточной стоимости – 3.2 года; 
 ускоренном уменьшении остаточной стоимости – 3 года; 
 кумулятивном методе – 3.5 года.  
Оценка денежных потоков позволила выявить влияние инфляционных процессов на возможности 

осуществлять техническое развитие предприятий за счет амортизационных отчислений и денежных средств, 
образуемых за счет уменьшения налога на прибыль. 

В практике зарубежных стран процентные ставки по кредитам достаточно низкие (37%), тогда как в 
Украине, в результате влияния различных факторов, эти ставки достаточно высокие, что сказывается на 
инвестиционных возможностях предприятий и, как следствие, не соответствие их техникотехнологического 
уровня современному научнотехническому прогрессу, что не позволяет выпускать качественную, 
конкурентоспособную продукцию. Также при формировании (оптимизации) амортизационной политики 
предприятия важной проблемой являются исследования в области капитализации начисленных 
амортизационных отчислений с учетом денежных средств, образуемых за счет уменьшения налога на прибыль. 

Выводы. В основу формирования амортизационной политики предприятия, понашему мнению, должны 
быть положены: 

 установка полезного срока использования конкретного объекта основных средств; 
 выбор метода расчета амортизации с учетом интенсивности использования и получения экономических 

выгод предприятием от конкретного объекта основных средств; 
 формирование условий и порядок переоценки основных средств; 
 возможность оптимизации процесса капитализации амортизации – как источника воспроизводства 

основных средств; 
 условия капитализации и использования накоплений за счет амортизации. 
Установление полезного срока использования конкретного объекта основных средств и выбор метода 

расчета амортизации должно осуществляться с учетом факторов, влияющих на:  интенсивность использования 
основного средств; получение экономических выгод предприятием от конкретного объекта основных средств. 

Полученные результаты исследований могут быть использованы при формировании амортизационной 
политики предприятия.  
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Водні ресурси (ВР) є одним із стратегічних чинників, що забезпечують економічний розвиток соціально 

– економічних систем. Однак за останні півстоліття поновлюваний запас прісної води на душу населення 
зменшився майже на 60% за сталоїтенденції з більшення обсягів водовикористання. За прогнозними оцінками, 
у найближчі 25 років обсяги споживання води зростуть ще на 50%. Стурбованість станом навколишнього 
середовища, зокрема необхідністю подальших зусиль із забезпечення екологічної стійкості екосистем, 
задекларована у підсумковому документі "Сам – міту тисячоліття" (Йоганнесбург, 2002 р.) "Декларації 
тисячоліття" [1]. 

Питанням управління ВР та дослідженню проблематики у сфері водокористування присвячені праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених: Н.С. Бистрицької, С.М. Бобильова, О.О. Голуба, І.Л. Головинського, В.А. 
Голяна, К.Г. Гофмана, Є.Г. Григор'єва, В.І.Данілова – Данільяна, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова, І.С. 
Зекцера, Ю. Одума, В.А. Сташука, Є.П. Ушакова, М.А. Хвесика, В.Я. Шевчука, Б.М. Штульберга, А.В. Яцика 
та ін. Проте, як свідчить практика, існуючі підходи до вирішення проблем водокористування потребують 
додаткового аналізу та вдосконалення з метою формування економіко – організаційних засад раціонального 
водокористування в умовах трансформаційних перетворень національної економіки.[2] 

Важливою складовою інвестиційного забезпечення сфери водокористування є фінансування робіт з 
модернізації гідротехнічних споруд, що обслуговують меліоровані території. На території якої знаходиться 
значна площа осушених земель, це є чине основною складовою інвестиційного процесу у водогосподарському 
комплексі. Внаслідок реструктуризації колись потужного водогосподарсько–меліоративного комплексу частина 
меліоративних фондів залишилася на базі управлінь водного господарства, частина внутрішньогосподарських 
меліоративних мереж з об’єктами інженерної інфраструктури перейшла у власність сільгоспвиробників 
(правонаступників колективних сільськогосподарських підприємств) [3]. У підсумку держава в особі 
водогосподарських організацій, які функціонують на основі бюджетного фінансування, так і не спромоглася 
забезпечити хоча б критично необхідного рівня модернізації міжгосподарських гідротехнічних споруд. Це 
дозволило б повернути значн і площі сільськогосподарських угідь в зоні осушення у продуктивний оборот, з 
якого вони були виведені у 90х роках минулого століть внаслідок демонтажу меліоративних систем. 
Пріоритетними напрямами нарощення обсягів інвестиційного забезпечення сфери водокористування в областях 
мають стати:    

 збільшенняо бсягів бюджетного фінансування потреб водогосподарських організацій;  
 створення обслуговуючих кооперативів на базі особистих селянських господарств з метою 

модернізації й подальшого використання міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні 
осушувальних меліорацій;    

 створення інститутів державно–приватного партнерства на базі підприємств комунального 
водопостачання і приватних підприємницьких структур; 

 створення спеціальних фондів для компенсації частини витрат суб’єктам господарювання за 
впровадження систем оборотно говодопостачання та маловоднихтехнологій;    

 реалізація спільних проектів екологічної реабілітації басейнів транскордонних водотоків.[4] 
Проблеми нарощення інвестиційного потенціалу у сфері комунального водокористування полягають у 

наступному:  
 тарифи на послуги водопостачання не покривають затрат і не містять інвестиційної складової, що 

звужує можливості водогосподарських підприємств фінансувати проекти реконструкції та модернізації 
водопровідноканалізаційного господарства за рахунок власних коштів;  

 водогосподарські організації не мають змоги отримувати кредитні ресурси на прийнятних умовах через 
недосконалість інституціонального забезпечення використання комунального майна як застави;  

 фінансування з державного та місцевого бюджетів проектів реконструкції, модернізації і технічного 
переоснащення інфраструктури 29 водопостачання та водовідведення є мізерним, що не дає можливості 
перекладати та вводити в експлуатацію значну кількість колекторів і водогонів;  

 незадовільне фінансування облаштування громадських криниць, які перебувають на балансі сільських і 
селищних громад, особливо у віддалених від районних центрів сільських населених пунктах, поодинокі 
випадки фінансування регіональних програм їх модернізації та реінжинірингу;  

 недостатні масштаби отримання грошових грантів на реконструкцію водопровідноканалізаційного 
господарства та систем очищення питної води внаслідок небажання відповідних комунальних служб активно 
працювати на ринку грантових ресурсів і позикового капіталу.[5] 

Інноваційне оновлення матеріально–технічної бази водопостачання, насамперед у сфері комунального 
господарства, потребує  значних обсягів інвестицій, профінансувати які самостійно муніципальна влада не в 
змозі. Екологічні інвестиції, маючи глобальний характер і глобальні наслідки, здійснюються у специфічних 
формах – міждержавнихугод та угод між приватними фірмами. Найбільш прогресивними на сьогодні можуть 
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бути угоди, що реалізовуватимуться через механізми партнерських відносин між суб’єктами публічного й 
приватного права, які формуються на засадах так званого державно – приватного партнерства [6]. 
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Економічна криза в нашій країні супроводжується скороченням інвестиційної активності. Зменшення 

капіталовкладень відбувається вищими темпами, ніж спад виробництва. Більшу частину інвестиційних ресурсів 
нашої країни становлять власні кошти підприємств — 75,2% їх загального обсягу, 24,8% здійснюється за 
рахунок централізованих капіталовкладень.Слід зазначити, що рівень інвестиційної активності у державі 
визначається багатьма чинниками: соціальноекономічним станом держави, прибутковістю підприємств, 
можливостями бюджетної системи, рівнем розвитку фінансовокредитної системи, доходами населення, 
розвитком ринку цінних паперів. 

Інвестиціями називають вкладення грошових коштів у відтворення капіталу (його підтримка та 
збільшення). Інвестиції реалізуються шляхом прямих витрат коштів, кредитування, купівлі цінних 
паперів.Розрізняють валові та чисті інвестиції. Вилові інвестиції – це загальний обсяг інвестування в певному 
періоді, що спрямоване на нове будівництво, придбання засобів виробництва та приріст товарноматеріальних 
засобів. Чисті інвестиції  це сума валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань у 
певномуперіоді.Динамікачистихінвестиційхарактеризуєекономічнийрозвитокпідприємства, галузі, держави. 
Якщо сума чистих інвестицій від'ємна, тобто обсяг валових інвестицій менший від суми амортизаційних 
відрахувань, це свідчить про зменшення обсягу випуску продукції. Якщо ж сума валових інвестицій дорівнює 
нулю, це означає відсутність економічного зростання, а якщо ця сума перевищує суму амортизаційних 
відрахувань, це свідчить про розвиток економіки. 

Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності класифікуються за певними ознаками: 
1. За об'єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні та фінансові. Під реальними 

інвестиціями розуміють вкладання коштів (майна) у реальні активи  матеріальні та нематеріальні (іноді 
інвестиції в нематеріальні активи, щопов'язані з науковотехнічним прогресом, характеризують як інноваційні). 
Фінансові інвестиції – це вкладання коштів у фінансові інструменти (активи), 
середякихпревалюютьцінніпапери. 

2. За характером участі в інвестуванні розрізняють інвестиції прямі та непрямі. Пряме інвестування 
здійснюють інвестори, які безпосередньо беруть участь у виборі об'єктів інвестування та вкладанні в них 
коштів (майна, активів). Як правило, інвестори добре обізнані з об'єктом інвестування й володіють механізмами 
інвестування. Непрямі інвестиції здійснюють інвестиційні чи фінансові посередники. Через те, що не всі 
інвестори мають необхідну кваліфікацію для ефективного добору об'єктів інвестування та управління 
інвестиціями, певна їх частина купує цінні папери, які випускаються інвестиційними та фінансовими 
посередниками. Зібрані кошти посередники вкладають у найефективніші, на їх погляд, об'єкти інвестування, 
керують ними, а потім розподіляють одержаний прибуток між своїми клієнтамиінвесторами. 

http://www.agrosvit.info/pdf/10_2009/2.pdf
http://ecos.kiev.ua/share/upload/files/thesises/androschuk/thesis_androschuk.pdf
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3. За періодом інвестування інвестиції розподіляються на коротко  та довгострокові. Короткострокові 
інвестиції здійснюються на період до одного року. До них належать короткострокові депозитні внески, 
придбання короткострокових ощадних сертифікатів тощо. Довгострокові інвестиції здійснюються на період 
понад рік. Великі інвестиційні компанії розподіляють їх на чотири види з періодом інвестування: а) до 
двохроків; б) віддвох до трьохроків; в) відтрьох до п'ятироків; г) понадп'ятьроків. 

4. За формами власності інвесторів розрізняють приватні, державні, іноземні та спільні інвестиції: 
приватні інвестиції характеризують вкладення коштів фізичних і юридичних (недержавних форм власності) 
осіб; державні інвестиції  вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету 
різних рівнів і державних позабюджетних фондів; іноземні інвестиції — вкладення, які здійснюються 
іноземними громадянами, юридичними особами і державами; спільні інвестиції — це вкладення, що 
здійснюються суб'єктами даної країни й іноземних держав. 

5. За регіональною ознакою розрізняють інвестиції в цій державі та поза її межами. Внутрішні інвестиції 
здійснюються в об'єкти інвестування в межах цієї держави, а іноземні  поза її межами. До других належить 
також придбання різних фінансових інструментів інших держав – акцій закордонних компаній, облігацій інших 
держав тощо. 

Інвестиційний менеджмент – це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб'єкта 
підприємництва. Основна мета інвестиційного менеджменту – забезпечити найефективнішу реалізацію 
інвестиційної стратегії суб'єктів підприємницької діяльності. Для цього необхідно розв'язати такі основні 
завдання: 

1) забезпечити високий темп економічного розвитку суб'єктів підприємництва шляхом здійснення 
ефективної інвестиційної діяльності, розширення її обсягів, а також шляхом галузевої, асортиментної та 
регіональної диверсифікації цієї діяльності. Економічне зростання забезпечується насамперед шляхом 
інвестування; 

2) забезпечити максимізацію прибутку від інвестиційної діяльності, адже досягнення прибутку  основна 
мета суб'єктів підприємництва; 

3) забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків, бо за несприятливих умов вони можуть спричинити 
втрату не тільки прибутків, а й частини інвестиційних капіталів; 

4) забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність суб'єктів підприємництва у процесі реалізації 
інвестиційних програм. Оскільки інвестиційна діяльність пов'язана із вкладанням значних фінансових ресурсів, 
як правило, на тривалий період, то вона може призвести до зниження платоспроможності інвестора, 
несвоєчасної сплати поточних рахунків і платіжних зобов'язань перед контрагентами, державним бюджетом 
тощо. Тому під час формування джерел фінансових ресурсів слід прогнозувати її вплив на фінансову діяльність 
суб'єкта та його платоспроможність; 

5) визначити можливі варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм. Останні мають бути 
реалізовані якнайшвидше, бо це сприяє прискоренню економічного розвитку підприємств (організацій), 
швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку від інвестицій і амортизаційних відрахувань, 
скороченню термінів використання кредитних ресурсів, зменшенню інвестиційних ризиків, пов'язаних з 
несприятливими змінами кон'юнктури інвестиційного клімату. 

Розглянуті завдання визначають основні функції інвестиційного менеджменту: 
1) дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури інвестиційної 

діяльності; 
2) розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва; 
3) розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної діяльності; 
4) пошук і оцінювання інвестиційної користі реальних проектів і добір найефективніших з них; 
5) оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів і добір найефективніших з них; 
6) формування та оцінювання інвестиційного портфеля за критеріями дохідності, ризику та ліквідності; 
7) поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих програм і проектів; 
8) організація моніторингу інвестиційних програм і проектів; 
9) підготовка рішень про своєчасний вихід з неефективних проектів (продаж окремих фінансових 

інструментів). 
Отже, українська економіка потребує саме капіталів для будівництва нових, реконструкції та 

модернізації діючих підприємств. Така іноземна допомога незначна і становить менш як 40 доларів на душу 
населення. Це значно менше, ніж в інших країнах з перехідною економікою. На жаль, зарубіжні аналітики 
розглядають нашу державу як регіон з майже 100% ризиком для інвестицій. Можна назвати численні складові 
цього ризику, серед яких особливе значення має недосконалість вітчизняного законодавства, що регулює цю 
важливу сферу міжнародної економічної діяльності України. 
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В даний час рівень розвитку раціонального природокористування є важливим показником процесів 

гуманізації суспільства. Екологічна криза торкнулася практично всіх країн світу. Посилюються протиріччя між 
суспільством і природою. Інтенсивний розвиток науки і техніки, без урахування екологічних складових, 
негативно відбивається на ході природних процесів. У більшості випадків порушення природної рівноваги 
тягне за собою незворотні наслідки. Забруднення навколишнього природного середовища призводить не тільки 
до порушень середовища проживання живих організмів, але і до економічних збитків. Причинами цього стало 
нехтування процесами раціонального використання та своєчасного відновлення природноресурсного 
потенціалу. 

Вельми актуальним завданням є розробка прикладних аспектів створення комплексної системи 
управління природокористуванням і забезпечення стійкості функціонування виробничої сфери. 

Синтез економічних і екологічних складових привів до створення економікоекологічних систем. 
Питання сталого розвитку даних систем розглядалися на Конференції ООН з навколишнього середовища і 
розвитку в РіодеЖанейро. Було виявлено, що процес формування основних напрямків сталого розвитку 
досить багатогранний і враховує не тільки економікоекологічні аспекти, а й соціальні, технологічні, політичні і 
багато інших. 

Сучасне перетворення суспільства пов'язано з об'єктивною необхідністю подолання стереотипів, в тому 
числі і в галузі природокористування. Розробка нових концепцій природокористування з урахуванням 
накопиченого досвіду природоохоронної діяльності є найважливішим завданням при побудові надійного 
фундаменту стратегії сталого розвитку. 

Питанням економіки природокористування присвячена велика кількість робіт провідних вітчизняних і 
зарубіжних авторів, таких як: Буркінський Б.В., Степанов В.М., Харічков С.К., Саха В.Г., Щербицький Б.В., 
Макар С.В ., Мельнік Л.Г., Семененко Б.А., Царенко О.М., Сінякевич І.М .. Славов В.П., Шевчук В.Я., Косів 
В.І., Іванов В.М. Регіональні аспекти в світлі комплексної економікоекологічної ідентифікації простору були 
розглянуті в роботі Степанова В.М. 

Відмінними рисами економіки України є велика частка ресурсномістких та енергоємних виробництв, які 
здійснюють свою діяльність без побудови відповідних очисних споруд. 

Процеси економічної мотивації до сих пір реалізуються не в повній мірі. На практиці проведення 
природоохоронних заходів підвищує собівартість продукції. Система штрафних заходів також себе не 
виправдала: підприємству вигідніше заплатити порівняно невеликий штраф, ніж витрачати величезні кошти на 
будівництво і модернізацію очисних споруд і об'єктів природоохоронного призначення. Це свідчить про те, що 
наявні важелі впливу не відповідають сьогоднішнім реаліям. Для забезпечення більш ефективної 
природоохоронної діяльності необхідно приділяти більше уваги питанням раціонального використання 
природних ресурсів. 

Державний менеджмент повинен впливати на сталий розвиток процесів екологізації промислового 
виробництва і сільського господарства, що в свою чергу, буде забезпечувати економічне зростання, за рахунок 
випуску конкурентоспроможної екологічно чистої продукції. Як показує практика, кількість споживачів, які 
віддають перевагу екологічно чистої продукції, з кожним роком збільшується в основному за рахунок 
високорозвинених в економічному відношенні країн. Слаборозвинені країни питання екології не вважають 
першочерговими, адже мова йде про фізичне виживання, а не про поліпшення якісних складових 
життєзабезпечення. 

Одним з основних інструментів управління економікоекологічними процесами є державні регіональні 
програми, призначені для вирішення нагальних проблем і враховують все різноманіття з точки зору 
територіального розвитку, фінансового забезпечення, ресурсного розвитку і природних умов. Основними 
завданнями таких програм виступають наступні положення: 

 ефективна координація дій керівників усіх рівнів щодо досягнення збалансованого розвитку природно
ресурсного потенціалу; 

 забезпечення ефективної реалізації всіх територіальних переваг регіону; 
 розвиток пріоритетних напрямків: рекреаційного, курортного, агропромислового, морегосподарського; 
 впровадження останніх досягнень науки і техніки в галузі природокористування на основі безвідходних 

технологій, альтернативних джерел енергії; 
 формування балансу між економічними потребами суспільства і екологічними можливостями. 
Будьякі програми по стабілізації економіки України, що не враховують екологічну безпеку, будуть 

марними не тільки з точки зору світової спільноти, а й здорового глузду. 
Прикладні аспекти менеджменту в галузі природокористування в сучасних умовах повинні враховувати 

економікоекологічну стійкість систем і здатність природного середовища до самовідновлення. Основним 
завданням управління є регулювання взаємовідносин між суспільством і природою, спрямоване на 
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забезпечення ефективного природокористування, охорону і відновлення цінних природних ресурсів, шляхом 
здійснення екологічного законодавства та недопущення порушень у цій сфері. Крім функцій управління, 
організації та мотивації, функція контролю є досить важливою і здійснюється на всіх рівнях 
природокористування. Екологічний контроль повинен забезпечувати дотримання екологічних норм і правил. 
До складу системи екологічного контролю, як правило, включаються екологічна експертиза, моніторинг і 
паспортизація об'єктів. 

На вашу думку, на сьогоднішній день існують наступні основні недоліки менеджменту 
природокористуванням в Україні:  

1) неефективні комунікації, що виражаються в тому, що управлінські рішення природоохоронного 
призначення приймаються з затримкою за часом, що в свою чергу тягне за собою неякісне виконання;  

2) незріла система мотивації  відсутність зацікавленості з боку виробників в оплаті природоохоронних 
заходів за свій рахунок;  

3) відсутність чіткої системи координації всіх рівнів управління природоохоронним комплексом;  
4) несвоєчасність і часткова відсутність контролю за прийнятими рішеннями і витрачанням цільових 

фінансових коштів природоохоронного призначення. 
Для усунення перерахованих вище недоліків необхідна комплексна система заходів, побудована на 

дослідженні економікоекологічних систем з метою виявлення шляхів раціонального природокористування. 
Державна політика в сфері управління природокористуванням повинна базуватися на принципах гнучкого 
реагування на зміни природного середовища, використання новітніх розробок в сфері моніторингу, реалізації 
всього різноманіття методів економічного стимулювання природоохоронної діяльності. 

На сучасному етапі розвитку економіки України механізм управління природокористуванням повинен 
створити передумови для формування системи підвищеної екологічної безпеки, відповідно до економічних 
можливостей країни і екологічними потребами навколишнього природного середовища. Система екологічного 
менеджменту, об'єднуючи в собі управлінські прийоми, методи і засоби, буде спрямована на вирішення 
нагальних природоохоронних завдань на основі фінансовокредитного механізму. Відповідно, в розробку 
концепції антикризових програм необхідно закласти поняття стійкості економікоекологічних систем. 

Таким чином, можна виділити наступні актуальні напрямки стратегічного менеджменту економіки 
природокористування: 

1) розробка комплексного плану заходів щодо оптимізації сталого розвитку економікоекологічних 
систем; 

2) виявлення проблемних ситуацій природокористування та розробка ефективного алгоритму рішення з 
урахуванням відновлення порушеного природного рівноваги і підвищення економічної ефективності 
природоохоронних заходів; 

3) наукове обґрунтування способів експлуатації унікальних природних ресурсів та застосування 
ефективного економічного інструментарію при розрахунку альтернативних способів видобутку енергоресурсів; 

4) визначення та розробка довгострокових цілей ефективного природокористування з урахуванням 
економічних інтересів не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь. 

Запропонований економічний механізм стратегічного менеджменту в галузі природокористування 
сприятиме побудові ефективної системи взаємодії між суспільством і природою, на основі взаємовигідного 
співіснування. 
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ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ Э.ГОЛДРАТТА В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

Носачёв И.Ю.  
 

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований 
  

В конце ХХ века экстенсивный характер развития экономики мира привёл к пагубным последствия в 
окружающей среде. Пытаясь исправить сложившуюся ситуацию, в 1980ых годах были сформированы базисы 
концепции устойчивого развития. Понятие устойчивого развития представляет собой гармоничный процесс 
изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно
технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и 
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений [1]. 
Сама концепция включает в себя три основных аспекта: экономический, экологический и социальный. 
Социальный аспект устойчивого развития направлен на человека, на сохранение стабильности 
социокультурных систем, разрешение социальных конфликтов и на обеспечение социальной справедливости. 
Экономический аспект предполагает максимизацию совокупного дохода при сохранение совокупного капитала, 
который используется для его создания. Экологический аспект ориентирован на обеспечение сохранности 
существующих экосистем и способствование их адаптации к изменениям антропогенного характера. Лишь 
посредством учёта всех трёх аспектов в целом и между собой возможно сформировать сбалансированное 
развитие.  

Экологический аспект концепции устойчивого развития зачастую рассматривается через призму 
экологических ограничений. На сегодняшний день существует множество подходов к определению понятия 
экологических ограничений и единственным базисом, который объединяет все эти подходы является 
адаптационное свойство окружающей среды.Согласно исследованиям Н.Ф. Реймерса экологические 
ограничения – это ландшафтнобиологический или физикохимический «запрет», связанный с фактически 
происходящим или предполагаемым неблагоприятным воздействием хозяйственного мероприятия на среду 
жизни или технологические процессы в смежных отраслях хозяйств [2].  Вопрос связи экологических 
ограничений и экономического роста рассматривается в работах А.Д. Леру [3]. Согласно автору исследования, 
важной характеристикой определения угрозы экологического кризиса является неоднозначность в вопросах 
последствий кризисов для будущего благосостояния. Особенности адаптация природных экосистем могут 
служить решением проблемы конфликта экономического роста и экологических ограничений. Однако, 
большинство теорий рассматривают экологические ограничения или же со стороны экономического субъекта, 
или же со стороны окружающей среды. В связи с этим возникает ключевая проблема первоочерёдности и 
главенства роли. В зависимости от экономического развития общества различные аспекты занимают 
главенствующие роли. В развитых странах с каждым годом важность проблемы окружающей среды возрастает, 
в то время как в развивающихся странах всегда главенствующую роль занимают экономические проблемы без 
учёта или с незначительным учётом экологического аспекта. Исходя из этого можно выделить 4 ключевых 
подхода в рамках взаимодействия экономического и экологического аспектов:  

1. Доминирование экономических целей без учёта экологических ограничений; 
2. Первоочерёдность экономических целей с учётом экологических ограничений; 
3. Первоочерёдность экологических целей с учётом экономических ограничений; 
4. Доминирование экологических целей без учёта экономических ограничений. 
В рамках каждого подхода существует определённый баланс интересов и направлений деятельности 

общества. В конце прошлого века мировая экономика стала переходить от подхода 1 к подходу 2, однако стоит 
заметить, что все эти подходы не являются всеобщими для экономики и могут быть задействованы в рамках 
экономики отдельной страны, отдельной отрасли или же отдельного домохозяйства. Наличие огромного числа 
аспектов окружающей среды, которые необходимо учитывать, а также особенности каждой экосистемы и 
отрасли промышленности, предполагают, что общая стратегия взаимодействия экономики и экологических 
ограничений должна строиться снизувверх на основе 2,3 или 4 подхода.  

Существуют разные подходы в решении вопроса взаимодействия экономического роста и экологических 
ограничений. Одним из наиболее перспективных является применение инструментов из различных отраслей 
науки для решения поставленной задачи. Среди множества инструментов классического менеджмента вопрос 
применения Теории ограничений для решения проблемы экологических ограничений до недавнего времени не 
рассматривался изза того, что большинство подходов к экономикоэкологическим вопросам формируются на 
макроуровне и рассматривают проблему как целую систему. Теория ограничений – одна из наиболее 
популярных методологий менеджмента, которая была разработана Элияху Голдраттом [4]. Данная методология 
предполагает нахождение и управление ключевым ограничением системы, определяющим её общую 
эффективность. За счёт фокусирования на определённой составляющей системы можно добиться намного 
большего эффекта, нежели на всей системе в целом. Именно данная особенность этой методологии делает её 
наиболее подходящим инструментов в разрешении проблемы экономического развития и экологических 
ограничений, так как оба аспекта имеют огромное число ключевых моментов, что делает невозможным 
всецелое рассмотрение системы. Если использовать данную методологию, то необходимо сфокусироваться на 
определённом экологическом ограничении в рамках отдельного экономического процесса и попытаться 
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разрешить сложившуюся ситуацию путём адаптации системы к данному ограничению или же разрешение 
проблемы самого ограничения. Для наиболее эффективного применения данной методологии необходимо 
использовать её инструментарий мыслительных процессов. Необходимо построение аналитических системы 
следующих типов: 

 Дерево текущей реальности – определение причинноследственных связей между негативными 
эффектами и их причинами; 

 Диаграмма разрешения конфликта – формирование ряда способов по устранению негативного 
эффекта или же ограничения; 

 Дерево будущей реальности – общее видение будущего состояния системы после внедрения всех 
изменений; 

 Дерево перехода – определение основных барьеров для преобразования системы; 
 План преобразований – набор конкретных шагов для внедрения изменений. 
Большинство аналогичных исследований, сталкиваясь с проблематикой ограничений, пытаются найти 

компромисс – некую совокупность уступок экономики и окружающей среды, а данная методология 
предполагает поиск решения, которое базируется на обоюдных выгодах для участников процесса.  Основными 
препятствиями для реализации данной концепции является попытки абстракции существующих проблем и 
многофакторность проблемы. Для максимизации эффективности применения данной методологии необходимо 
имплементировать основные подходы на отдельные бизнес процессы. Именно продвижения от самых 
маленьких элементов системы к более крупным конструкциям сделают возможным решения проблемы 
устойчивости экономического развития и продемонстрирует реальные изменения в рамках общемировой 
системы. 
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В умовах ринкової економіки найбільшою проблемою для підприємств стає не те, як виробити 

продукцію, а те, як її продати. Українські підприємства – не виняток, особливо враховуючи прагнення нашої 
держави повністю інтегруватися до світової та європейської економічних спільнот. Така інтеграція передбачає 
повну відповідність продукції українських організацій всім європейським та світовим стандартам. І тут 
особливої уваги заслуговує конкурентоспроможність українських аграрних підприємств. Аграрний сектор є 
дуже важливим для будьякої держави – від нього залежить продовольча безпека країни. Для України аграрний 
сектор – надважливий, оскільки, за даними Державного Комітету статистики України, 31,8 % всього експорту 
України припадає на сільськогосподарську продукцію, зокрема 29,6%  на продукцію рослинництва. Тому 
доцільно було б зупинитися саме на рослинництві. Конкурентоспроможність галузі на міжнародному ринку 
залежить від конкурентоспроможності безлічі аграрних підприємств, які функціонують на території України.  

Метою даної роботи є дослідити, якими шляхами сільськогосподарські підприємства України можуть 
підвищити свою конкурентоздатність і від чого, власне залежить конкурентоздатність організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Треба сказати, що шляхи підвищення  конкурентоспроможності 
підприємств аграрного сектору досліджувалися у працях таких відчизняних вчених: І. З. Должанського, Я.Б. 
Базилюка, , Т. О. Загорної, С.М. Кваші, П.Т. Саблука, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, Л.О. Мармуль, Е. В. 
Попова, В.Я. МессельВеселяка, Х.А. Фасхиева та інших. Проте, є деякі аспекти, які залишаються не повною 
мірою вивченими. Це зумовлює актуальність даного дослідження.   

Зараз ще не існує чіткого визначення поняття «конкурентоздатність». Це пояснюється відсутністю чітко 
визначеної універсальної методики оцінки конкурентоздатності. Першим це поняття ввів до економічної 
літератури М. Портер у 70х роках ХХ ст. Він визначив її, як властивість товару, послуги, суб’єкта ринкових 
відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими 
суб’єктами ринкових відносин. В майбутньому це визначення отримало багато доповнень, коректувань, але 
його можна використати як стержневе для позначення конкурентоздатності [1].  

http://econpapers.repec.org/paper/mlbwpaper/909.htm
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Виходячи із визначення Портера, конкурентоспроможність аграрних підприємств – це їхня здатність 
виступати на ринку аграрних продуктів нарівні з присутніми там конкуруючими суб’єктами ринкових відносин. 
Конкуренція стимулює рух вперед, тому чим вища і чесніша конкуренція на внутрішньому ринку, тим більш 
успішними є національні виробники на зовнішніх ринках. Оцінка конкурентоспроможності організації уявляє 
собою оцінку певних показників, критеріїв і їхнє порівняння з показниками конкурентів [2].  

В Україні зосереджено 8,7% від світових площ чорноземів, тому рослинництво має шалені перспективи. 
Фактори впливу конкурентоспроможності аграрних підприємств традиційно поділені на зовнішні і внутрішні. 
Фактори, які найбільше впливають на конкурентоспроможність підприємстввиробників продукції 
рослинництва вказані на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Фактори впливу на конкурентоздатність підприємства 

 
Рівень технологій, який використовується при виробництві аграрних культур, є ключовим фактором 

конкурентоспроможності організації, адже він забезпечує конкурентоспроможність товару. Рівень технологій 
включає використання підприємством сучасних розробок в галузі селекції сільськогосподарських культур, в 
галузі технологій обробки пашні та рослин, розробки мінеральних добрив, зберігання готової продукції, 
використання систем точного землеробства, тощо. Все це сприяє збільшенню врожайності та продуктивності 
праці, підвищенню якості продукції, покращенню умов праці для робітників, скороченню витрат на 
виробництво.  

Наші фермери не дуже активно переходять на сучасні технології. Причини тому – родючість українських 
ґрунтів, яка дозволяє отримувати прибутки і без суттєвого вдосконалення виробничого процесу, а також висока 
вартість сучасних високотехнологічних засобів виробництва, які переважно імпортуються – підприємцю 
дешевше платити зарплату двомтрьом робітникам, аніж купувати дорогу техніку, що замінить цих робітників.  

Тому задля технологізації українського рослинництва державі необхідно стимулювати впровадження 
інновацій. Інструментами такого стимулювання можуть бути зниження податкового навантаження 
підприємствам, які досягли найбільшої врожайності, лояльні кредити для придбання сучасної техніки, 
програмного забезпечення або надання безкоштовних демоверсій програм на певний період тощо. Варто 
відзначити, що кожний крок з боку держави має враховувати всі плюси та мінуси  і проводитися без 
традиційного лобіювання інтересів, надання пільг «своїм» та ін.  

Рівень технічного оснащення тісно пов’язаний із технологічністю виробництва. Чим вище технічне 
оснащення – тим вище технологічність і навпаки – висока технологічність потребує високого технічного 
оснащення. Сучасна сільськогосподарська техніка ведучих світових виробників (John Deere, Claas, Fendt, 
Mazzotti, Lemken) іноді в рази перевищує за продуктивністю показники вітчизняних виробників, тому фермери, 
які користуються нашою технікою заздалегідь поступаються тим, хто володіє імпортними засобами 
виробництва. Це спричинює велику залежність землеробів від курсу національної валюти. Зазвичай, кожне нове 
аграрне підприємство починає свою діяльність за допомогою не надто сучасної і не завжди нової техніки. Вже 
згодом, отримуючи прибутки, підприємство переходить до використання більш сучасної техніки. Завдання 
керівництва організації та держави – максимально скоротити цей період. Керівництво має правильно 
розподілити наявні ресурси, скласти правильне дерево цілей, обрати правильну стратегію; держава має 
дозволити молодим підприємствам отримувати максимальні прибутки, частка яких буде спрямована на 
інновації. Також варто задуматися над тим, чому провідні світові виробники сільськогосподарської техніки не 
будують своїх заводів в Україні, чому українська техніка не може конкурувати з іноземними аналогами? 
України має створити гарний інвестиційний клімат для того, щоб світові лідери у аграрному машинобудуванні 
розміщували своє виробництво у нашій країні. Тоді ціна на іноземні марки техніки буде нижчою, українські 
виробники втратять частку ринку, і в них буде стимул вдосконалюватись.  

Під внутрішньою інфраструктурою аграрного підприємства маються на увазі склади для зберігання 
виробленої продукції, палива, добрив, бокси для зберігання та ремонту техніки. Підприємство, яке забезпечене 
такою інфраструктурою значно скорочує витрати часу на організацію виробничого процесу, втрати готової 
продукції через неналежні умови зберігання. В українській «глибинці», де дороги перебувають у жахливому 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки 

 

96 

стані, до найближчого залізнодорожнього вузла – 4050 км, а до найближчого елеватора, або спеціального 
складу, – ще більше, це дуже серйозна проблема. Землероби вимушені продавати продукцію за невигідних для 
себе умов лише, щоб вона не зіпсувалася. Залишається лише будувати власні склади, мініелеватори, які є дуже 
недешевими, але за кілька років здатні окупитися.   

Ефективність менеджменту відіграє дуже велику роль у становленні конкурентоздатності, коли навколо 
надзвичайно нестабільні умови. У сільському господарстві ця нестабільність стосується не лише економічної та 
політичної ситуації, а й погодних умов. Південь України віднесено до зони ризикованого землеробства. 
Керівництво аграрного підприємства має бути дуже гнучким до зовнішніх умов, вміти дивитися хоча б на 
півроку вперед (засіявши 1000 га, потім щось поміняти важкувато), звертати увагу на дрібниці (через найменшу 
необачність або неврахований чинник можна зазнати великих фінансових втрат). Тут же тісно переплітаються 
ефективність менеджменту і кваліфікація персоналу, рівень технічного оснащення. Якщо керівник побачив, що 
через кілька днів прогнозують опади, і необхідно за ці кілька днів засіяти певну площу певною культурою, він 
складає план посівних робіт, а робітники і техніка повинні бути здатними цей план виконати. Тому керівний 
персонал, як і виробничий персонал потрібно постійно вдосконалювати шляхом наймання нових грамотних 
працівників та навчання нині працюючих.  

Мотивація персоналу є невід’ємною складовою конкурентоздатного аграрного підприємства і тут 
керівництво може користуватися всіма існуючими способами мотивації. Найбільш дієвими способами у 
сучасних реаліях є, звичайно, гідна зарплата, ефективна система надбавок і премій і належні умови праці.  

Конкурентоспроможність підприємства є основною підставою для його існування. 
Конкурентоспроможність українських аграрних підприємств є питанням національної продовольчої безпеки і 
функціонування всієї української економіки. Підвищення конкурентоздатності повинні сприяти і керівництво 
підприємства, і держава. Тільки тоді українське рослинництво досягне середньоєвропейських показників 
продуктивності.  
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 Актуальність проблеми. Орієнтація економіки держави на ринкові відношення та інтенсивний розвиток 
зовнішньоекономічних зв’язків обумовлює необхідність радикальних змін у поглядах на управління 

виробництвом і надає змогу розробляти та впроваджувати методи управління конкурентоспроможністю як 
найбільш міцного інструменту усунення непорозуміння між потребами покупцями та можливостями 
підприємства[2]. Проблема полягає в тому, що не всі керівники розуміють, що треба робити для підвищення 
ефективності управління конкурентоспроможністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конкурентоспроможність  багатостороння економічна 
категорія, яка може розглядатися на різних рівнях, оскільки в якості суб'єктів конкурентної боротьби можуть 
виступати різні за своєю природою об'єкти: товари, підприємства, галузі, окремі країни. 

Теоретичні концепції розвитку конкурентоспроможності розглянуті в працях багатьох вчених: М.Портер, 
А.Сміт, К.Маркс, М.Єрмолов, В.Базилевич, Л.Дідківська, А.Ігнатюк. 

Мета роботи. Головною метою данної статті є виявлення недоліків та розробка напрямків підвищення 
ефективності уаправління конкурентоспроможністю на основі навчальних матеріалів українських та 
зарубіжних вчених.  

Для досягнення поставленої мети статті необхідно відповісти на такі запитання: 
– Що таке “управління конкурентоспроможністю”? 
– Які існують проблеми управління конкурентоспроможністю? 
– Які основні напрямки підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю в Україні? 
Основний матеріал. Управління конкурентоспроможністю розглядається як коригувальний процес 

формування виробництва та споживання продукції для того, щоб винести на ринок вже конкурентоспроможний 
товар і знизити вплив випадкових, місцевих і суб'єктивних чинників[1]. 

Управління конкурентоспроможністю можна розглядати як органічну частину загального управління 
виробництвом і одну з його гілок дерева цілей. 
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З даного визначення випливає, що кінцевий етап виробництва конкурентоспроможної продукції 
передбачає спрямування і регулювання всіх етапів життєвого циклу: технічну підготовку виробництва; вхідний 
контроль; організацію, мотивацію і оплату праці; облік і фінансову діяльність; контроль якості роботи і 
продукції; після продажне обслуговування в експлуатації. 

Необхідно виділити основні завдання управління конкурентоспроможністю: вивчення ринку збуту; 
вивчення національних і міжнародних вимог до продукції, що випускається продукції; розробка методів і 
засобів впливу на процеси дослідження, проектування і виробництва; збір, аналіз, зберігання інформації про 
якість продукції. 

Управління спирається на такі взаємопов'язані категорії: об'єкт, суб'єкт, цілі, стратегія, тактика, 
стратегічна політика, функції, методи, засоби і т.д. 

Сутність управління полягає у виробленні керуючих рішень і після реалізації передбачених цими 
рішеннями керуючих впливів на певний об'єкт управління. 

При управлінні конкурентоспроможністю підприємства безпосередніми об'єктами управління, як 
правило, є процеси, від яких залежить якість випускаємо продукції, кадри підприємства, фінансові ресурси, 
виробничі можливості. Вироблення того чи іншого керівника рішення залежить від відповідності фактичного 
стану процесу з його характеристиками, заданими програмою управління[3]. 

Сучасний бізнес в Україні є дуже слабким, тому що недостатньо розлянуті на висветлені проблеми 
управління конкурентоспроможнсоті. Проблема управління конкурентоспроможністю набуває особливого 
значення після приєднання України до Світової організації торгівлі, оскільки за таких умов спостерігається 
загострення конкуренції, особливо в секторі малого бізнесу в економіці України. Тому пошук ефективного 
економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства малого бізнесу є наразі конче 
актуальним. 

Рішення таких проблем не може відбуватися лише на раівні підприємств, а повинно розглядалися на 
національному рівні. Треба застосувати системний підхід та кординацію дій на усіх рівнях. Таким чином, 
можна зазначити такі напрями вдосконалення ефективності управління конкурентоспроможністю: 

– Створення умов для технічної та технологічної модернізації; 
– Забезпечення ефективного розвитку інвестиційноінноваційного сектора економіки; 
– Стимулювання розвитку виробничої і соціальної інфраструктури. 
Висновки по данному дослідженню. Отже, на основі вищевикладеного у статті матеріалу, можна зробити 

висновок, що наразі конкурентоспроможність підприємств вітчизняного малого бізнесу не відповідає основним 
завданням національної економіки та європейській перспективі України. Управління конкурентоспроможністю 
підприємств малого бізнесу переважно не відповідає сучасним вимогам розвиненої ринкової економіки. 
Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю малих підприємств вимагає значних зусиль як 
з боку власників та менеджменту підприємств малого бізнесу, так і з боку державних органів управління, що 
мають суттєво збільшити підтримку малого бізнесу та створити для його розвитку сприятливі умови. 
Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу має стати 
пріоритетним завданням як бізнесу, так і держави, що мають тісно співпрацювати задля досягнення 
позитивного результату. 
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Міжнародні автомобільні перевезення – це динамічна галузь економіки, традиційний вид перевезень, 

регульованих міжнародним приватним правом. Актуальність дослідження правових проблем, пов'язаних з цим 
видом перевезень, обумовлюють політикоекономічні, геостратегічні і теоретичні чинники.  

Автомобільний транспорт одержав за останні роки значний розвиток і широко використовується при 
перевезеннях між державами зовнішньоторговельних вантажів та пасажирів.  

Міжнародні автомобільні перевезення регламентуються Конвенцією про договір міжнародного 
перевезення вантажів (КДПВ), підписаного в Женеві в 1956 р. (нині вона діє в редакції 1978 p.), 

Конвенцією про шляховий рух (1968), Конвенцією про дорожні знаки та сигнали (1968), Європейською 
Угодою про загальні умови виконання міжнародних пасажирських перевезень автобусами (1970), Угодою про 
міжнародні автомагістралі (1975), Конвенцією про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 
(1997) тощо. 

Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів була прийнята з метою уніфікації умов, що 
регулюють міжнародне перевезення вантажів автотранспортом, зокрема щодо документів, які застосовують для 
перевезення, а також відповідальності перевізника. Вона застосовується: 

– до перевезень автомобілями, автомобілямитягачами, причепами, напівпричепами тощо; 
– до будьякого оплатного договору перевезення вантажів, коли місце прийняття вантажу до 

перевезення та місце доставки вантажу знаходяться в різних державах, з яких хоч би одна є 
учасницею цієї Конвенції; 

– до перевезень вантажів державами, урядовими установами й організаціями;  
– до випадків, коли транспортний засіб з вантажем (без його вивантаження) здійснює частину шляху 

морем, залізницею, внутрішнім водним чи повітряним шляхом. 
Згідно з КДПВ для здійснення автотранспортного перевезення укладається єдиний договір навіть у 

випадку його реалізації кількома перевізниками. Послідовні перевізники мають право укладати угоди між 
собою. Але умови цих угод не повинні відхилятися від положень єдиного договору та зазначеної Конвенції. 

Договір перевезення вантажу автотранспортом підтверджується накладною на перевезення вантажу, яка 
засвідчує прийняття вантажу перевізником, але не вважається товаророзпорядчим документом. Накладна 
складається у трьох екземплярах. Перший вручається відправнику, другий додається до товару, третій 
залишається у перевізника. Іноді накладну складають у чотирьох екземплярах, два з яких залишаються у переві
зника. Накладну підписують відправник та перевізник. При доставці для розвантаження покупцю, він вказує 
час прибуття автомашини для розвантаження і вибуття після розвантаження, підписує накладну і засвідчує 
підпис печаткою. Вантаж видається зазначеному в ній отримувачу. 

Якщо до перевезення подається різноманітний або поділений на партії вантаж, чи перевезення 
здійснюють різні транспортні засоби, як продавець, так і перевізник мають право вимагати окрему накладну на 
кожний транспортний засіб, кожен вид чи окрему партію вантажу. У накладній на міжнародне перевезення 
зокрема вказують: місце і дату її складання; назву та адресу відправника й перевізника; місце і дату прийняття 
вантажу до перевезення; місце його передачі отримувачеві; назву та адресу отримувача; прийняте позначення 
характеру вантажу і спосіб його упаковки, а у випадку перевезення небезпечних вантажів  їх звичайно визнане 
позначення; кількість вантажних місць, їх маркування та номери; вагу вантажу брутто або кількість вантажу, 
виражену в інших одиницях виміру; витрати, пов'язані з перевезенням (провізна плата, митні збори, додаткові 
та інші витрати, зроблені з моменту укладення договору до здачі вантажу); відомості, необхідні для виконання 
митних та інших формальностей. У випадку необхідності накладна може містити вказівки про заборону 
перевантаження; витрати відправника; суму накладного платежу, що підлягає відшкодуванню при здачі 
вантажу; оголошену вартість вантажу та суму, що відповідає особливій зацікавленості у своєчасній доставці 
вантажу; інструкції відправника перевізнику стосовно страхування вантажу; узгоджений сторонами строк 
виконання перевезення; перелік документів, переданих перевізнику. Сторони договору перевезення можуть 
передбачити у накладній й інші вказівки, якщо визнають їх необхідними. 

До автотранспортної накладної відправник додає необхідні документи. Наприклад, пакувальні листи, 
відвантажувальні специфікації, сертифікати якості, інші документи, необхідні для проходження товаром 
митного контролю. Відправник повідомляє й іншу інформацію на вимогу перевізника. 

Здійснення автомобільних перевезень оплачується за тарифом з розрахунку за перевезення однієї тонни 
вантажу залежно від відстані. Передбачено також надбавки, знижки та штрафи відповідно до встановленої 
плати (тарифу). 

Митний режим при перетині кордонів європейських держав автотранспортом регулює Митна конвенція 
про міжнародне перевезення вантажів iз застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року. Книжка МДП 
– це книжка міжнародного Дорожнього Перевезення, яка е документом, що застосовується для автомобільних 
перевезень вантаж!в через митні кордони кількох держав без їх перевантаження.  

http://ua-referat.com/���������
http://ua-referat.com/��������
http://ua-referat.com/�������
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В підсумку відзначимо основні риси міжнародних автомобільних перевезень, що слід враховувати під 
час вибору виду транспорту: 

– можливість забезпечити швидку та в повній цілості доставку вантажів у пункти призначення; 
доставка вантажів до отримувача може здійснюватися без перевантаження; 
– велика мобільність перевезень; 
– висока ефективність при перевезеннях вантажів на невелику відстань (до 200 км); 
ритмічність перевезення вантажів; 
– залежність від дорожньої мережі; 
– складність управління вантажем, який знаходиться дуже далеко від керуючого. 
Найбільше автомобільний транспорт використовується для перевезення вантажів із країн Східної та 

Західної Європи, СНД та Туреччини, а також як складова змішаних перевезень. 
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Аналіз світового досвіду свідчить, що практично в усіх розвинених країнах держава бере активну участь 

у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямів. 
Навіть у тих країнах, де склалися давні традиції приватного підприємництва, мале підприємництво потребує 
такої підтримки й одержує її на основі державних програм підтримки малого підприємництва. Одні країни з 
розвиненою ринковою економікою мають розгалужену та чітко усталену систему державної підтримки малого 
підприємництва (США, Японія, Німеччина, Франція), в інших же подібна система перебуває у стадії 
становлення або розвитку. 

Для розв'язання проблем економічного й соціального розвитку України на сучасному етапі становлення 
ринкової економіки слід посилити увагу держави до розвитку підприємницької діяльності, насамперед малого 
підприємництва, формування відповідної державної політики щодо підтримки малого підприємництва. 

Суб'єктами малого підприємництва є:фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як 
суб'єкти підприємницької діяльності; юридичні особи  суб'єкти підприємницької діяльності будьякої 
організаційноправової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн гривень. 

Метою державної підтримки малого підприємництва є:  
1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;  
2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як 

провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку 
суспільства;  

3)підтримка вітчизняних виробників;  
4) формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення 

нових робочих місць.  
Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами:  
 1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;  
 2) встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва;  
 3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;  
 4) фінансовокредитна підтримка малого підприємництва;  
 5) залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науковотехнічних і соціальноекономічних 

програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.  
 Підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до Національної програми сприяння 

розвитку малого підприємництва в Україні, програми підтримки малого підприємництва в Автономній 
Республіці Крим, регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва, які затверджуються 
відповідно до законодавства. Програми підтримки малого підприємництва включають положення про: 

 фінансовокредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого підприємництва;  
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 забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних, 
регіональних та місцевих потреб;  

 вдосконалення нормативноправової бази у сфері підприємницької діяльності;  
 сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;  
 пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, у тому числі 

пом'якшення податкової політики;  
  допомогу в матеріальнотехнічному та інформаційному забезпеченні.  
 Фінансове забезпечення виконання відповідних програм підтримки малого підприємництва провадиться 

за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, 
позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного і відчуження 
комунального майна, та інших джерел фінансування, не заборонених законом. Обсяг щорічних асигнувань на 
державну підтримку малого підприємництва визначається у видатковій частині Державного бюджету України 
та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань 
регуляторної політики та підприємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється 
Рахунковою палатою та органами державної контрольноревізійної служби. 

Державна підтримка малого підприємництва щодо формування його інфраструктури здійснюється 
шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнесцентрів, бізнесінкубаторів тощо 

 Основними завданнями таких організацій є:  
1. консультування з питань законодавства України; надання інформації щодо здійснення державної 

підтримки суб'єктів малого підприємництва;  
2. надання інформації щодо наявності в регіоні необхідності використання товарів (послуг), що 

виготовляються суб'єктами малого підприємництва, які розташовані на території регіону;  
3. підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб'єктів малого підприємництва. 
 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності  
Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може 

застосовуватися:  
1. спрощена система оподаткування, обліку та звітності;  
2. спрощена форма бухгалтерського обліку та звітності.  
3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності встановлюється Податковим кодексом України  
Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності суб'єктами малого підприємництва визначається 

Міністерством фінансів України. 
 Участь суб'єктів малого підприємництва у виконанні науковотехнічних і соціальноекономічних 

програм, здійсненні поставок продукції (робіт, послуг) для державних і регіональних потре 
 З метою забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого підприємництва, розширення 

виробничих потужностей передбачаються такі форми підтримки малого підприємництва:  
1. забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва в державних та регіональних соціально

економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах; 
2. залучення суб'єктів малого підприємництва до формування, розміщення і виконання на договірній 

основі державних та регіональних замовлень на виконання робіт, надання послуг для задоволення державних та 
регіональних потреб. 

3. Участь суб'єктів малого підприємництва в державних та регіональних програмах, залучення їх до 
виконання державних та регіональних замовлень здійснюються на конкурсних засадах. 

 Фінансовокредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва  
1.Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки малого підприємництва 

здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки 
підприємництва, на регіональному рівні  регіональні фонди підтримки підприємництва, на місцевому рівні  
місцеві фонди підтримки підприємництва.  

2..Регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридичними особами, засновниками яких 
можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки 
підприємництва, юридичні та фізичні особи. 

 3.Кошти Українського фонду, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються 
за рахунок бюджетних коштів, коштів, одержаних від приватизації державного та відчуження комунального 
майна, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, та інших коштів.  

 Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.  
Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазначеними фондами за передбаченими 

відповідними програмами напрямами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру.  
 Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається 

Кабінетом Міністрів України. 
Сьогодні провідну роль у створенні ефективного недержавного сектора відіграє малий бізнес. Створення 

широкої мережі малих підприємств у всіх галузях господарства сприятиме демонополізації та розвитку 
конкуренції. Держава повинна забезпечити спрощення законодавства,визначити права та обов’язки суб’єктів 
малого підприємництва, межі втручання місцевих органів у діяльність фірми. Крім використання нормативів 
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прямої дії для функціонування суб’єктів малого бізнесу через митну, податкову,грошовокредитну, 
зовнішньоекономічну систему, а також за допомогою інших заходів макроекономічного характеру. 
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Управление финансовой устойчивостью предприятия относится к числу наиболее важных 

экономических проблем в современных условиях, так как недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а 
избыточная будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами 
[1, с. 154]. Структура элементов системы управления финансовой устойчивостью предприятия определяется 
уровнем развития группы интегрирующих факторов, которая включает в себя организационный, 
институциональный и информационный факторы и обусловливает связь предприятия и кредитнобанковской, 
налоговой сфер, государственных и муниципальных финансов. Уровень финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности во многом  обусловлен процессами, происходящими во внешней среде.  

Мировой экономический кризис коснулся Нигерии в середине 2008 года. Экономический спад в США 
повлиял на сокращение экспорта сырой нефти из Нигерии в связи с сокращением спроса [2]. Цена на нефть 
Нигерии упала с $150.00 до $40.00 [3, с. 28], что привело к сокращению доходов в стране, оттоку инвестиций, 
снижению уровня социальной поддержки населения. Особенно остро отразился мировой финансовый кризис в 
банковском секторе экономики, так как произошел вывод из банков Нигерии кредитных средств иностранных 
банков, сформировался дефицит денежных средств, которые используются для кредитования реального сектора 
экономики страны. Сокращение доходов нефтяных компаний Нигерии сделали невозможным возвращение ими 
полученных ранее кредитов. Этот факт способствовал углублению кризиса банковского сектора и всей 
экономики Нигерии, связанного с недостатком инвестиционных средств. Пострадала не только нефтяная 
отрасль, но и все отрасли, в т.ч. производство еды, табачных изделий, текстиля, стали и пр. В условиях 
тотального дефицита денежных средств, предприятия реального сектора Нигерии активизировали практику 
взаимного кредитования с использованием дебиторской и кредиторской задолженности. В результате, многие 
предприятия стали неликвидными и неплатежеспособными. Поэтому вызывает научный и практический 
интерес практика управления ликвидностью и стойкостью предприятий Нигерии в условиях финансового 
кризиса.  

Ликвидность, финансовую стабильность, структуру капитала предприятий, их влияние на 
рентабельность изучают многие ученые Нигерии и других стран [4, 5]. Обращает на себя внимание тот факт, 
что промышленность Нигерии часто представлена предприятиями с иностранным капиталом, где используются 
международные стандарты ведения бухгалтерской отчетности и финансового менеджмента. При этом 
специфика предприятий Нигерии проявляется в сочетании неликвидного баланса и относительно высокого 
уровня рентабельности капитала. Предприятия выплачивают дивиденды своим инвесторам, будучи по 
международным стандартам на грани банкротства. Это подтверждает нашу гипотезу, что в условиях 
развивающейся экономики традиционные законы финансового менеджмента возможно осознанно нарушать.  

В условиях нестабильной экономики, когда трудно найти дополнительные финансовые инвестиции, 
предприятия Нигерии за счет взаимного товарного кредитования решают проблему дефицита финансовых 
ресурсов. В результате, период оборачиваемости кредиторской задолженности может составлять более года. 
Априори, краткосрочные обязательства используются на промышленных предприятиях для финансирования 
необоротных активов. Государство молчаливо соглашается с практикой постоянной задержки перечисления 
налогов в результате замены товарноденежных отношений на товарные отношения обмена. Так, наличие 
бартера замедляет процесс начисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, социальных 
платежей. Предприятия, которым удается значительно увеличивать свои обязательства над дебиторской 
задолженностью, в условиях бартера успешно финансируют до 75% своих активов за счет государства, 
поставщиков, и, частично, за счет прочей кредиторской задолженности. В экономически развитых странах 
такая система взаимоотношений невозможна, так как государство защищает свои интересы и принимает законы 
о запрете бартера. Поставщики материалов и услуг не ждут по году возврата платежей, и в случае не 
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исполнения обязательств, подают на должников в суд, возвращают долги, в том числе, за счет процедуры 
банкротства. При этом можно констатировать, что в экономических условиях Нигерии бартер позволяет 
предприятиям работать с прибылью, что привлекает иностранные инвестиции, создает рабочие места, развивает 
предприятия, так как оставляет значительную часть дохода на производстве.  

Дилемма в управлении ликвидностью заключается в достижении желаемого компромисса между 
ликвидностью и доходностью [4]. Требование поддержания ликвидности фирмы зависит от своеобразия 
фирмы, и нет конкретных правил по определению оптимального уровня ликвидности, которую фирма может 
поддерживать, чтобы обеспечить положительное влияние на его прибыльность. Исследования показали, что 
эффективное управление дебиторской задолженностью производственного предприятия положительно влияет 
на формирование операционной прибыли. Положительная корреляция между ликвидностью и 
оборачиваемостью дебиторской задолженности означает, что по мере роста оборачиваемости дебиторской 
задолженности, уровень ликвидности также повышается. 

Управление ликвидностью рассматривается с точки зрения кредитной политики компании, как 
управление денежными потоками и циклом оборачиваемости наличности. Так, по результатам 
корреляционного анализа финансовой деятельности 12 промышленных предприятий [5],  сделан вывод, что ни 
кредитная политика предприятия, ни цикл оборачиваемости наличных средств не оказывает существенного 
влияния на рентабельность нигерийских предприятий. На изученных предприятиях средний период 
оборачиваемости дебиторской задолженности составил 251 день, что меньше по сравнению со средним 
периодом оборачиваемости кредиторской задолженности (318 дней). Средний период оборачиваемости запасов 
материалов и сырья составляет 673 дня. Это может восприниматься, как слишком длительный период 
превращения инвестиций в сырье в наличные средства, что, несомненно, снижает ликвидность. При этом, 
оборачиваемость активов составляет 86%, оборачиваемость собственного капитала – 154%, оборачиваемость 
инвестиций – 73%. Большинство компаний, отобранных для этого анализа имеют высокие уровни 
рентабельности активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность инвестиций 
(ROI). 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что менеджеры могут создавать дополнительный 
доход для своих акционеров за счет уменьшения количества дней оборота дебиторской задолженности и 
товарноматериальных запасов до разумного минимума. Более того, компании способны одержать устойчивое 
конкурентное преимущество на рынке за счет эффективного и действенного использования ресурсов 
организации путем тщательного сокращения цикла преобразования денежных средств до минимума. При этом 
можно ожидать, что рентабельность фирмы увеличится. Таким образом, в сложившихся условиях 
хозяйствования, можно получать прибыль компаний путем правильного управления циклом оборота 
наличности и хранения каждого отдельного компонента (дебиторской задолженности, кредиторской 
задолженности и запасов) до оптимального уровня. Рекомендуется повышение эффективности управления 
компонентами оборотных средств, особенно учет дебиторской задолженности и запасов, поскольку это будет 
иметь положительное влияние на ликвидность производственных компаний в Нигерии. 

Особое внимание предприятиям необходимо обратить на поддержание адекватных ликвидных активов и 
ликвидации безнадежных долгов, компании должны активизировать усилия по привлечению услуг 
факторинговых агентов, компании должны увеличивает скорость оборачиваемости дебиторской задолженности 
кредитных продаж надежных клиентов, если только продажи в кредит не являются маркетинговым 
инструментом, фирмы должны осуществлять мониторинг, обзор и корректировку кредитной политики время от 
времени, рассматривая характер их бизнеса и миссии. Применение современных методов управления 
производственными запасами «Точно в срок» может также снизить уровень запасов и их оборачиваемость на 
Нигерийских предприятиях. 

Поддержание финансовой устойчивости производственных предприятий способствует повышению 
уровня ликвидности и рентабельности капитала. Поэтому целесообразно применять политику увеличения доли 
долгосрочной задолженности в структуре капитала нигерийских фирм, чтобы поднять рентабельность в 
соответствие с правилом финансового ливериджа. 

Фирмам можно рекомендовать проводить постоянный контроль изменения рентабельности собственного 
капитала при изменении величины долгосрочных и краткосрочных обязательств с целью определения их 
оптимального размера, который безопасен для фирмы и персонала. 

Излишние запасы и дебиторская задолженность целесообразно сокращать с целью их использования в 
производственном кругообороте, но без ущерба кредитной политики предприятий. Перед менеджерами 
производственных компаний Нигерии постоянно стоит вопрос допустимых размеров и пропорций дебиторской 
и кредиторской задолженности, собственного и заемного капитала, которые существенно отличаются от 
существующих стандартов традиционных школ финансового менеджмента. 
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Машинобудування є комплексною галуззю, яка базується на використанні здобутків і досягнень 

практично всіх галузей, воно є основою промисловості й її потенціал відіграє вирішальну роль у реалізації 
досягнень науковотехнічного прогресу в усіх сферах господарства, однак у сучасних реаліях його поточний 
стан можна охарактеризувати як неоднозначний, оскільки спостерігається спад виробництва. Потенціал 
машинобудівного комплексу України потребує особливої уваги, адже рівень використання потенціалу 
машинобудування як основи реального сектора сьогодні фактично визначає місце країни у світовому 
співтоваристві, є індикатором [1]. 

Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки України актуальності набуває необхідність 
використання сучасних методів і інструментів управління розвитком потенціалу  машинобудівних підприємств. 

 Аналіз діяльності машинобудівних підприємств за 2013 – 2014 рр. свідчить про зниження обсягів 
реалізації продукції порівняно з попередніми роками і складає 7,9 %. Проте у розвинених країнах цей показник 
складає 25 – 45%. Це є негативною тенденцією, що свідчить про занижене значення машинобудівної галузі в 
економіці країни. За результатами виконаних досліджень у 2010 – 2014 рр. можна стверджувати, що індекси 
обсягів промислової продукції для машинобудування мали максимальне значення за періоди: 2010 р. (136,1 %), 
2011 р. (117,2 %) (рис.1 2). Найменше значення показника характерне для 2014 р., де індекс становив лише 78,7 
%, що насамперед зумовлено, як зазначалося раніше, нестабільною фінансовоекономічною ситуацією в країні. 

Таблиця 1  
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 

Вид 
діяльності 

2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 

Обсяг 
реалізован

ої 
продукції 
(млн грн) 

 

% до 
всієї 

реалізов
аної 

продукц
ії 
 

Обсяг 
реалізован

ої 
продукції 
(млн грн) 

 

% до 
всієї 

реалізова
ної 

продукції 

Обсяг 
реалізован

ої 
продукції 
(млн грн) 

 

% до 
всієї 

реалізо
ваної 

продук
ції 

Обсяг 
реалізован

ої 
продукції 
(млн грн) 

 

% до 
всієї 

реалізов
аної 

продук
ції 

 

Обсяг 
реалізовано

ї 
продукції 
(млн грн) 

 

% до 
всієї 

реалізо
ваної 
проду
кції 

Промисло
вість 

1065108,2 
 

100 
 

1329256,3 
 

100 
 

1400680,2 
 

100 
 

1354130,1 
 

100 
 

1066769,4 
 

100 
 

Машиноб
удування 

99270,5 
 

9,3 
 

133469,8 
 

10,0 
 

143533,1 
10,2 

 
117301,9 

 
8,7 

 
83534,3 

 
7,9 

 

 
Метою   розробки управлінських рішень, спрямованих на збалансований розвиток в умовах мінімізації 

споживання ресурсів, їх раціонального і продуктивного використовування, підвищення продуктивності праці, 
формування сприятливих економічних умов для господарської діяльності підприємств і галузей необхідно 
удосконалити структуру організаційного механізму управління розвитком потенціалу на машинобудівних  
підприємствах.  

Визначено, що в умовах складного соціальноекономічного становища з метою зміцнення потенціалу 
підприємств доцільно більш активно застосовувати на практиці існуючі технологічно відпрацьовані рішення.  

Критеріями для ухвалення управлінських рішень в технологічній сфері є: 
 сутність та структура наявного устаткування; 
 прогресивність ехнологій; 
 здатність та маневреність до інновацій, можливості модернізації та оновлення устаткування; 
 характеристики сировинних ресурсів (кількісні, якісні, вартісні); 
 характеристики продуктів переробки (кількісні, якісні, вартісні);  
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 обсяг енергоспоживання і витрат паливномастильних матеріалів; 
 вартісні показники енергетичних ресурсів; 
 норми витрат енергетичних ресурсів;  
 норми витрат матеріальних ресурсів в переробних процесах;  
 показники природоохоронних параметрів (кількісні, якісні та вартісні) в ході переробки [2]. 
У значній кількості робіт авторами пропонувалося розглядати систему управління розвитком потенціалу 

виробничого підприємства на різних рівнях управління, що, є виправданим. Серед рівнів управління 
відокремлено їх традиційний поділ на оперативний, тактичний та стратегічний, базуючись на критеріях 
горизонту планування, рівня цілепокладання та вирішуваних завдань. Звичайно модель управління складається 
із зовнішнього середовища (ринки готової  продукції, виробники сировини та ресурсів, засобів виробництва, 
суб’єкти  інвестиційного та фінансового ринку, ринок праці, конкурентне середовище, державне регулювання, 
контроль та нагляд), а також його внутрішнього середовища. 

Центральними елементами оперативного рівня управління є виробнича підсистема та суб’єкти 
оперативного управління. Виробнича підсистема споживає матеріальні та інформаційні потоки від збутових, 
кадрових, постачальницьких, обслуговуючих та управлінських організаційних одиниць. Тоді як управлінська 
одиниця споживає інформаційні потоки від усіх складових свого рівня та керівні настанови від управлінців 
вищого рівня. 

Тактичний рівень управління переважно представлений функціональними організаційними одиницями. 
На цьому рівні здійснюється бюджетування, формується фінансова, інвестиційна, маркетингова, кадрова 
політика підприємства. Плануються засади його розвитку впродовж 1 –3 років [3]. 

 Стратегічний рівень управління споживає інформаційні ресурси про стан і тенденції розвитку ринків 
праці, готової продукції, сировини та ресурсів, засобів виробництва, інвестиційного та фінансового ринку, 
конкурентного середовища, державного регулювання, контролю та нагляду. Формує ресурсну, капітальну та 
фінансову основи розвитку. На цьому рівні важливим виявляється адекватне дійсності таємне інформаційне 
забезпечення, його якісна обробка та прийняття своєчасних, відповідальних та ефективних рішень, при цьому 
важливим критерієм також є досягнення стратегічного випередження конкурентів. 

В науковій літературі, окрім рівневого поділу системи управління, зазвичай використовується 
функціональний підхід. Логіка моделі системи управління виробничими системами та результати контент
аналізу визначили можливість відокремлення таких функціональних зон управління, діагностування яких на 
різних рівнях управлінської ієрархії дасть можливість оцінити інтегральний рівень управління фінансуванням 
виробничою інфраструктурою [4]. 

Зазначена система оцінки відповідає принциповим засадам, покладеним в основу її побудови 
(системність, обґрунтованість, об’єктивність, інформативність), структура та характер зв’язків системи 
зумовлені використанням широкого кола загальнонаукових методів, до складу яких  увійшли аналіз, синтез, 
індукція, дедукція, моделювання, а також системний підхід. Їх практичне використання потребує застосування 
спеціальних методів, зокрема, експертної оцінки, графічного методу (наприклад, побудови профілів оцінки в 
розрізі окремих груп та елементів системи оцінки. 

При формуванні механізму управління процесами його розвитку із врахуванням та зниженням ризиків і 
невизначеностей що характеризують сучасний етап розвитку суспільства необхідно виявляти основні фактори. 
Послідовність дій щодо формування стратегії управління розвитку потенціалом машинобудівних підприємств 
повинна бути такою: [5]. 

1 етап  – аналіз ринку, встановлення пріоритетів та визначення стратегії підприємства щодо управління 
потенціалом  підприємства; 

2 етап – конкретизація мети та оцінка впливу; 
3 етап – адаптація до зовнішнього середовища; 
4 етап – визначення основних напрямків формування, накопичення, розподілу ресурсів і пошук нових  
джерел розвитку ресурсної складової потенціалу; 
5 етап – формування елементів стратегії управління потенціалом підприємства та вибір методу зниження 

невизначеностей і ризиків; 
6 етап – розробка стратегії щодо управління;  
7 етап – реалізація стратегії управління потенціалом підприємства та застосування обраних методі; 
8 етап – аналіз і контроль реалізації стратегії управління потенціалом та оцінка ризиковості; 
9 етап – використання результатів аналізу для конкретизації стратегічних напрямків розвитку потенціалу 

підприємства. 
Використання сучасних методів і інструментів управління розвитком потенціалу  машинобудівних 

підприємств які є основою промисловості  надає можливість прийняття своєчасних, відповідальних та 
ефективних рішень щодо управління розвитком прийняття своєчасних, відповідальних та ефективних рішень. 
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У сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу.  
З огляду на це, інвестиційний процес потребує постійного поглибленого дослідження, насамперед, з 

питань обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі ефективних форм та напрямів інвестування, а також 
пошуку нових шляхів активізації інвестиційної діяльності в умовах розвитку конкурентоспроможної економіки. 

Проблема залучення інвестицій до економіки України на даний момент вирішується в умовах світової 
економічної кризи, коли попит на інвестиції значно перевищує їх пропозицію, а при практично повній 
відсутності власних засобів дедалі гостріше постає питання нестачі інвестиційних ресурсів для розвитку 
провідних ланок економіки. Україна має досить негативний інвестиційний імідж, обумовлений політичними 
факторами, тому непомітним залишається те, що держава за останні роки зробила відчутні кроки в напрямку 
інтеграції в світову економіку. 

Інвестиційнопідприємницький клімат України є складним. Не варто надавати підприємствам з 
іноземними інвестиціями податкові пільги, яких не мають українські, зайняті у тій же сфері діяльності. Як 
показав досвід, такий захід майже не впливає на інвестиційну активність іноземного капіталу. 

 Існує велика кількість обґрунтованих причин, через які Україну розглядають за кордоном як зону 
підвищеного ризику для довгострокових інвестицій. Серед причин: нестабільність політичного курсу та 
законодавства, відсутність надійних гарантій захисту від їх змін для іноземних інвесторів, надмірне втручання 
держави в економічну діяльність, корумпованість державного апарату. Крім того, бюрократизація та 
нерегульованість створення та ведення бізнесу створює адміністративний тиск на бізнес. Необхідне звуження 
повноважень і зменшення кількості контролюючих органів у сфері господарської діяльності, зменшення 
часових і фінансових витрат на дозвільні процедури. 

Управління інвестиціями – це система розробки і реалізації управлінських рішень на основі оцінки стану 
і прогнозування розвитку інвестиційного ринку з метою забезпечення найбільш ефективних напрямків 
реалізації інвестиційної стратегії підприємства на окремих етапах його розвитку. 

Основні завдання управління інвестиціями підприємств полягають у: 
 забезпеченні високих темпів розвитку операційної діяльності; 
 оптимізації дохідності і ризику окремих реальних і фінансових інвестицій; 
 забезпеченні оптимальної ліквідності інвестицій; 
 забезпеченні формування достатнього обсягу інвестиційних 
ресурсів; 
 пошуку основних напрямів прискорення реалізації інвестиційної програми; 
 забезпеченні фінансової рівноваги підприємства у процесі здійснення інвестиційної діяльності. 
Ці завдання реалізується за такими напрямками: 
 визначення потреби в обсягах інвестування для вирішення стратегічної мети розвитку операційної 

діяльності підприємства на окремих його етапах життєвого циклу; 
 забезпечення високих темпів розширеного відтворення необоротних операційних активів; 
 формування ефективної інвестиційної програми на плановий період. 
В умовах дефіциту наявних ресурсів одним з пріоритетних завдань підприємства є залучення як 

вітчизняних, так і додаткових іноземних інвестицій. Залучення іноземного капіталу є пріоритетним завданням 
фірми. Особливу увагу в цьому контексті слід приділяти прямим іноземним інвестиціям. 
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Современный этап развития Украины характеризуется существенными изменениями в экономических 
отношениях. С момента перехода к рыночным отношениям все больше усложняются проблемы реализации 
товаров и предоставления услуг. Это происходит впоследствии изменения структуры рыночного спроса, его 
конъюнктурных колебаний и все большего обострения конкуренции на рынке. Поэтому и возникает вопрос 
разработки и внедрения эффективной ассортиментной политики на предприятиях. Формирование оптимального 
ассортимента, который будет способствовать сохранению и увеличению прибыли очень актуальны для 
предприятий, которые стремятся быть конкурентоспособными. Для получения наилучших результатов 
деятельности необходимо систематически проводить исследования, которые связаны с изучением полноты 
ассортимента и перспектив развития товаров в будущем.  

На сегодняшний день, разработка и внедрение ассортиментной политики является неотъемлемым 
фактором в реализации планов менеджмента. Поэтому изучение элементов и заданий этой политики является 
важным заданием современных ученых. 

Вопросы формирования ассортиментной политики на производственных предприятиях и розничной 
торговли исследовали такие отечественные и зарубежные ученые, в частности И. Ансофф, А. В. Войчак, Е. П. 
Голубков, А. П. Градов, А. В. Дубовик, Э. Н. Забарная , Ф. Котлер, Л. А. Лигоненко, И. А. Маркин, А. А 
Мазараки, А. И. Марченко, М. А. Окландер и др. В то же время, практика показывает, что нужны глубокие 
научные исследования по вопросам организации ассортиментной политики предприятия, прежде всего, ее 
формирование в новых условиях хозяйствования. 

Целью исследования является определение сущности и особенностей современной ассортиментной 
политики предприятия в условиях рыночной конкуренции. 

Ассортиментная политика – это сфера деятельности руководителя и специалистов предприятия, 
представляет собой совокупность принципов, стратегий и методик, приводящих к формированию 
оптимального ассортимента продукции, выпускаемой предприятием [1] . 

При формировании ассортиментной политики следует учитывать ряд факторов: состояние спроса и 
ожидание потребителей, наличие аналогов товаров на рынке сбыта, технологические возможности предприятия 
и т.д. 

Поэтому при управлении ассортиментом возникают следующие проблемы: 
 жесткая конкуренция приводит к тому, что новая продукция не может окупить инвестиции в ее 

производство; 
 потребительский спрос часто меняется, поэтому предприятие должно постоянно обновлять свой 

ассортимент; 
 отсутствуют четкие критерии формирования оптимального ассортимента; 
  не настроена система управления ассортиментом изза сложности его прогнозирования. 
Ассортиментная политика предприятий Украины должна учитывать динамику факторов повышения 

покупательной способности населения, спрос потребителей, поведение конкурентов, общий уровень 
благосостояния не только территории, где находятся торговые площади, но и страны в целом. 

Рыночная экономика направляет предприятия на завоевание прочных позиций, выявление возможных 
конкурентов и достижения конкурентных преимуществ. Преимущество над конкурентами приобретается за 
счет предложения потребителям более высокого уровня обслуживания, дополнительных услуг, предлагаемых 
покупателям, взвешенной политики ценообразования, возможности идентификации постоянных клиентов 
торговой сети и др. 

Анализ конкурентов требует оценки направлений, сильных и слабых сторон их деятельности и спектра 
возможных действий для повышения своего положения как в отдельном сегменте потребителей, так и в 
комплексе [2]. 

Основная задача предприятия на конкурентном рынке – создание устойчивых отличительных 
преимуществ, помогающих завоевать потребителей (режим работы, постоянное повышение качества 
ассортимента продаваемой продукции в торговой сети, расширение ассортимента продукции. Соответственно 
повышение уровня удовлетворенности потребителя, стимулирование покупателя к совершению следующих 
покупок продукции определенного предприятия. 

Преимущество достигается благодаря наличию ассортимента, который по своим характеристикам или 
уровнем сервисного обслуживания превосходит предложения конкурентов, постоянному контролю качества 
продаваемых товаров в торговой сети (происхождение, срок хранения и др.), Постоянному поддержанию 
минимального ассортимента товаров для удовлетворения потребностей потребителя. Формирования 
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отличительных преимуществ позволяет стабилизировать или увеличить долю рынка, получить прибыль и 
опередить конкурентов или удержать свою позицию лидера. 

Потребительский спрос является основным фактором, влияющим на формирование ассортимента, и 
направлен на максимальное удовлетворение спроса населения и вместе с этим  активное воздействие на спрос 
в сторону его расширения. Формирование ассортимента и потребительский спрос в своем развитии 
взаимосвязаны [3]. 

Цена является одним из важнейших факторов, который влияет на формирование ассортимента. Особенно 
нужно ориентироваться на покупателя и его влияние на цену, так как он определяет для себя наиболее 
приемлемый диапазон цен. В ассортименте точек сбыта должны сочетаться товары с разной ценой, так как это 
будет предопределять насколько будет удовлетворен спрос потребителя. Также это поможет повысить 
эффективность деятельности предприятия и уровень обслуживания населения в торговой сфере. 

Отсутствие в фирме отдельных товаров, их узкий или нестабильной ассортимент, не соответствует 
запросам покупателей, порождают неудовлетворенный спрос, увеличивая затраты времени населения на поиск 
необходимых товаров, негативно отражается на экономической эффективности. Поэтому при формировании 
ассортимента товаров важным требованием является максимальное удовлетворение спроса покупателей при 
минимальных затратах времени на совершение покупки и обеспечение эффективной работы фирмы [4].  

Хорошо продуманная ассортиментная политика позволит не только оптимизировать процесс, но и даст 
возможность предпринимателям контролировать ситуации, которые возникают в ходе торговой деятельности. 

Воплощение программы расширения ассортимента связано с источниками финансирования, которые 
предприятие выбирает в зависимости от объема, срока, других необходимых денежных средств. 

Ассортиментная политика является очень важной для предприятия. Отсутствие ассортиментной 
политики приводит к устойчивой структуры ассортимента изза воздействия случайных или текущих факторов, 
потере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товаров. Управление 
ассортиментной политикой нужно рассматривать как сложный процесс, который ориентирован на достижение 
ряда частных целей для реализации общей цели деятельности субъекта рынка, которой является эффективное и 
стабильное функционирование, достигнутое за счет гармоничного сочетания потребительских нужд с 
предпринимательскими возможностями. 
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Актуальність проблеми. Нерозуміння ролі маркетингу у виробничій діяльності багатьох підприємств в 

Україні на сьогоднішній день є одним з найбільш актуальних питань. Проблема полягає у тому, що керівники 
підприємств недооцінюють роботу маркетингових відділів, а найчастіше просто відмовляються від них з метою 
економії. Основною причиною є недостатня інформованість про прямий зв'язок між вчасно проведеним 
маркетингом і подальшим вдалим позиціонуванням підприємства в конкурентному середовищі і отриманим 
прибутком. 

Українські підприємства стикаються зі складним і швидкоплинним макросередовищем, якому 
притаманні економічна рецесія і руйнування традиційних ринків збуту, зростання конкуренції і більш 
вимогливі споживачі. Швидкоплинне макросередовище викликає необхідність активного розвитку маркетингу, 
даючи, з одного боку, одиницям бізнесу можливість зростання, а з іншого боку, створюючи перешкоди на його 
шляху і змінюючи рівень і методи конкурентної боротьби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетинг – це багатогранне поняття, яке чіпляє практично всі 
сфери нашого життя. Маркетингова діяльність вийшла за межі фірми в зв'язку з задоволенням потреб населення 
і злиттям різних ринків в єдину систему. 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки 
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Теоретичні концепції розвитку маркетингу показані в працях багатьох вчених: Роуз П., Мескон М., 
Альберт М., Хедоурі Ф., Грейсон Дж., Котлер Ф., Кузьмін І.І., Красильников С.А., Романов А.Н. та ін. 

Багато авторів розглядають маркетинг не тільки на рівні підприємства, а й маркетинг на рівні суспільства 
в цілому: Абрамишвілі Г., Браверман А., Дмитрієв О., ЛангеПролліус Х. та ін. 

Всі автори єдині лише в тому, що областю маркетингу є задоволення запитів існуючих і потенційних 
клієнтів. Однак, це лише частина тих функцій, які виконує маркетинг в сучасному суспільстві. Зі зміною 
суспільства змінюється і концепція маркетингу, його завдання, методи.  

Мета роботи. Головною метою даної статті є вивчення проблем і перспектив розвитку маркетингу в 
Україні на основі різних навчальних матеріалів як українських, так і зарубіжних авторів, а також на основі 
періодичних видань. 

Для досягнення поставленої мети статті необхідно відповісти на такі запитання: 
– Які основні етапи становлення маркетингової діяльності в Україні? 
– Які існують проблеми розвитку маркетингової діяльності в Україні? 
– Які основні напрямки вдосконалення маркетингу в Україні? 
Основний матеріал. Становлення і саме поняття маркетингу безпосередньо залежить від етапу розвитку 

суспільства і економіки. 
Становлення і розвиток маркетингової діяльності в Україні можна умовно поділити на три етапи [1]. 
1 етап – це час функціонування українських підприємств до 1991 року, який характеризується слабким 

розвитком процесів обміну. Недолік вільної конкуренції, умови директивного, планового господарювання і 
розподілу виробленої продукції, які існували на той час, не вимагали від підприємств будьякої діяльності з 
дослідження ринку. 

2 етап – це час після 1991 року, який протримався до кінця 90х років. Попри те, що процес ринкових 
перетворень в економіці України відбувається в складних умовах, все одно можна навести багато прикладів 
вдалого використання інструментарію стратегічного та операційного маркетингу в практиці роботи вітчизняних 
підприємств. Накопичений практичний досвід в свою чергу висуває багато проблем методологічного, 
методичного, термінологічного рівня, які вимагають розв'язання і уточнення. 

3 етап – це час становлення маркетингу в Україні сьогодні, коли на базі придбаного досвіду і паралельно 
з його розвитком ми прагнемо узагальнити результати: перейти на якісно вищий теоретичний рівень і далі 
трансформувати наукові розробки в практичні рекомендації. 

Як вважає І. Архипова, маркетинг відіграє важливу роль в економічному розвитку. Він є не тільки 
наслідком економічного розвитку країни. Розвиток передумов його реалізації в діяльності одиниць бізнесу 
свідчить про достатньо високий рівень розвитку ринкових відносин, але маркетинг сам може виступати 
каталізатором економічного зростання [4]. 

Маркетинг допомагає у визначенні оптимальних можливостей зростання при визначенні шляхів 
структурної трансформації економіки в конкретних соціальних, політичних і культурних умовах країни. 
Маркетинг сприяє економічному розвитку і стимулює трансформацію соціальної і економічної системи, 
допомагаючи забезпечувати моніторинг змін в рівні виробництва і ринкового попиту. 

Ця функція маркетингу як каталізатора економічного розвитку особливо важлива для трансформаційної 
економіки, такої як економіка України, де відбуваються суттєві соціальноекономічні структурні зміни. 

Стикаючись на практиці з економічною незалежністю, ставши самостійними, підприємства потребують 
використання маркетингової концепції не тільки для виживання в короткостроковому періоді, але і для 
побудови успішних стратегій для свого майбутнього зростання. 

Серед проблем сучасного маркетингу можна назвати наступні [5]: 
а) проблема розвитку клієнтської бази, в результаті якої клієнти стають постійними споживачами даного 

підприємства, визначає їх задоволеність рівнем обслуговування та якістю наданих товарів і послуг; 
б) перенасичення ринку західними новинками, що робить недоцільним поліпшення якості вітчизняних 

товарів, і провокує підприємства на активну рекламну діяльність. Перенасиченість українського ринку 
рекламою стає причиною зниження її ефективності, що, в свою чергу, сприяє маркетингову орієнтацію 
підприємств. 

Отже, можна сказати, що проблеми і тенденції розвитку маркетингу безпосередньо залежать від 
сучасного стану суспільства і економіки. 

Проблеми починаються на підприємствах з того, що маркетологи виконують невластиві своїм функціям 
завдання. 

Часто функції маркетологів компанії «вирвані» з контексту маркетингу і не є цілісною системою. Дуже 
рідко зустрічаються приклади, коли маркетологи на підприємствах задіяні в розробці нового товару, оцінці 
перспектив напрямків діяльності. Проблеми, які найчастіше зустрічаються і є найбільш глобальними – 
стратегічні, відсутність уявлення про завдання відділу маркетингу, тобто відсутність участі маркетингу в 
майбутньому успіху компанії. 

Причини неефективного маркетингу часто заховані в структурних проблемах, а саме: 
– роз'єднаність маркетингу і підрозділів фірми. Для ефективності ринкової діяльності необхідно, щоб 

такі ключові підрозділи компанії як фінанси, збут і маркетинг діяли за єдиною стратегією; 
– невідповідність структури і стратегії. Структура відділу маркетингу повинна відповідати стратегії 

компанії. Добрий план маркетингу містить пункт і про структурні зміни. 
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Серйозною проблемою є і внутрішня взаємодія (комунікаційна проблема), а саме: 
– відсутність керованих інформаційних потоків. Нормальне функціонування служби маркетингу вимагає 

добре налагоджених інформаційних потокових процесів, перш за все, всередині компанії; 
– внутрішні комунікації і внутрішнє позиціонування. Неможливо реалізувати програму маркетингу без 

підтримки всього колективу компанії в цілому; 
– комунікації з керівництвом. Розробивши програму маркетингу, необхідно її затвердити з керівництвом. 
Для підвищення ефективності роботи підприємства в цілому, вдосконалення маркетингової діяльності 

необхідні наступні заходи [6]: 
– правильна побудова (вдосконалення) організаційної структури управління маркетингом; 
– підбір фахівців з маркетингу (маркетологів) необхідної високої кваліфікації; 
– створення умов для ефективної роботи співробітників маркетингової служби підприємства; 
– чіткий розподіл завдань, прав, обов'язків і відповідальності в системі управління маркетингом; 
– організація ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими службами підприємства. 
Організаційна структура відділу маркетингу повинна максимально відповідати специфіці даного 

підприємства, його ресурсним можливостям, напрямку продукції, що випускається і ринкам, що 
обслуговуються. Тому на кожному підприємстві існує своя, відмінна від інших підприємств, організаційна 
структура відділу маркетингу, яка відповідає товару, функції даного підприємства або того й іншого одночасно. 

Ефективність маркетингової діяльності підприємства повинна [6]: 
а) обґрунтувати її на стадії розробки або прийняття рішення; 
б) визначити її кінцеву, підсумкову ефективність, виходячи з фактично досягнутих результатів; 
в) виявити фактори, що впливають на показник ефективності маркетингової діяльності, їх 

взаємозалежність; 
г) виявити резерви підвищення ефективності. 
Ефективність маркетингової діяльності більш точно оцінюється показниками, які характеризують 

прибутковість його комерційної діяльності та конкурентоспроможність. 
Система управління маркетингом – це виробничозбутова діяльність підприємства, заснована на 

комплексному аналізі ринку, яка включає в себе вивчення та прогнозування попиту і цін, створення нових видів 
продукції, рекламу, координацію планування всього підприємства і фінансування. Тому від успішної, 
ефективної маркетингової діяльності залежить життєдіяльність підприємства, його місце на внутрішньому і 
зовнішньому ринках збуту. 

Висновки по даному дослідженню. Маркетингова діяльність підприємства – це діяльність, яку повинен 
здійснювати відділ маркетингу для вирішення практичних задач, які стоять перед підприємством. 

Головною ціллю маркетингової діяльності є забезпечення успіху компанії і її товарів на ринку. Але в 
залежності від конкретної ситуації в конкретній компанії ціль маркетингової діяльності може бути іншою. 

Сучасний стан України вимагає обов’язкового використання системи маркетингу в діяльності 
підприємств. Це допоможе сформувати таку стратегію розвитку, яка буде підтримувати 
конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі. 

Виходячи з дослідження даної проблеми, можна зробити висновок, що рух в напрямку розвитку 
ефективного маркетингу повинен здійснюватися професійно підготовленими менеджерами, здатними 
координувати діяльність підприємства, орієнтуючи його на задоволення споживчих потреб на підприємствах не 
тільки малого, а й середнього і великого розмірів. Виконання цього завдання передбачає розвиток системи 
вищої освіти в галузі менеджменту та маркетингу, здатного виховати українських менеджерів відповідно до 
стандартів розвинених країн Західної Європи, які одночасно володіють знаннями і навичками роботи в 
специфічних умовах трансформаційної економіки. 

 
Література 

1. Решетнікова І. Етапи становлення і розвитку маркетингу в Україні / І. Решетнікова // Маркетинг в 
Україні. – 2006. – № 5. – С. 15 – 18  

2. Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні / А. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 1. – 
С. 11 – 14 

3. Мороз Л. Розвиток теорії і практики маркетингу в Україні: досягнення і проблеми / Л. Мороз // 
Маркетинг в Україні. – 2004. – №6. – С. 13 – 15 

4. Архипова І. М. Промисловий маркетинг: монографія / І. М. Архипова – Х.: Вид. «Знання», 2001. – 294 
с.  

5. Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gisap.eu/ru/sovremennyimarketingrazvitieproblemyiperspektivy. 

6. Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sciarticle.ru/stat.php?i=1449319454. 

 
 
 
 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки 

 

110 

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ В УКРАЇНІ 

 
Бабовал Н. Р. 

Тернопільський національний економічний університет 
  
Питання фінансування вищої школи стало останнім часом надзвичайно актуальним. Надання якісних 

освітніх послуг в країні можливе лише за умови достатнього фінансування, яке впливає на створення 
відповідного рівня матеріальнотехнічної бази ВНЗ, на формування висококваліфікованого науково
викладацького штату, на здійснення різноманітних наукових досліджень тощо. Нажаль, сучасна система 
фінансування в Україні не відповідає, в повній мірі, засадам формування єдиного європейського освітнього 
простору та потребує змін з метою підвищення конкурентноздатності ВНЗ і забезпечення стандартів якості 
вищої освіти.  

Огляд літератури з проблем фінансування вищої освіти засвідчує, що вивчення питань фінансового 
забезпечення ВНЗ в Україні набуло широкого спектру досліджень. Зокрема, необхідно відзначити праці таких 
українських вчених: Т. Боголіб, яка приділяє значну увагу фінансовому забезпеченню розвитку вищої освіти і 
науки; О. Ревнівцева розглядає фінансові аспекти проблем розвитку вищої освіти; О. Тимошенко вивчає 
напрями удосконалення функціонування фінансового механізму закладів вищої освіти; О. Касич досліджує 
джерела фінансування закладів вищої освіти; М. Авксентьєв проводить структурний аналіз розподілу 
державних витрат на складові елементи при фінансуванні ВНЗ тощо. 

Однак, незважаючи на велику кількість досліджень, питання фінансування вищої освіти ще більше 
актуалізується в умовах економічної кризи, яка збіглася із проблемами реформування змісту вищої освіти та 
потребує постійного дослідження та удосконалення 

Метою нашої розвідки є дослідження та розкриття сучасного стану фінансування освітньої сфери вищої 
школи, визначення перспектив цього процесу в Україні, орієнтованого на світові тенденції. 

В Україні фінансування системи вищої освіти може здійснюватися за рахунок державних та місцевих 
бюджетних коштів, коштів як юридичних так і фізичних осіб, коштів від надання вищими навчальними 
закладами додаткових освітніх чи інших послуг, дивідендів від цінних паперів, валютних надходжень, 
благодійних грошових внесків чи пожертвування, кредити на розвиток навчальних закладів чи здобуття освіти, 
матеріальних цінностей, одержаних від підприємств чи організацій, а також кошти сплачені іноземними 
фізичними і юридичними особами за підготовку спеціалістів. 

Форми фінансування освіти традиційно поділяються на державне та приватне. Державне – фінансування 
державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватне – коштів 
юридичних чи фізичних осіб. Навчальні заклади отримують державне фінансування через механізм державного 
замовлення. Таким чином, студенти мають право на стипендії (соціальну, академічну, іменну), а також можуть 
брати участь у певних програмах стажування закордоном тощо. Проте, студенти, які сплачують за навчання в 
повному обсязі не можуть розраховувати на державні стипендії. Це не відповідає європейському принципу 
рівності умов та недискримінаційності в освіті, причому інструменти диференціації студентів не завжди 
досконалі, а перейти з платної форми на державну практично не можливо [1]. 

Фінансування ВНЗ проводиться за такими методами: бюджетне фінансування ВНЗ на основі показника 
вартості навчання одного студента; кошторисне фінансування ВНЗ; індивідуальна оплата навчання за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб; спонсорські внески; кредити на здобуття вищої освіти тощо. 

Досвід командноадміністративної та ринкової системи господарювання показує, що головним джерелом 
матеріального забезпечення вищих навчальних закладів становлять бюджетні кошти. 

Таблиця 1 
Видатки зведеного бюджету України на фінансування вищої освіти 

Рік Загальні видатки 
бюджету, млн. грн.. 

Видатки на вищу 
освіту, млн. грн. 

Видатки на вищу освіту у % до 
Загальних видатків ВВП 

2010 377842,8 24998,4 6,6 2,3 
2011 416853,6 26619,6 6,4 2,0 
2012 492454,7 29335,9 6,0 2,0 
2013 505843,8 30003,1 5,9 2,1 
2014 523004,8 28340,5 5,4 1,8 

2015* 433159,8 21059,8 4,9 1,5 

Джерело: узагальнене автором на основі [2] 
*На 01.10.2015 – без урахування видатків бюджету Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 
Як бачимо з табл. 1, що в Україні зменшується рівень видатків на вищу освіту відносно усієї видаткової 

частини держбюджету, так і до розміру ВВП. Останні роки фінансування державних ВНЗ проводиться 
практично за соціальними статтями витрат: на заробітну плату викладацькому персоналу, стипендію студентам 
та часткову оплату комунальних послуг. Покриття інших витрат здійснюється за рахунок позабюджетних 
коштів. 

Загальні витрати на освіту в Україні у 2010 р. – 91,07 млрд. грн., у 2011 р. – 97,60 млрд. грн., у 2012 р. – 
111,18 млрд. грн., у 2013р. – 115,96 млрд. грн, у 2014 р. – 109,52 млрд. грн. Зазначимо, що Україна витратила 
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валового внутрішнього продукту (ВВП) на освіту у 2010р. – 8,1%, у 2011р – 7,2%, у 2012 та 2013 роках – по 
7,6%, у 2014р. цей показник становив 6,9% (державні та приватні витрати разом з урахуванням офіційних та 
неофіційних прямих платежів населення) [3]. 

Проаналізувавши статистичні данні, за останні роки в Україні спостерігаємо зростання чисельності 
студентів, які навчаються за кошти державного бюджету, відносно числа фізичних осіб (табл. 2). Так, 
абсолютне значення студентів державної форми навчання за 2015/16 н. р. зріс порівняно з фізичним 
фінансуванням на 12113 осіб, проте, ще 2010/11 н. р. фізичне фінансування переважало над державним з 
показником 35829 осіб.  Це є позитивним результатом для системи вищої освіти в Україні. 

Таблиця 2 
Прийом студентів до ВНЗ IIIIV рівнів акредитації на початковий цикл за джерелами фінансування їх 

навчання 

Джерела 
фінансування 

2010/11 н. р. 2014/15 н. р. 2015/16 н. р. 
Абсолютне 
знач., осіб 

Відносне 
знач., % 

Абсолютне 
знач., осіб 

Відносне 
знач., % 

Абсолютне 
знач., осіб 

Відносне знач., 
% 

Державного 
бюджету 

170616 44,8 147502 50,5 134194 51,6 

Місцевого бюджету 3360 0,9 2615 0,9 2864 1,1 
Органів державної 
влади, юридичних 

осіб 
941 0,2 763 0,3 765 0,3 

Фізичних осіб 206445 54,1 140767 48,3 122081 47,0 
Всього 381362 100 291647 100 259904 100 

Джерело: складено автором на основі [2] 
Важливою проблемою є й низький розвиток науководослідної діяльності ВНЗ. Головна причинами 

якого є також недостатнє фінансування досліджень, та відсутність стимулів розвивати цю сферу діяльності. 
Зазначимо, що цей аспект стає вагомою перешкодою для входження українських ВНЗ до світових рейтингів. 
Фінансування вищої освіти та наукових досліджень виступають інвестиціями в розвитку суспільства та 
національної економіки. Щодо реального стану, то витрати на науку на 2015 р. складають 4,2 мільярда гривень, 
це – 0,25% ВВП. Із цієї суми 60% припадає на систему Національної академії наук і 10%  на всі українські 
університети разом взяті. Для порівняння, кошти одного європейського університету, які витрачаються на 
науку, є більшими, ніж витрачаються на неї в усій нашій державі. В Польщі витрачається 5 мільярдів доларів 
США, а в Росії – 20, Китаї – 80, США – 350. Фактично в Україні наукові дослідження не фінансуються. 
Головним завданням вищої школи на сьогоднішній день є підвищення ефективності наукової та науково
дослідної діяльності. Для цього державі необхідно розробити новий механізм фінансування наукової діяльності 
ВНЗ, а також створити відповідні умови для стимулювання активізації бізнесу в цій сфері. 

Так, у березні 2016 р. Міносвіти України пропонує ввести нову систему фінансування ВНЗ. Головним 
завданням нової моделі фінансування має бути прозорим та важливим є ефективність у розподілі використанні 
бюджетних коштів. Основною відмінністю нової моделі фінансування вищої освіти стане базове блочне 
фінансування ВНЗ, яке застосовується в більшості європейських країн, у тому числі у сусідній Польщі. ВНЗ 
отримує 80% гарантованого фінансування від минулорічних коштів. Це надасть можливість університету 
планувати свою роботу на наступний рік, а 20% фінансування розподіляють за показниками результативності 
роботи ВНЗ [4]. Ми вважаємо, що держава має розподіляти кошти відповідно до рейтингів ВНЗ, основним 
показником яких виступатиме якість підготовки фахівців.  

Таким чином, проведене дослідження фінансування освіти  ВНЗ в Україні свідчить, що державне 
фінансування вищої освіти є головним, проте, для досягнення фінансової незалежності ВНЗ потрібно 
здійснювати пошук додаткових джерел фінансування, а це залучення додаткових фінансів може бути за 
рахунок оренди власних приміщень, збільшення кількості іноземних студентів, які здобувають освіту в Україні 
тощо. Також є вигідним спонсорування освіти, але для українців необхідно спочатку сформувати відповідну 
систему виховання, налагоджувати контакти з випускниками, створити відповідне законодавство. 

Перспективами подальших досліджень планується дослідження розвитку науководослідної діяльності 
ВНЗ в Україні та сусідніх держав. 
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MODERN METHODS OF COSTS OPTIMIZATION IN THE CONTROL SYSTEM 
 

Artamonova N.S. 
 

Odesa national polytechnic university 
  
Lately purchased development various conceptions of management charges on an enterprise for the sake of 

optimization of resources in the process of achievement of effective activity.  Scientists are considered several systems: 
some already positively showed oneself in inculcated in activity, and some only pass the stage tests on results that it will 
be possible to draw conclusion in relation to possibility of their application. To such systems take: standartd costing 
(SK); direсt costing (DK); target costing (ТК); 

kaizen costing (КК); ABC  costing; theory of of  constraints (ТОС) and others [1]. 
Тarget of costing (ТК) is control system by charges, that comes true especially in and also it is recommended to 

introduction in the field of service. ТК is a management charges on the stage of planning of new wares, or 
modernisation of outofdate products. 

The basis  idea of ТК  is the concept of having a special purpose prime price is stopped up after a formula: 
Prime price  = Price    Income      
A price  exactly the market price of commodity (services), that is certain by means of market researches. 
An income is a desirable size that organization tries to get from the sale of commodities (services). 
ТК examines a prime price not as the index expected after norms, but as size on that organization must be 

oriented, offering to the market a competition product.  Prime price of wares, that settles accounts after norms must 
equal a having a special purpose prime price exactly. It’s a task of ТК.  

The control system of ТК will be realized after the next stages: 
 on the basis of market of sale and planning of scales of production analysis a hypothetical market price is 

determined  to the products; 
 the stage of optimization envisages bringing a normative prime price over to having a special purpose by a 

study possibility of change volumes and types of charges, that certain technology productions, alternative by materials, 
designer, by technical or technological decisions that would provide reduction of prices of product without the loss of 
quality; 

 it is development and testing of layout of products/ of commodity that has a having a special purpose prime 
price and acceptance of administrative decision on results testing. If a having a special purpose prime price is certain 
and a difference folds to 10% from normative  prime prices of product  prime prices  development is completed, but 
the further searches of new structural ideas and technologies are possible. 

 ТК determines exactly a market constituent in control system by the charges of hitech products, taking  into 
account her competitiveness and innovative orientation. 

Кaizen of costing (КК) is  a "improvement little steps",  it ‘s a process of the gradual cost cutting on the stage of 
production as a result of that it can be  reach necessary level of prime price for the sake of providing of profitability of 
production. КК is offered to introduction in parallel from ТК. Both systems have an identical goal  achievement of 
having a special purpose prime price, but ТК it does on the stage of planning of new product of /services/, and КК  on 
the stage of production. 

 If on the stage of planning a difference between a normative  and having a special purpose prime price folds to 
10 %, then made decision  about producing goods with settling on that 10%  will be liquidated  in the process of 
production of КК methods. It the cutback of spending is named a kaizentask that touches all personnel  from engineers 
to the managers  and implementation of that is encouraged through control system by a personnel. 

A Kaizentask belongs both at the level of separate  commodity and at the level of enterprise on the whole after 
separate Permanent charges are considered after subdivisions and form group in the special budgets for the sake of 
providing of walkthrough, optimization of charges and stowage of general budget of enterprise. 

ABC  costing   (Activity Based Costing) is the differentiated method of account of prime price that envisages 
the account of charges for the works (to the functions). An enterprise is examined as a set of operations, after that the 
charges of resource potential come true [3].. 

Essence of method consists in establishment of dependence of charges on products with different productive 
processes, study of possibilities of introduction  of optimization process for the sake of providing of efficiency of 
production. For this purpose a complete list and sequence of operations / of functions of productive and 
organizationallyadministrative processes are determined with settling of requirement in resources for every operation. 

 Distinguish four types of operations after the methods of their participating in producing of products : 
1.artificial work /producing of unit of products/; 
2.package work /is an order, complete set/; 
3.food work /exactly; 
4. general business charges. Charges on operations 1  3 can be straight taken on a concrete product. Taking 

general business charges not maybe exactly, that is why they are distributed in obedience to the algorithms of account, 
that is certain expedient to introduction a management /after the systems of DK or SK/. Resources are classified as, : 

 such that is put in the moment of consumption /salary of manufacturing staff/; 
 such that is put before /id est envisaging, for example salaries of administrative personal/. 
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All resources that is expended in a working operation fold her cost, but the simple count of cost on separate 
operations does not give opportunity objectively  to define an unit cost. It is therefore suggested to expect  the index of 
allocation of charges, socalled “costdriver”. The example of such instrument  is a coefficient of reacting of charges, 
that settles accounts for every type of products that is produced on an enterprise separately. Exactly through the system 
of “costdriver” the amount of the spent resources is determined in settling on producing.  

Next to existent conceptions distinguished, socalled, theory of limitations of Theory of of  constraints (ТОС), 
that is oriented to optimization of the use of resource potential of company. These resources are various and used in a 
certain proportion, but, in some the moment, one it can be not enough, but other  in plenty. The effective use of 
resources not always depends on a company, sometimes it external factors interfere  with.  

 Basic task of ТОС  to educe, which one resources and possibilities of not достає company for the increase of 
production and incomes and to work out measures in relation to their mobilization. Having regard to that to obtain 
complete balanced of resources not maybe, ТОС is the constantly operating instrument of improvement of business 
processes, organizational structure of enterprise. 

 Before ТОС functioned only for a productive sphere, however, in course of time, there was a necessity to go out 
outside especially productive tasks and set by a question considerably wider, id est to distinguish factors, that 
companies mix to develop and grow productive; 

В) to the market; 
Г) logistic; 
Д) psychological  /id est behavior of workers, that harms to the achievement of goals/. 
The important question of realization of the system ТОС is possibility to estimate influence of those or other 

limits on  the results of activity of enterprises by means of quantitative indexes. Some types of limitations can be  
certain by means of unfinancial indexes or expert estimations, but the quantitative estimation of productive limitations 
is based exactly financial not indexes of income of company, but for maximization of income it is needed to define the 
optimal productive program. The instrument of determination of the optimal productive program is an index "marginal 
profit". 

 But ТОС is not examined as an alternative  to the traditional recordkeeping, this is the system of account of 
charges, because the calculation of prime price, unlike considered higher, is not envisaged. It not that other as an 
instrument of control system by charges for concrete situations and ground of administrative decisions.  

Taking into account the enormous amount of charts, methods and instruments, that can apply manager for an 
estimation, analysis and prognosis of the economic state and state of market surroundings,  a case charges frame on an 
enterprise must envisage realization of some important and successive actions, namely: 

1) Classification of charges taking into account tasks that is envisaged to implementation in the cut of 
permanent, variable, managed, unmanaged; 

2) Developments of the system of norms and norms are taking into account the factors of allocation of resources 
after the items of expenses; 

3) Developments of the clear system of account, analysis, control after charges, and also Determination of 
centers of responsibility and account of charges are on all levels, id est realization of control for to subdivisions 
separately and to the enterprise on the whole for the sake of providing of transparency of charges and adequacy of their 
execution in the context of the got incomes; 

4) Development of the effective system of circulation of documents, that allows to get at objective and operative 
information for to all productive, economic, commercial, administrative subdivisions of enterprise; 

5) Development of the effective system of motivation and encouragement of workers is in the economy of 
resources and maintenance of productive potential. 
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Актуальність. Надання адміністративних послуг є істотною складовою діяльності органів публічної влади 

у світі та ЄС, зокрема. Це питання є актуальним і для України, тому що модернізація надання адміністративних 
послуг є одним з пріоритетних напрямів реформування державного управління. У високорозвинутих державах 
стали загальноприйнятними  стандарти оцінювання якості надання адміністративних послуг, саме такий досвід 
Україна має залучити до діяльності публічних органів. 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки 
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Аналіз досліджень та публікацій. Органи публічного управління та адміністрування започаткували 
процес впровадження у свою діяльность інноваційних технологій взаємодіїї з бізнесом та громадянським 
суспільством, але це  відбувається безсистемно, на власний розсуд, без загального бачення процесів. 

Питаннями впровадження сучасних технологій урядування та надання адміністративних послуг 
займаються такі українські наукові діячі та дослідники, як О. Баранов, М. Демкова, І. Жиляєв, І. Клименко, К. 
Линьова, І. Малюкова, С. Чукут та ін. У країнах ЄС обов’язковими умовами роботи органів публічної влади є 
відкритість, прозорість і підзвітність, створено відповідне нормативноправове забезпечення, розроблено 
концепції, програми забезпечення стандартів якості надання адміністративних послуг. Тому, метою даної роботи 
є обгрунтування процесу впровадження системи надання адміністратавних послуг в Україні в інтересах 
споживачів бізнессередовища та громадян. 

Виклад основного матеріалу. Цей процес, на наш погляд, повинен носити комплексний характер та 
передбачати : 

1. Створення системи управління якістю публічного управління і адміністрування; 
2. Впровадження моделі електронного врядування типу “Електронний уряд”, “єдиний офіс”, «єдине вікно»; 
3. Застосування краудсорсингу, як інструменту забезпечення взаємодії влади, бізнесу та  
громадського суспільства. 

1. Система управління якістю (далі СУЯ) — сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів для 
розробки політики і цілей в області якості і досягнення цих цілей за допомогою скоординованої діяльності 
(робіт) та вибір її напрямку і забезпечення якісного керування організацією. 

Розробка та впровадження СУЯ проводиться як для центральних органів виконавчої влади  (ЦОВВ) , 
так і для окремих субєктів господарювання з метою: 

 підвищення ефективності діяльності  ЦОВВ та використання бюджетних коштів ; 
 підвищення якості послуг ЦОВВ, що отримують споживачі; 
 накопичення досвіду впровадження систем управління якістю  ЦОВВ, який може бути  
використаний для удосконалення діяльності інших органів державної влади. 

Процес створення СУЯ на підприємстві є складним і зазвичай довготривалим процесом, а його подальший 
розвиток і перехід до TQM може взагалі тривати роками. У загальному вигляді етапи розроблення систем якості 
можна представити таким чином: 

а) Визначення елементів системи якості. На цій стадії спочатку необхідно провести ретельний аналіз 
процесу створення продукції та представити його у вигляді докладного переліку етапів робіт. 

б) Визначення складу структурних підрозділів системи якості, їх функції, обов’язки та виконавців. Тому 
система якості набирає цілком конкретного контуру, який може бути представлений на двох схемах: структурній і 
функціональній. 

в) Розроблення окремо структурної схеми системи якості та функціональної схеми управління якістю. 
г) Визначення складу та стану документації системи якості. 
д) Упровадження документації СМЯ, тобто набуття документами статусу обов’язкових   для виконання 

через видання відповідного наказу першого керівника підприємства. 
є) Перевірка та сертифікація СМЯ. 
 У документації описується більшість важливих процесів, дій та видів діяльності підприємства. Повний 

опис усіх процесів СМЯ матиме ряд суттєвих переваг, як внутрішніх (можливість ефективно управляти 
процесами, впевненість у стабільному виконанні процесів), так і зовнішніх (можливість довести ефективність 
процесів споживачам, органам із сертифікації тощо). 

2.  В умовах становлення інформаційного суспільства приходить розуміння того, що здійснення повною 
мірою і на належному рівні державних функцій неможливо без залучення сучасних інформаційно
технологічних систем і мереж телекомунікацій. При цьому, повинен бути реалізований принцип, згідно якому 
громадянин не повинен шукати в надрах гігантського державного апарату необхідні послуги та інформацію. 

Електронними послугами є різні види матеріальних і нематеріальних послуг, що надаються в 
електронній формі з використанням інформаційних комп”ютерних технологій (ІКТ), включаючи Інтернет. 
Особливість послуги в електронному вигляді полягає в тому, що вона може бути отримана 24 години на добу, 7 
днів на тиждень. Але це не означає, що інші форми та канали надання послуг перестають існувати. Традиційні 
шляхи отримання послуг шляхом особистого звернення, телефоном або поштою існуватимуть і надалі, 
постійно вдосконалюючись . 

Якщо для адміністративних послуг існує умовна класифікація, то для адміністративних послуг в 
електронному вигляді вона відсутня. 

Пропонується розділити адміністративні послуги в електронному вигляді за видами електронного 
подання, за сферою діяльності, за формою власності, за споживачами, за місцем отримання з точки зору клієнта 
тощо. 

В інформаційному та законодавчому просторі дуже часто використовуються терміни “єдине вікно”, 
“єдиний офіс”, принцип організаційної єдності. Однак, треба чітко розуміти саму суть цих термінів та різницю 
між ними , щоб не  використовувати їх у випадках, де цього робити не можна. 

Терміни “єдине вікно” та “єдиний офіс” почали використовувати в 2002 – 2004 роках при започаткуванні 
принципово нової системи обслуговування місцевою владою суб’єктів господарювання задля видачі їм 
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дозвільних документів. Тоді у ці поняття вкладалася ідея об’єднання усіх дозвільних служб в одному приміщенні, 
чим вагомо спрощувалось життя підприємцям при проходженні дозвільнопогоджувальних процедур[2]. 

Життя висувало різні варіанти реформ, але об’єднання “дозвільних” посадовців під одним дахом було 
найвдалішим. Ефект від цих ініціатив дав змогу в 23 рази скоротити грошові та часові витрати підприємців, які 
зверталися до “єдиних вікон” та “єдиних офісів”, експериментально створених при міськвиконкомах та 
райдержадміністраціях. 

Принцип організаційної єдності поширюється на всі види документів дозвільного характеру, що видаються 
місцевими органами, і, за своєю суттю, полягає у фактичному об’єднанні принципів “єдиного вікна” та “єдиного 
офіса” [3]. 

Тобто “єдиний офіс” – це фактично об’єднання всіх дозвільних служб в одному приміщенні, де 
підприємець самостійно проходить усі необхідні процедури, а при “єдиному вікні” – він лише здає одній особі 
(державному адміністратору) необхідний пакет документів і через встановлений законодавством час приходить 
отримувати вже оформлений дозвільний документ. 

 Принцип організаційної єдності реалізували через створення при райдержадміністраціях та 
міськвиконкомах міст обласного значення дозвільних центрів, де обслуговують підприємців.    Запровадження 
дозвільних центрів на законодавчому рівні підтвердило прогресивність цих інституцій, хоча й викривало окремі 
неузгодженості, з якими вони стикались у своїй діяльності. 

Нині є прагнення розвивати систему взаємовідносин влади, бізнесу та населення, поширюючи європейські 
стандарти та вітчизняні напрацювання не лише на обслуговування підприємницького загалу, а й решти громадян. 
Для цього передбачено створення та функціонування “універсамів послуг”, тобто пропонується поширити 
принцип “єдиного офіса” і на сферу надання адміністративних послуг, що надасть помітного поштовху у 
розбудові цієї системи та максимально приблизить цю сферу до громадян. Вищенаведені моделі та підходи вже 
набули практичного розвитку в країнах ЄС. Налагоджені взаємовідносини між органами державної влади та 
населення, змога громадян брати активну участь у прийнятті управлінських рішень за допомогою сучасних 
геоінформаційних технологій, систем типу «електронне місто», запровадження системи «єдиного вікна» підвищує 
якість роботи Органів Виконавчої Влади та спрощують процедуру надання адміністративних послуг. Наприклад, 
модель «САРАМ» була розроблена для оцінювання якості роботи місцевих органів влади, і  визнана 
інноваційною розробкою у сфері управління. 

3. Для прийняття управлінських рішень у сфері публічного управління та публічного адміністрування 
важливо сполучення інноваційних, управлінських та інформаційних технологій, що забезпечить реальну 
взаємодію громадянського суспільства з політичними та бізнес структурами. 

Одним із актуальних інноваційних інструментів у сучасному житті розглядається краудсорсинг, який 
передбачає застосування колективного інтелекту та синергію взаємодії великої кількості людей. Він дозволяє 
агрегувати інформацію, досвід, знання, прогнози, пропозиції, оцінки експертів на рішення та дії влади різних 
рівнів щодо функціонування бізнессередовища та громадянського суспільства задля забезпечення прозорості 
керування, якості політичних, економічних проектів та запобігання антикорупційним діям. 

Сучасні можливості інформаційних мереж дозволяют впроваджувати та розвивати різноманітні 
іноваційні технології краудсорсингу, а саме: 

 краудвиробництво, тобто створення продукту, який має певну мережеву вагу, наприклад, рекламний 
або програмний продукти тощо; 

 краудфайндинг – народне фінансування, тобто ідея, що передбачає відкритий пошук авторами джерел 
фінансування серед широких кіл населення [4]; 

 краудголосування, що передбачає просте голосування у мережах за різні варианти рішень, що 
пропонуються суспільству, та дозволяє зробити остаточне рішення прогнозованим та очікуваним суспільством; 

 краудсторминг, який передбачає коментування економічних, політичних, соціальних проектів 
експертами, всебічну професійну оцінку та генерацію ідей щодо удосконалення управлінських рішень. 

Висновки. В країнах з розвиненою соціальноорієтнованою ринковою економікою поширюється 
впровадження краудсорсингу, як елементу демократії  та можливості залучення громадянського суспільства 
задля удосконалення сучасного життя. Саме цей досвід важливо застосувати в Україні, завдяки її бажанню до 
євроїнтеграції та приєднання до сучасних стандартів процесу управління. Викладені проблеми свідчать про 
необхідність чіткого та систематизованого регулювання питань надання адміністративних послуг з метою 
забезпечення реалізації конституційного принципу соціальної правової держави. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Задорожнюк Н.О. 
 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Актуальність проблеми. Трансформаційні процеси в економіці, поширення знань та поява різних 
інновацій обумовили необхідність пошуку альтернативних напрямків «класичної» економічної теорії. Тому 
дослідження питань, пов’язаних з появою економічних систем нового типу на основі впровадження інновацій є 
безумовно актуальними. 

Аналіз останніх публікацій. Розгляд інноваційних систем викликає інтерес серед багатьох науковців: 
Галовської Г.В., Моргунова Є.В., Снегірьова Г.В. та інших [12]. Однак, питання щодо особливостей 
функціонування національних інноваційних систем залишаються відкритими. 

Формулювання мети. Метою дослідження є розгляд національних інноваційних систем на прикладі 
конкретних країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 1980ті роки у Європі та США формується концепція 
«національні інноваційні системи» (НІС), в основі якої досліджуються динамічні процеси, пов'язані з розвитком 
інновацій та економічного зростання [1]. Як наслідок цього з’являються такі поняття, як «економіка знань» та 
«інформаційне суспільство», які сьогодні активно використовуються як в науковому колі, так й у практичній 
діяльності багатьох країн світу. Головним інструментом НІС є державна інноваційна політика. Слід зазначити, 
що існує два основні підходи до розвитку інноваційної діяльності. 

1. Активне втручання держави в економіку у формі державних субсидій, пільг і тощо. Цей підхід 
використовують такі країни, як Франція, Японія, Китай та інші розвинені країни. 

2. Державне регулювання непрямими методами, яке діє, наприклад, у США. 
Розкрити сутність цих підходів можна за допомогою аналізу державної інноваційної політики на 

прикладі конкретних країн. В роботі запропоновано розглянути національні інноваційні системи двох світових 
лідерів – Китай та США (табл. 1).  

Таблиця 1  
Дослідження національних інноваційних систем Китаю та США 

Ін
ст

р
ум

ен
ти

 

Китай 

Н
ап

р
ям

и
 п

оліти
ки

 

1. Національні програми з досліджень і 
розробок, різні довго і короткострокові 
плани. 
2. Функціонування Національного 
інноваційного фонду і Національного 
наукового фонду, які здійснюють підтримку 
фундаментальних досліджень. 
3. Створення особливих зон та інкубаторів 
для підтримки високотехнологічних галузей. 
4. Інструменти щодо зміцнення прав 
інтелектуальної власності та сприяння 
комерціалізації результатів наукової 
діяльності. 

1. Зростання вкладень в науку. Уряд планує 
збільшити питому вагу витрат на дослідження 
і розробки у валовому внутрішньому продукті 
(ВВП) до 2,5 % до 2020 р. 
2. Фіскальна підтримка у вигляді чистого 
субсидування. 
3. Прискорена амортизація науково
дослідного обладнання вартістю до 300 тис. 
юанів. 
4. Модернізація системи державних 
закупівель технологій на користь місцевої 
інноваційної продукції. 
 

США 
1. Дослідні центри і венчурні фонди. 
2. Безкоштовна видача ліцензій на комерційне 
використання винаходів, запатентованих в 
ході бюджетних досліджень і є власністю 
федерального уряду. 
3. формування державної інноваційної 
інфраструктури. Держава може створювати 
мережі центрів поширення нововведень і 
консультаційних центрів, надають ділові 
послуги інноваторам. 
4. Державна експертиза інноваційних 
проектів. 
5. Розробка та реалізація Програми 
національної інформаційної інфраструктури 
США і технологій Інтернет. 

1. Підтримка рівню конкуренції на своєму 
ринку, держава надає корпораціям
підрядникам  виконавцям програм НДДКР, 
різні пільги. 
2. Уряд заохочує самостійне фінансування 
НДДКР приватним сектором, підтримує 
створення кластерів, венчурів і малого бізнесу 
в інноваційному розвитку. 
3. Спрощення розробки стандартів. 
4. Вдосконалення законодавства про охорону 
інтелектуальної власності. 
5. Розвиток федеральної контрактної системи. 
6. Розвиток антимонопольного законодавства 
і політики в області конкурентоспроможності. 

*Розроблено автором на основі [12] 
 
З проведеного аналізу зрозуміло особливості кожного підходу державної політики щодо розвитку 

інноваційної діяльності. 
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Висновки даного дослідження. Таким чином, на основі досвіду провідних країн світу (на прикладі Китаю 
та США), можна відзначити такі ключові положення НІС. 

1. Важливо значення набуває інноваційна політика, яка залежить від рівня економічного і соціального 
розвитку країни та формується відповідно до особливостей цих процесів. 

2. В умовах глобалізації та посилення конкурентної боротьби на світових ринках товарів / послуг державі 
необхідно спрямувати зусилля на створення конкурентоспроможної промисловості та національної економіки в 
цілому, на основі спільної роботи представників держави, бізнесу, науки і громадських організацій. 

3. Формування та подальший розвиток власної національної інноваційної системи доцільно здійснювати 
на основі адаптації успішного зарубіжного досвіду з урахуванням національних особливостей та інтегрування в 
світове господарство за допомогою розширення міжнародного співробітництва. 

Перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. У подальших дослідженнях планується 
приділити увагу особливостям законодавчої бази щодо інноваційної діяльності на основі світового досвіду. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ковтуненко Ю.В. 
 

Одесский национальный политехнический университет 
 
Инновационная модель развития экономики Украины нуждается в усовершенствовании 

инвестиционного потенциала субъектов хозяйствования. Формирование инвестиционного потенциала 
предусматривает обеспечение эффективного и сбалансированного развития экономических систем, в частности, 
через создание благоприятного инвестиционного климата, становления фондового рынка, совершенствование 
финансовокредитной системы, реформирование отношений собственности, активизации инвестиционной 
деятельности субъектов хозяйственной деятельности. Это требует разработки эффективных инвестиционных 
стратегий предприятия, обеспечивающих интенсивное развитие предпринимательства благодаря 
существенному повышению производительности труда и результативности производственнокоммерческих 
процессов. 

Инвестиционный потенциал является воплощением уникальной комбинации научных, 
производственных и коммерческих возможностей предприятия, способствует формированию и эффективному 
использованию реальных инвестиционных стратегий отдельных предприятий, отраслей, национальных 
экономик в условиях усиления мирового конкурентного противостояния. На данном этапе развития украинской 
экономики предпринимательская деятельность, построенная на основе эффективного использования 
инвестиционного потенциала, может выступить эффективным инструментом усиления рыночных позиций 
отдельных экономических субъектов.  

Практическое значение исследования процессов формирования инвестиционного потенциала 
промышленных предприятий заключается в определенные основных факторов его создания, 
совершенствования и использования с целью создания стратегических и оперативнотактических преимуществ 
в условиях конкурентнонапряженной рыночной среды. Выявление положительных моментов формирования 
инвестиционного потенциала, объективно обусловленной тенденцией развития предприятий промышленности, 
а также разработка обоснованных инвестиционных стратегий предприятий промышленности, является важным 
условием эффективного развития национальной экономической системы Украины. 

В отечественной и зарубежной научной литературе вопросы развития инвестиционной деятельности 
освещаются в работах Алексеева И., Бернса В., Бланка И., Гееца В., Гитман Л., Гойко А., Джонка Д., 
Загородний А., Касьянова Н., Козика В., Колесник М., Кузьмина О., Логутовой Т., Пересади А., Петровича И., 
Поплавской Ж., Рогожина П., Сороса Дж., Чуприной Н., Шарпа У. [15] 

Вместе с тем в современной научной литературе по сути не существует целостного исследования 
проблем формирования инвестиционной деятельности предприятий промышленности. 

Инвестиционная активность предприятия зависит от размера его инвестиционного потенциала. 
Инвестиционный потенциал определяет возможности предприятия в самофинансировании инвестиционных 
проектов, а также характеризуется его возможностями в наиболее эффективном использовании собственных и 
заемных средств. Инвестиционный потенциал, который является составной производственного потенциала 
предприятия, зависит от результатов деятельности предприятия и факторов внешней экономической среды.  
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Рис. 1  Составляющие инвестиционного потенциала промышленного предприятия [3] 
 
1. Потенциал конкурентоспособности  специфические производственные, финансовые, 

интеллектуальные и трудовые преимущества предприятия, получаемые с помощью привлеченных 
инвестиционных ресурсов; 

2. Потенциал выживания  ресурсы, необходимые для обеспечения функциональной деятельности 
предприятия в условиях риска и нестабильного развития; 

3. Потенциал инновационного развития  внешние и внутренние ресурсы, которые могут быть 
оперативно привлечены для выполнения хозяйственных задач; 

4. Производственный потенциал  совокупность физических, интеллектуальных и финансовых ресурсов, 
необходимых для обеспечения экстенсивного или интенсивного развития предпринимательской деятельности; 

5. Стратегический потенциал  наличие опыта и методов решения стратегических задач; 
6. Рыночный потенциал  наличие целевых сегментов для работы предприятия, не относится к 

непосредственной собственности предприятия; 
7. Потенциал маркетингового управления  это наличие достаточного управленческого опыта для 

реализации одной из форм маркетинговой управленческой агрессивности компании; 
8. Финансовый потенциал  имеются финансовые ресурсы, возможности системы по их привлечению и 

эффективного управления для достижения тактических целей и стратегических целей предприятия; 
9. Потенциал роста  ресурсы необходимы для обеспечения эффективного расширенного 

воспроизводства. 
Формирование инвестиционного потенциала предприятий происходит за счет внутренних и внешних 

источников инвестиций. Основными внутренними источниками инвестиций являются часть прибыли 
предприятий, амортизационные средства, доходы от выпуска и продажи предприятиями ценных бумаг и др. 
Основными внешними источниками инвестиций предприятий выступают государственные средства, кредиты 
коммерческих банков, инвестиционных фондов, других рыночных структур (в том числе финансово
промышленных групп), привлеченные средства населения, средства иностранных инвесторов и др. 

В нестабильных условиях переходной экономики и убыточности многих предприятий из внутренних 
источников инвестиций первостепенное значение имеют амортизационные средства. Для их увеличения 
необходима своевременная и полная переоценка основного капитала предприятий и строгое целевое 
использование амортизационных средств. Целесообразно более широкое применение предприятиями 
ускоренной амортизации. 

Из внешних источников инвестиций приоритетное значение имеют кредиты коммерческих банков, 
лизинг и государственные инвестиции. 

Целесообразно расширить использование предприятиями финансового лизинга на приобретение и 
аренду современного высокопроизводительного оборудования с его последующим выкупом у лизингодателя. 

Формирование инвестиционного потенциала предусматривает поэтапное внедрение инвестиционных 
мероприятий по привлечению и использованию инвестиционных ресурсов:  

 осознание необходимости инвестиционной деятельности; 
  анализ факторов построения инвестиционной стратегии предприятия;  
 расчет параметров инвестиционной деятельности; 
 моделирование альтернативных инвестиционных стратегий, обеспечивающих достижение целей 

предприятия; 
 разработка инвестиционных стратегий; 
 выбор инвестиционной стратегии и разработка этапов внедрения инвестиционной стратегии; 
  поэтапная реализация инвестиционной стратегии; 

Инвестиционный 
потенциал 

Потенциал 
роста 

Потенциал 
выживания 

Потенциал 
инновационного 
развития 

Производственный 
потенциал 

Рыночный 
потенциал 

Стратегический 
потенциал 

 

Потенциал 
маркетингового 
управления 

Финансовый 
потенциал 

Потенциал 
конкурентоспособности 
 



Секція 4. Моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних перетворень 

 

 

120 

 проверка результативности инвестиционной стратегии. 
 Государство также выступает гарантом в инвестиционном процессе. Укрепление инвестиционного 

потенциала предприятий, привлечение внешних инвестиций, во многом зависит от инвестиционной 
привлекательности, определяемой конкурентоспособностью предприятий и их продукции, доходностью 
предприятий, их местом и долей на рынках, качеством и эффективностью менеджмента и маркетинга, 
доходностью и окупаемостью используемых инвестиционных проектов и другими факторами. 

Инвестиционный потенциал промышленного предприятия характеризуется уровнем его инвестиционной 
привлекательности для других инвесторов и наличием у него собственных инвестиционных ресурсов. В данном 
случае под собственными инвестиционными ресурсами промышленного предприятия следует понимать все 
виды ресурсов (денежные средства, материальные ценности, управленческий опыт, научнотехническая 
информация и т.д.), которые могут быть использованы для формирования инвестиционных портфелей, 
реализации инвестиционных проектов или отдельных инвестиционных операций с целью получения прибыли 
или сохранения стоимости инвестиционных ресурсов. Источниками собственных инвестиционных ресурсов 
является имущество и прибыль промышленного предприятия, интеллектуальный потенциал владельцев и 
работников. По инвестиционной привлекательности (инвестиционного климата) промышленного предприятия,  
его целесообразно рассматривать как совокупность количественных и качественных параметров (показатели 
финансового состояния, организационной структуры управления, системы внутреннего контроля, кадрового 
потенциала, используемого оборудования, а также уровня диверсификации продукции и видов деятельности), 
значение которых свидетельствуют о наличии или отсутствии оснований для принятия решения о 
целесообразности осуществления в него инвестиций. 
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Актуальність проблеми. З точки зору конкурентної боротьби, основною характеристикою підприємства є 

його конкурентоспроможність. На сьогоднішній день розвиток сучасних українських підприємств нерозривно 
пов’язаний зі збільшенням обсягів їх діяльності на міжнародних ринках та якісними змінами характеру 
господарювання. Конкурентоспроможність підприємства як об’єкт управління є сукупністю взаємопов’язаних 
елементів,  спрямованою на забезпечення сильних конкурентних позицій, підтримання існуючих і створення 
нових конкурентних переваг. В сучасних умовах як в Україні, так і на міжнародному рівні відбувається 
посилення конкуренції, внаслідок чого керівники підприємств знаходяться в постійному пошуку нових 
(адекватних умовам конкуренції) інструментів управління конкурентоспроможністю підприємства, що і 
зумовлює актуальність вивчення цієї проблематики. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідження з питання підвищення рівня 
міжнародної конкурентоспроможності підприємств на території України знайшли своє відображення в 
численних працях закордонних та вітчизняних учених О.І Амоші, Г.А. Багієва, А.В. Базилюк, Л.В. Батченко, 
І.П. Булєєва, І.І. Дахно, Ю.В. Макогона. та інших.  

Метою роботи є розробка шляхів удосконалення управління конкурентоспроможності підприємств на 
зовнішніх ринках. 

Виклад основного матеріалу. За своїм предметним змістом управління конкурентоспроможністю 
стосується діяльності підприємства на ринку, приділяючи увагу не стільки наявним ресурсам і процесам, 
скільки можливостям нарощування свого ресурсного потенціалу. Тобто основною особливістю управління 
конкурентоспроможністю підприємства є його орієнтація на майбутнє. Необхідність управління 
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конкурентоспроможністю підприємства обумовлюється, насамперед, триваючими швидкими змінами 
зовнішнього середовища, виникненням важко передбачуваних економічних і фінансових ситуацій[1]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства на міжнародному рівні передбачає застосування 
певного комплексу заходів, спрямованих на протистояння різноманітним факторам впливу та подолання 
негативних наслідків конкуренції, досягаючи головної мети підприємства – отримання конкурентних переваг 
перед своїми суперниками.[2] 

Прийнято виділяти дві групи заходів, які підприємства можуть використовувати задля підвищення своїх 
конкурентних позицій: внутрішні та зовнішні. Внутрішні заходи розробляються безпосередньо самими 
підприємствами, використовуючи при цьому власні ресурси. Наприклад, підприємство фінансує наукові 
дослідження в своїй галузі, модернізацію та заміну «старого» обладнання. Також до внутрішніх заходів можна 
віднести роботу щодо впровадження системи якості «ISO 2001», розробку та налагодження системи швидкого 
реагування на будьякі звернення замовників. Зовнішні заходи підвищення конкурентоспроможності 
здійснюються за допомогою уряду або міжнародних організацій. Ця група заходів пов’язана безпосередньо з 
діями українського уряду в міжнародних стосунках, а також і у внутрішніх економічних відносинах. Діяльність 
уряду на території країни повинна бути направлена на зниження податків, захист вітчизняних виробників, 
збереження стабільного курсу національної валюти. Також уряд має приділяти увагу поліпшенню бізнес
клімату в країні, стежити за дотриманням міжнародних економічних стандартів, та створювати сприятливі 
умови для залучення зарубіжних інвестицій тощо.    

Висновки. Система управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою комплекс основних 
напрямків діяльності, також і систему цілей і задач, вирішення яких дозволить забезпечити якість робіт і 
продукції, поліпшити збут і раціональну й ефективну роботу організації в цілому. Задля вирішення проблем 
щодо управління конкурентоспроможністю необхідно враховувати основні фактори, що впливають на 
діяльність підприємства на міжнародних теренах. Потрібно в найкоротші терміни вирішувати основні 
проблеми, пов’язані з виробництвом продукції та оновленням обладнання, таким чином підвищувати якість 
продукції. Необхідно здійснювати непереривний моніторинг ринку, а також вести ретельну координацію усіх 
сфер діяльності. Це у свою чергу буде сприяти успішній реалізації заходів щодо підтримки і підвищенню рівня 
конкурентоспроможності підприємства. 

 
Література 

1. Донець Л.І, Донець А.А., Базові принципи сучасної парадигми управління  конкурентоспроможністю 
підприємства // [Електронний ресурс] Сайт: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_2/15.pdf  

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посібник / За ред. І. Ю. 
Сіваченка.  Київ: ЦНЛ, 2003.  186 с.; 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Філіппов В.Ю. 

Кучинський А.С. 
Савченко В.С. 

 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Ефективне управління персоналом вийшло в число найважливіших практичних завдань та чинників 

економічного здобутку підприємства. Саме воно має забезпечити сприятливе середовище, де повинні як 
реалізовуватися трудовий потенціал робітника, так і розвиватися особисті його здібності, а найголовніше що 
люди одержують задоволення від зробленої роботи, суспільне визнання своїх досягнень, а також соціальне та 
матеріальне задоволення від неї. 

Але ефективна робота з кадровим потенціалом неможлива без оцінки закономірностей процесу руху 
персоналу на підприємстві [1]. Вагомим значенням у розрахунку ефективність управління визначається через 
саме таке поняття як плинність кадрів. А для регулювання плинності кадрів на підприємствах можливе 
використання певних інструментів мотивації [2]. 

Великий внесок у дослідження проблеми плинності кадрів та інструментів з їх регулювання внесли 
вітчизняні науковці, таки як Л.В. Балабанова, В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, А.М. Колот, Ю.Г. Одегов, Є.В. 
Мниха, О.В. Олійник, Г.В. Савицьку, С.І. Шкарабана, М.Г. Чумаченка. Однак, питання регулювання плинності 
кадрів на підприємствах за допомогою використання певних інструментів мотивації на сьогодні вимагають 
більш поглибленого вивчення, з точки зору впливу її наслідків на результати діяльності сучасного підприємства 
[3]. 

Отже метою має стати визначення та конкретизування інструментів мотивації, які можна застосовувати 
для регулювання плинності кадрів. 

Розрізняють загальновідомі чинники плинності кадрів – загальні причини, що її викликають: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_2/15.pdf
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1) Чинники, що виникають в самій організації: рівень оплати праці, умови праці, перспектива 
професійного зростання і тому подібне; 

2) Особові чинники: вік, рівень освіти, досвід роботи і тому подібне; 
3) Чинники, зовнішні по відношенню до організації: економічна ситуація в регіоні, сімейні обставини, 

поява нових підприємств і тому подібне [4]. 
Дослідження системи мотивування і стимулювання персоналу підприємствах показало, що різні категорії 

співробітників підприємств мають свою систему оплати праці. Відповідно до існуючої системи, працівник 
понад оплати відповідно до відпрацьованого часу, або тарифними ставками має отримувати премію за 
забезпечення певних кількісних і якісних показників. Тобто для зменшення плинності кадрів по першому 
чиннику додатково в якості мотивації можна запропонувати наступні варіанти стимулювання: 

 Для працівників за будьяку рацпропозицію у письмовому виді призначити грошову винагороду, 
та/або ще одноразову виплату на момент, коли підприємство матиме позитивний економічний ефект від 
нововведення; 

 Для основних робітників призначити щомісячне преміювання за номінаціями «Краща економія 
матеріалу» або «Найбільша продуктивність праці»; 

 Для менеджерів організувати «Дошку пошани», де буде вивішуватися фотографія «Кращого 
працівника місяця», а кращому менеджерові за найбільшу виручку від продажу буде видаватися премія. 

 Надавати соціальні пакети, або пільги на власну продукцію чи послуги.  
Аналіз роботи менеджера по персоналу на вітчизняних підприємствах та враховуючи світову практику 

управління персоналом, Як відповідь на другий чинник можна запропонувати ввести посаду повноцінного 
співробітника, або створити відділ кадрів на підприємстві який би і виконував функції щодо участі в роботі з 
підбору, відбору і розстановки кадрів враховуючи особові характеристики. Але найбільш важливими аспектами 
роботи мають стати: 

 Робота з молоддю – в школах, ПТУ, технікумах, школах навчання водіїв необхідно буде проводити 
збори, семінари, на яких розповідати про підприємство, про вакансії, про сильні сторони (підвищення 
кваліфікації, навчання за рахунок підприємства), дати зрозуміти молоді, що їх спеціальності затребувані, що в 
них  майбутніх фахівцях – потребує наше підприємство; 

 Проведення або участь у ярмарках вакансій, використання ЗМІ, бірж труда, Інтернету, Центрів 
зайнятості, для приміщення оголошень про наймання працівників, оскільки жителі міста знаходяться в 
невіданні, що підприємство потребує співробітниках; 

 Співбесіда з лінійним, безпосереднім керівником майбутнього працівника. 
Третій чинник – це зовнішній рух персоналу організації. Під цим поняттям розуміються всі переміщення, 

пов’язані із залученням персоналу чи його звільненням. Щоб контролювати цей процес потрібно встановити 
наступні правила: 

 Залучення персоналу на постійній основі із попереднім випробувальним терміном; 
 Організація стажування персоналу, практику та застосування інших видів підвищення його 

кваліфікації (можливо на інших підприємствах); 
 Залучення персоналу на тимчасовій основі: робота за строковою угодою (враховуючи економічну 

ситуацію в країні); 
 Тимчасове вивільнення персоналу (зі збереженням його робочого місця) враховуючи його сімейні 

зміни. 
Як висновок та відповідь на першу причину появи плинності кадрів на підприємствах можна зазначити, 

що запропоновані зміни в системі стимулювання та мотивування персоналу приведуть за собою матеріальну 
зацікавленість працівників, додадуть роботі змагальний характер, збільшать продуктивність праці, знизиться 
обсяг браку, збільшиться економія матеріалу – і як наслідок уповільнять зріст зовнішньої плинності кадрів.  

Рішенням другої проблеми плинності кадрів стане те що люди зацікавляться вакансіями підприємства, 
відповідно створиться «чергу», у співробітників відділу кадрів тоді буде вибір, якийсь конкурс для шукачів на 
посаду. І як наслідок цього на підприємство прийдуть потрібні люди, охочі працювати тут. Звідси випливає 
зниження плинності кадрів, підвищення ефективності роботи. 

Вдосконалюючи останній чинник підприємство повинне мати чітку мету і продуману стратегію свого 
розвитку. Щоб ефективно управляти персоналом необхідно його утримувати, організовувати навчання для 
підвищення кваліфікації тощо. 

Часткова, або повна реалізація запропонованих інструментів та рекомендацій допоможе суттєво 
покращити систему управління персоналом та його мотивацію на будьякому підприємстві. 
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У новому столітті Україна має серйозні проблеми, які пронизують усю систему управління державою. У 
зв'язку з цим, формування системи національної безпеки спричинило низку теоретичних, методологічних, а 
також практичних питань забезпечення національної безпеки. В умовах становлення України як демократичної 
держави, ЇЇ прагнення щодо вступу до євроатлантичних структур, прагнення бути повноправним членом ЄС, 
кількість та якість загроз та небезпек, а також їх різноманітність суттєво збільшуються. Виникнення їх 
широкого спектру вимагає визначення внутрішніх властивостей соціальноекономічної системи, пошуку 
внутрішнього потенціалу подолання деструктивного впливу з метою оптимізації загальнодержавного механізму 
забезпечення національної безпеки, що й зумовлює актуальність і необхідність теоретичних розробок у цій 
царині [1].  

Сьогоднішньому стану осмислення національної безпеки присвячено чимало наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зпоміж них слід відзначити В. Білоуса, В. Богдановича, О. Власюка, О. 
Данільяна, О. Дергачова, О. Дзьобаня, В. Горбуліна, О. Гончаренка, А. Гриценка, Я. Кондратьєва, 
В. Крисаченка, В. Ліпкана, О. Маначинського, Г. Новицького, Б. Парахонського, Г.Перепелицю, С. Пирожкова, 
Г. Почепцова, Г. Ситника, Д. Стеченко, О. Хилько, В. Якушика. 

Питання стратегії самодостатнього розвитку вивчалися і продовжують бути об’єктом досліджень 
наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них слід відзначити М. Беляєва, Є. Бурана, Ю. 
Молодожена, К. Момджяна, С. Осадчук, А. Поручника, В. Трофімову, Т. Шерстянкіну та ін. 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності формування й організації системи резистентності 
соціальноекономічної системи в управлінні забезпечення національної безпеки. 

Останніми часами проблема забезпечення національної безпеки зміщується у бік не стільки 
декларованої, скільки реально розглядуваної. Передусім, це обумовлено активізацією зовнішніх загроз 
безпечного розвитку України: посиленням мілітаризації держав у регіоні, використанням положення 
енергетичної та торговельноекономічної залежності нашої країни, посиленням економічного та 
інформаційного тиску на неї тощо. Разом з тим, зовнішні загрози посилюються наявністю внутрішніх викликів 
національній безпеці, зокрема, мова йде про розбалансованість та незавершеність системних реформ, зниження 
обороноздатності держави, боєздатності Збройних Сил України, незадовільний стан фінансування, складне 
економічне становище. Слід констатувати, що сучасний стан системи національної безпеки не забезпечує у 
повному обсязі нейтралізацію існуючих загроз і викликів. 

Національна безпека забезпечується проведенням єдиної державної політики у всіх сферах 
життєдіяльності, системою заходів економічного, політичного та організаційного характеру, адекватним 
загрозам і небезпекам життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави. Враховуючи той факт, що 
система національної безпеки (СНБ) є багатокомпонентною, звичайно постає потреба в існуванні спеціальної 
підсистеми, мета функціонування якої полягала б у забезпеченні функціонування та розвитку цієї системи, 
тобто у забезпеченні життєздатності її системостворюючих елементів, зокрема національних інтересів людини, 
суспільства, держави. Такою системою і є система забезпечення національної безпеки (СЗНБ)[1]. 

За нашим переконанням, зосередження наукової уваги виключно на самій системі забезпечення 
національної безпеки буде поверхневим без глибинного дослідження системи дестабілізації самої СНБ. 
Дестабілізація та дисфункція системи національної безпеки віддзеркалює іншу сторону функціонування та 
стійкого розвитку держави. Тому актуальним і значущим у даному контексті є розгляд процесів протистояння 
загрозам – резистентності соціальноекономічної системи. 

Наскрізною ідеєю автора є те, що управління системою національної безпеки в умовах наявності 
існування у геоінформаційному середовищі постійної потенції дестабілізації різної інтенсивності має 
базуватися на синергетичній системній єдності: і системи забезпечення національної безпеки, і системи 
небезпек та загроз, яка не може розглядатися окремо від самої системи. 

Безпека в соціальноекономічній системі досягається за рахунок свідомої та організованої діяльності 
людей. Власне, діяльність із забезпечення безпеки складається із таких послідовних етапів: запобігання 
небезпек; їх стримування та нейтралізація; припинення; локалізація; присікання; усунення; знищення 
(ліквідація) загроз. С позиції розгляду національної безпеки як стану захищеності, логічним є те, що цей стан 
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необхідно створювати, оцінювати та передбачувати. Таким чином, сутність забезпечення національної безпеки 
полягає у цілеспрямованій діяльності суб’єктів з виявлення попередження та протидії різних небезпек і загроз 
соціальноекономічної системи [3]. 

За допомогою системного аналізу нам вдалося визначити наступне: з одного боку резистентність ми 
можемо представити як атрибутивну властивість та наскрізну функцію розвитку соціальноекономічної 
системи, а з іншого – системоутворюючу підсистему системи забезпечення національної безпеки. 

Так, резистентність в силу постійного прагнення системи зберегти себе та вижити для досягнення цього 
використовує весь свій потенціал (ресурс) і являє собою наскрізною функцією розвитку системи. Тобто, 
резистентність як функція самозбереження є наскрізною для всіх етапів життєвого циклу системи, для усіх 
структурних її компонентів, всіх стадій її відтворення [4]. Окрім цього, резистентність є атрибутивною 
властивістю соціальноекономічної системи, яка випливає з її відкритості. Відкритість означає чутливість до 
зовнішніх і внутрішніх імпульсів та передбачає зворотній зв’язок. Показником активізації або «запуску» 
механізму резистентності в системі є порушення параметрів порядку внаслідок дії керівних параметрів 
середовища – апріорних загроз (prefactum), які мають вірогідність негативного впливу та апостеріорних загроз 
(postfactum), що вже призвели до збитків і втрат внаслідок заподіяння негативного впливу. Управління 
безпекою в основі своїй має базуватися на механізмі реактивності, що включає постійний моніторинг; 
модерацію або арбітраж загроз; прогнозну оцінку та аналіз дії апріорних та апостеріорних загроз. За 
ланцюговою реакцією механізм реактивності «запускає» механізм резистентності, основними складовими якого 
є адаптація (реадаптація); компенсація; протидія та захист. 

Ресурсна забезпеченість, яка уможливлює резистентний опір загрозам безпеки віддзеркалює 
самодостатність соціальноекономічної системи, її «імунітет». Власно кажучи, відсутність самодостатності або 
практично повна зовнішня ресурсна залежність системи буде характеризуватися імунологічною толерантністю 
– станом, протилежним імунітету. Це означатиме втрату або послаблення спроможності системи реагувати на 
загрози тобто відсутністю імунної відповіді. 

Самодостатність соціальноекономічної системи трактується нами як цільова функція національної 
безпеки. В інтересах самодостатності необхідно, щоб від 2/3 до максимально можливої одиниці (або 100 %) 
функцій виконувалися в структурі системи за рахунок внутрішніх ресурсів. Відтак, межі самодостатнього 
розвитку або «коридор самодостатності» становитимуть від 2/3 до 1. Можна стверджувати, що соціально
економічна система буде самодостатньою, якщо 2/3 її потреб буде задовольнятися за рахунок внутрішніх 
джерел (потенціалу) [5].  

Очевидний діалектичний взаємозв’язок між самодостатністюрезистентністюбезпекою системи. 
Вважаємо, що резистентність  це системоутворююча підсистема системи забезпечення національної 

безпеки, що виконує роль нейтралізації загроз дезінгресії і фатальних флуктуацій в соціальноекономічній 
системі. 

Відповідно до цього, резистентна система СЗНБ – це система теоретикометодологічних, нормативно
правових, організаційноуправлінських інформаційноаналітичних, ресурсних (фінансових, кадрових, 
матеріальнотехнічних, транспортних, воєнних та інших) заходів, спрямованих на забезпечення протистояння 
та захисту соціальноекономічної системи в цілях самодостатнього і безпечного розвитку. 

Вище окреслене дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Як ніколи раніше, сьогодні дуже гостро відчувається необхідність в науково обґрунтованій 

методології забезпечення національної безпеки України. Вкрай важливою постає задача розробки системи 
дієвих заходів протидії загрозам безпечного розвитку. 

2. В цьому контексті на теоретичному та практичному рівні доцільно зосередити увагу на формуванні й 
організації системи резистентності соціальноекономічної системи яка є системоутворюючою в системі 
забезпечення національної безпеки. 

3. Все це сприяло би вирішенню наступних задач: зміни підходів до управління безпекою в контексті 
резистентності загрозам геоінформаційного простору, що має враховувати нетиповий, мутаційний і гібридний 
характер, збільшення кількості й масштабності реалізованих таких небезпек та загроз; винайдення адекватних 
дієвих механізмів протистояння (резистентності); формування єдиного бачення та підходу до підготовки 
фахівців системологів управлінців макросистем в галузі національної безпеки та ін.  
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Транспортноекспедиторська діяльність в сучасних умовах в Україні є антимонопольною, і ведення 

бізнесу відбувається в умовах жорстокої конкуренції за клієнтів і вантажопотоки, як всередині галузі, так і між 
перевізниками. Саме в умовах такої жорсткої конкуренції компанії борються за підвищення якості 
транспортного обслуговування, оскільки це один з головних чинників, що впливають на утримання 
конкурентних позицій, або розширення ринку збуту. 

Проблема управління конкурентоспроможністю транспортноекспедиторської компанії є відносно 
новою, серед дослідників, що займаються дослідженням даної проблеми, можна виділити таких як Є.В. Бабкін, 
І.В. Мальцев, А.В. Макаренков, А.В. Болдирєв, Е.В. Макашіна, Н.П. Белозерцева, М.С. Ярайкіна. 

Для ринку транспортноекспедиційних послуг характерні наступні види конкуренції: конкуренція між 
транспортноекспедиційними підприємствами різних форм власності; конкуренція експедиторів при 
обслуговуванні різних видів перевезень вантажів;  конкуренція між експедиторами, які обслуговують різні види 
транспорту (залізничний, морський, автомобільний; річковий, повітряний). 

Характеризуючи конкурентну ситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової 
економіки конкуренція набуває якісно нових рис, оскільки тепер усі види транспорту розвиваються за рахунок 
власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство, що надає транспортні послуги, 
повинне вміти оцінювати рівень своєї конкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання 
збитковості та банкрутству. Постійне збільшення якості транспортного обслуговування разом із зростанням 
обсягів перевезень позитивно відображається на конкурентоздатності підприємств на ринку транспортних 
послуг. Конкуренція на ринку транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних 
компаній та активним освоєнням східного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковою 
політикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед необхідністю мобілізувати всі 
внутрішні резерви. Очевидним є те, що ефективна діяльність транспортних компаній вже неможлива без 
широкого використання інформаційних технологій і персональних комп'ютерів. Незважаючи на проблеми, 
пов'язані з упровадженням інформаційнокомп'ютерних технологій, цей процес необхідний і, більш того, 
неминучий. Це зумовлено зростаючим обсягом даних, які підлягають обробці. Звичайними, традиційними 
способами вже не вдається з цього потоку отримати всю корисну інформацію і використовувати її для 
управління підприємством. Визначальним чинником в управлінні стає швидкість обробки даних і отримання 
потрібних відомостей [1]. 

Як і в інших галузях, ринок транспортноекспедиційних послуг став ринком покупців. Тому 
транспортноекспедиційним підприємствам надзвичайно важливо вивчати і аналізувати потреби суспільства у 
всіх видах транспортних послуг з метою їх задоволення. Таким чином, успішна діяльність таких підприємств 
неможлива без активного застосування у своїх бізнеспроцесах маркетингових досліджень. 

Найвищий рівень конкуренції спостерігається в сегменті транспортноекспедиторських послуг, що 
пов'язано з великою кількістю компаній, що працюють в сфері організації вантажоперевезень, і досягненням 
відносного балансу між попитом і пропозицією на ринку. 

Транспортноекспедиторські компанії, що функціонують в умовах конкуренції повинні бути здатні 
гнучко реагувати на запити клієнтів, підлаштовуватися під постійно мінливі умови ринку, щоб забезпечувати 
послугами високої якості за оптимальною ціною. Експедиторська компанія одночасно з одного боку пропонує 
широкий спектр послуг, а з іншого боку  залучає посередників для виконання замовлення клієнта так, щоб 
мінімізувати витрати. Уміння правильно організовувати цей складний процес логістики є одним з визначальних 
чинників конкурентоспроможності компанії і підтримці рівня розвитку [2]. 

Асортимент послуг, що надаються в рамках логістичного сервісу, досить різноманітний і впливає на 
конкурентоспроможність фірми і величину витрат. Характерною особливістю є те, що послуги носять 
системний характер. У зв'язку з цим фірмі необхідно точно визначити стратегію в області логістичного 
обслуговування споживачів [3]. 

Процес надання кожної конкретної експедиторської послуги оцінюється насамперед з точки зору 
технологічної повноти і юридичної грамотності документації, що підтверджує результат її виконання, а також 
професійну компетентність персоналу транспортноекспедиційної організації, що бере участь в її виконанні. 
Основу цієї документації складають документи, що підтверджують виконання договору транспортної 



Секція 4. Моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних перетворень 
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експедиції, інших договорів з клієнтами, підприємствами залізничного транспорту, страховими компаніями, 
митними брокерами та іншими організаціями, що передбачають зобов'язання експедитора виконати або 
організувати виконання визначених цими договорами операцій і послуг. 

Сучасна транспортноекспедиторська компанія повинна не тільки забезпечувати високу якість надаваних 
послуг, але і відповідати вимогам, які пред'являються до нього, як оператору логістики. Як правило, 
експедиторська компанія надає асортимент послуг, які досить різноманітний і впливає на 
конкурентоспроможність фірми. Кожна послуга включає в себе сукупність різних операцій і оцінюється, 
насамперед, з технологічної точки зору і документальної грамотності, тому, сьогодні важливий високий рівень 
логістичного обслуговування, щоб задовольнити потреби клієнтів і пом'якшити вплив конкурентів на 
компанію. 

Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності є якість надаваних послуг. Ефективне 
управління якістю послуг вимагає оптимізації діяльності компанії, оскільки при оцінці якості послуг 
дослідники спираються не тільки на певні стандарти обслуговування, але і те, як всі елементи процесу 
взаємодіють між собою. Категорія «якість» – це одна з найскладніших категорій. Її інтерпретація передбачає 
визначення переліку властивостей і ознак, що дозволяють судити про послугу або товар. На думку багатьох 
вчених і практиків під управлінням якістю продукції розуміється постійний, планомірний процес впливу на всіх 
рівнях на умови, які забезпечують не тільки створення продукції або послуги оптимальної якості, а й 
повноцінне їх використання . 

Зусилля з розвитку транспортноекспедиторської діяльності в Україні повинні бути спрямовані на 
підвищення їх якості. У цьому зв'язку своєчасна ідентифікація проблем управління якістю транспортно
експедиторських послуг виступає важливим етапом оптимізації експедициторської діяльності. 

Рівень якості транспортноекспедиторських послуг показав, що характерною рисою діяльності 
досліджуваної компанії є широкий їх діапазон. Саме рівень якості транспортноекспедиторських послуг значно 
впливає на конкурентоспроможність компанії. Тому представляється необхідним його враховувати при 
прийнятті рішень про поліпшення конкурентного становища компанії. 

До зовнішніх факторів, що знижують конкурентоспроможність транспортноекспедиційних компаній, 
відносять: 

– недосконале національне законодавство, що регулює транспортноекспедиторську діяльність; 
– вік і недостатню технічну оснащеність національного флоту; 
– низький рівень маркетингової діяльності та використання виробничого і кадрового потенціалу. 
На низьку конкурентоспроможність впливають також і наступні внутрішні фактори: 
– недосконале взаємодія з клієнтом;  
– відсутність завдання оптимізованого обслуговування клієнтів;  
– низький рівень культури спілкування;  
– слабке знання англійської мови;  
– слабке знання тенденцій розвитку іноземних компаній;  
– велика плинність кадрів;  
– затримка в оформленні митних документів.  
 Враховуючи ці фактори і пошук вирішення зазначених проблем дозволить знайти способи 

вдосконалення діяльності компанії, що виражаються у визначенні та моніторингу якості послуг і на основі 
отриманої інформації, у розробці рекомендацій, дозволяють підвищити якість надаваних транспортно
експедиторських послуг, а значить і конкурентоспроможність компанії. 

Таким чином, сьогодні необхідно швидко реагувати на  нові запити і вимоги, які з'являються, що  
особливо відноситься до сфери послуг. Тому транспортноекспедиційним підприємствам, щоб залишатися 
успішними і конкурентоспроможними, треба ефективно організовувати свою діяльність і пропонувати якісні 
послуги. Метою формування систем транспортного обслуговування є доставка вантажів «just in time»  точно в 
строк при мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів. Постачання матеріалів, сировини, готової 
продукції точно в строк сприятливо впливає на функціонування всієї економічної системи і дозволяє істотно 
скоротити запаси на складах промислових і торгових підприємств. 
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Проблема управління потенціалом підприємств у сучасних умовах господарювання займає досить 

важливе  місце в теоретичних дослідженнях економічної науки й практичної діяльності менеджерів усіх рівнів. 
Одним з найбільш трудомістких і мало досліджених у теорії й практиці управління підприємствами є завдання 
побудови організаційно  економічних і управлінських механізмів формування стратегії розвитку, 
найважливішим компонентом якої є механізм формування ефективно функціонуючого стратегічного 
потенціалу.  

Під стратегічним потенціалом підприємства традиційно розуміється сукупність наявних ресурсів та 
можливостей (здібностей) для розробки та реалізації стратегії підприємства. Необхідно відзначити, що 
стратегічний потенціал підприємства суттєво залежить від умов, в яких протікає діяльність підприємства, і 
піддається постійним змінам, у зв’язку з чим потенціал формують тільки ті ресурси, які можуть бути змінені в 
результаті реалізації стратегічних рішень. Але стратегічний потенціал формують не тільки наявні ресурси, але і 
ті ресурси, які підприємство може придбати або змінити в результаті реалізації стратегічних рішень. 
Наприклад, промислове підприємство в процесі реалізації стратегії має можливість залучити додаткові кредитні 
ресурси; провести перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу; вдосконалити організаційну структуру 
управління; перейти на використання інформаційних технологій в управлінні. Тому до складу ресурсів, що 
формують потенціал підприємства, слід включати як наявні, так і потенційні ресурси.      Взагалі до 
стратегічного потенціалу можуть бути віднесені всі ресурси, які забезпечують досягнення конкурентних 
переваг підприємства. 

Основними складовими стратегічного потенціалу підприємства, які визначають його потенційні 
можливості, є: 

1. Спроможність до проведення макроекономічного аналізу ситуації за кордоном, в країні та регіоні 
діяльності. 

2. Спроможність до прогнозування змін в обсязі та структурі споживчого попиту. 
3. Спроможність до аналізу та прогнозування кон’юнктури ринків ресурсів та капіталу, розробки та 

реалізації ефективних стратегій взаємодії з ринками для залучення необхідних ресурсів. 
4. Спроможність до забезпечення стійкості підприємства до негативних змін у зовнішньому середовищі 

функціонування за рахунок розробки та реалізації ефективних захисних стратегій. 
5. Спроможність до ефективного використання інвестиційних можливостей щодо розвитку ресурсного 

потенціалу. 
6. Спроможність до забезпечення гнучкості виробництва та диверсифікації діяльності (оновлення видів 

продукції, розширення асортименту товарів, організація та розвиток нових виробництв). 
7. Спроможність до змін організаційно – функціональної структури управління у відповідності з 

вимогами реалізації стратегічних рішень. 
8. Спроможність до виведення організації на новий, якісно вищий рівень, підвищення ефективності її 

діяльності та затвердження конкурентних позицій на ринку. 
Всі складові стратегічного потенціалу підприємства зазвичай поділяють на два компоненти: 

               об'єктивний  сукупність трудових, нематеріальних, матеріальних і природних ресурсів, залучених у 
виробництво, і таких, що не залучені по якимнебудь причинам у виробництво, однак можуть бути використані; 

 суб'єктивний  здатності працівників, колективів до використання ресурсів і створення максимального 
обсягу матеріальних благ і послуг, а також здатність управлінського апарату підприємства до організації 
оптимального використання наявних ресурсів. 

При більш детальному розгляді потенціалу підприємства з метою його оцінки та управління, виділяють 
окремі його складові. Найбільш часто стратегічний потенціал групують за такими сукупностями його 
складових: кадрова, виробничо  технологічна, інтелектуальна, фінансово  економічна, маркетингова,  
конкурентна, організаційно  управлінська та інноваційна. 

Сучасна концепція стратегічного управління будь  якою організацією у ринковому середовищі 
зосереджується на правильному визначенні поточних позицій підприємства на ринку, показників його 
фінансово  економічної діяльності, сильних і слабких сторін. Адекватність прийнятої стратегії розвитку 
бізнесу стратегічним цілям залежить від результатів системного аналізу економічного потенціалу підприємства, 
його  традиційної чи інноваційної спрямованості. Тому ефективний стратегічний менеджмент передбачає 
формування оптимальної системи управління стратегічним потенціалом підприємства за умови чіткого 
усвідомлення цілей і структури організації, дослідження конкурентного становища на ринку, кількісної оцінки 
рівня та ефективності складових стратегічного потенціалу, встановлення механізмів  взаємозв'язку показників 
фінансово – економічної діяльності і показників використання стратегічного потенціалу підприємства.  



Секція 4. Моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних перетворень 
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Створення організаційної системи управління стратегічним потенціалом підприємства допомагає 
впорядкувати процеси формування потенціалу відповідно до внутрішніх закономірностей господарської 
діяльності і необхідно для: 

  виявлення поточного стану стратегічного потенціалу підприємства; 
  перевірки відповідності поточного рівня стратегічного потенціалу підприємства обраній стратегії; 
  розвитку стратегічного потенціалу підприємства; 
  виявлення найкращих способів використання потенціалу підприємства. 
Організаційну систему управління стратегічним потенціалом підприємства  можна представити 

наступним чином:( рис 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Організаційна система управління стратегічним потенціалом підприємства   

 
За для ефективного управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестійкого зовнішнього 

середовища потрібно також приділити увагу наступним факторам: 
а) політичним; від яких залежить рівень притоку інвестицій і іншого роду ресурсів у певний регіон; 
б) ринковим факторам, аналіз яких дозволяє менеджменту підприємства скоординувати стратегію та 

зміцнити позиції на ринку; 
в) факторам конкуренції, для здійснення постійного контролю з боку підприємства за діями конкурентів; 
г) соціальним факторам, що включають такі показники, як зміна суспільних цінностей, відносини, 

сподівання й інтереси; 
д) державним факторам. Держава встановлює систему нормативних актів, що регулює діяльність 

суб’єктів ринку.  
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УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК НОВА РЕАЛЬНІСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РЕДКАЦІЯ ГАЗЕТИ «СЛОВО»» 
 

Атанасов М.В. 
  

Одеський національний політехнічний університет 
 
Актуальність проблеми. Сьогодні усі ми стикаємось з рекламою. Вона, сама по собі, може виступати як 

інструмент для досягнення різноманітних цілей. Коли підприємство виробляє певний продукт чи надає певні 
послуги, виникає необхідність познайомити потенційних споживачів із ним. Тобто на начальному етапі 
кампанії с реалізації продукту реклама є досить необхідною річчю. Можна копнути глибше та й вивести таку 
думку, що реклама як невід’ємна частина інформаційного контенту, який є повсюди та стосується усіх сфер 
життя людини, формує певний попит через створення потреби. 

Реклама, у свою чергу, може бути орієнтована на індивідуального споживача, на сферу торгівлі, на 
підвищення рівню престижу, на фахівців та на міжнародний формат. 

Моє підприємство є засобом масової інформації. З цього можна зробити висновок, що підприємство 
може надавати рекламні послуги, а також виступати клієнтом. Наприклад, газета та сайт «СЛОВО» розміщує 
рекламні оголошення різноманітних фізичних та юридичних осіб. У свою ж чергу, ТОВ «Редкація газети 
«СЛОВО»» постійно замовляє розміщення рекламних відеоматеріалів на регіональних каналах аналогового та 
супутникового телебачення Одещини. Але має багато проблем, що робить тему моєї роботи актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питанням організації реклами на виробництві присвячені праці 
вітчизняних та зарубіжних учених. Істотний внесок зробили українські вчені такі ,як : О. Давліканова, І. Лилик, 
М. Лилик, Л. Магдюк, Т. Примак, Є. Ромат, О. Суслова та інші. Серед зарубіжних учених необхідно відзначити 
роботи О. Грей, С. Лерке, Ж. Ламбена, К. Ротцолл та інших. 

Мета роботи. Провести аналіз проблемних зон у сфері організації реклами, зробити висновки та та 
розробити пропозиції щодо покращення стану. 

Дослідження проведені за допомогою праць вітчизняних та українських вчених, ресурси Internet, 
законодавчих і нормативних актів України  і ЄС  з питань реклами та маркетингових стратегій. 

Основний матеріал. Для того, щоб надати об’єктивну оцінку діяльності діяльності ТОВ «Редкація газети 
«СЛОВО»» в рекламній сфері, потрібно визначитися, в першу чергу, із таким поняттям, як «рекламна 
діяльність» та «реклама». 

Рекламою можна назвати любий вид інформації про продукт, що продається чи послугу, що надається 
який буде приносити прямий чи непрямий дохід. 

За свою історію існування бувало багато спадів та піднесень у напрямку рекламної діяльності, але 
основним періодом отримання заказів був той, коли газеті перебуваючи під впливом Едуарда Гурвіца, 
виділялася матеріальна допомога зі Сполучених Штатів Америки. Фінансуванням займалися американські 
фонди різного спрямування, які були зацікавлені в розвитку «прозахідної» позиції в ЗМІ нових незалежних 
держав. Крім самого фінансування, даними фондами організовувалися поїздки для співробітників редакції до 
різних регіонів України на спеціалізовані лекції та тренінги. На додаток до цього, США допомагали газеті в 
отриманні нових замовлень на розміщення реклами: дуже часто на сторінках газети можна було побачити 
логотипи "CocaCola", "Fanta", "Sprite", "Pepsi" і тд. 

За часів правління Зої Казанжи був регулярно присутній великий сегмент з  рекламними оголошеннями. 
З приходом наступного редактора Сергія Мілошевича кількість розміщень скорочувалася, а на кінці його 
керівництва  «згасла».  На даний момент можна стверджувати, що реклама в газеті практично відсутня. 
Причиною тому є розвиток друкованих та інших видів ЗМІ, а також розширення рекламного поля в інтернеті.  
Також важливою причиною втрати пропозиції на рекламу є відсутність необхідних фахівців. Зокрема, було 
розформовано цілий відділ, що займався рекламою і просуванням газети. Замовлення на рекламу необхідно 
було шукати. Адже, можна виділити й помилку з боку адміністрації газети, яка не мала можливості прив'язати 
до відсотка від угод заробітну плату «рекламників». Так, стикаючись з різними фінансовими труднощами в 
різні періоди і кризи, а також зменшуючи свої доходи від розміщення рекламних оголошень, адміністрація 
газети «СЛОВО» не бачила сенсу в існуванні даного підрозділу. Спочатку був скорочений один співробітник, 
потім другий, а надалі й весь відділ. 
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Якщо оцінювати ТОВ «Редкація газети «СЛОВО»» як замовника реклами, то можна виділити лише один 
єдиний період – новітній. Сьогодні логотип газети можна побачити на багатьох каналах аналогового та 
супутникового телебачення, таких, наприклад, як «7й канал», «Град», «Академія» та інші. 

Однією з моїх задач буде виявлення варіантів покращення ефективності діяльності рекламного 
напрямку. Розвиток рекламної діяльності я бачу через впровадження нового рекламного підрозділу, який буде 
працювати лише на процентній ставці, впровадження стандартів «ЕКО» (Якщо сказати інакше, то 
використовувати перероблений папер. Так, як газета виходить у кольоровому вигляді це може негативно 
вплинути на якість шпальт, адже оброблений пресований папір больше підходить для друку одним двома 
кольорами. Також перероблений папір маю більш грубу структуру ніж звичайнийю), а також впровадження 
методів зеленої логістики із максимальним розголошенням використання «дружніх до природи» методів 
транспортування та фасування. Наступним рішенням може стати використання вантажних автівок, які мають 
мінімальний рівень викиду шкідливих речовин в атмосферу. Як правило усі вантажівки доставляють газети з 
Вінниці. Усі вантажні машини на 90% є дизельними, або навіть з турбінами. Такий вид двигунів має високий 
рівень викиду шкідливих речовин. Наприклад можна застосовувати електромобілімікроавтобуси, які будуть 
робити більше рейсів.  

Наступним кроком з наближення до «зеленого» та «еко» є обладнання приміщення редакції якомога 
більшою кількістю рослин задля позитивного робочого клімату. Варто зазначити, що будівля редакції виглядає 
як двоповерховий котедж в саду, що впливає позитивно на мотивацію працівників, адже кожен може вийти у 
сад на відпочинок. 

Такі заходи потребують додаткових вкладень, але можуть бути використанні як елемент реклами. «ЕКО» 
є в моді, усе що робиться в цьому напрямі, як правило, робиться задля реклами. 

Також одним з пропонованих мною методів модернізації рекламної діяльності є інтернет – маркетинг. В 
сучасних умовах ведення бізнесу, одним із найбільш популярних напрямів інтернетмаркетингу є просування 
продукції у соціальних мережах  блогах, форумах, мережевих спільнотах (Social Media Marketing, SMM).  
Такий напрям інтернетмаркетингу передбачає особисте спілкування з реальними та потенційними ми 
споживачами продукції чи послуг та забезпечення ефективного зворотного зв’язку  у шляхом ознайомлення та 
прийняття до уваги відгуків та коментарів від користувачів Інтернет. 

Усі вищезазначені методики є популярними у розвинутих країнах, а також активно використовуються 
успішними великими та середніми  підприємствами України. Усі вищезазначені методики сприяють 
поліпшенню престижу бренда «СЛОВО», а також стимулюванню розвитку подальшої рекламної діяльності 
ТОВ «Редкація газети «СЛОВО»». 
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The market is inherently inclined to spontaneity and consequently, it is subject to fluctuations, both casual, and 

constantly shown: cyclic and seasonal, it is very flexible in the development, sensitively reacts to many social and 
economic effects, moreover, it is rather dependent on political and psychological influences, from hearings, a panic, etc. 
Therefore estimations koleblemosti, life cycle characteristics, graduation of a condition of the market represent a 
necessary condition of marketing activity, acceptance of commercial decisions. Graduation is understood as use of a 
scale of quantitative and qualitative (attributive) estimations of a condition of the market which should be developed on 
the basis of statistical characteristics. Market conjuncture studying can be both integrated as a whole, and differentiated 
on the local markets. 

Keywords: conjuncture, market, labor, competition 
Introduction. Market situation  a set of conditions under which currently runs activities in the market. It is 

characterized by a certain ratio of demand and supply of labor of this kind. There are three types of conditions of the 
labor market: shortage of staff, fulltime (balance), unemployment. In most economies, each of these types is 
simultaneously presented at the level of individual spheres and sectors of the economy, regions. The combination of a 
multitude of local situations creates an overall picture which characterizes the labor market as a whole in the national 
economy (the economy). 

The most important characteristics of the labor market conditions are indicators that reflect the current supply 
and demand in quantitative (unemployment and skills shortages) and qualitative (structural, primarily professional 
qualification) aspects. 
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The purpose of research is to study the particularities of a specific market that workforce. The market is resilient, 
flexible and require attention to restore the status quo on the growing market, remove barriers to the use of this factor of 
production. 

Research methodology is the use of tools for demonstrating the hypothesis constructed: the method of analysis, 
comparison, statistics, deduction etc.  

By environment factors affecting the dynamics and structure of labor demand include: 
• availability of natural resources; 
• decline or increase in production; 
• structural changes in the production and in the national economy; 
• change property relations; 
• fiscal and credit policy; 
• investment policy. 

 
Fig.1. The factors that determine the situation on the labor supply, are as follows 

 
The study is due to the current state of the market, and its main goal  to establish the extent to which the 

activities of economic labor market participants affect the state of the labor market, its development in the near future 
and what measures should be taken to fully meet the needs of participants in labor relations. Study results of the study 
are intended to take rapid decisions on the formation of management, distribution (redistribution) of the workforce. 

Market capacity  one of the main objects of study in the marketing of the workforce, as the figure shows in 
principle possible amount of labor consumption [3]. Capacity is determined by the number of employees needed, or the 
value of labor intensity required for a specific time period. At any time, the market has a qualitative and quantitative 
certainty. 

Two levels of capacity of the labor market should be distinguished: potential and actual. Actual capacity of the 
market is the first level. The potential level is determined by the needs of employers in the labor force. Really folding 
capacity of the labor market may not reflect its potential capacity. 

The capacity of the labor market is influenced by numerous factors, each of which can in certain situations both 
to stimulate the market and inhibit its development, limiting its capacity. These factors include: 

• the current set of jobs in the country; 
• the investment potential and its reproductive structure; 
• structural changes in the economy; 
• socioeconomic factors. 
Knowing the capacity of the labor market and trends of its changes, market participants can assess the prospects 

of a particular segment of the market for themselves. I would particularly like to emphasize that the capacity of the 
labor market depends on the capacity of markets for goods and services produced with the help of the labor workforce, 
from its performance, which depends on the applied engineering and technology, the intensity of labor and employment 
conditions. 

Positioning product "labor force" in the market  a system of measures to ensure the product a competitive 
position in the market and develop the corresponding element of the marketing mix. It includes a set of marketing tools 
(territorial, sectoral and crossindustry, intra and vocational qualifications moving to the world of work), with which 
you can "inspire" consumer workforce that we are talking about other than the usevalue, formed specifically for him. If 
the "producer" of the goods' specific labor "did a good job of marketing on such sections as identifying consumer needs, 
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develop a model for the formation of usevalue, the cost of distribution by areas of workers application requires [2]. The 
purpose of marketing  to make special efforts to link the ability to work with unnecessary capital. 

Market concept of usevalue of the commodity "labor" does not always correspond to the actual state. For 
example, the two products can be very different, and the consumer perceives them as entirely interchangeable [4]. 
Qualitatively position labor means work on those terms in consumer perceptions about the ideal employee, which 
makes him identify his ideal with the proposed ability to work. 

For the purpose of product positioning in the labor market can be used a variety of approaches [2]: 
• on the basis of certain advantages in professional and qualification characteristics of workers, ie, the main 

purpose of the labor force; 
• on the basis of enhanced or specific characteristics of the labor force; 
• through the category of consumers; 
• in comparative terms of content usevalue; 
• by the precise delineation of the specific commodity "labor" from other similar; 
• by identifying the offered goods with other similar; 
• Based on the requirements of the special consumption. 
Depending on the approach used in the positioning of goods on the market, distinguish the following types of 

marketing [3]: 
• conversion marketing is used in the negative demand for specific concrete labor. It is aimed at overcoming the 

negative attitude to her customers. The objective is to analyze why potential customers disregard of the ability to work; 
and a program to address and change the preferences and opinions, the formation of the image of the profession; 

• stimulating marketing with zero demand for a specific labor. It is associated with the promotion of the demand 
for the ability to work is clearly different from the already consumed the labor force in the labor process, and offering 
new opportunities to meet the desires and preferences of the consumer; 

• perspective (or developing) Marketing with a latent demand for a specific labor. It aims to identify the potential 
demand for labor a specific usevalue and development trends, identify ways of meeting; 

• remarketing with decreasing demand. It is aimed at revitalizing the training of workers and specialists with the 
current structure of the profile and qualifications; 

• supporting marketing at a constant demand for a specific labor. It is aimed at preserving a constant volume of 
the demand for a certain ability to work; 

• demarketing an irrational demand for labor. It is aimed at reducing the volume of demand for a particular 
ability to work; 

• counteracting marketing at Bad demand for a specific labor. It is aimed at limiting and reorienting consumer 
demand by application of appropriate alternatives; 

• diversification Marketing at unstable (seasonal) demand for a specific labor. It aims to find jobs for which 
demand does not coincide in time with the demand for a certain type of consumer satisfaction. 

Competition in the market. In addition to the functions of the organization and management of participatory 
processes, disposal and redeployment of the workforce, the market has a number of challenging features that contribute 
to the deployment of a competition between all the actors of the labor market, raising their interest in efficiency, 
increase their activity and enterprise.Because of the complexity of structural and functional organization of work there 
is always a certain discrepancy between jobs and human resources [1]. Some jobs require to provide itself with a very 
high qualification, it remains unoccupied, and some people who do not have special training, cannot find work. In this 
situation, there is competition not only among the unemployed for to get at least some work, but also competition 
between highly qualified workers and specialists for a better offer their work, because the work on the new, temporarily 
free workplace requires not only high qualification but is paid at higher rates. In these conditions, the intrinsic value of 
the workplace and hardened competition for preferred jobs. This contributes to increased requirements to qualitative 
characteristics of workers, to the ability to worker include the production process not only professionalism, but also the 
whole range of properties and qualities inherent in the human person, which operate and are highly valued in the 
modern economy (activity, creativity, initiative, mobility etc.). 

Between employers also observed competitiveness to attract the most experienced and highly qualified 
specialists in the firm. They attract these workers are usually by setting a higher price of labor, thereby impacting on the 
demand for labor. This increases the demand for a separate category of employees  highly qualified professionals, and 
the general demand for labor may remain unchanged, even decrease. This demand can be defined as selective or 
segment, since it applies only to a specific group of employees with a specific profession or qualification. 

An example is the current demand not just for accountants, that the labor market is saturated, and analysts’ 
accountants. Competition exists between accountants for jobs and between employers for accountants analysts. 

Conclusion. Competition in the labor market is a differentiated, selective, as seen in the framework of a 
particular segment, and stimulates the activity of certain contingent workers. The labor market competition is co
ordination of economic agents, forming respectively the supply and demand for labor within a specific segment through 
the price mechanism of remuneration. In practice, the market confront each other not only two economic agents, and a 
variety of different agents, differentiated by segment and based on performance. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР МЕНЕДЖМЕНТУ В ЕПОХУ ЕКОНОМІКИ ЗАНАННЬ 
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В даний час продовжують розвиватися як практика, так і теорія менеджменту. При цьому зміни в 

практиці менеджменту призводять до відповідного розвитку теорії. В той же час розвиток теорії в свою чергу 
чинить вплив на практику менеджменту. Люди, які управляють іншими людьми, приймають рішення, 
базуючись на власному уявленні про управління, про засади менеджменту та про технології впливу на об'єкт 
управління. В цьому сенсі розвиток теорії менеджменту передує розвитку його практиці. В той же час теорія 
розвивається  відповідно з практикою управління, так як реальні закономірності в управлінні спочатку 
затверджуються на практиці, а лише потім описуються теорією. Практика сучасного менеджменту змінюється 
насамперед під впливом змін в економіці. Однією з фундаментальних особливостей сучасного економічного 
життя є прискорення динаміки процесів та збільшення темпів змін. Зміни стосуються як технологій, 
асортименту і якості товарів та послуг, що випускаються, так і способів організації багатьох економічних 
процесів. В цих умовах необхідно швидко перебудовувати все управління процесами, щоб забезпечувати 
високий темп пристосування до процесів, що постійно і швидко змінюються. 

В даний час кожна організація відчуває вплив динамічно мінливого зовнішнього середовища. Ці дії 
можуть носити різний характер: конкуренти почали виробляти ту ж саму послугу за новою технологією з 
меншими витратами; з'явилася нова заміщає послуга, що забезпечує у споживача більший попит; змінився курс 
валют; інфляція знецінила весь отриманий прибуток; облікова ставка відсотка раптово підвищилася й т. ін. В 
таких умовах необхідно забезпечити гнучкість організації, її адаптивність і ефективну пристосовність. Нові 
підходи до управління переносять акцент управлінських впливів на інноваційні процеси, комунікації, 
маркетинг, розвиток інтелектуального капіталу. Адаптація та пристосовність стали життєво важливими і 
необхідними властивостями будьякої організації. 

На ефективність сучасного виробництва значною мірою впливає щільність потоку винаходів нових 
продуктів і нових технологій. В цих умовах починають поновому діяти комерційні підприємства, державні й 
громадські установи та організації, змінюється їх менеджмент. Менеджмент стає все в більшій мірі 
інноваційним, він орієнтується на управління нововведеннями, а також на власний саморозвиток: щороку 
виникають і поширюються нові підходи, нові технології менеджменту, в той час як старі частково забуваються, 
а частково стають загальною рутинною практикою. Ще одна фундаментальна зміна сучасного світу  
становлення і розвиток економіки, заснованої на знаннях. Людство вступає в еру, коли його майбутнє 
визначається тим, наскільки широко і результативно використовуються знання. В епоху індустріального 
розвитку продукція створюється з сировини, комплектуючих і енергії під впливом праці працівників, і саме 
цими складовими визначається знову створена вартість. Сьогодні вартість виникає не тільки й не стільки з 
фізичних ресурсів, скільки з інтелектуальних ресурсів, знань, які проявляються в нових продуктах, нових 
технологіях, нових навичках, якісно нової мотивації, нових відносинах між усіма учасниками виробничих і 
економічних процесів. В XXI ст. інтелектуальний потенціал, знання стають домінуючими чинниками 
досягнення соціальноекономічних результатів. Традиційні фактори  земля, праця і капітал  в сучасній 
економіці діють тільки за умови ефективного використання знань. До знань у даному контексті належать не 
лише ті знання, які викладаються, але й ідеї, як має бути організоване виробництво, як повинен бути зроблений 
продукт, на які продукти є прихований попит та ін. Ці знання виявляються в навичках людей й закріплюються у 
вигляді патентів, ліцензій, організаційних структур, методів взаємодії підприємств і установ. 

Інтелектуальна робота, спеціальні знання та комунікації стають не тільки основними факторами 
створення доданої вартості, але й факторами конкурентоспроможності та економічного розвитку організацій. В 
багатьох організаціях все більша частина отриманого ефекту стає результатом впливу, який здійснюється 
інженерами, бухгалтерами, конструкторами, модельєрами, фахівцями з персоналу, збуту і маркетингу, 
експертами з інформаційних мереж та в меншою мірою сучасне виробництво ґрунтується на матеріально
матеріальному впливі. 
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В зв'язку з цим менеджмент стає інноваційним за своєю суттю. У свою чергу інноваційний характер 
менеджменту вимагає постійного навчання персоналу. Кожен працівник змушений навчатися протягом всього 
свого трудового життя, постійно освоюючи нові прийоми праці та нові підходи до вирішення постійно 
виникаючих нових виробничих завдань. Навчання стає безперервним процесом. Об'єктами навчання стають 
нові технології управління. У передових організаціях навчаються не тільки окремі люди, але й цілі команди, в 
процесі цього навчання купуються і генеруються не тільки індивідуальні, але й колективні знання та навички. 

В сучасному світі працівники мають справу насамперед зі знаннями, даними та інформацією, а не з 
фізичними предметами праці. Цю закономірність помітив один з визнаних авторитетів сучасного менеджменту 
П. Друкер [1]. Він звернув увагу на появу в сучасних підприємствах нового виду працівника  інтелектуального 
працівника. П. Друкер особливо відзначає, що цей новий працівник принципово відрізняється від працівника 
індустріальної епохи. І ця відмінність полягає насамперед у тому, що для нього не підходить жорсткий 
менеджмент, заснований на тейлоризме. В нових умовах відповідальність за ефективність перекладається на 
плечі самого працівника та його робота потребує певної автономності. Невід'ємним імперативом працівника, 
який діє в інтелектуальному середовищі та наукомісткому виробництві, стають інновації. Обов'язковими 
елементами роботи стають власне навчання і навчання інших. В сукупному капіталі все більшу питому вагу 
займає інтелектуальний капітал. Відповідно, дедалі більша частина управлінського впливу спрямована саме на 
нематеріальні активи підприємств. На рубежі XX і XXI ст. виник новий напрямок у практиці менеджменту  так 
званий менеджмент знань, з яким пов`язують систематичний процес ідентифікації, використання і передачі 
інформації та знань, які люди можуть створювати, вдосконалювати і застосовувати. Знання проникають у всі 
сфери і стадії економічного процесу, де складно відокремити від продукту або послуги. Знання сьогодні  це не 
тільки те, що знає людина. Під знанням в сучасному світі розуміється також й те, що "знає" організація в 
цілому. Сюди включаються її нематеріальні активи, а також колективні знання і колективний досвід персоналу 
організації в цілому. Однією з центральних ідей управління знаннями є більш ефективне використання вже 
існуючих знань. В контексті цього напрямку, широке розповсюдження в світовій практиці отримав 
бенчмаркінг, під яким розуміють особливу управлінську технологію, яка полягає в тому, що в практику роботи 
організації впроваджуються технології, стандарти і методи роботи кращих організацій. Бенчмаркінг є 
систематичним процесом виявлення кращих організацій, оцінки їх продукції та методів виробництва з метою 
використання передового досвіду цих організацій. 

Ще однією особливістю сучасного виробничого процесу стало те, що у більшості працівників змінився 
предмет праці. Найпотужнішим фактором управління стають прогресивні інформаційні і комунікаційні 
технології. Інформаційні системи стають найважливішою складовою виробничого апарату підприємства. Нові 
інформаційні технології створюють нові можливості для організації мереж, які виводять поділ праці на новий 
рівень, дозволяючи формувати ланцюжки виробництва продукту та мережі дистрибуції [2]. Стираються 
традиційні межі між підприємствами. В цих нових умовах потрібні нові методи управління, які можуть 
забезпечити успіх цих мереж. Методи та форми управління в рамках мереж стали змістом так 
званого мережевого менеджменту. В рамках цієї тенденції розвиваються спеціальні види менеджменту: 
муніципальний менеджмент, ризикменеджмент, університетський менеджмент, менеджмент прибирання 
сміття, фінансовий менеджмент, менеджмент репутації компанії, менеджмент лояльності споживача, бренд
менеджмент, менеджмент іміджу, інвестиційний менеджмент, інноваційний менеджмент, реінжиніринг бізнесу, 
антикризове управління та ін. В багатьох випадках становлення самостійного виду спеціального менеджменту 
передбачається вироблення специфічних для даного виду діяльності особливих прийомів, методів і технологій 
управління. Всі спеціальні види менеджменту носять значною мірою прикладний характер та їх розвиток 
спирається на узагальнення практики управління у відповідних спеціальних сферах. 

Загальною тенденцією розвитку менеджменту сьогодні стало поширення концепцій, методів і моделей 
управління, які довели свою ефективність в комерційних та некомерційних організаціях. Так, наприклад, 
маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність громадських організацій, адміністрацій міст і 
районів (так званий регіональний маркетинг). В діяльності багатьох некомерційних організацій з успіхом 
застосовуються елементи бізнеспланування. Групи якості, спочатку виникли на великих промислових 
підприємствах, проникають в діяльність органів державного управління, освітніх, медичних та інших установ. 
Методи управління культурою організації, відпрацьовуються в комерційних фірмах, постійно знаходять своє 
застосування також й в некомерційних організаціях. В державному секторі відбуваються ті ж зміни, що і в 
комерційному секторі. Ключовою тенденцією є прискорення змін. Точно так само, як в комерційній сфері 
змінюються обставини функціонування будьякої комерційної організації (змінюються технології виробництва, 
з'являються нові товари і послуги, змінюються методи управління, поширюються нові соціальні технології та 
фінансові інновації), в діяльності державних установ змінюються обставини їх функціонування (змінюються 
цілі та пріоритети розвитку, змінюється фінансова середовище, з'являються нові способи облаштування 
суспільного життя, змінюються функції діяльності державних установ). В державну службу впроваджуються 
деякі прийоми практичного управління з сфери обслуговування населення, зокрема розвивається маркетинг 
муніципальних послуг, в практику роботи державних установ поступово впроваджуються стандарти 
обслуговування.  

Ще однією фундаментальною тенденцією розвитку менеджменту в епоху економіки знань 
є розширення об'єктів менеджменту в зв'язку з тим, що сучасні теорія та практика виходять із розширеного 
уявлення про суть підприємства та його межи. Сучасне уявлення про підприємство об'єднує технологічні та 
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ментальні чинники, а також такі явища, як культура підприємства, його інститути, когнітивна система, події, 
досвід інших людей і компаній. Всі ці елементи в умовах економіки знань стають об'єктом менеджменту. 
Іншими словами, менеджмент в умовах економіці знань включає в себе не тільки управління виробничими 
процесами, але й цілеспрямоване формування і розвиток культури підприємства, розвиток всередині організації 
таких інститутів, як довіра й творча атмосфера продуктивної групової роботи, розвиток організаційних зв'язків 
усередині організації та за її межами, розвиток інноваційної спроможності, використання досвіду інших 
організацій, тобто межі традиційного менеджменту розширюються. 
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Протягом всього життєвого циклу ведення бізнесу виникають різноманітні завдання, реалізація яких 

залежить від ефективності управління персоналом. Будьяка стратегія, якою б геніальною вона не була,  ніщо 
без професіоналів, здатних її реалізувати [1]. 

У всіх організаціях на різних посадах працюють люди, схильні до негативного впливу стресів, 
перевантажень, нестачі взаєморозуміння і різних внутрішніх переживань. Саме тому перед сучасними 
менеджерами стоїть завдання ефективно поєднувати управління персоналом і розвиток людського ресурсу. 
Великі підприємства можуть виділити належне фінансування для розвитку цієї бізнес операції , в той час коли 
малий та середній бізнес все частіше вдається до допомоги HR консалтингу. 

Загальні проблеми управління персоналом у розглядається в роботах В.В. Авдєєва, Т.Ю. Базарова, В.Р. 
Весніна, О.С. Віханського, І.П. Герчикової, А.П. Егоршина, А.І. Наумова, O.K. Платова, В.І. Луньова, М.М. 
Треньова, В.К. Тамбовцева, Г.Н. Чернецова, Ю.А. Ципкіна . Окремі питання кадрового консалтингу в 
основному отримують освітлення в періодичних виданнях. 

Консалтинг – це професійна допомога з боку фахівцівконсультантів з управління господарством 
керівникам і управлінському персоналу різних підприємств та організацій (клієнтам) з питань аналізу і 
вирішення проблем їхнього функціонування і розвитку, здійснювана у формі порад, рекомендацій і спільно 
вироблюваних із клієнтом рішень [2]. 

Діяльність суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на наданні консалтингових послуг у сфері 
підбору і управління персоналом, спрямована на підвищення ефективності менеджменту, поліпшення взаємодії 
і взаємин між співробітниками, створення згуртованих команд, побудову корпоративної культури, поліпшення 
системи взаємин з клієнтами, розробку програм підвищення кваліфікації, створення творчої атмосфери. HR
консалтингові послуги можуть використовуватися на різних етапах розвитку підприємства: зародження й 
становлення, реорганізації та нововведень, а також кризового стану [3]. 

HR консалтинг може включати в себе декілька функцій. Так, професійна допомога компаніям в підборі 
персоналу надається шляхом наступних заходів: рекрутинг; полювання за головами (headhunting); прямий 
пошук (executivesearch); глибокий аналіз ринку кандидатів; огляди зарплат. 

Підтримка компаній у розвитку персоналу та налагодження HRпроцесів виконується на підставі: 
коучингу для розвитку керівників; аудиту та оптимізації HRпроцесів; розробки HRстратегії; оцінки 
персоналу. Розробка та проведення практичних тренінгів забезпечує основні навчальні потреби бізнесу: 
системні комунікації; особисту ефективність; активізацію продажу та сервісу;особистісний ріст. 

 Консалтингові послуги надаються будьяким організаціям (приватним компаніям, банкам, державним 
установам, професійним асоціаціям, інвестиційним фондам), що стикаються з управлінськими проблемами [3]. 
Дуже популярні консалтингові послуги серед середнього та малого бізнесу,  адже вони не завжди можуть собі 
дозволити тримати в штаті рекрутера чи HRменеджера або потреба в цих працівниках виникає раз в рік. Для 
таких компаній доцільно користуватися HRконсалтингом. Такі послуги дозволяють отримати консультацію 
висококваліфікованого та компетентного професіонала, зекономити кошти та час. Можна виділити деякі 
переваги  користування HRконсалтингом. 

Переваги HRконсалтингу: 
1.Ефективний  пошук та підбір за доступні  ціни консультанти  по пошуку та підбору персоналу радять 

власникам  малого бізнесу кращі стратегії по набору кадрів, а також  показують, як приймати мудрі рішення 
при  прийомі на роботу. Проводять пошук та підбір ключових працівників по новим методам. 
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2.Комплексне управління продуктивністю  продуктивність кожного співробітника вносить свій вклад в 
ефективність.Консультант впровадить систему управління ефективністю діяльності, яка підтримує зростання 
бізнесу і мотивує співробітників. Більшість консультантів також тренують керівників для ефективного 
спілкування зі співробітниками. 

3. Індивідуальні тренінги та семінари після вивчення та аналізу вразливих місць в системі управління та 
кадровій системі консультант розробляє заходи, які підходять для вирішення проблеми конкретного 
підприємства. Деталізує  кожну  проблему, та проводить індивідуальні тренінги та семінари. За допомогою 
індивідуально розроблених заходів можна досягти підвищення ефективності роботи персоналу; розвиток 
навичок персоналу; утримання ключових співробітників; поліпшення ефективності управління персоналом. 

4. Свіжий погляд на бізнес процеси - часто власники  настільки зосереджені в своїй повсякденній 
діяльності, що деколи не помічають прогалин в системі управління. Тут корисно мати свіжий погляд, дивлячись 
на бізнес  процеси управління персоналом, щоб визначити, що необхідно для розвитку бізнесу. Зовнішній 
консультант  може запропонувати об'єктивні, неупереджені думки і методи.  

Таким чином, всі підприємства, незалежно від їх розміру, повинні проводити  HR експертизу. Для малого 
бізнесу це іноді може бути проблематично, так як багато хто з них не мають відділу кадрів. Тому саме 
використання послуг зовнішнього HR надає власникам малого бізнесу можливість передати HRфункції в руки 
професіоналів, в той час, як вони можуть зосередитись  на розвитку  бізнесу в цілому. 
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Clustering of the economy has given a taste of what change is and the factors that will drive a successful growth. 
Therefore, to achieve successful cluster transformations is extremely important to structure the thoughts into creating an 
effective “Change Management Operating Model”. This model will provide a representation of major influential 
organisational characteristics that must be well understood before considering the cluster configuration. 

Organizational development of the economic system as a result of transformation by clustering of businesses in 
recent times provides the basis for the modernization of a number of scientific concepts, which is gradually moving 
away from theories internals and externals and enhance integration trends with clustering. These concepts are reflected 
in the scientific improvements of these researchers A. Mazaraki [1], M. Kizim [2], L. Fedulova [3]. Mainly the problem 
of change management operating model considered foreign scientists and practices, the most interesting work is 
presented by Olaf Passenheim, John Crawford, Robert Gass.  

At the same time for each of the economic system characterized by its own specific model of clustering and its 
change management operating model component, which is why these issues will always be the focus of the scientific 
environments. So, let`s concentrates on the global trends of change management operating model components in cluster 
Economy. 

Objective of the study is devoted to the change management operating model components in clusters and 
selecting the most rational from the standpoint of the realities of cluster development. 

 The base study of the cluster development allows us to identify change management operating model 
components. Here is a simple but powerful model for examining client segmentation to help drive out needs, products 
and client interface. These in themselves will highlight the component solutions required for supporting the future 
direction of the business. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=639598_1_2&s1=%E4%EE%F6%E5%ED%F2
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Fig.1. Change Management Operating Model 
In the context of increased attention to the change management operating model it provides the construction 

parameters that solutions must comply with [4]: 
Business Architecture. With constant evolution (competition, new opportunities, regulatory changes, and 

economic cycle in clusters) the Business Architecture helps determine how to optimise operations at all levels 
(including geographical) via a welldefined set of “building blocks”. The business building blocks define how the 
cluster works today, with options how to reorder, replace and retire those in the future. They represent purebusiness 
concepts; each has a clearly defined function and is independent of technical considerations. When defining the 
business architecture the interlinking components of client primacy should always be taken into consideration. 

Applications Architecture Applications architecture is one of several architectures that form the pillars of an 
enterprise architecture, also known as a solution architecture. An application's architecture describes the structure and 
behaviour of applications used in a cluster, focused on how they interact with each other and on a B2B and B2C basis. 
They are usually mapped to business functions and to application platform technologies. This involves defining the 
interaction between application packages, databases, and middleware systems in terms of functional coverage. This 
helps identify any integration problems or gaps in functional coverage. A migration plan can then be drawn up for 
systems which are at the end of the software life cycle or which have inherent technological risks. Applications 
architecture strategy involves ensuring the applications and the integrations align with the growth strategy of the cluster. 
Typically Application Architecture will consist of tailored software and bespoke software such as packages. 

An applications architect is a master of everything applicationspecific in an organisation. An applications 
architect provides strategic guidelines to the applications maintenance teams by understanding all the applications from 
the following perspectives of: interoperability, capability; performance, scalability; reliability, availability, and number 
of instances. The above analysis will point out which applications need a range of changes – from change in 
deployment strategy for fragmented applications, to a total replacement for applications at the end of their technology or 
functionality life cycle. When new change requests are incepted that require application solution or solutions, the 
applications architecture is consulted along with the business architecture to form an opinion of what needs to be built 
or modified. 

IT Architecture. The IT architecture like other architectures is an organized set of consensus decisions on 
policies, principles, standards and common building blocks. One of the major activities associated with producing any 
architecture will be the process of achieving consensus decisions. It is recognized that reaching consensus may 
constrain purchase and design options, but should enhance the interoperability, increase speed to market and minimize 
risks of uncertain or risky technical implementations. The IT Architecture should offer a means of stable evolution by 
identifying technologies that work together to satisfy future needs of change projects. 

Business Culture. To operate on a global commercial environment, it is important to manage two business 
culture strands: Cluster culture and how it describes and governs the ways the business and employees think, feel and 
act. It is noticeable in: The ways the cluster conducts its business, treats its employees, customers, and the wider 
community. The extent to which autonomy and freedom is allowed in decisionmaking, developing new ideas, and 
personal expression. The strength of employee commitment towards collective objectives. It impacts the cluster 
productivity and performance, and provides guidelines on customer service and product quality.  

In the end we can conclude that the change management operating model is a set of basic principles and 
associated guidelines, formulated and enforced by the governing body of an organisation, to direct and limit its actions 
in pursuit of longterm goals. Within change management there are recurring activities and problem resolution that 
takes place. In these instances, there needs to be policy directives that ensure uniformity of processes that maximizes a 
successful conclusion and efficiency of staff resources and cost. In this regard, polices meaning the rules that have to be 
upheld by all personnel in the Change Management Operating Model, such as the use of methodologies, compliance 
with architectures, investment decisions, reporting, escalation, etc.  
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Люди мыслят поразному: менеджер и рядовой работник, корпорация и компанияклиент могут иметь 

очень разные мировоззрения и ценности. Сотрудники, работающие за соседними рабочими столами, или 
соседи, живущие на одной площадке, иногда, кажется, находятся далеко друг от друга. Коллеги в одной и той 
же организации имеют очень широкий диапазон представлений о стратегии, миссии и целях. Часто страны, 
делящие между собой одну планету, но имеющие каждая свою политику, кажется, находятся в совершенно 
разных мирах. В чем причина таких различий? 

Люди, мыслящие в рамках разных парадигм мышления, выглядят (особенно в глазах друг друга) как 
действительно живущие в разных мирах. Понимание доминирующих систем ценностей и парадигм мышления 
дает ключ к проникновению в суть разных типов организационных структур, корпоративных культур, а также 
стадий жизненного цикла, управленческих методик и инструментов. 

Один из ключей к пониманию парадигм мышления дает теория «спиральной динамики», которую создал 
американский психолог Клэр Грейвз и развили его ученики: Кристофер Кован и Дон Бек. Эта теория появилась 
несколько десятилетий назад, но только сейчас начинает входить в сферу активного использования [1]. 

Спиральная динамика – это модель, которая описывает путь человеческого развития. Этот путь состоит 
из восьми этапов – восьми уровней мышления. И каждый этап имеет, свойственные ему ценности, мотивы, 
поведение и удовлетворяет потребности, которые не были удовлетворены (или подавлялись) на предыдущем 
этапе. Каждый следующий уровень развития общества в спиральной динамике рассматривается как очередной 
уровень, включающий в себя предыдущий. В итоге, высшие уровни развития общества не отрицают, а 
включают в себя предыдущие. 

Первый уровень существования («бежевый») – выживание, удовлетворение инстинктивных нужд, 
продолжение рода. Хотя этот уровень и присутствует во всех нас, люди в целом действуют на более высоких 
уровнях. 

Второй уровень существования («фиолетовый) – безопасность, защита от угроз, семейные узы, 
почитание предков. Этот уровень больше связан с нахождением безопасного способа существования в мире, 
который кажется непредсказуемым и опасным. Когда преобладает эта система ценностей, люди формируют 
более закрытые группы внутри своей культуры и считают важным сохранение традиций. 

Третий уровень существования («красный») – власть, сила, контроль, желание самоутвердиться за счет 
доминирования над другими. Это уровень выражения себя. 

Четвертый уровень существования («синий») – стабильность, покорность, подчинение во имя награды, 
закон. Это уровень дисциплины и закона, поиска вечного мира и мирового порядка. Однако  здесь есть и 
ловушка: этот стиль мышления абсолютистский. В этих культурах существует строгая иерархия, где 
нижестоящий подчиняется вышестоящему. 

Пятый уровень существования («Оранжевый») – успех, возможность, влияние, независимость, 
личностное Я. Это уровень конкуренции, научных порывов и предпринимательства. 

Шестой уровень существования («зеленый») – друзья, любовь, чувство принадлежности, альтруизм. Это 
уровень гармонии, равенства и социального принятия, которые являются ключевыми ценностями наравне с 
самореализацией. 
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Седьмой уровень существования («желтый») – знание, хорошие вопросы, принадлежность к живой 
системе. Это уровень системного мышления. Мир становится обществом, основанным на информации, а также 
гибкости и адаптации к обстоятельствам, что и определяет качество жизни. 

Восьмой уровень существования («бирюзовый») – мировое общество, сохранение жизни на земле. Это 
уровень высоких психологических и социальных технологий, духовных учений и практик. 

Что касается данного уровня, то, не смотря на то, что достаточно много людей при тестировании уровней 
ценностей предпочитают ценности именно этого уровня, в реальности носителей этого уровня нет, поскольку 
пока нет условий для проявления этих ценностей. 

Очень важно понимать, что теория К.Грейвза и дальнейшие ее уточнения рассматривают спираль 
развития в единстве двух компонентов – стиля мышления и условий существования. Гармоничное 
функционирование человека, команды, общества возможно при совпадении стиля мышления и условий 
существования. Как правило, общества неоднородны по своему составу, причем, чем более развитое и сложное 
общество, тем больше в нем существует разнообразие уровней. Уровни не сменяются за одну ночь и не 
представляют собой ступеньки лестницы, они ведут себя скорее как накатывающиеся волны, каждая 
следующая волна сложнее предыдущей. 

По оценке Бека и Коуэна, 10% населения Земли находится на «фиолетовом» уровне, 20%  на «красном» 
и 40%  на «синем». Остальные 30% населения рассредоточены по «оранжевому» и «зеленому», с редким 
заходом в «желтый» и выше[2]. 

Если вы знаете, на каком уровне мышления находится человек, вы знаете про него все. Как он мыслит? 
Ради чего живет? Какие глубинные страхи и жжения его волнуют, а также  как он поступит в том или ином 
случае. Но не все так просто: восемь уровней сознания это не восемь типов людей. Это восемь витков 
глобальной спирали развития человека.  Каждый уровень включает в себя все предыдущие и соответственно с 
него видны и понятны все внутренние ветки, те уровни, которые человек уже прошел, и совершенно непонятны 
внешние, потому что их просто еще не было в области человека. 

Практические применения спиральной динамики разнообразны, даже если мы возьмем только мир 
бизнеса, то есть уровень компании: корпоративная культура и управление изменениями, подбор, обучение и 
мотивация персонала, успешные переговоры и так далее. На других уровнях социальной организации — от 
отдельного человека и семьи до нации и цивилизации — мы видим те же насущные проблемы, для решения 
которых спиральная динамика предлагает такой инструментарий. 
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Актуальность.  В современном мире компании все чаще сталкиваются с новыми концепциями, 
процедурами усовершенствования управления. Сильная  конкуренция  как на украинском так и на 
международном рынке требует быстрой реакции на изменения.  Так, например, понятия бенчмаркинг, 
аутплейсмент, аутсорсинг, аутстаффингпостепенно входят в понятие современного рынка. Наряду с 
вышеупомянутыми инструментами в управлении изменениями  постепенно внедряется в практику и явление 
райтсайзинг. 

Райтсайзинг представляет собой ряд преобразований, касающихся организационной структуры 
компании, а направлены изменения на «оптимизацию размера организации для улучшения ее 
функционирования и снижения затратной части бюджета, главным образом, за счет сокращения кадров». 
Райтсайзинг  оптимизация кадрового состава  в рамках реструктуризации компании, слияний и приобретений 
подразделений, внедрений новых технологий, оптимизации организационной структуры предприятия.   

Анализ последних источников исследований и публикаций.Исследованием вопросов использования 
современных  методов управления изменениями, таких как райтсайзинг  на предприятиях занимаются как 
отечественные, так и зарубежные ученые. В частности, такие ученые, как И. Адизес, А.А. В.В. Стадник, М.А. 
Йохна, Н. Круглова, Е.М. Короткова, Д. Воронков, М. Хаммер и Дж Чампи  и другие занимаются всесторонним 
изучением особенностей и процесса проведения изменений. научные достижения имеют не только 
теоретическое, но и практическое применение. В реалиях деятельности отечественных предприятий приятий 
следует проводить адаптацию современных зарубежных методов к украинской действительности. 
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Основной материал. Райтсайзинг — (также: даунсайзинг от англ. downsizing  уменьшение размеров 
компаний, сокращение аппарата) — уменьшение размера организации для улучшения ее функционирования и 
снижение затратной части бюджета, главным образом, за счет сокращения кадров. Также существует 
определение, согласно которому "райтсайзинг" определяется как комплекс мероприятий (стратегия), связанных 
с оптимизацией размеров организации за счет проведения более эффективной HRдеятельности, 
преобразования структуры фирмы, изменения ключевых целей и рабочих процессов [1]. 

Когда руководство организации определяет, что их организация не работает с максимальной 
эффективностью, они, как правило, ищут способы, чтобы сделать организацию более продуктивной. Это часто 
достигается с помощью райтсайзинга  сокращение размера организации и эксплуатационных 
расходов, осуществляемых руководством с целью повышения организационной эффективности, 
производительности или конкурентоспособности организации. 

Райтсайзинг влияет на процессы работы организации, так как конечный результат сокращения обычно  
приводит к уменьшению людей , выполняющих ту же нагрузку , которая существовала до райтсайзинга. При 
этом есть шанс появления двух  категорий людей: «потерпевших»  люди, которые невольно теряют работу и  
«оставшихся в живых»  сотрудники , которые остаются после организационного сокращения или повышаются 
на  более высокую должность. 

Под райтсайзингом подразумевается следующее:  
 мероприятия, связанные с устранением излишних рабочих мест;  
 оптимизация размеров организации;  
стратегия преобразования организационного дизайна, рабочих процессов, корпоративной культуры, 

ценностей, отношений и миссии; 
  реактивная, или проактивная, стратегия, целью которой выступают оптимизация размеров 

предприятия, снижение издержек производства, преобразование рабочих процессов [2]. 
Сокращение штатов в целом сопровождает своего рода реорганизации, либо в качестве составной части 

плана сокращения численности или как следствие сокращения штатов. Так как компании часто теряют 
значительное количество работников как правило,  они должны перераспределить задачи и 
обязанности. Райтсайзинг используют как инструмент для увеличиния объема прибыли по отношению к 
количеству затрат труда. Следовательно, сокращение часто сопровождает концентрацию на "основных 
возможностях" или "основном бизнесе", который относится к заинтересованности  сосредоточив внимание на 
основных аспектах, приносящей доход бизнеса.  Подлежат сокращению те задания и обязанности, которые не 
считаются частью основных функций и приносящие доход. Эти рабочие места затем передаются 
консалтинговым компаниям  или аутсорсинговым работникам. 

Устранение непрофильные аспекты бизнеса могут также включать в себя сокращение бюрократии и 
количество корпоративных слоев. Поскольку плотная бюрократия часто вызывает задержки в общении и в 
процессе принятия решений, сокращение бюрократии может помочь добиться более эффективной и гибкой 
корпоративной структуры, которая может реализовать новые идеи быстрее. 

Кроме увольнения работников, усилия по реструктуризации может включать в себя закрытие заводов, 
продажи непрофильных операций, приобретения или слияния с соответствующими компаниями. 

Райтсайзинг  является достаточно рискованным методом управления, поэтому может сопровождаться 
следующими процессами в организации: 

 изменение конфигурации организации; 
 преобразование некоторых стратегических, большинства тактических и оперативных целей 

организации; 
 возникновение атмосферы ожидания негативных преобразований; 
 активизация работы профсоюзной организации (забастовки, демонстрации); 
 создание неформальных групп из работников, вероятность увольнения которых достаточно высока; 
 в организационных коммуникациях начинают распространяться слухи; 
 в работе менеджеров с подчиненными упор делается на социальнопсихологическую сторону дела[3]. 
Роль менеджера при райтсайзинге  заключается в содействии, быстром реагировании и разработке 

подходов для менее болезненной реакции сотрудников. Можно выделить несколько подходов при  
эффективномрайтсайзинге: 

 сокращение в качестве возможности для улучшения, а не просто как реакция на угрозу или кризиса. 
 человеческие ресурсы в организации в качестве активов, а не в качестве обязательств. 
 привлечение работников к процессу изменений. 
 ассоциация сокращения численности с четко сформулированной целью  желаемого будущего для 

организации, а не просто как спасательное мероприятие.. 
  определить будущую миссию организации, ее основные функции и организационную структуру, 

которая будет наиболее эффективно выполнить миссию по разработке стратегий сокращения численности 
персонала с помощью ключевых компетенций. 

  установить цели, сроки ,  чтобы подготовить организацию для просмотра сокращения штатов в 
качестве стратегии улучшения. 

http://www.malkova.com/training-and-consulting/terminological-dictionary/44-rajtsajzing
http://www.malkova.com/training-and-consulting/terminological-dictionary/65-daunsajzing
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  обеспечение социальной защиты (достаточное время, финансовые выгоды, консультации, 
переобучение, аутплейсмент услуги и т.д.) для тех, кто покидает организацию, чтобы сгладить переход на 
другую позицию. 

Персонал –ценный человеческий ресурс, требующий внимательного и дальновидного отношения. 
Поэтому возникло много подходов, альтернативных райтсайзингу: 

 редиплоймет– перевод работника после переподготовки на другую работу; 
 даунгрейдинг– перевод с понижением на другое рабочее место при сохранении (если это возможно) 

предыдущего уровня заработной платы; 
 воркшеринг– распределение объемов работы между работниками при пропорциональном сокращении 

рабочего времени и оплаты труда; 
 добровольный выход на пенсиюс предоставлением материальных льгот и привилегий; 
 добровольное увольнениепри выплате высокой премии за такое решение; 
 заблаговременное предупреждениео возможных сокращениях в связи с закрытием предприятия или его 

отдельного подразделения; 
 аутплейсмент– обучение за счет предприятия высвобождающихся работников навыкам поиска работы 

[3]. 
Выводы. В отечественной бизнессреде наблюдается тенденция к преобладанию скептического 

отношения к кардинальным управленческим преобразованиям,в том числе и к райтсайзингу. Но с каждым 
годом экономика развивается, конкуренция нарастает стремительными темпами. В таких условиях стоит 
присмотреться к опыту зарубежных коллег, перенять существующие концепции эффективной стратегии 
управления изменений и вовремя предусмотреть возможные последствия преобразований. 
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Безумовно, організаційна культура відіграє важливу роль у формуванні успішної та ефективної 
організації. На практиці організаційна культура являє собою набір традицій, цінностей, символів, загальних 
підходів, світогляду членів організації, які витримали випробування часом. Грамотне формування 
організаційної культури  це в своєму роді вираження індивідуальності даної компанії, прояв її відмінностей від 
інших. 

Питання організаційної культури розглянуті в роботах М. Альберта, Дж.Л. Гібсона, Р.В. Гріффіна, 
Дж.Х.мл. Донеллі, Дж. Зонненфельда, К. Камерона, Р. Керта, Р. Куїнна, Р.Н. Льюїса, Д. МакГрегора, Дж. 
Мартіна, Дж. Марча, М.Х. Мескон, Р.Т. Морана, У. Оучи, Т. Парсонса, Л. Смірчіча, П.Р. Харріса, Ф. Хедоурі, 
Р.Х. Холла, Едгар Шейна. 

Термін «культура» виник від латинського «cultura», тобтообробіток, виховання, освіту, розвиток. 
Культура включає в себе матеріальні (машини, будівлі та споруди тощо) і нематеріальні (знання, вміння, 
навички, світогляд, моральні і естетичні рівні розвитку і т.д.) результати діяльності людей. Організаційна 
культура  це ідеологія управління та організації соціальноекономічної системи. Організаційна культура 
спрямована на підвищення трудового потенціалу системи і висловлює основні цінності організації [1, с. 912]. 

Організаційна культура тісно пов'язана з такими поняттями, як корпоративна культура, ділова етика, 
філософія бізнесу, організаційна поведінка. Корпоративна (організаційна) культура базується на 
основоположних цінностях, які поділяються членами компанії. Ці цінності в різних корпораціях можуть бути 
різними і в тому числі в залежностівід того, чиїінтереси лежать в основідіяльностікомпанії: самоїкомпанії в 
цілому або окремих її членів. З названих вище цінностей випливають стилі керівництва, поведінки, 
спілкування, діяльності. Високий рівень корпоративної культури є важливим стратегічним чинником, 
мобілізуючим всі структурні ланки корпорації і її окремих працівників на досягнення поставлених цілей в 
рамках задекларованої місії компанії. Вирішальним фактором у становленні корпоративної культури є 
філософія компанії або іншими словами, принципи, якими слід керуватися компанії [2, с.15]. 

Організаційна культура і лідерство в організації найтіснішим чином пов'язані один з одним. 
Організація – своєрідне творіння її засновника, лідера, тому в ній, як в будьякому творі, відображаються 
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особливості особистої культури автора, його погляди і помилки. Аналіз культури необхідний, якщо ми хочемо 
зрозуміти, як нові технології впливають на організації і який саме вплив технології вони відчувають. Нові 
технології зазвичай є відображенням професійної культури, яка вибудовується на основі нового ядра наукових, 
або інженерних концепцій і інструментів. Професійна субкультура, яка відображає ці концепції, як правило, 
частково знаходиться всередині організації, частково виходить за її межі (постачальники і вчені) [3, с.14]. 

Організаційна культура впливає на всі внутрішньоорганізаційні процеси, а саме на: процес комунікації, 
процеси кар'єри і соціалізації, виробничий процес і організацію трудових процесів, організаційну поведінку, 
конкурентоспроможність, а також загальну результативність діяльності організації. 

За визначенням, що складається протягом багатьох років організаційна культура є найбільш стабільним 
цементуючим елементом організації. Однак вона також зазнає змін. Поперше, організаційна культура 
еволюціонує природним шляхом під впливом змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Подруге, 
організаційна культура може бути свідомо змінена керівництвом або іншою впливовою групою співробітників. 
Цей процес є виключно складним і трудомістким, вимагаєне аби яких лідерських якостей, наполегливості, 
терпіння, стратегічного мислення від керуючих їм людей. Зміна  цедія, в процесі якого відбуваються різні 
перетворення в нашому житті. Говорячи про зміну культури організації, слід віддавати собі звіт в тому, що воно 
тягне за собою зміну поведінки кожного члена організації і її унікальною загальної психології. 

Зміна для менеджерів представляєнад звичайну важливість. Воно є основним елементом діяльності 
кожного керівника. Менеджер повинен вміти управляти змінами. Ефективний менеджер  це та людина, яка 
здатна усвідомити, коли зміни бажані, а коли неминучі, і який потім здатний змусити будь
якогозацікавленоголюдинивідчути, що він тільки виграє від цього зміни, якщо не буде протидіяти йому. Існує 
одностайна думка про те, що якщо ви займаєте активну, а не пасивну позицію до змін, то отримаєтепозитивну, 
а не негативну реакцію [4, с. 7780]. 

Отже, організаційна культура є невід'ємною частиною існування і функціонування організації. Зміна 
організаційної культури  непростий процес, він є довгим і болючим, що вимагає певних стратегій. Однак 
згодом правильний вибір напрямку змін приведе компанію до успіху, зробить її конкурентоспроможною і 
процвітаючою. 
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Розвиток системи якості в Україні, на відмінну від більшості країн, розпочався порівняно недавно. І це 

дозволило врахувати досвід інших держав, що досягли значних успіхів на цьому шляху.  
Міжнародний досвід свідчить, що стану лідера у світовій економіці, у соціальнокультурному розвитку 

досягають лише ті країни, які спроможні забезпечити світову якість продукції і послуг. Це створює виробникам 
конкурентні переваги, а споживачам – комфортні умови життя. Саме тому в провідних країнах світу проблеми 
якості постійно знаходяться у фокусі економічних інтересів держави та громадського суспільства. Опитування, 
проведене у розвинених країнах показало, що сьогодні практично всі покупці розглядають якість як головний 
чинник вибору продукції і послуг порівняно з ціною та іншими критеріями. 

Особлива актуальність процесу організації системи контролю якості продукції і послуг полягає у тому, 
що початок ХХ ст. характеризується новими глобальними процесами в організації бізнеспроцесів, технології й 
економіці. Виходячи з того, що для досягнення основної мети будьякого підприємства – отримання прибутку – 
визначальну роль відіграють, насамперед, якість й ціна продукції і послуг, глобалізація національної економіки 
в ці процеси, виникає об’єктивна необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств й 
їхніх товарів та послуг до рівня світових стандартів. Як свідчать узагальнення теоретичних положень і отримані 
результати зарубіжного досвіду, зазначене може бути досягнуте за допомогою управління системою контролю 
якості продукції і послуг підприємств [1]. 

Дослідженням питань організації системи контролю якості продукції та послуг підприємства приділено 
увагу в роботах зарубіжних учених, як от: Д. Вальдена, А. Грехема, Е.Демінга, Дж.Джурана, В.Шухарта. Також 
ці питання розглядаються у працях сучасних українських фахівців: Л.В.Балабанової, Л.М.Віткіна, А.С.Зенкіна, 
П.Я.Калити, В.К.Мамутова, В.Є.Момота, Ф.Ю.Поклонського, І.Б.Швець, В.В.Якубовського.  
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Під системою контролю якості будівельноремонтних робіт розуміється відповідність проведення робіт 
міжнародним й національним стандартам, які ж встановлені та видану у формі загальноприйнятих нормативно
правових документів (стандартів, законодавчих актів та ін.). Система контролю якості будівельноремонтних 
робіт формується на всіх стадіях процесу виробництва: передвиробничої (проектування), виробничої (ремонтні 
процеси) і післявиробничої (експлуатація). Тому реалізація системи контролю якості залежить не лише від усіх 
учасників: державних органів, будівельноремонтних організацій, цехів заводіввиготовлювачів, транспортних 
підприємств, що беруть участь в експлуатації будівельних об’єктів, а й від оперативної організації цієї системи. 

Створення умов для оптимального проведення виробничих процесів підприємства в керуючий стан та 
підпорядкування цим принципам, стандартам і становлять суть системи контролю якості [2]. 

Система контролю якості будівельноремонтних структурно й організаційно єдина для всіх підрозділів 
підприємства. Вона встановлює механізми взаємодії і відповідальності підрозділів, які покликані забезпечувати 
якість. Основні положення системи контролю якості детально опрацьовуються і регламентуються нормативно
правовими документами підприємства. У них наводяться функціональні вимоги до системи контролю якості, в 
яких відображаються: 

− політика в області якості; 
− планування системи контролю якості; 
− процедури та інструкції для забезпечення системи контролю якості; 
− порядок проведення внутрішніх аудитів та аналізу системи контролю якості. 
Впровадження системи контролю якості на основні напрямки діяльності підприємства і підтримання її 

відбувається через організаційну структуру за допомогою: 
− розподілу відповідальності та повноважень між персоналом; 
− підготовки та навчанню персоналу підприємства питанням якості; 
− коректуванню діючих документів, які відносяться до системи контролю якості; 
− підготовки необхідних оформлених положень та методик відповідно до вимог ISO 9001:2008; 
− ефективного використання цих документів у діяльності; 
− проведенню внутрішніх аудитів; 
− усуненню невідповідностей, виявлених при проведенню внутрішніх аудитів у діяльності. 
Керівництво підприємства бере відповідальність за управління процесом організації системи контролю 

якості з впровадження й покращення завдяки: 
− розробці й виконанню політики та цілей в області якості; 
− доведенню до відома кожного працівника важливості виконання усіх вимог клієнтів; 
− забезпеченню необхідними ресурсами всіх процесів системи контролю якості; 
− визначенню конкретних цілей якості, керуючись політикою з системи контролю якості; 
− проведенню щорічного аналізу функціонування системи контролю якості; 
− підтримці процесу внутрішнього інформування всього персоналу. 
Гарантії керівництва у відношенні до якісного виконання послуг для задоволення потреб споживачів та 

інших зацікавлених сторін передбачені політикою та цілями в області якості й забезпечені виконанням процесів 
системи контролю якості. 

Керівництво визначає вимоги споживачів і забезпечує їх виконання за допомогою: 
− вивчення вимог споживачів та зовнішніх нормативних документів; 
− контрактів зі споживачами; 
− аналізу претензій, які стосуються підприємства; 
− аналізу невідповідних послуг; 
− використанню попереджувальних дій, які направлені на покращення роботи підприємства. 
Керівництво розроблює та затверджує політику в області якості, яка оформлена у вигляді документа. 
Політика в області якості доводиться до відома всього персоналу підприємства під особистий підпис, й 

являється підтвердженням розуміння і прихильності політики в області якості. 
Керівник несе відповідальність за функціонування системи контролю якості, при цьому: 
− визначає політику та цілі у питаннях якості й періодично аналізує їх на предмет придатності; 
− перевіряє й затверджує документацію системи контролю якості; 
− аналізує і визначає потреби споживачів та інших зацікавлених сторін; 
− забезпечує проведення аудитів системи контролю якості; 
− затверджує заходи щодо усунення невідповідностей, які були виявлені; 
− здійснює контроль виконання процесів та процедур системи контролю якості. 
Представник керівництва з якості наділений повноваженнями і несе відповідальність за виконання усіх 

вимог, володіє організаційною свободою з реалізації політики підприємства в області якості, включаючи: 
− прийняття заходів щодо попередження невідповідностей в системі контролю якості, їх усунення; 
− організацію розробки планів по забезпеченню та покращенню якості., удосконаленню документації; 
− систематичну перевірку системи контролю якості, підготовку аналізу її ефективності; 
− проведення підготовки та забезпечення на підприємстві внутрішніх та зовнішніх перевірок. 
Персонал підприємства дізнається про обов’язки системи контролю якості шляхом ознайомлення: 
− з представником керівництва з якості; 
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− з політикою та цілями в області якості; 
− з посадовими інструкціями, що визначають функціональні обов’язки персоналу; 
− з положеннями про підрозділи; 
− з внутрішніми та зовнішніми документами; 
− з іншими документами системи контролю якості (процедури, інструкції та ін.). 
Для забезпечення дотримання політики в області якості будівельноремонтних робіт та чітке виконання 

безпечних умов праці й збереження навколишнього середовища у процесі виробничої діяльності обов’язковим 
являється встановлення загальних цілей та задач в області якості, а також шляхи їх реалізації: 

− забезпечити якість послуг відповідно до вимог споживачів; 
− забезпечити персонал можливостями, при яких досягнення високих стандартів якості запропонованих 

послуг являються невід’ємним обов’язком кожного члену колективу підприємства; 
− пропагувати філософію норм та правил, які забороняють нанесення шкоди людині й навколишньому 

середовищу, внаслідок виробництва;  
− підвищувати рівень знань співробітників в області якості; 
− досягти максимальних фінансових результатів не на шкоду безпеці та якості послуг; 
− фінансувати заходи, які направлені на впровадження системи контролю якості; 
− пропагувати політику підприємства для створення єдиного розуміння політики на рівнях управління 

персоналом, який несе відповідальність перед міжнародною спільнотою в області якості; 
− підтримувати репутацію надійного підприємства, яке відповідає вимогам та побажанням споживачів і 

підвищувати конкурентоспроможність підприємства на ринку послуг в області якості будівництва [3]. 
Система контролю якості будівельноремонтних робіт впроваджена в діяльність підприємства з метою 

професіональних й ефективних дій на ринку послуг, які, звичайно, направлені на максимальне задоволення усіх 
споживчих потреб. Для досягнення такої мети використовуються методи і процедури, національні й міжнародні 
документи, які власне і забезпечують якість. 

Можливою перспективою для здійснення процесу удосконалення організації системи контролю якості 
являється: створення інформаційних потоків якості виконання будівельноремонтних робіт, усіх випадків браку 
й втрат від нього для прийняття своєчасних управлінських рішень керівниками та провідними співробітниками 
підрозділів підприємства щодо контролю забезпечення бездефектного виробництва. Саме тому удосконалення 
інформаційного забезпечення організації системи контролю якості підприємства передбачає доповнення «Акту 
про брак» рядком, в який заноситься термін виправлення браку. 
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В даний час багато промислових підприємств здійснюють перетворення у формах і методах управління, 

спрямовані на стимулювання підприємливості і розвиток нових економічних відносин. Зміни будуть ефективні, 
за умови, якщо вони будуть проводитися зацікавленим керівником. Таким чином, роль керівника в управлінні 
змінами можна вважати одним з ключових шляхів забезпечення розвитку підприємства, а визначення 
керівника, як лідера та менеджера, можна розглядати в якості актуальної наукової проблеми. 

В організації, як відкритій системі, місія формального лідера полягає у затвердженні й забезпеченні 
реалізації стратегії регулярних змін, спрямованих на постійне підвищення ефективності діяльності організації. 
Основою успішного проведення змін стає ідея про їхнє здійснення. Ідея проведення змін не може зародитися в 
головах рядових співробітників або представників менеджменту, а потім пробити собі дорогу нагору. Однак 
найбільш легким, коротким, а тому й ефективним шляхом проведення організаційних змін стає той шлях, який 
ініціюється представниками організації, що володіють повнотою влади для реалізації ідеї в життя, а також 
достатнім особистим авторитетом для формування групи прихильників реформ і посилення рушійних сил для 
проведення змін[5]. 

Роль керівника та лідера в управлінні змінами найбільш глибоко досліджена зарубіжними фахівцями. 
Визнаними авторитетами в цій області є І. Ансофф, М. Белбин [2], У. Бенніс, Р. Блейк, X. Виссема, Д. Гоулман 
[5], Р. Грант, Л. Грейнер, К. Девіс, Дж. Коттер, К. Левін, Дж. ЛіпманБлюме, К. Манфред, Д. Мутон, Дж. 
Ньюстром, К. Рамперсад [8], Дж. Стивен [10], М. Хаммер, Д. Чампі і Е. Шайн.Значне місце в дослідженнях цих 
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вчених відводиться суті змін, характеристиці керівника та лідера змін, атакож визначення ролі керівника в 
управлінні змінами. 

Сучасні дослідження ролі керівника змін на підприємстві розглянуті в роботах зарубіжних та 
вітчизняних вчених Р. Аблязов [1], О. Віханський [4], О. Виноградова [3], М. Грін [6], О. Кузьмін, Л. Ноздріна, 
І. Петрова, В. Печенізький, В. Поліщук, О. Полотай , В. Стадник [9], А. Урбанович [11], Ф. Хміль [12], Г. 
Широкова [13], В. Ящук та багатьох інших. 

Зміни, що відбуваються в наші дні в Україні та в світі, змушують поновому подивитися на роль 
менеджера й дилему «менеджер або лідер». Ще не так давно один з дослідників лідерства сформулював вислів: 
«Managersdothingsright, andleadersdorightthings», що в перекладі на українську мову звучить приблизно так: 
«Менеджери все роблять правильно, а лідери роблять правильні речі». Тепер же таке протиставлення вже не 
здається настільки очевидним: у міру становлення нової функції менеджменту – перетворювальною – 
менеджерам, і не тільки займають вищі управлінські посади, потрібні навички лідерства [12]. 

І. Ансофф виділив наступні компетенції керівника по управлінню змінами:   
– готовий брати участь у реалізації програми організаційних змін; – готовий брати участь у впровадженні 

технологічних і продуктових інновацій; – здатний проводити оцінку інвестиційних проектів за різних умов 
інвестування та фінансування; вміє знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати  бізнес
ідею; – вміє знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати бізнесідею. 

Відповідно керівник змін знає: – основні теорії та підходи до здійснення організаційних змін; – основні 
бізнеспроцеси в організації;  

– основні показники фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності; – принципи, способи і 
методи оцінки активів, інвестиційних проектів і організацій; – наслідки від настання ризиків. 

За У. Беннісом, провідним експертом з питань культури бізнесу та лідерства, є чотири головні речі, які 
роблять лідери змін. Поперше, вони керують і ставлять цілі. Подруге, створюють довірчі взаємини в 
організації, бо фактор довіри є своєрідним соціальним клеєм, який підтримує цілісність та ефективність 
організації. Потретє, формують загальний настрій, надію та оптимізм. Почетверте, діють й отримують 
результати, тобто не тільки приймають рішення, а й забезпечують виконання його[3]. 

В одній із відомих великих фінансових корпорацій було проведено дослідження щодо характеристики 
лідерських якостей менеджерів. У дослідженні взяли участь п'ять тисяч працівників, і вони віднесли 
менеджерів як лідерів змін до таких чотирьох груп : 

 "нерішучий лідер" – менеджери, які належать до цього типу, мають усі необхідні навички та здібності 
успішного лідера, однак їм бракує впевненості у своїй майбутній ролі. Головна проблема  страх потрапити у 
конфліктну ситуацію. До цієї групи було віднесено 20 % менеджерів. Для того щоб перетворити їх на сильних 
та ефективних лідерів, необхідно переконати їх у власній компетенції та надавати всебічної підтримки їхнім 
ініціативам; 

 "упевнений лідер" – менеджери, які входять до цієї групи, абсолютно впевнені у своїх лідерських 
здібностях. Водночас поряд із достатньою кількістю амбіцій їм бракує почуття скромності та 
загальнолюдського співчуття. До цього типу належить майже 10% менеджерів. Ефективний та постійний 
зворотний потік інформації щодо їхньої роботи допоможе їм усунути вказані недоліки; 

 "непомітний (асоціальний) лідер  менеджери цієї групи, зазвичай, є високообізнаними компетентними 
професіоналами, але вони в основному є інтровертами і тому мають проблеми зі створенням навколо себе 
дружньої ділової атмосфери. Через брак яскраво презентованої власної індивідуальності, їхні компетенції 
залишаються невизнаними в організації. 

 "роботоголік" – найпоширеніший тип потенційних лідерів серед менеджерів – 45 %. Вони ставлять 
пріоритет роботи перед усіма іншими цінностями в житті. Зазвичай, вони є екстравертами, хоча їм бракує 
яскравої індивідуальності та перспективності комплексного бачення для того, щоб надихати інших. їм 
необхідно постійно вказувати на те, що треба бути раціональним у фізичному, емоційному, духовному, 
родинному, діловому та соціальному житті[6]. 

Дж. ЛіпманБлюме вважає, що успішним керівникам змін властивий інтегративний стиль, що поєднує 
пряме, використовує елементи конкуренції керівництво з більш орієнтованими на співпрацю видами 
інструментального та контактного лідерства. 

Інструментальне лідерство, на думку автора, полягає у використанні таких факторів, як власні інтелект, 
дотепність, вміння співчувати, гумор, сімейні зв'язки, колишні досягнення або програші, сміливість, зовнішній 
вигляд, сексуальна привабливість для встановлення зв’язків з тими особами, чиї участь і допомогу потрібні для 
досягнення мети. Інструментальний стиль знаходиться в протиріччі з прямим силовим стилем – командами, 
завданнями, контролем за їх виконанням. Останній, у свою чергу, протистоїть контактному стилю, що 
характеризується співпрацею з оточуючими для досягнення мети, упором на надання допомоги іншим, 
схильністю вчити і знаходити радість у досягненнях персоналу[4]. 

На сьогоднішній день для наукової спільноти став очевидним той факт, що, крім рівня загального 
інтелекту, що характеризує когнітивну сферу, для багатьох професій конче значущими виявляються певні 
аспекти емоційної сфери особистості. 

Однією з найбільш ємних і узгоджених моделей, які розкривають емоційну сферу особистості, є модель 
емоційного інтелекту (ЕІ), причому останнє знаходить як теоретичні, так і емпіричні підтвердження. 
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Емоційний інтелект (ЕІ) (англ. Emotionalintelligence, EI) – група ментальних здібностей, які беруть участь 
в усвідомленні і розумінні власних емоцій та емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту 
добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть керувати своєю емоційною сферою, і тому в 
суспільстві їх поведінка більш адаптивно і вони легше добиваються своїх цілей у взаємодії з оточуючими[2]. 

Основними складовими ЕІ є: 
  самосвідомість – свідомість суб’єктом самого себе на відміну від іншого – інших суб’єктів і світу 

взагалі; це усвідомлення людиною свого суспільного статусу і своїх життєво важливих потреб, думок, почуттів, 
мотивів, інстинктів, переживань, дій. 

  самоконтроль  помірність у діях і прояві емоцій, гальмування внутрішніх спонукань. Є рисою 
характеру (як звичка «володіти собою»), але термін також застосовується до поведінки груп людей і держав. 

  емпатія – усвідомлене співпереживання поточному емоційному стану іншої людини, без втрати 
відчуття зовнішнього походження цього переживання[9]. 

Роль керівника в управлінні змінами має велике значення. Професійне довголіття лідера впливає на 
зміни та на розвиток підприємства загалом. Проте можна свідомо вберегтися від професійного старіння лідера: 
поперше, постійно самовдосконалюватися, розбудовуючи власну компетентність, самоконтроль і 
самокритичність; подруге, заохочувати творчу атмосферу й командний дух в організації. Однак для будьякого 
лідера наступає час, коли треба звільнити місце для нового лідера, у якому має потребу організація. Для самого 
лідера й організації буде краще, якщо це відбудеться вчасно[10]. 

Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок про те, що роль сучасного керівника є 
провідною у процесі управління змінами, адже саме керівник повинен охопити весь спектр питань пов`язаних з 
запровадженням змін. 

 Однак вивчення теоретичної бази не завжди є достатнім для ефективного управління змінами, і тому 
вкрай важливим є практичне застосування теоретичних напрацювань. В реаліях сьогодення надзвичайно 
важливим є усвідомлення керівником необхідності залежного інформаційного супроводу змін, як одним з 
інструментів ефективного управління ними позаяк ігнорування такого інструменту може призвести до вкрай 
негативних наслідків.  

Нажаль, велика частина сучасних керівників не усвідомлює важливості піднятого питання і тому на 
сьогодні ми можемо спостерігати як вкрай важливі та необхідні зміни в суспільстві продовжують носити лише 
декларативний характер. В умовах сучасного швидкоплинного світу процеси змін потребують оперативного 
реагування керівників будьяких сфер, адже саме від оперативності керівника у великій мірі залежить яким 
чином буде розвиватися та чи інша керована організація. Оперативне реагування на зміни в середовищі із 
подальшим впровадженням змін, як результат такого реагування, і є запорукою сталого та конструктивного 
розвитку як організації так і суспільства в цілому. 
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Бенчмаркинг  представляет собойтехнологию поиска, анализа и внедрения успешного опыта бизнеса 

партнеров и конкурентов, сравнение модели бизнеса своей компании с его эталонной моделью на отраслевом, 
межотраслевом, национальном и межнациональном уровнях.Бенчмаркинг позволяет выявить недостатки 
собственного бизнеса, заимствовать успешные технологии и методы ведения бизнеса у лидеров. В настоящее 
время данная технология поиска имеет успешное применение, так как не требует затрат, в большинстве случаев 
доступна и тем самым является актуальной. 

Наибольшее распространение бенчмаркинг получил среди многих успешных японских, американских, 
западноевропейских и скандинавских компаний.  Однако в качестве самостоятельного управленческого 
инструмента в арсенале менеджмента, бенчмаркинг  связывают с Институтом стратегического планирования 
Кембриджа (США), в котором в 1972 году было установлено, что для того чтобы найти эффективное решение в 
области конкуренции, необходимо знать лучший опыт других предприятий, которые имеют успех в похожих 
условиях. После этого бенчмаркинг стал активно внедряться во многих американских фирмах (Ксерокс, «ЗМ», 
«НР», «Dupont», «Motorola», «Chase» и др.) [1, с. 790]. 

Кирик О.А. в своей статье рассматривает бенчмаркинг как инструмент инновационного развития 
предприятия и дает ему такое определение: «бенчмаркинг является маркетинговым инструментом внедрения 
результатов инновационной деятельности для совершенствования бизнеспроцессов, особенностью 
которогоявляется ориентация на достижение предприятийлидеров,позволяет получить конкурентные 
преимущества путем использования лучшего опыта» [2, с. 52]. 

AndersenBjorn,как один из основоположников технологии, философски подходил к пониманию 
бенчмаркинга. Он говорил: «Проводить бенчмаркинг – это значит быть достаточно умным, чтобы признавать: 
всегда есть ктото, кто в чемто лучше вас; быть достаточно мудрым, чтобы учиться у него всему, а затем 
догнать и перегнать учителя». SamBookhart, руководитель бенчмаркинговых проектов в компании DuPont 
также достаточно емко трактовал данный термин: «Бенчмаркинг – это стандарт превосходства или достижения, 
против которого аналогичные вещи должны быть измерены или оценены» [5, с. 272]. 

Raider R. в своих ранних трудах описывал бенчмаркинг так: «это процесс анализа деятельности 
компании в целях выявления областей, требующих положительных изменений» [6]. Позднее в своих 
исследованиях он уже подругому рассматривал данный термин как «процесс определения, понимания и 
адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной 
работы». 

Отечественный ученый Березин И.С. также, судя по его определению бенчмаркинга, является 
сторонником ассоциировать это понятие как эталонное сравнение. В своих трудах он так и пишет: 
«Бенчмаркинг – это сравнительный анализ итогов работы компании с результатами более успешных 
конкурентов или эффективно работающих предприятий других отраслей. Результатом бенчмаркинга является 
выбор оптимального способа ведения бизнеса. Иногда бенчмаркинг называют эталонным тестированием» [3]. 

Все эти определения бенчмаркинга имеют одну суть – анализ, сбор информации и применение 
наилучших технологий для более эффективной деятельности и грамотного ведения бизнеса, а также повышения 
конкурентоспособности компании.  Выделяют такие виды бенчмаркинга: внутренний, конкурентный, 
функциональный, обобщенный.  

В каждом из данных видов есть свои положительные и отрицательные стороны.  
Функциональныйбенчмаркинг –  позволяет легко и легально получить объективную информацию о 

деятельности организациилидера. Однако успешные подходы для одной отрасли могут не подходить для 
эффективной деятельности другой. 

При внутреннембенчмаркинге– проводится сбор и анализ информации внутри фирмы, что упрощает 
задачу. Однако результаты сравнения при таком подходе могут быть предвзятыми изза недобросовестности 
работников.  

Конкурентный вид бенчмаркинга осуществляет анализ деятельности прямого конкурента, но на более 
высоком уровне. К примеру, организация регионального или местного уровня берет за основу организацию 
международного уровня. В таком случае, полученная информация будет более обоснованной и весомой, однако 
есть вероятность не получить достаточной информации о предприятиилидере.  

Наиболее простым и легким в применении  является обобщенныйбенчмаркинг. За основу берется 
успешная методика, процессы лучшей в своем сегменте организации. Как правило, информация о деятельности 
такой организации является общедоступной. Требуется только адаптировать ее методологию под собственный 
бизнес.  
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По данным консалтинговой компании Bain&Co, последние два года бенчмаркинг входит втройку самых 
распространенных методов управлениябизнесом крупных международных корпораций. Причина подобной 
ситуации заключается в том, что бенчмаркинг помогает относительно быстро и с меньшимизатратами 
совершенствовать бизнеспроцессы, атакже понять как работают мировые лидеры, и вдальнейшем достичь 
таких же, а возможно и лучших результатов в деятельности [4, с. 127]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бенчмаркинг является простым и доступным инструментом 
для организационного развития организаций.Данный метод основан на сопоставлении и анализе 
организационных бизнеспроцессов компании с результатами успешной деятельности копнииилидера. 
Успешное применение и адаптация бенчмаркинга на  отечественных предприятиях позволит вывести их  на 
новый уровень, занять устойчивые позиции на мировых рынках. Перспективой дальнейших исследований 
является разработка механизмов адаптации данного метода к условиям ведения бизнеса в Украине.  
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Актуальность. В современном бизнесе для успешной работы предприятия необходимо не только 

рассматривать, но и использовать инновации в управлении персоналом организации, так как внедрение их 
позволит оптимизировать расходы предприятия по найму и обучению персонала, а также предоставит 
преимущества перед конкурентами. 

Не так уж давно отечественные предприятия начали использовать услуги аутсорсинговых компаний для 
найма персонала ирассмотрение предоставляемых услуг этих компаний, на сегодняшний день, является 
актуальным как в самых крупных, так и в малых организациях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям и систематизацией научных трудов по 
вопросам ведения аутсорсинговой деятельности на отечественном рынке занимались Лигоненко Л.А., Фролова 
Ю.Ю., Коняева А. и Зозулев А.В. 

Однако, активное использование аутсорсинга в Украине началось недавно и основывается в основном на 
трудах зарубежных исследователей Б. Аникина, Н. Коника, С. Ритика, С. Ефимова С. Айвазяна, А. Ивлева, С. 
Календжяна и др. На современном этапе адаптированы к национальным особенностям хозяйствования научные 
работы не являются достаточными, что и обусловливает необходимость их исследования. 

Целью работы является рассмотрение по использованиюинноваций в сфере подбора и найма персонала 
отечественными предприятиями для эффективной работы организации. 

Основной материал. Аутсорсинг (от англ. "outsourcing")  дословно переводится как «использование 
чужих ресурсов». Иными словами, аутсорсинг  это передача организацией на договорной основе какихлибо 
непрофильных функций стороннему исполнителю (организации или физическому лицу), который является 
специалистом в данной области и обладает соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами. 

Аутсорсинг персонала – это передача компанией какихлибо функций провайдеру, который имеет в 
своем распоряжении квалифицированный персонал для выполнения этих функций.Отличие аутсорсинга от 
простых сервисных услуг состоит в том, что компанииаутсорсеры фокусируются на одном виде деятельности 
и в дальнейшем берут на себя решение всего цикла поставленной задачи от подготовки сотрудника, до закупки 
оборудования и программного обеспечения требуемого для полного выполнения услуги. 

В 1990х годах некоторые теоретики менеджмента утверждали, что важнейшим фактором сохранения 
конкурентоспособности является деление функций на основные и второстепенные, а затем передача всех 
второстепенных функций специалисту в данной сфере. [1] 
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Аутсорсинг широко распространён в последнее время, всё больше компаний прибегают к его услугам, 
тем более, что законом он болееменее урегулирован. Особенно это близко компаниям с иностранным 
капиталом, так как на западе аутсорсинг – «типичное явление».[2] 

К услугам аутсорсинга прибегают в таких случаях: 
– появление вакантных мест на короткий период (отпуска, больничные, декреты, праздники, 

командировки и т.п.); 
–есть необходимость в персонале на сезонные работы (в основном, низкоквалифицированные 

работники); 
–есть необходимость реализовать проект, но нет квалифицированных сотрудников, либо не позволяет 

численность штата (разработка IT, ведение бухгалтерского учета, маркетинговые исследования, рекламная 
акция, логистика); 

–необходимо минимизироватьналоговые потери, исключить затраты на расчет заработанной платы, 
уменьшить объем административнокадровой работы (поиск, собеседования, адаптация, мотивация). 

Кадровое агентство предлагает услуги своих сотрудников для выполнения работ в компании. Числится 
сотрудник в штате агентства и получает все необходимые выплаты от агентства в установленном законом 
порядке.[3] 

В широком смысле аустсорсинг персонала компании – аренда функций организации, использование 
персонала со стороны для выполнения собственных проектов. За пределы компании выводятся непрофильные 
задачи, с основными процессами бизнесдеятельности не связанные. 

Компаниязаказчик передает неключевую функцию компанииисполнителю, осуществляя покупку не 
труда, а услуги. В узком смысле сотруднику, не связанному прямым договором с организацией формально, 
передается исполнение части функций организации. Широкое понятие относится к определению тенденции, а 
узкое – к конкретному действию. По сути, применение аутсорсинга известно длительное время. Стройотряды, 
тот же аутсорсинг разнорабочих, известен еще со времени существования Советского Союза. 

Потребность организации минимизировать риски является основной силой поиска новых решений. 
Развитие бизнеса обуславливает передачу части обязательных, хотя и непрофильных функций сторонней 
компании, признавая это экономически обоснованным действием. Современный аутсорсинг персонала 
стоимость свою оправдывает, предоставляя явные преимущества. Все чаще бизнес приобретает сезонный 
характер. Потому постоянно растет спрос на временный персонал. В такой ситуации нехватка 
квалифицированных кадров становится настоящим бедствием. И поиск различных решений включает 
несколько вариантов. 

Наибольшей популярностью пользуются содержание полного штата для выполнения сезонных работ с 
несение затрат на содержание. Есть и более экономный вариант формирования дивизии кадров с 
развертыванием до полной укомплектованности на сезон за счет сотрудников с низкой квалификацией. Но 
возникает вопрос: смогут ли временные работники, принятые на короткий срок, выполнять работу 
качественно? Особенно очевидно такое опасение, если сравнивать с таким решением ауторсинг грузчиков в 
торговых организациях. [4] 

Аутсорсинг обеспечивает существенные преимущества при сужении бизнеса. 
Но, наряду со всем вышесказанным, аутсорсинг имеет и недостатки, например, компания рискует 

вывести за свои пределы слишком многие виды деятельности и лишиться части собственных ресурсов и 
возможностей. В таких случаях компания утратит виды деятельности, которые в течение длительного времени 
обеспечивали ей успех на рынке. 

Любой современный руководитель отдает себе отчет в том, что аутсорсинг позволяет не только решать 
многие бизнес процессы предприятия, но и позволяет сконцентрировать свои усилия в профильной 
деятельности. При использовании аутсорсинга, руководитель всегда имеет возможность выбора поставщика 
услуг, что делает его более гибким в быстро меняющемся рынке.[5] 

Принимая на работу временного сотрудника, компанияклиент избавляет себя от необходимости 
проведения интервью, выплаты заработной платы, оформления больничных листов и отпусков, отчетов в 
налоговую инспекцию. Всё это является заботой компании так как временный сотрудник заключает 
официальный контракт именно с ней. Компанияклиент, в свою очередь, получает проверенного с 
профессиональной точки зрения сотрудника, готового приступить к своим обязанностям.  

Основными причинами перехода являются ускорение выхода на рынок, повышение качества сервиса, 
доступ к новым знаниям. Рациональное использование аутсорсинга персонала позволяет сократить кадровые 
издержки в среднем на 2030%. Привлечение сторонних сотрудников дает возможность штатному персоналу 
решать главные вопросы, связанные с основным видом деятельности организации. Данный вид услуг 
незаменим, когда срочно необходимо расширить штат сотрудников, но налоговая квота не позволяет этого 
сделать.[6] 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование аутсорсингакадровых процессов становится 
актуальным в условиях обострения конкуренции, когда негибкость, медленная адаптивность предприятий к 
изменениям во внешнем окружении, нежелание передавать часть функций компаниямпартнерам становится 
деструктивным фактором на пути повышения конкурентоспособности организации. Управление персоналом в 
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последние годы становится ключевой сферой применения аутсорсинга, доля которого в мировом измерении 
неуклонно растет. 

Исходным моментом в понимании причин применения аутсорсинга является не только использование 
данной бизнесмодели для снижения затрат, а прежде всего  для реализации идеи масштабных преобразований 
внутри компании. Основными факторами, сдерживающими развитие аутсорсинга в Украине, является, в 
первую очередь, опасения руководства компаний потерять контроль над бизнесом, отсутствие положительного 
опыта сотрудничества с аутсорсинговыми компаниями. Вместе с тем, становится очевидным, что аутсорсинг 
выгоден как с организационной, так и с экономической точки зрения, предоставляя предприятию уменьшить 
уровень затрат, улучшить гибкость, получить доступ к передовым технологиям. 
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Abstract:  In the theories of crosscultural management attention is transferred to such important problem, as 

simplification of communication and mutual understanding between the representatives of different cultures. As a rule, 
these studies do not discuss another, no less important, aspect of this problem, which is connected with the process of 
cultural phenomenon transformation into knowledge and increase in competitiveness of the company. 

In the present study, on the basis of analysis and generalization of theoretical approaches existing in the sphere 
of measuring the influence of crosscultural relations on international business, arguments are given to substantiate the 
need for transfer from the methods of static measuring of culture to a dynamic model.  To understand how managers 
conduct transformation of cultural peculiarities into knowledge, we should by all means introduce into existing theories 
of crosscultural management the elements, which enable us to pass to a new model of measuring the influence of 
culture on management. 

Key words: crosscultural management, company, competitive advantage, knowledge, new model. 
Introduction.  Famous scholars of the middle period of last century established in the crosscultural 

management the conception of culture, as of “a breakthrough prism” of perception (R. Benedict, E. Sapira, M. Midi, 
etc) [Moore, 1997]. The present conception of the cultural perception, proceeding from its importance, attracted special 
attention of scholars. As a rule, the theories of crosscultural management focused their attention on the problems of 
simplification and understanding of relations among the representatives of different cultures. Apart from rare exceptions 
[see: Holden, 2007], these studies do not discuss another, no less important aspect: the process of transformation of the 
phenomenon of culture into the knowledge and determination of its influence on the international business. With the 
aim of filling in the existing gap, in the present study we tried to analyze, on the basis of “the perceptual prism” 
conception, the new understanding of culture, as a competitive advantage of a modern company. The works of 
numerous famous scholars were dedicated to the study of different aspects of the present problem [see, e.g.: Kogut, 
Sander, 2004; Holden, 2002].  To understand how the managers make the process of cultural peculiarities 
transformation into knowledge to become a competitive advantage of a company, some new elements should be 
introduced into the theory existing in the crosscultural management. These elements should give us a possibility to pass 
from static model of culture measurements to a dynamic one. 

Review of Conceptions of Culture in Cross-cultural Management 
In the beginning of the 1960s famous scholars F. Klaxon and F. Strodback and in the beginning of the 1980s – T. 

Deal and A. Kennedy, A. Loran, etc. published their theoretical approaches on the issue of the conception of “culture” 
[Soltitskaya, 2002]. Despite this, G. Hofstede’s approach still remains to be basic, according to which: “Culture – this 
collective programming of consciousness, which differentiates one group or category of people from another” 
[Hofstede, 2000, p 92]. Introducing five bipolar measures of culture, Hofstede laid qualitatively new foundation for 
development of the crosscultural management. The author’s thesis is as follows: national borders have great influence 
on real use of theories existing in management, and the scholars’ ideas, as well as practice of managers, reflect that 
environment and the community restrictions, under the influence of which they were in a certain period of time. In 
strengthening  his arguments, Hofstede is based on the idea of G. Simon that “anything human is not alien for the 
managers”, also, on the conception of “the restricted rationality”, which the scholar introduced in 1940 and was further 
developed in the work of R. Siert and J. Merch “Behavioral Theory of Company” (1963) [Hofstede, 2000]. On the basis 
of empirical analysis Hofstede separated four main measures of cultural differences existing between the nations. Later, 
in coauthorship with M. Bond, to this list was added fifth measure “long/short orientation”, the roots of which go to the 
ideas of Confucius. In 1991 Hofstede suggested us univariate multidimensional model of the cultural programming, 
which involves nature and character of a human being [Hoecklin, 1995]. In the beginning of the 1990s increase in 
demands for the studies dedicated to the problem of crosscultural differences caused appearance of new fundamental 
works. From this viewpoint the scholars focused their attention on a new model suggested by Trompenaars for 
determination of crosscultural influence on management. It should also be mentioned that E. Shine’s model was 
decades ahead of appearance of Trompenaars’ model of culture (see: E. Shine, “Organizational Culture and Leadership” 
[Shine, 1985]). Invisible artifacts appear as a kernel of F. Trompenaars’ model, and the norms and values appear as the 
outer layer [Trompenaars, 1994, p 24]. In Trompenaars’ opinion the essence of culture is in the techniques of 
understanding and interpretation of the universe, shared by the groups of people. In the scholar’s opinion, culture – is a 
peculiar scheme for decisionmaking shared by the group [Trompenaars, 1994, p 24]. Here the author cites M. Croizer, 
who introduced explanation of culture in 1964 [Hofstede. 2000]. In the book published in coauthorship with Hampden
Turner, Trompenaars suggested us the methods to measure the behavioral aspects of crosscultural competitiveness, as 
indicators derived on the basis of bipolar cultural values [HampdenTurner, Trompenaars, 2000].   

   We consider that the approaches of G. Hofstede, F. Trompensaars and Ch. HampdenTurner should be filled in 
with the opinions characteristic to the crosscultural management, which introduce analysis of the culture of a 
personality into the present problems. Namely, these opinions enable us to explain the culture of a personality, as a non
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genetic program. In particular, the scholars outline two programs, which are responsible for genetic and nongenetic, i.e. 
cultural regulation of behavior of people [Kagan, 1996].    

Study of Cross-cultural Peculiarities of Managers in Georgia  
In 20142015, 60 managers were interviewed within the process of study of crosscultural peculiarities 

conducted in Georgia. 30 foreign and 30 Georgian managers participated in it. The purpose of conducted empirical 
study was, through use of the qualitative methods of data collection and analysis in apprehension of managerial 
situations, to determine peculiarities of the crosscultural differences. The study was conducted through use of methods 
of sensemaking [Dervin, 1992] and phenomenological interview [Yanchuk, 2000]. First aspect of the study involved 
selection of managers. Selection of foreign managers was homogeneous according to the sex (30 men), but that of the 
local managers was balanced (15 men and 15 women). The study differed with such features of respondents, as: the 
country of origin, age, total length of service, length of service in Georgia. Table 1 presents features for selection of 
foreign – and Table 2 – of Georgian managers; these features are grouped according to the type of companies. Second 
aspect of study was determination of features for selecting the companies. All the foreign and joint companies were 
grouped into two types: “A” type – the companies with approved standards of corporative culture, “B” type – the 
companies without a relevant standard. The list of companies, in which the respondents worked, involved:  “A” type 
foreign and joint enterprises: Hualing International (China); CBD Development (the Netherlands); APM Terminals 
(Denmark); CocaCola Bottlers Georgia (the USAGeorgia), which represented the interests of large international 
corporations in Georgia, where the amount of employed makes up from 150 to 300 persons, and “B” type foreign 
enterprises, in which an average number of workers is up to 40: BP Group Georgia (Great Britain); Old City 
Development (Panama).   

                                                                                                                                               Table  1 
Features for selection of foreign managers 

  
As it is seen from the data of Table 1, age of a major part of foreign managers is over 36 years. A majority of 

them works in the company more than 3 years. At the same time, 25% of managers of B type companies have more 
than 3 year experience of work in Georgia. All the managers have high education. The age of a majority of Georgian 
managers is less than 36 years. All the managers in A type companies were trained abroad for 12 years, but in B type 
companies only 25, 5% of managers have such experience. 41, 1% of managers in A type companies have MBA degree. 

Features of 
managers 

amount 
Percentage of 

selection 
Features of 
managers 

amount 
Percentage of 

selection 
“A” type companies make up 47, 8% of the total 

amount 
“B” type companies make up 54, 2% of the total amount 

Country of 
origin: 

The USA 
The 

Netherlands 
China 

Denmark 

10 
2 
3 
3 

65, 3 
8,1 

14, 3 
14,3 

Country of 
origin: 

Great Britain 
Panama 

11 
5 

62, 5 
37, 5 

Age: 
Less than 36 

years 
3645 years 

More than 45 
years 

 
 

7 
4 
 

6 

 
 

43, 8 
22, 5 

 
35, 8 

Age: 
Less than 36 

years 
3645  years 
More than 45 

years 

 
 

1 
8 
 

8 

 
 

12. 6 
43. 7 

 
43, 7 

length of 
company 
service: 

13 years 
more than 3 

years 

 
 
 

5 
 

13 

 
 
 

14, 4 
 

85, 6 

Length of 
company 
service: 

More than 3 
years 

 
 
 

16 
 

 
 
 

100 

Length of 
service in 
Georgia: 
13 years 

 
 
 

18 

 
 
 

100 

Length of 
service in 
Georgia: 
13 years 

More than 3 
years 

 
 
 

5 
 

13 

 
 
 

25, 5 
 

75, 1 
Education: 

High 
Secondary 

special high 

 
4 
 

14 

 
7, 3 

 
81, 9 

Education: 
high 

 
16 

 
100 
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Scheme of research. Interview was conducted in the company, where the respondent worked. The company 
atmosphere formed the context familiar for the respondent. 

Stage 1. In the beginning of talk with the respondent the sensemaking procedure was used, because formation 
and understanding of the notional meanings is a priority task of the crosscultural communication, into which we 
entered with each respondent. We suggested the respondent to imagine himself in the managerial situations from the list 
presented to him beforehand. The present list was compiled by P. Smith on the basis of a questionnaire elaborated for 
the crosscultural quantitative research (the objects of this research were managers of 47 countries). [Smith, Peterson, 
Schwartz, 2002]. 

                                                                                                                                             Table 2 
Features for selection of managers from Georgia 

Features of 
managers 

amount 
Percentage of 

selection 
Features of 
managers 

amount Percentage of selction 

“A” type companies make up 64, 3% of the total amount “B” type companies make up 37, 7% of the total amount 
Country of 

origin: 
The USA 

The Netherlands 
China 

Denmark 

 
 

8 
8 
5 
2 

 
 

36, 9 
36, 9 
21, 5 
6,3 

Country of 
origin: 

the USA 
the Netherlands 

China 
Denmark 

 
 

6 
4 
3 
2 

 
 

46, 4 
28, 3 
19. 2 
9, 9 

Age: 
less than 36 

years 
3645 years 

 

 
 

20 
3 

 
 

99. 6 
10, 6 

Age: 
Less than 36 

years 
3645 years 

 

 
 

10 
5 

 
 

72, 7 
27, 3 

Length of 
company 
service: 

13 years 
More than 3 

years 

 
 
 

10 
13 

 
 
 

48, 3 
53, 6 

Length of 
company 
service: 

13 years 
More than 3 

years 
 
 
 

 
 
 

5 
10 

 
 
 

45, 4 
50. 5 

Training abroad: 
12 years 

Doesn’t have 

 
23 
 

 
100 

 

Training abroad: 
12 years 

Doesn’t have 

 
3 
12 

 
25, 5 
75, 0 

Education: 
High 

Secondary 
special 

 
18 
5 

 
79, 1 
21, 9 

Education: 
High 

Secondary 
special 

 
15 
 

 
100 

 

 
Namely, six managerial situations were concretized, which the managers of joint enterprises face in Georgia: 
1. Decisionmaking: how a manager adopts a decision; 
2. Distribution of labor obligations: who is responsible for fulfillment of work – an individual or a group? 
3. Arrangement of meetings: the meetings are arranged to familiarize the local employees with the decisions of 

a foreign manager or to provide equal participation of the colleagues in the discussion; 
4. Distribution of money bonuses: a money bonus is distributed on each member equally or individually, 

according to the contribution of each of them; 
5. Appointment to a new position: what criteria a manager is guided with (skills/achievements of a candidate, 

recommendations of higher employees employed in the organization or friends, etc); 
6. Evaluation of poor quality work: how managers respond to the fact of poor quality of work conducted by 

their subjects. 
To simplify the process of selection, we suggested the respondent one of the parameters, which he could be 

guided with in selecting the situation. For example, “Select the situation, which has recently happened to you and in 
which you faced any barriers and conducted communication most important for you”. After the respondent stopped at 
concrete managerial situation he was suggested a proposal to describe it in brief. Discussing the circumstances 
happened in the past, the respondent described and explained “strange” (in the given case “strange” could be behavior 
of colleagues of different culture, knowledge, emotions). Sensemaking of the respondent in the given case was that he 
concentrated attention to “strange”, using the rules for apprehension and explanations characteristic to the relevant 
cultural level.  

Stage 2. It involved the procedure of phenomenological interview, the purpose of which is to understand feelings 
of each respondent in regard to concrete managerial situation. Namely, a dialogue with the respondent was ongoing 
with the questions: “what did you feel when this happened?”; “what does this remind you?”It was necessary in the 
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process of phenomenological interview to formulate the question so that it could be understandable for the respondent. 
With this purpose we relied on the information received in result of sensemaking. 

Stage 3. In the process of discussing a concrete situation we put three questions to each respondent , which 
assisted us to compare the answers, coding and interpretation at the further stage of the information processing” 1. How 
often did he face the present situation? 2. Did he face a problem in its successful settlement? 3. How did you evaluate 
importance of used approach in problem settlement? 

Stage 4. In the process of research three stage procedure was used: working categories were  formed on the basis 
of abstraction from concrete cases, comparison of data and coding [Strauss, 1987]; then they were interpreted and 
reconstructed and finally their integration into the relevant conceptions of management were conducted.    

Results of Research and their Significance  
On the basis of the interview with 60 respondents, two nuances were determined of the crosscultural differences 

in apprehension of the managerial situations by the managers. First – the managers’ discussion can be divided into two 
groups. Importance of communication for the first group was that in the process of intercultural activity they revealed 
new “truths” about Georgian or foreign managers (typical behavior, reactions, etc). Importance of communication for 
the second group was in the very act of communication – they expanded their outlook and saw the problem in the new 
context. Second – in the managers’ answers, which saw important in the very act of communication, emic information 
was revealed, which was evident for the representatives of other cultural environment. Namely, we found out the 
resemblance in the answers of the representatives of one cultural level (between foreign managers of B type companies, 
who were in Georgia within more than 3 years, and foreign managers of A type companies, who were in Georgia within 
less than 3 years, but had more than 3 year length of service and sufficient experience of work in a company for making 
adequate evaluation of the importance of approach they used in the process of decisionmaking for the company). The 
managers positively evaluate the issue of importance of holding the meetings in the process of decisionmaking for their 
companies, because they give possibility for uniting knowledge and experience of the colleagues – representatives of 
different cultures. Emic information existing in the managers’ answers enriches knowledge of managers in the present 
sphere and thus promotes its perfect use. 

Therefore, discovery of two abovedescribed nuances enables us to outline a conditional category, which we 
called “the perceptual prism”, according to which an advantage to see “the full information” is possessed by the 
managers, who apprehend the employees as carriers of important knowledge and experience and have contacts with 
them in the process of decisionmaking. Conducting exchange of emic information, the managers enter into intercultural 
dialogue and with the purpose of joint codification of knowledge they conduct construction of its general fundamentals.  
In the process of settling the managerial tasks, activity of the intellectually agreed representatives of different cultures, 
on the basis of combining different experience and approaches, gives a possibility to get new knowledge and to improve 
management. 

Conclusion 
Conception of culture, as of “the perceptual prism”, can be used for codification of joint knowledge. It gives a 

possibility for a new interpretation of traditional studies of the crosscultural differences, because “the perceptual 
prism” is a dynamic construction, enabling us to understand how the managers transform the knowledge accumulated in 
the sphere of culture into the competitive advantage of the company. 

The results of studies show how the managers can fill in knowledge in the specific sphere of culture and use it in 
the practice of management. In result of using a dynamic conception of “the perceptual prism”, on the basis of new 
apprehension of information, crosscultural competence of managers increases. Traditional static models of culture 
cannot be used for the formation of this skill in a practical aspect. 
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Протягом років незалежності, із боку держави суттєвих кроків, що сприяли б конструктивній перебудові 

виробничого сектору не здійснено. Тому, одним із шляхів виходу підприємства із кризи є формування системи 
антикризового управління, яка б не лише мінімізувала негативні наслідки кризи, а й дозволила попередити їх 
виникнення та розвиток. Термін “антикризове управління” виник порівняно недавно, але уже досить широко 
використовується у науковій та практичній діяльності. Незважаючи на розуміння необхідності використання 
антикризового менеджменту, більшість керівників підприємств вважають складання програм виходу 
підприємства із кризи даремною тратою часу і коштів. Це викликано у першу чергу тим, що в наукових працях 
немає чітко сформульованих рекомендацій та методики їх складання і реалізації.  

Кризові періоди притаманні всім компаніям, як національним, так і закордонним. Але якщо у західного 
бізнесу є накопичений багатий досвід подолання проблем, розроблена низка ефективних технологій виведення 
підприємства з кризи, то у суб’єктів вітчизняної економіки такого досвіду поки що немає. Частіше за все 
підприємства вживають заходи з антикризового управління, проте здебільшого у сфері фінансового 
менеджменту. Актуальність питань антикризового управління для вітчизняних підприємств вимагає певної 
методології, за допомогою якої можна визначити, які саме методи з арсеналу антикризового управління будуть 
потрібні конкретному підприємству.  

Широке коло питань, пов’язаних із дослідженням економічної стійкості підприємств і управління нею в 
умовах фінансової кризи, знайшло відображення в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених 
економістів. Серед них: І. Ансофф, І.О. Бланк, Юджин Брігхем, В.О. Василенко, В.М. Геєць, А.Г. Грязнова, Г.П. 
Іванов, А.П. Ковальов, В.В. Ковальов, Г.М. Курошева, Е.М.Коротков, Л.О. Лігоненко, О.І. Пушкар, М. Робсон, 
Г.В. Савицька, В.П.Савчук, Л.С. Ситнік, О.О. Терещенко, Р. Холт, А.В. Чупіс, А.Д. Шеремет, Л.О.Українська та 
інші. 

Антикризове управління підприємством у провідних компаніях країн із розвинутою ринковою 
економікою є невід'ємним елементом єдиної системи управління підприємством і становить систему заходів, 
спрямованих не тільки на вихід підприємства з кризи та його оздоровлення, але й на запобігання входження в 
таку ситуацію. Процес антикризового управління в таких компаніях проводиться постійно: починаючи зі 
створення компанії і протягом усіх наступних життєвих циклів підприємства [2].  

Антикризове управління в умовах розвитку кризового становища передбачає:  
 термінову мобілізацію фінансових ресурсів, коли пріоритетом управління у звичайному режимі є 

отриманням прибутку в довгостроковому періоді; 
 припинення інвестиційної діяльності на противагу інвестуванню грошових коштів у перспективні 

проекти;  
 забезпечення функціонування підприємства в умовах жорсткої економії ресурсів, замість раціонального 

використання ресурсів, підвищення ефективності виробництва та якості продукції;  
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 призупинення реалізації соціальних програм, здійснення лише обов’язкових поточних виплат 
персоналу та ін. Тобто рішення, які приймаються в кризовій ситуації, частіше компромісні та є найкращими із 
запропонованих альтернатив, кількість та якість яких менша ніж за безперебійної роботи підприємства [1].  

З огляду на результати узагальнення підходів до трактування антикризового менеджменту 
запропоновано авторське визначення, відповідно до якого "антикризове управління" – це цілеспрямована 
система управління, що передбачає постійну реалізацію превентивних заходів, механізму аналізу, оцінки та 
подолання негативних явищ, що впливають на підприємство та несуть загрозу для його подальшого 
безперебійного функціонування з метою покращення конкурентних переваг. Підсумовуючи наведені 
трактування антикризового управління під антикризовим управлінням слід розуміти сукупність дієвих 
прийомів, способів, засобів, які дозволяють завчасно спрогнозувати усі негативні явища, що виникають у 
процесі діяльності суб’єктів господарювання та недопущення його банкрутства у найближчий час.  

Антикризове управління базується як на загальних закономірностях, притаманних управлінським 
рішенням, так і на специфічних особливостях, які пов’язані зі здійсненням антикризових процедур. Так, 
управління завжди цілеспрямоване. Вибір і формування цілей є вихідним пунктом у будьякому процесі 
управління, зокрема, й в антикризовому. Водночас система контролю та раннього виявлення ознак кризової 
ситуації є специфічним атрибутом процесів антикризового управління. Застосування всієї системи 
антикризового управління чи її окремих елементів залежить як від ситуації, що склалася на підприємстві, так і 
від типу управління підприємством.  

  Проблематика антикризового управління підприємствами містить кілька напрямків. Головними 
об’єктами впливу антикризового управління є проблеми розпізнавання передкризових ситуацій, проблеми 
запобігання кризі, проблеми життєдіяльності організації у кризовому становищі, проблеми виходу з кризи, 
проблеми ліквідації наслідків кризи, методологічні проблеми антикризового управління, фінансовоекономічні 
проблеми антикризового управління, правові проблеми антикризового управління, проблеми організації 
антикризового управління, соціально психологічні проблеми антикризового управління.  

Як інструменти впливу можна виокремити пошук інформації, прогнозування кризи, розробку 
управлінських рішень в умовах ризику, аналіз і оцінювання кризових ситуацій, інноваційні стратегії кризової 
поведінки, розв’язання конфліктів, маркетинг (поведінка в умовах невизначеності, зовнішнє управління і 
проблеми санації), селекція персоналу в умовах кризи (оцінювання та мотивування, інвестиційне проектування) 
[2]. 

 Як і будьякому процесу, антикризовому управлінню підприємством притаманні певні функції. В цілому 
антикризовому управлінню притаманні ті ж функції, що і звичайному управлінню:  

− планування – це процес визначення цілей організації та їх змін, стратегій і програм  антикризової 
стабілізації, ресурсів для їх досягнення; 

 − організація – формування оптимальної структури й обсягу використовуваних коштів, апарату 
управління і кадрів для ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

 − мотивація – система заохочень і санкцій, що стимулює зацікавленість усього колективу і кожного 
працівника у зростанні ефективності діяльності підприємства з метою найшвидшого виходу з кризи;  

 − контроль – прогнозування відхилень від накреслених цілей для своєчасного оперативного внесення 
змін, спрямованих на підвищення ефективності антикризових заходів [3].  

Головне завдання управління полягає в оперативному виробленні таких рішень, які дозволили б досягти 
бажаного результату при мінімальних додаткових коштах i при мінімальних негативних наслідках. Це можливо 
на основі підготовки спеціальної системи менеджменту кризових ситуацій.  

Вiдповiдно до цих підходів менеджмент кризових ситуацій повинен складатись з таких етапів:  
дiагностика, яка спрямована на оцiнку параметрiв кризової ситуацiї;  розробка концепцiї подолання кризи, яка 
спрямована на вироблення стратегiчних i оперативних заходів;  реалiзацiя цiєї концепцiї для усунення кризи та 
її наслiдкiв;  вихiд до накресленної мети нормального функцiонування органiзацiї. 

Дiагностика включає в себе розпiзнавання вiдхилень параметрiв ситуацiї вiд нормальної, раннє 
виявлення симптомiв кризової ситуацiї, оцiнку ймовiрних ознак загрози кризи; встановлення причинно
наслiдкових зв'язкiв i прогнозування можливих напрямiв розвитку кризи за параметрами можливих втрат, 
можливостi збиткiв i рiвня дефiциту часу для виходу з кризової ситуацiї; визначення i оцiнку факторiв, якi 
впливають на розвиток кризової ситуацiї, встановлення їх взаємозв'язку та взаємозалежностi. Результати роботи 
на етапi дiагностики оформлюються у виглядi аналiтичних оцiнок, прогнозiв, рекомендацiй.  

Отже, антикризове управління підприємством дійсно відрізняється від управління у звичайному режимі. 
Якщо весь арсенал підходів і методів останнього спрямований на розвиток та виживання підприємства в 
довгостроковому, то методи першого спрямовані виключно на подолання вже назрілої кризи, забезпечення 
виживання в короткостроковому аспекті. У такому трактуванні антикризове управління набуває реального 
сенсу.  

Таким чином, в сучасних умовах діяльність суб’єктів господарювання супроводжується виникненням 
кризових явищ. Причинами виникнення кризи можуть бути як зовнішні (розвиток світової економіки, 
конкуренція, політична ситуація, недосконале законодавство тощо), так і внутрішні фактори (недостатній 
рівень кваліфікації персоналу, високий ступінь зношення виробничих засобів), хоча зазначені причини 
впливають на виникнення кризового стану підприємства в комплексі, однак практично завжди є 
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індивідуальними для кожного підприємства. Головним шляхом виходу підприємства з кризи є впровадження 
антикризових заходів, чітких скоординованих дій щодо подолання негативних наслідків впливу факторів, що 
спричинили дану ситуацію. Для успішного функціонування підприємства повинні мати більш гнучкий та 
адаптивний антикризовий менеджмент.  
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Актуальність проблеми. Закони ринкової економіки, до яких так важко адаптуються вітчизняні 
підприємства, вимагають постійного кругообігу коштів у народному господарстві, заснованого на 
платоспроможний попит. У цих умовах визначення фінансового стану підприємства відноситься до числа 
найбільш важливих не тільки фінансових, але і загальноекономічних проблем. Адже недостатньо стійкий 
фінансовий стан може призвести до неплатоспроможності підприємств, до відсутності у них коштів для 
фінансування поточної та інвестиційної діяльності, а при посиленні фінансового стану і до банкрутства.  

Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому 
співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у 
фінансовому та виробничому відношенні. Однак одного вміння реально оцінювати фінансовий стан 
недостатньо для успішного функціонування підприємства і досягнення ним поставленої мети. 
Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити тільки правильне управління рухом фінансових 
ресурсів і капіталу, що знаходяться в його розпорядженні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій В якості інформаційної бази даного дослідження 
використовувалися наукові розробки Баріленко В.І., Бердникова В.В., Бородіної Є.І., Пласкова Н.С., Шохіна 
Є.І., Савицької Г.В., Ковальова В.В. , Ковальова Віт.В., Гаврилової А.Н., Попова А.А., Пашки І.М., Соснаускене 
О.І., Фадєєвої О.В., а також матеріали опубліковані в періодичній пресі Никонорова Ю.В., Мездрікова Ю.В., 
Коваленка Е.  

Мета роботи. Розробити шляхи поліпшення фінансового стану підприємстваПрАТ «ВО «Стальканат
Сілур»». 

Дослідження проведені за допомогою праць вітчизняних та українських вчених, ресурси Internet, 
законодавчих і нормативних актів України  і ЄС. 

Основний матеріал. Своєчасний аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом і 
вжиття заходів щодо його оптимізації може не тільки підвищити ефективність діяльності, а й усунути загрозу 
банкрутства організації. Необхідно впровадити заходи щодо скорочення термінів погашення дебіторської 
заборгованості, шляхом:контролю за станом розрахунків з покупцями за надані послуги, в тому числі за 
простроченими заборгованостями;надання знижок при достроковій оплаті;здійснення контролю за 
співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.[1] 

Слід систематично звертатися до процедур практичної діагностики фінансової кризи, яка представляє 
собою систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення можливих тенденцій і негативних 
наслідків кризового розвитку підприємства. 

Підприємству слід уважно відстежувати фактори, що впливають на знаходження коштів в діловому 
обороті. ПрАТ «ВО «СтальканатСілур»» слід прагнути до прискорення оборотності поточних активів. 
Прискорення оборотності запасів, коштів у розрахунках та інших поточних активів (зменшення залишків у 
балансі), а також збільшення періоду погашення короткострокових зобов'язань (збільшення залишків 
кредиторської заборгованості) пов'язані з припливом коштів. 

Однією з умов фінансового благополуччя підприємства є прилив коштів. Однак надмірна величина 
грошових коштів говорить про те, що реально організація може зазнавати збитків, пов'язаних з інфляцією і 
знеціненням грошей, а також з упущеною можливістю їх вигідного розміщення. Цей факт також слід врахувати 
підприємству при плануванні приливу грошових коштів за рахунок прискорення оборотності активів. 

Підприємству слід проводити поглиблений аналіз витрат за елементами витрат. Якість аналізу витрат 
залежить від якості вихідної інформації. За даними фінансової звітності виконати повний аналіз витрат 
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неможливо. Для цього необхідно мати дані аналітичного і синтетичного обліку. Для того щоб проаналізувати 
витрати і за видами, і по продуктах, і по витратним центрам можна складати відповідні аналітичні таблиці. 

ПрАТ «ВО «СтальканатСілур»» необхідно направити зусилля на збільшення прибутковості своєї 
діяльності. Існують два основних напрямки підвищення прибутку  це поліпшення продуктивності (будьякий  
і трудової, і виробничої) і зростання продажів. При цьому можна виділити такі чинники підвищення прибутку, 
як: 

активи підприємства (скорочення витрат, підвищення ефективності і інтенсивності використання 
активів, підвищення інтенсивності праці, прискорення оборотності коштів); 

 зміна капіталу (інвестиції, інновації, диверсифікація, переосвоєння капітальних ресурсів, зовнішні 
кредити і позики); 

 впровадження в сегмент ринку (зростання використання сегмента, перехоплення споживачів у 
конкурентів, політика цін і політика знижок);розвиток підприємства (нові географічні та операційні сегменти 
ринку, залучення додаткових споживачів, розвиток продукту, поліпшення якості продукту і структури 
продажів). 

Можливі три основних напрямки концентрацій зусиль підприємства. Це орієнтація на готівку і 
підвищення доходу, орієнтація на розширення використання капіталу (власного і позикового) і орієнтація на 
розвиток господарської діяльності підприємства. 

Розумне, збалансоване поєднання всіх цих трьох напрямків може привести до істотного підвищення 
прибутку підприємства. 

Слід звернути пильну увагу на вирішення питання раціонального розподілу отриманого прибутку. 
Важливим моментом в діяльності підприємства є питання розподілу отриманого прибутку, але так, щоб цей 
розподіл привіл до зростання прибутку підприємства в подальшому. 

Для поліпшення фінансових результатів підприємства необхідно:збільшити частку статутного капіталу, 
можливо за рахунок залучення інвестора;збільшити продуктивність праці за рахунок автоматизації виробничих 
процесів, впровадження нової техніки;поліпшити якість продукції, що вплине на її попит;впровадити у 
виробництво нові види продукції, розширити асортимент продукції, що випускається;в процесі виробництва 
використовувати нові технології, інноваційні пропозиції з метою зниження витрат на сировину і матеріали, що 
вплине на зниження собівартості;постійно підвищувати професіоналізм і кваліфікацію промислово
виробничого персоналу;посилити маркетингову службу для поліпшення реалізації продукції. 

Аналіз фінансовогосподарської діяльності дозволяє пов'язати прогнозування і планування фінансових 
ресурсів з розкриттям і мобілізацією внутрішніх резервів. Стійкий фінансовий стан компанії стає не тільки 
фактором, що визначає його виробничий і соціальний розвиток, матеріальний стан працівників, а й умовою 
його життєздатності. 

Під резервами слід розуміти невикористані можливості зниження поточних і авансованих витрат 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів при даному рівні розвитку продуктивних сил і виробничих 
відносин. Усунення всякого роду втрат і нераціональних витрат  це один шлях використання резервів. Інший 
шлях пов'язаний з великими можливостями прискорення науковотехнічного прогресу. Таким чином, резерви в 
повному обсязі можна виміряти розривом між досягнутим рівнем використання ресурсів і можливим рівнем 
виходячи з накопиченого виробничого потенціалу підприємства. 

З позицій підприємства і в залежності від джерел утворення розрізняють зовнішні і внутрішньовиробничі 
резерви. Головним джерелом економії на підприємствах, як правило, є внутрішньовиробничі резерви. 

Використання виробничих і фінансових ресурсів підприємства може носити як екстенсивний, так і 
інтенсивний характер. Екстенсивний розвиток орієнтується на залучення у виробництво додаткових ресурсів. 
Інтенсифікація виробництва означає, що результати виробництва зростають швидше, ніж витрати на нього, 
щоб, залучаючи у виробництво порівняно менше ресурсів, можна було добитися великих результатів. В 
реальній дійсності чисто інтенсивного або суто екстенсивного типу розвитку бути не може. 

Собівартість продукції  найважливіший показник роботи підприємства. В останні роки на ПрАТ «ВО 
«Стальканатсілур»» спостерігається тенденція зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції. До 
збільшення собівартості призводить збільшення вартості сировини, матеріалів, палива, енергії, устаткування, 
підвищення тарифів на транспортні послуги. Збільшується сума амортизаційних відрахувань основних фондів, 
в т.ч. через їх переоцінок і введення індексації. Велику роль відіграє підвищення питомої ваги заробітної плати 
в структурі витрат. Одночасно підвищуються відрахування на соціальне і медичне страхування, пенсійне 
забезпечення, в фонд зайнятості населення. 

Одна з головних умов підвищення ефективності роботи ПрАТ «ВО «СтальканатСілур»»  зниження 
собівартості продукції. Собівартість виробів може знижуватися за рахунок скорочення умовно  постійних 
витрат в результаті зростання обсягів виробництва і реалізації. 
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В любой точке земного шара умение руководителей эффективно и своевременно принимать 

управленческие решения является неотъемлемой частью их профессии. Кризис, периодически затрагивающий 
различные сферы мировой экономики, есть состоянием хаоса в системе, что требует кардинальных изменений.  
Сегодня, в условиях неопределенности, актуальность антикризисного менеджмента неустанно растет.  

Проблемы антикризисного менеджмента активно исследовал И.К. Ларинов, который представил систему 
мер преодоления кризиса, определил направления и способы социальноэкономического оздоровления страны 
и ее народного хозяйства. 

Целью данной работы является изучение основных инструментов антикризисного менеджмента в разрезе 
современных экономических реалий. 

Для того, чтобы приступить к рассмотрению непосредственно инструментов антикризисного 
управления, следует обозначить некоторые термины, что внесут ясность в дальнейшее исследование. 

Сам термин «Антикризисное управление» представляет собой систему управленческих мер по 
диагностике, предупреждению, нейтрализации, преодолению кризисных явлений,  их причин на всех уровнях 
экономики [1. 

С одной стороны, антикризисное управление характеризуется как обобщенное понятие, означающее 
новое направление управленческой науки, связанное с изучением приемов и методов, позволяющих 
предотвратить банкротство, с другой  оно трактуется как микроэкономический процесс, представляющий 
собой совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к конкретному 
предприятию [2. 

Государственная поддержка антикризисного управления может проявляться в разнообразных формах, 
т.е. включать налоговые льготы, структуризацию долга, гарантии для получения банковского кредита, 
содействие расширению рынков сбыта, предоставление государственных заказов. 

Вывести убыточное предприятие из кризисного состояния можно только посредством его модернизации, 
реконструкции, преобразования технологии и организации производства, повышения качества произ
водственного и финансового управления. Иначе говоря, оздоровление нерентабельных предприятий достижимо 
путем их реструктуризации. 

Реструктуризация предусматривает не только улучшение финансовых показателей в целях повышения 
прибыльности, но и преобразование структуры производства, его техникотехнологической базы [2. 

Любое управление должно быть антикризисным или становится антикризисным по мере вступления 
организации на полосу кризисного развития. Игнорирование этого положения имеет отрицательные 
последствия, а его учет способствует безболезненному прохождению кризисных ситуаций. 

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях: 
 кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 
 кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать; 
 к кризисам можно и необходимо готовиться; 
 кризисы можно смягчать; 
 управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусства; 
 кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми; 
 управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их 

последствия [3. 
Для того, чтобы осуществлять вышеперечисленные управленческие положения, существуют такие 

инструменты антикризисного менеджмента: 
1. Антикризисная программа. 
Важнейшая цель антикризисной программы  устойчивость работы предприятия, что проявляется не 

только в достижении требуемых показателей платежеспособности и доходности, но и в поддержании их 
уровня, предотвращающего повторный кризис. 

Формированию антикризисной программы должен предшествовать обстоятельный анализ финансово
хозяйственной деятельности предприятия, его активов и пассивов, дебиторской и кредиторской задолженности, 
обеспеченности собственными средствами, существующих и возможных заказов, спроса и цен на продукцию и 
услуги. 

Анализ, дополняемый прогнозированием перспективы, помогает также определить структуру, объемы и 
источники ресурсов, необходимых для устранения убыточности. 

Традиционно в комплексных социальноэкономических программах на первом месте были мероприятия 
в области производства, в настоящее же время не менее важная роль принадлежит сфере обращения. 
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Вместе с тем, важны меры, что касаются изменения объемов производства, ценообразования, развития 
рекламного дела, оказания сервисных услуг заказчикам и потребителям [2. 

2. Реструктуризация. 
Реструктуризация является действенным инструментом интенсивного повышения 

конкурентоспособности предприятий. 
Реструктуризация, направленная на рост эффективности производства, повышение 

конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, а также на улучшение их инвестиционной 
привлекательности. Часто она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
организационной структуры и функций управления: модернизацию технических и технологических аспектов 
производства; совершенствование финансовоэкономической политики; снижение производственносбытовых 
затрат; лучшее использование материальных и трудовых ресурсов. 

Реструктуризация, направленная на повышение эффективности функционирования и обеспечения 
конкурентоспособности предприятия, также может быть проведена на базе выделения отдельных 
подразделений, при том что функциями внутри одного из них могут быть снабжение, разработка продукта, 
технологических процессов, непосредственно производство продукции, маркетинг и сбыт. Акционеры в 
результате получают акции образованной компании пропорционально их инвестициям в бизнес. 

Самостоятельное подразделение объединяет все функции и виды деятельности, необходимые для разра
ботки конкурентного производства и эффективной реализации продукции и услуг, что позволяет 
руководителям быстро реагировать на потребности покупателей и на изменение ситуации во внешней 
рыночной среде [2. 

Итак, антикризисная программа и реструктуризация являются немаловажными инструментами 
управления, а верное их использование является важнейшей составляющей антикризисного менеджмента. 
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Постановка проблеми. Україна має досить значну історію авіабудування  початком серійного випуску 

авіаційної техніки в Україні можна вважати будівництво в 1913 році на одеському перших п'яти аеропланів 
"Фарман4". З тієї пори минуло багато часу, авіабудівництво в Україні мало свої злети та падіння, центр 
авіапромисловості перемістився в Київ, Харків та Запоріжжя. Але без сумнівів можна сказати, що на сьогодні 
вироби цих підприємств відносяться до продукції, яку сміливо можна назвати продукцією ХХІ століття. Також 
можна стверджувати, що, незважаючи на глобальну економічну та політичну кризу, ринок цивільної, а тим 
більше військової авіації залишається досить перспектиним, втрачати його ми не маємо права. Однак 
сьогоднішні реалії виглядають дуже радісно: незважаючи на наявність значного потенціалу в галузі, останніми 
роками Україна має значні проблеми з розвитком авіаційної промисловості та просуванням її на світові ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблем авіаційної промисловості України присвячено 
велику кількість вітчизняних публікацій, дане питання досліджуються такими експертами, як В. Андросова, Ст. 
Богуслаєв, Б. Буркинський, С. Гончаров, В. Горбулін, В. Загорулько, С. Згурєц, А. Качан, Д. Ківа, Р. Кривов, Ю. 
Кулаєв, Ст. Матвієнко, Ст. Мову, Н.Печоріна, С. Підріза, В. Соколи, Тобто Сич, А. Шевцов. 

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є аналіз статистики випуску авіатехніки в Україні та 
визначення основних причин недостатньої ефективності роботи авіабудівної галузі України. 

Виклад основного матеріалу. Статистика виробництва авіалайнерів в Україні в розрізі за типами з 1991 
по 2001 роки наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Виробництво авіалайнерів в Україні з 1991 по 2001 роки 

Рік Ан72\74 Ан32 Ан124 
1 2 3 4 

1991  27  49  1 
1992  26  47  1 
1993  6   10  2 
1994  10   4  1 
1995  6   8   

http://economic.social/menedjment-krizisnyiy-knigi/osobennosti-upravleniya-krizisnyimi.html
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1996  2  5   
1 2 3 4 

1997  15    
1998  1    
1999       
2000  1    
2001  1    

 
Статистика виробництва авіалайнерів в Україні в розрізі за типами та виробникам з 2002 по 2011 роки 

наведена в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Виробництво повітряних суден в Україні у 20022011 рр. 
Рік 

поставки 
Тип повітряного 

судна 
Кількість Виробник Замовник 

1 2 3 4 5 

2002 
Ан140 2 ХДАПП Авіакомпанія «Одеські авіалінії» 
Ан140 1 ХДАПП Авіакомпанія «АеромістХарков» 
Ан124 1 ПП «Авіант» Лівія 

2003 
Ан140 2 ХДАПП Авіакомпанія «АеромістХарков» 

Ан140100 1 ХДАПП Авіакомпанія «МоторСіч» 
Ан124 1 ПП «Авіант» ОАЕ 

2004 
Ан140100 2 ХДАПП Авіакомпанія «Іллічавіа» 
Ан140100 1 ХДАПП «АZAL» (Азербайджан) 

2005 
Ан74Т200А 1 ХДАПП Єгипет 

Ан140100 2 ХДАПП «АZAL» (Азербайджан) 
Ан32П 2 ПП «Авіант» Лівія 

2006 Ан32Б 1 ПП «Авіант» Судан (передано до Єкваторіальної Гвінеї) 
2007     
2008 Ан32П 4 ПП «Авіант» МНЗ України 

2009 Ан148 1 
ПП «Авіант», 

ХДАПП 
Немає данних або комерційна тайна 

1 2 3 4 5 
2009 Ан74 3 ХДАПП Немає данних або комерційна тайна 

2010 
Ан148 1 ДП «Антонов» Немає данних або комерційна тайна 
Ан32 3 ДП «Антонов» Немає данних або комерційна тайна 

2011 

Ан32 2 ДП «Антонов» Ірак 

Ан74 1 
ДП «Антонов», 

ХДАПП 
Турменистан 

Ан148100 1 ДП «Антонов» Авіакомпанія «МАУ» 
Усього  33   

 Ан32 12   
 Ан74 5   
 Ан124 2   
 Ан140 11   
 Ан148 3   

 
Таблиця  3 

Статистика виробництва авіалайнерів в Україні з 2012 по 2016 роки наведена у таблиці 2.3. 
Рік Загальний випуск ПС 

2012 2 
2013 3 
2014 2 
2015  
2016 1 

 
Итоговое аналитическое сопоставление реальной ёмкости потенциального спроса на самолёты, 

производимые в Украине в 20062016 роках[2], представлено в таблице 4.  
Як видно з аналізу задоволення потреб ринку, Україна на 20062016 роки змогла задовольнити потреби 

по двох позиціях Ан32 і Ан72/74 на 20 і 28% відповідно, і по Ан148 – на 9,5%. По іншим чотирьом досить 
популярним типів літаків попит не задоволений повністю. Тобто, фактично можна казати про досить 
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незадовільні результати функціонування вітчизняної авіабудівної галузі, про багато втрачених можливостей, 
про традиційні ринки збуту, які були віддані іноземним конкурентам. 

Таблиця 4 
Аналитическое сопоставление реальной ёмкости потенциального спроса на самолёты, 

 производимые в Украине в 20062016 
Тип літаку Вироблено авіапромисловістю 

України, шт 
Обсяг потенційного 

попиту, шт. 
Задовільнення ринку, 

% 
Ан32 10 50 20 
Ан72\74 7 25 28 
Ан140  45 0 
Ан148 16 170 9,5 
Ан124  8 0 
Ан70  40 0 
Ан3  300 0 
 
Якщо у період 19912001 рр. українська авіаційна промисловість хоча би зберігала деякий рівень 

виробництва сучасних авіалайнерів, то у період 20012011 рр. почав відчуватися стійкий та неухильний занепад 
авіаційного виробництва, який вилився у кризу авіабудівної галузі України у період з 2012 року по теперішній 
час. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
 

Акулюшина М.А. 
Борисенко А.С. 

Пєнчева О.І. 
 

Одеський національний політехнічний університет 
 
Актуальність. Cтратегічне управління є дуже важливою складовою діяльності будьякого підприємства 

та є ефективним важелем ведення підприємства до успіху. Саме в цій діяльності поєднуються макро  та 
мікроекономічні процеси, які мають величезний вплив на економіку підприємства в цілому. При державному 
управлінні найбільше уваги зосереджується саме на макроекономічних проблемах, але також існує необхідність 
більше зусиль докладати вирішенню мікроекономічних проблем підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку теоретичних та практичних досягнень у стратегічному 
правлінні організаціями можна завдячувати працям таких вчених, дослідників та науковців, як вітчизняних, так 
і зарубіжних: Ф.Селзнік, У.Ньюман, К.Ендрюс, І. Ансофф, Д.Шендел, К.Хатген, М. Портер, Й. Шумпетер, А 
.Коул, Г.Саймон, Ч.Ліндблом, Г.Аллісон, Р.Норман, М.Ханнан, Ірвін, Г. Мінцберг, А.Чандлер, Дж.Хіггінс, 
Дж.Пірс, Р .Робінсон, П.Дойль, А.А.Томпсон, А.Дж.Стрікленд, С.Біндер, Л.Перрі, Р.Стотг, Ф.Котлер, 
Франкенховс и Грангер. Р. Акофф, А.П. Градов, А.Г. Грязнова, Б. Карлоф, У. Кінг, Д. Кліланд, ВМ. Портер, 
К. Ендрюс, В.С. Найдьонов, Є.А. Більтюков, А.Д.Діброва, В.Д. Маркова, О.О. Терещенко, З.Є. Шершньова та 
ін. 

В даний час слід якнайбільше уваги приділяти підвищенню якості стратегічного управління на 
підприємствах, що є важливим заходом для подальшого сприятливого розвитку підприємств в умовах кризових 
ситуацій. Одним з обов’язкових інструментів є планування діяльності підприємства, що забезпечить сталий 
розвиток у довгостроковій перспективі. На сьогоднішній день економіка України знаходиться на етапі 
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реформування, отже потребує теоретичних та методологічних розробок, які підприємства, що опинилися в 
кризовій ситуації, зможуть використовувати у своєму стратегічному управлінні. 

Метою роботи є розробка теоретичних та методологічних заходів для вдосконалення стратегічного 
управління підприємствами. 

Будьякі кризові ситуації, що виникають на підприємствах вимагають певного стратегічного підходу. 
Особливі вимоги висуваються топменеджменту організації, необхідні такі якості як винахідливість та 
гнучкість при використанні різних видів стратегій в управлінні діяльністю. Кожна з обраних стратегій повинна 
мати на меті вихід з кризового стану та підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Від 
керівництва залежить вибір стратегії, за якою розвиватиметься підприємство та передбачатиме подальшу 
перспективу. 

У період кризової ситуації в організації найбільш прийнята стратегія зростання. У разі невдалої її 
реалізації важливо вміти швидко зорієнтуватися та змінити напрямок діяльності до стратегії відходу. Для того, 
щоб накопичити певні ресурси при важливих діях на короткострокових етапах діяльності підприємства, 
використовується стратегія стабільності. 

Як показує практика, інструменти реалізації антикризової програми більшості вітчизняних організацій 
досить обмежені і включають, як правило, наступні дії: скорочення витрат, реструктуризація, скорочення 
чисельності персоналу, відмова від більшості неосвоєних проектів, пов'язаних з розвитком бізнесу, і, нарешті, 
прийняття вичікувальної позиції. 

Збільшити шанси для подолання кризи можна за рахунок використання таких інструментів:  
 створення нового продукту або надання існуючому нових характеристик та іншої якості; 
 зміна способу виробництва, що має в основі наукові відкриття; 
 захоплення нових ринків; 
 знаходження нових джерел сировини; 
 впровадження реорганізації на підприємстві. 
В процесі формування стратегії підприємства необхідно опиратися на теоретичний аналіз, досвід 

керівників та інтуїтивні розробки науковців та дослідників, що займаються тим, що деталізують стратегію та 
сприяють втіленню її у життя. Дуже важливо врахувати те, що стратегія не може бути досконалою та повною. 
Вона може бути не продуманою до кінця та беззаперечною. На будьяких етапах її реалізації можуть виникнути 
труднощі та ускладнення. Адже зовнішнє середовище є непостійним та має властивість змінюватися та 
змінювати стан підприємства під своїм впливом. Тому при реалізації стратегії не виключені корегування, зміни  
та деякі відхилення від запланованих дій. Найголовніше – оперативно реагувати на будьякі зміни та 
пристосовуватися до них. 

Одним з важливих факторів при прийнятті стратегічного рішення є планування. Воно є невід’ємною 
складовою стратегічного управління підприємством. Планування грає важливу роль, так як має в своїй основі 
конкретні механізми дій та базується на прогностичних даних. Одним з інструментів є бізнесплан, що дозволяє 
оцінити перспективи підприємства та його подальший розвиток в певній галузі.  

Щоб обрати вірну стратегію потрібне чітке та ясне бачення бізнесу, що реалізується, тобто необхідно 
сформувати стратегічне бачення організації. Це бачення дозволить колективу стати більш згуртованим під 
однією загальною ідеєю, а також, працівники матимуть розуміння, що підприємство не є тільки засобом 
отримання прибутку, а й позиціонується як певний генератор їдей. 

При розробці стратегії важливими є сильні сторони та можливості підприємства. Не менш важливими є 
слабкі сторони та погрози. Вони аналізують внаслідок проведення SWOTаналізу, який найповніше розкриває 
картину стану справ в підприємстві, розробляти заходи по усуненню виниклих проблем та аналізувати його 
перспективи. Також було б доцільним застосувати PEST або STEPаналіз, щоб виявити як на організацію 
впливають зовнішні чинники, в той час, коли організація не має на них жодного впливу. 

Аналізуючи дані, що були отримані в ході аналітичних методик, керівництву необхідно виробити схему 
дій, що сприятимуть максимальному використанню можливостей підприємства, яке сприятиме зміцненню 
позицій підприємства у своїй галузі та підвищення конкурентоспроможності. Також дуже важливим є той 
момент, що підприємство повинно опиратися на зобов’язання попередніх стратегій при розробці нової 
стратегії. Керівництво не може повністю відмовитися від попередніх зобов’язань при переході до нової 
стратегії. При розробці нових стратегій та стратегічних дій потрібно враховувати те, що на підприємстві будуть 
діяти зобов’язання, що залишилися з попередніх років реалізації попередньої стратегії. Також існує 
необхідність виявлення ступеню ризику для підприємства при застосуванні того чи іншого виду стратегії. 

Існує три напрямки оцінки виправданості ризику:  
 реалістичність передумов, закладених в основу вибору стратегії;  
 до яких негативних наслідків для фірми може призвести провал стратегії; 
  чи виправдовує можливий позитивний результат ризик втрат від провалу в реалізації стратегії. 
Використання певних методів розробки стратегії також залежить від конкретної стадії розробки. Іншими 

словами, в самому початку підготовки до розробки необхідно чітко розуміти, про справжнє положення справ на 
підприємстві, проаналізувати його можливості і можливі зовнішні загрози. На цьому етапі розсудливо 
скористатися вищезгаданими методами зовнішнього і внутрішнього аналізу, а також методом діагностики 
бізнесу, що дозволить проаналізувати систему управління та функціонування бізнесу. На етапі розробки 
стратегій доцільно скористатися такими методами, як «мозковий штурм», сприяє виробленню різних варіантів 
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стратегії, метод експертного оцінювання, що дозволить отримати оцінку стратегії з боку експертів. Також 
можливе використання методів моделювання та синтезу, матричних методів, методів організаційної 
діагностики. 

Для того, щоб обрати подальшу стратегію та план виходу з кризового становища необхідно 
проаналізувати поточну ситуацію. Але на цьому етапі виникають деякі складнощі, що заважають достовірно та 
об’єктивно оцінити стан справ в організації. 

На цьому етапі можливі помилки через неправильне виявлення факторів, що викликали настання кризи, 
так і через не досить серйозне сприйняття погроз, що надходять з зовнішнього середовища. Також керівники 
переважно використовують за базу оцінки своїх робітників, але більш об’єктивним було б запросити 
незалежних експертів, що оцінять ситуацію найбільш достовірно. Це потребує певних витрат, але вони себе 
можуть виправдати у майбутньому, а також, дозволить компанії зекономити кошти, що можуть бути втрачені, 
внаслідок хибної оцінки ситуації. 

При формуванні стратегії керівництву необхідно врахувати які задачі, що стоять перед підприємством, є 
пріоритетними, а які ні. Перш за все увага приділяється таким задачам як розподіл ресурсів, встановлення 
організаційних відносин, створення допоміжних систем при управлінні. Дуже важливим є той момент, що 
завдання, які освітлені в обраній стратегії, повинні бути взаємопов’язані та не суперечити основній стратегії. 

На наступному етапі зазвичай керівництво намагається стримати кризу, тобто направляє на це всі свої 
зусилля. В цей час важливим є встановлення черговості дій по виходу з кризи, а також, не менш важливе, 
розподілення обов’язків серед працівників. Цей етап є дуже важливим і підприємство має бути готовим до його 
реалізації. Ця ступінь готовності визначається тим, наскільки вірно були виконані попередні етапи, що 
являються основою для реалізації стратегії.  Цей етап вимагає дуже швидкого прийняття рішень. Час є дуже 
важливим чинником при реалізації стратегії. Тому усі аспекти та непорозуміння повинні бути виявлені до 
початку впровадження антикризових заходів. 

В результаті проведення всіх необхідних заходів підприємству залишається вирішити питання з 
негативними наслідками кризи. Тому оцінюються збитки, визначаються міри, що дозволять відшкодувати 
втрати, які були понесені під час кризи, планується ряд дій, які будуть направлені на відновлення втрачених 
позиції та розглядаються подальші перспективи. 

Криза по своїй природі не є таким страшним явищем. Необхідною є грамотна поведінка в умовах 
насуваючи змін. Дії керівників організації повинні бути направлені лише на головні проблеми та не 
відволікатися на другорядні, що може змусити підприємство відхилитися від обраного курсу. 

Підсумовуючи вищесказане слід відмітити, що втілення стратегії потребує вод керівництва підприємства 
рішучих та своєчасних дія. Це перш за все залежить від того, як правильно організована робота на 
підприємстві, як організована господарська політика. Насамперед це залежить від складу менеджменту та його 
досвіду, професійних навичок персоналу та його можливість своєчасно реагувати на зміни зовнішнього 
середовища та передбачати можливі зміни. 
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Управління маркетинговими ризиками промислових підприємств — це діяльність спрямована на 
відвернення виникнення збутових проблем та зменшення запланованого прибутку за рахунок корегування 
маркетингової діяльності через виявлення, оцінку та нейтралізацію ризиків. Мета управління маркетинговими 
ризиками полягає у їх нейтралізації. Необхідно виділяти три ступеня такої нейтралізації. 

Перший ступінь — запобігання можливості виникнення ризиків. Передбачає відмову від дій або 
впровадження заходів по усуненню виникнення ефектів, які можуть супроводжуватися ризиком і викликати втрату 
прибутку. 
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Для запобігання виникнення ризиків можна використати наступні заходи: підвищення якості товарів; 
збільшення в обсязі реалізації питомої ваги товарів з нееластичним попитом; підвищення ефективності 
маркетингової комунікативної політики; орієнтація на цільові сегменти з низьким рівнем конкуренції чи 
значною місткістю ринку. 

Другий ступінь — пристосування до можливості виникнення ризиків. Передбачає проведення заходів по 
пристосуванню та усуненню негативного впливу ризиків на діяльність продавця (табл. 1). 

Таблиця 1 
Заходи по пристосуванню та нейтралізації негативного впливу ризиків 

Вид ризику Захід 
Підвищення закупівельних цін Ретельний вибір постачальників. Прогнозування зміни цін 

постачальниками. Своєчасне коректування цін. 
Імовірність зростання конкуренції Моніторинг діяльності конкурентів. Виявлення сильних і слабких 

сторін у діяльності конкурентів. Прогнозування зміни цін 
конкурентами. 

Зміни в державному регулюванні 
підприємницької 

Моніторинг доповнень нормативних актів державного регулювання 
підприємницької діяльності. Оцінка ступеню їх впливу на ринок. 

Імовірність введення нових 
податкових та інших платежів 

Оперативне реагування на зміни законодавства в сфері оподаткування 

Зниження цін на товари  Прогнозування зміни кон’юнктури ринку. Активізація маркетингової 
комунікативної політики. Розробка заходів щодо зниження цінової 
чутливості покупців. 

Підвищення цін і тарифів на послуги 
інших організацій 

Прогнозування зміни цін і тарифів. Проведення маркетингових 
досліджень контактних аудиторій. 

 
Третій ступінь — зниження ступеня негативного впливу ризиків. Передбачає визначення внутрішніх та 

зовнішніх засобів зниження ступеню ризиків. Внутрішні засоби зниження ризику передбачають, що цим 
повністю займається саме підприємство. 

До внутрішніх засобів зниження ступеню ризиків відносять: лімітування ризиків; диверсифікацію 
ризиків; мінімізацію ризиків; внутрішнє страхування ризиків. 

Лімітування ризиків. Передбачає встановлення наступної системи економічних нормативів лімітування 
ризиків: обов’язкове попереднє укладання договорів з контрагентами щодо обсягів закупівель та введення 
системи штрафів при невиконанні договору; визначення мінімального рівня торгової надбавки; визначення 
максимального рівня знижок покупцям; визначення нормативу товарів, на які будуть встановлені знижки; 
визначення максимально можливого періоду дії знижок; встановлення нормативу товарного запасу на 
підприємстві; встановлення максимального розміру споживчого кредиту, що надається одному покупцеві; 
визначення граничного розміру заємних засобів. 

Диверсифікація ризиків. Передбачає зниження рівня концентрації ризиків за рахунок наступних дій: 
диверсифікація постачальників; диверсифікація цілей маркетингової політики; диверсифікація товарного 
асортименту; диверсифікація цільових сегментів ринку; диверсифікація рівня торгових надбавок; 
диверсифікація знижок. 

Мінімізація ризиків. Передбачає наступний набір дій на випадок, коли ризиків неможливо уникнути 
повністю: використання гнучких цін в договорах с постачальниками; врахування форсмажорних обставин в 
договорах з постачальниками; отримання від покупців гарантій при наданні споживчих кредитів; продаж 
дорогих товарів при наданні споживчих кредитів на умовах фінансового лізингу, який передбачає, що товари 
стають власністю покупця лише після повного розрахунку. 

До форм внутрішнього страхування маркетингових ризиків відносяться:  
 забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за рахунок премій за ризик, які передбачають 

одержання від покупців додаткового прибутку від ризикованих угод вище рівня безризикової угоди; 
 забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за рахунок системи штрафних санкцій, які 

передбачають включення в умови договорів необхідних рівнів штрафів, неустойок та інших фінансових санкцій 
у випадку порушення постачальниками зобов’язань. Рівень штрафних санкцій повинен компенсувати фінансові 
втрати продавця від негативного впливу ризиків; 

 забезпечення подолання негативних фінансових наслідків за рахунок направлення частини ресурсів в 
наступні фонди: резервний фонд (відсоток від прибутку); цільові резервні фонди. 

Зовнішні засоби зниження ризиків передбачають надання повної або часткової відповідальності за це 
страховій компанії. Підприємства використовують зовнішнє страхування ризиків при наступних умовах: 
ризики мають системний характер, що ускладнює їх оптимізацію іншими методами реагування; є достатні 
фінансові ресурси для зовнішнього страхування; використання внутрішніх засобів зниження ризиків не дає 
позитивних результатів; продавець не має кваліфікованих кадрів для оптимізації ризиків. 

До форм зовнішнього страхування ризиків відносять наступні: страхування необоротних 
активів;страхування вантажів при транспортуванні;страхування інвестицій;страхування прибутку;страхування 
за допомогою операції хеджування. 



Секція 6. Антикризовий менеджмент: моделі, механізми, інструменти 
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Вважаємо, що для досягнення поставленої мети зміст управління маркетинговими ризиками повинні 
складати наступні функції: 

1) ідентифікація — усвідомлення джерела загрози; 
2) оцінка — вимірювання потенційного негативного впливу на досягнення мети маркетингу; 
3) нейтралізація за рахунок запобігання можливості виникнення ризиків, пристосування до можливості 

виникнення ризиків, оптимізації або зниження ступеня негативного впливу ризиків. 
Дискусійним є питання щодо місця підсистеми управління маркетинговими ризиками в маркетинговому 

менеджменті. Вважаємо, що ідентифікація і оцінка маркетингових ризиків здійснюється на етапі 
маркетингового аналізу, а їх нейтралізація на етапі операційного маркетингу. 

Отже, на етапі маркетингового аналізу маркетингові ризики ідентифікуються та оцінюються. На етапі 
маркетингового синтезу, встановлюється мета та завдання маркетингової діяльності. На етапі стратегічного 
маркетингу здійснюється сегментування, позиціонування та розробка маркетингових стратегій. На етапі 
операційного маркетингу розробляється план маркетингу з урахуванням відповідної нейтралізації 
маркетингових ризиків. На етапі маркетингового контролю здійснюється корректування розробленого плану по 
каналам зворотнього зв’язку. 

Для того, щоб підсистема управління маркетинговими ризиками в межах маркетингового менеджменту 
промислового підприємства функціонувала ефективно необхідними є два чинника: професійні і особисті якості 
керівництва і маркетологів; наявність інформаційних ресурсів (рис. 2). 

При цьому джерелом вторинної інформації є засоби масової інформації, виставки і ярмарки; директ
мейл; Інтернет; конференції; наукові публікації; експертні оцінки, статистичні довідники тощо. А джерелом 
первинної інформації є моніторинг маркетингового середовища та маркетингові дослідження.  

Отже, управління маркетинговими ризиками промислових підприємств — це діяльність спрямована на 
відвернення виникнення збутових проблем та зменшення запланованого прибутку за рахунок корегування 
маркетингової діяльності через виявлення, оцінку та нейтралізацію ризиків. Мета управління маркетинговими 
ризиками полягає у їх нейтралізації. Необхідно виділяти три ступеня такої нейтралізації: запобігання можливості 
виникнення ризиків, пристосування до можливості виникнення ризиків, зниження ступеня негативного впливу 
ризиків. Ідентифікація і оцінка маркетингових ризиків здійснюється на етапі маркетингового аналізу, а їх 
нейтралізація на етапі операційного маркетингу. На етапі маркетингового аналізу маркетингові ризики 
ідентифікуються та оцінюються. На етапі маркетингового синтезу, встановлюється мета та завдання 
маркетингової діяльності. На етапі стратегічного маркетингу здійснюється сегментування, позиціонування та 
розробка маркетингових стратегій. На етапі операційного маркетингу розробляється план маркетингу з 
урахуванням відповідної нейтралізації маркетингових ризиків. На етапі маркетингового контролю здійснюється 
корректування розробленого плану по каналам зворотнього зв’язку. 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Сучасний, дедалі менш стабільний і непередбачуваний стан 
економіки, на який все більше впливають глобальні фактори, зумовлює необхідність перегляду й розвитку 
основних положень антикризового управління. Оскільки основними завданнями антикризового менеджменту є 
попередження кризових явищ на підприємстві та пошук альтернативних варіантів виходу із кризи при розробці 
стратегічного розвитку, роль і значимість повної, достовірної та оперативної інформації для прийняття рішень 
постійно зростає. Існуючі вимоги до формування релевантної інформаційної бази визначають сучасну 
проблематику створення системи обліковоінформаційного забезпечення, складовою якого є облікова політика 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику організації інформаційного забезпечення 
стратегічного розвитку та антикризового управління підприємств різних галузей національної економіки 
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досліджувала достатня кількість вітчизняних вчених, зокрема Василенко В.О., Карпунь І.Н., Лігоненко Л.О., 
Скібіцький О.М., Терещенко О.О. та інші дослідники. Питання використання обліку та звітності в системі 
управління розкрито в працях Бутинця Ф.Ф., Жук В.М., Кузнецової С.А., Пушкар М.С., Садовської І.Б. та 
інших. Незважаючи на вагомі здобутки науковців у сфері використання обліковоаналітичного забезпечення 
для цілей антикризового менеджменту суб’єктів господарювання, динамізм сучасного соціальноекономічного 
середовища, трансформаційні процеси та постійні зміни нормативної складової облікового процесу 
породжують низку нових проблем, що залишає широке поле для поглиблення результатів проведених ними 
розробок. 

Формулювання мети роботи. Саме тому метою даного дослідження є виявлення впливу облікової 
політики на формування достовірної інформаційної бази в процесі антикризового управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Звужене поняття процесу антикризового управлінням 
обмежується стадією банкрутства і передбачає або управління в умовах вже існуючої кризи з метою ліквідації 
підприємства, або управління, яке спрямоване на виведення підприємства з кризового стану. Проте антикризове 
управління має ширші рамки – воно повинно заздалегідь спрогнозувати та попередити неплатоспроможність 
підприємства, а в стратегічному плані – забезпечити йому протягом тривалого часу конкурентні переваги. Тому 
велике значення на основі сформованої інформаційноаналітичної бази має своєчасна й правильна оцінка 
факторів, що зумовлюють виникнення кризи і дають можливість визначити шляхи уникнення підприємством 
кризової ситуації. 

Функціональний зміст обліковоаналітичного забезпечення в управлінні процесами стратегічного 
антикризового розвитку підприємства характеризується наданням релевантної облікової та аналітичної 
інформації управлінському апарату для прийняття рішення у межах формування та реалізації стратегії 
розвитку, із витрачанням мінімальних з точки зору доцільності зусиль на підготовку даних та забезпечення 
високої гнучкості обліковоаналітичних процесів у випадку зміни стратегії. 

Діагностика банкрутства здійснюється на основі показників річної фінансової звітності за певний період, 
яка, в свою чергу формується на основі даних бухгалтерського обліку та первинної документації. Таким чином, 
запобігання кризи частково забезпечує умова ефективного ведення бухгалтерського обліку. Релевантність 
інформації звітності в процесі прийняття рішень зумовлюється правильністю обраних підходів до її 
формування. Особливості створення облікової інформації на конкретному підприємстві знаходять своє 
відображення у Наказі про облікову політику – розпорядчому документі, що містить відомості про обрані 
елементи облікової політики, які регламентуються відповідними нормативноправовими актами.  

Головним завданням облікової політики є: забезпечення однозначного розуміння показників фінансової 
звітності користувачами; надання можливості користувачам оцінити наслідки різних облікових альтернатив; 
правильне тлумачення та порівнянність показників фінансових звітів різних підприємств, що застосовують 
альтернативні облікові методи. Розроблена підприємствами виважена облікова політика забезпечує формування 
інформації звітності, підпорядковану стратегії розвитку підприємства [1, с.127]. 

Облікова політика визначає ідеологію господарювання підприємства на тривалий період, сприяє 
посиленню обліковоаналітичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на 
зміни, що відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов 
зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі. Повне та 
правдиве подання інформації про фінансові результати і фінансовий стан підприємства у фінансовій звітності в 
значній мірі залежить від рівня формування та застосування облікової політики, яка враховує умови діяльності 
підприємства, організаційнотехнічні особливості тощо. 

Управлінську систему підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, адже її форми, методи і 
функції перебувають під впливом багатьох факторів, як зовнішнього так і внутрішнього характеру, що 
впливають безпосередньо на ефективність діяльності підприємства. Виходячи з того, що облік є складовою 
інформаційного забезпечення управління, можна стверджувати, що за допомогою облікової політики можна 
безпосередньо впливати на процес управління підприємством. Дана властивість облікової політики визначає 
різні погляди щодо її ефективної ролі при формуванні релевантної інформації. 

Методичний аспект облікової політики визначає варіанти відображення в бухгалтерському обліку та 
отримання інформації про факти господарської діяльності, виходячи з альтернативних способів (прийомів) та 
специфіки діяльності підприємства [2, с.66]. Облікова політика, сформована певним підприємством, відкриває 
можливості для обрання методичних прийомів, які можуть радикально змінити показники фінансових 
результатів підприємства. Визначені самостійно підприємством та закріплені у розпорядчому документі про 
облікову політику принципи оцінки статей звітності, методи обліку щодо окремих статей звітності можуть 
впливати на величину його фінансового результату. Основними з них є встановлення строку корисного 
використання та застосування різних методів амортизації необоротних активів, вибір методу проведення 
переоцінок активів, методу оцінки запасів при їх вибутті, порядок визнання та оцінки фінансових інвестицій, 
встановлення переліку та складу забезпечень, формування резерву сумнівних боргів, методу визначення його 
величини тощо. 

Тобто, маючи за мету постійно впливати на визначену групу показників підприємства (ліквідності, 
платоспроможності, стійкості, рентабельності та інших), можливо розробити комплекс заходів, спрямованих на 
її досягнення, використовуючи відповідні інструменти облікової політики. Так, реалізуючи обрану стратегію, 
реально забезпечити максимальну ефективність діяльності підприємства або, навпаки, підвищити його 
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збитковість. Такі підходи до облікової політики можуть спричинити викривлення облікової інформації, знизити 
її достовірність та зумовити прийняття на її основі неправильних рішень. Даний підхід доводить, що в межах 
облікової політики є можливість маніпулювати інформацією звітності. Таким чином, користувачі, які 
потребують неупереджених та достовірних даних, взамін отримують частково перекручену та/або неповну 
інформацію, що визначають менеджери підприємства при формуванні облікової політики, враховуючи інтереси 
власника. 

З іншого погляду, облікова політика може бути як стандартизована, так і не стандартизована [3, с.322], 
передбачає включення окремих позицій облікової політики, що не зайшли повного висвітлення у нормативних 
документах, але необхідність застосування яких продиктована досвідом функціонування підприємств в 
ринкових умовах. Тобто, певні антикризові заходи відповідно до фінансової політики та стратегії підприємства 
можуть бути передбачені при розробці облікової політики, коли визначаються більш доцільні для підприємства 
альтернативні варіанти її методичної складової. Це стосується відображення інформації управлінської 
(внутрішньогосподарської) облікової системи про витрати підприємства за видами продукції, робіт та послуг, 
статтями затрат, центрами відповідальності, порядку оцінки окремих видів активів. Такий підхід визначає 
врахування інтересів в першу чергу самого суб’єкта господарювання, в чому і полягає основна задача 
використання облікової політики – захищати інтереси власника(ків) підприємства. 

Інформація обліковоаналітичного забезпечення як результату застосування облікової політики, з одного 
боку, є наслідком ефективної чи неефективної діяльності, а з іншого – значною мірою залежить від того, на 
скільки вдало обрана облікова політика, та якою є мета її формування. Виходячи з цього, необхідно докласти 
максимум зусиль для того, щоб облікова політика була дієвим важелем впливу стратегії антикризового 
менеджменту та розвитку підприємства, а облікова робота стала не тільки частиною процесу функціонування 
підприємства, а й елементом системи його управління, що забезпечує користувачів достовірною та 
неупередженою інформацією про стан та результати його діяльності. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в даному напряму. Отже, одним 
із чинників підвищення ефективності системи управління на підприємстві в умовах нестабільного розвитку 
економіки є удосконалення його інформаційного забезпечення шляхом узгодження стратегії його 
антикризового розвитку із встановленою обліковою політикою. Дослідження облікової політики як інструменту 
інформаційного моделювання звітності дозволяє стверджувати, що обґрунтування системи елементів облікової 
політики забезпечує можливість коригування інформації звітності для забезпечення економічних інтересів 
конкретних груп користувачів. Процес оптимізації облікової політики за рахунок обґрунтованого вибору її 
складових забезпечить ефективність діяльності підприємства та результативність розроблених антикризових 
заходів. 

Перспективним напрямами подальших досліджень є визначення та аналіз впливу окремих елементів 
облікової політики на розробку антикризових стратегій та зовнішніх і внутрішніх джерел фінансового 
оздоровлення підприємства. 
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ПРИОРИТЕТЫ АНТИКРИЗИСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИМОРСКИХ РЕГИОНАХ 

УКРАИНЫ 
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Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса 

  
Многообразие функций планирования социального и экономического развития приморских регионов 

Украины (в том числе, Одесской области) на основе использования природноресурсного потенциала, 
обуславливает необходимость разработки теоретических и практических принципов совершенствования 
хозяйственного механизма антикризисного природопользования в прибрежной зоне и соответствующей 
экологической политики. При этом следует учитывать, что природные ресурсы этих регионов должны служить 
стабильным элементом развития производительных сил на долгосрочную перспективу. Обязательным условием 
является то, что уровень интенсификации хозяйственной деятельности не должен превышать норм, 
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обеспечивающих воспроизводство природных ресурсов. Причем, сложность взаимодействия социальных, 
экономических и экологических процессов требуют обоснованного подхода к решению ряда проблем, 
позволяющего более адекватно отражать происходящие природные явления и процессы в системе «приморских 
территорий и прибрежных акваторий», с целью выбора приоритетов использования её природных объектов и 
планирования хозяйственных антикризисных программ природопользования в береговой зоне. 

По нашему мнению, основными целями такого управления природопользованием являются: 
предотвращение прогрессирующей деградации приморских регионов Украины (в том числе, Одесской области) 
путем снижения антропогенной нагрузки на прибрежную зону; развитие благоприятных, с экологических 
позиций, морских и континентальных видов хозяйственной деятельности. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
 выявление и устранение очагов загрязнения, представляющих наибольшую опасность для 

жизнедеятельности; 
 разработка единой правовой, экономикоэкологической нормативнометодической базы; 
 выработка регламентации различных видов межхозяйственной деятельности с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций в природопользовании и снижения антропогенных нагрузок на сложную, 
разветвленную производственнотерриториальную систему прибрежной зоны; 

 обеспечение условий для равномерного освоения природноресурсного потенциала приморских 
регионов суши за счет развития производственной, непроизводственной и медикобиологической 
инфраструктуры; 

 стимулирование разумного вовлечения морских ресурсов для решения проблем ресурсообеспечения 
приморских регионов; 

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным определить приоритеты антикризисного 
природопользования и экологической политики в приморских регионах: 

 обеспечение дифференцированного подхода к природопользованию на основе официального 
установления географических границ прибрежной зоны (сухопутной или морской) с выделением участков, 
требующих особой защиты; 

 соблюдение государственного протекционизма в сфере берегового природопользования (в пределах 
установленных границ), увеличение доли финансирования на охрану прибрежных ресурсов и дополнительные 
ассигнования на предотвращение негативных последствий функционирования экологически опасных объектов 
в прибрежной зоне (в случае невозможности их выноса вглубь суши); 

 регулирование природопользования в выделенных функциональных зонах с учетом установленного 
перечня «приоритетных» видов деятельности в каждой из них; 

 разграничение полномочий и ответственности между различными уровнями управления, относительно 
проводимой политики антикризисного природопользования в прибрежной зоне;  

 свободный доступ общественности к экологической информации и участию в процессах принятия 
решений, «относящихся» к береговым проблемам. 

Реализация указанных приоритетов антикризисного природопользования и экологической политики 
будет способствовать максимизации экономических, социальных и экологических эффектов в приморских 
регионах Украины. 
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Використання бенчмаркінгу в  практиці українських підприємств дуже обмежене, але потребує уваги. 

Необхідність застосування цього методу полягає в тому,що бажання досягти визначених завдань та 
поставлених  цілей і при цьому отримувати високі результати  своєї діяльності спонукає  до проведення 
порівняльного аналізу результатів підприємства з результати найкращих конкурентних фірм.Як показують 
результати , бенчмаркінг успішно використовується за кордоном.  
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Для України на даному етапі економіки варто перейняти досвід зарубіжних країн,щоб підвищити рівень 
конкурентоспроможності підприємств. Зважаючи на досвід провідних країн з використання бенчмаркінгу  і так, 
як  на вітчизняних підприємствах його майже не використовують, бенчмаркінг  є досить актуальним методом 
,який призведе до поліпшення ситуації на підприємствах України.  

Бенчмаркінговий підхід дасть організації можливість запозичити кращий досвід інших компаній, 
уникаючи витрат часу та ресурсів. Культура підприємницької діяльності в організації буде орієнтована на такі 
цінності, як здатність робітників до навчання, підвищення власного потенціалу, що, у свою чергу, слугує 
поштовхом для розвитку організації. У підсумку компанія зможе зміцнити свою конкурентну позицію, а також 
досягти підвищення ступеня задоволеності покупців. [1]. 

 Для того щоб приймати ефективні управлінські рішення необхідно мати своєчасну та точну інформацію. 
Бенчмаркінг полягає у виявленні негативних відхилень у значеннях порівнюваних показників і причин таких 
відхилень, а також у розробленні пропозицій щодо їх ліквідації. Об’єктами зіставлення будуть саме ті 
показники,які є головними чинниками для конкурентної боротьби.  

Протягом років визначено ,що переймання досвіду в успішних конкурентів та провідних компаній 
допоможуть значно підвищити прибуток ,створити кращий продукт,знизити витрати та  вибрати  найбільш 
оптимальні стратегії ,адже це вкрай важливо для компаній ,які працюють в умовах економічної кризи. Ще з 
кінця 1970х років на Заході почалося активне застосування бенчмаркінгу. Японців вважають  засновниками 
бенчмаркінга, адже вони одні з найперших  навчилися  копіювати чужі досягнення.  У перекладі з англійської 
"benchmark", що означає "початок відліку, карб" Вперше термін «бенчмаркінг» в тому сенсі, в якому 
застосовується сьогодні, з'явився в 1972 р. в Інституті стратегічного планування Кембриджу (США) [2, с.9]. 
Існує чимало наукових праць,  як українських так і закордонних авторів,  в яких висвітлено історичні етапи 
розвитку , значення та проблеми розвитку сфери бенчмаркінгу  :   Е. Багієв , Ф.Котлер , С.Толдман , С.Пашутін, 
О. Штейн, М. Бублик, В. Білошапка Е. Михайлова, Р. Кемп, М. Спендоліні, , Р. Рейдер та ін. В Україні термін  
«бенчмаркінг» з'явився в кінці ХХ ст. і являв собою систематичну діяльність, спрямовану на пошук, оцінку і 
навчання на прикладах підприємств, які досягли успіху . 

На сьогоднішній день, існують різноманітні варіанти визначення терміну бенчмаркінгу ,а для більшості 
це взагалі незнайоме слово. Бенчмаркінг  це вивчення та використання методів управління інших, успішно 
працюючих з їх допомогою підприємств шляхом порівняння з ними після виявлення слабких сторін свого 
підприємства [3].  

Бенчмаркінг стає мистецтвом виявлення того, що інші роблять краще нас і вивчення, удосконалення і 
застосування їхніх методів роботи.  

Бенчмаркінг включає в себе процес оцінки як внутрішнього стану речей в компанії, так і зовнішньої 
оцінки, ґрунтуючись на певних об'єктивних і постійно збираються факти. Використання бенчмаркінгу в період 
кризи зручно, оскільки для вирішення певної проблеми немає необхідності витрачати великі кошти, які треба 
витратити для вирішення даної проблеми. Велика ймовірність того, що дана проблема вже виникала або у 
наших прямих конкурентів, або на фірмах мають подібну до нашої структуру, отже, необхідно використовувати 
методи, з допомогою яких дана проблема була вирішена. 

Українські підприємства не реалізують проекти з бенчмаркінгу, хоча елементи бенчмаркінгу 
зустрічаються в багатьох проектах із вдосконалення методів роботи українських підприємств. 

Бенчмаркінг – це не одноразова подія, а безперервна реалізація комплексу заходів з вдосконалення, 
результати яких в умовах наявного зворотного зв’язку порівнюються і коригуються. 

Основні перваги бенчмаркінгу:  
1.Сприяння формуванню іншого стилю роботи; 
2. Розробка ефективних моделей управління;  
3.Навчання власного управлінського резерву; 
4.Оцінка глобальних трендів розвитку галузі на 610 років; 
5. Створення нової стимулюючої та конкурентної культури ведення бізнесу 
6.Адаптація методів управління, виробництва, маркетингу; 
7.Ефективна диверсифікація (розподіл) фінансів в проектах; 
 8.Вибір орієнтирів для розробки кадрової політики компанії. 
Застосування бенчмаркінгу в Україні знаходиться на низькому рівні , це пов’язано з   низкою  проблем 

,які існують на шляху щодо впровадження його в Україні: 
1.Брак  фахівців,які мають досвід для реалізації бенчмаркінгпроекту;  
2.відсутність центрів для пошуку партнерів з бенчмаркінгу;  
3.Недовіра наших підприємців до передових ідей світового менеджменту;  
4.Відсутність програм бенчмаркінгу, які фінансуються державою; 
5. Закритість інформації компаній порівняння й обміну досвідом ; 
6. Недосконала законодавча база щодо оприлюдненням інформації про діяльність підприємств;  
7.Непрозорість середовища перебування підприємств; 
8.Нерозвиненість інфраструктури бенчмаркінгу в Україні; 
9. Неможливість отримати реальні дані потрібних показників;  
10.Недостатність розвитку інформаційних управлінських систем в Україні;  

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Ряд перспектив  щодо розвитку бенчмаркінгу : 
1. Підвищення продуктивності роботи;  
2. Зменшення витрат на розробки за рахунок доопрацювання чужих;  
3. Стимулом для розвитку організації  послугують такі фактори ,як здатність робітників до навчання, 

підвищення власного потенціалу; 
4. Безперервне вдосконалення діяльності підприємства; 
5. Можливість зміцнення своєї конкурентної позиції; 
6.Управлінські функції стануть більш керованими; 
7.Вдосконалення та проведення внутрішніх організаційних змін; 
8.Створення середовища,що буде забезпечувати розповсюдження та обмін знаннями про передові 

досягнення.  
Станом на сьогоднішній день, бенчмаркінг є найкращим методом еталонного співставлення, за 

допомогою чого він отримує статус глобального та розглядається, як інструмент міжнародного обміну бізнес  
інформацією. Застосування бенчмаркінгу дозволяє підприємству сформувати продуктивну команду внутрішніх 
консультантів ,створити базу для вдосконалення та розвитку організації ,а також управління нею. Таким чином 
,метод бенчмаркінгу покращить конкурентоздатність та позитивно вплине на економіку України вцілому 

Отже,  слід зробити висновок ,що завдяки бенчмаркінгу підприємства мають можливість навчитися не 
залишатися позаду та використовувати успішний та перевірений досвід для досягнення бажаних цілей. Нові 
тенденції в бізнесі швидко поширюються по всьому світу, а відсутність бенчмаркінгу в  українських  
підприємствах ще більше послабить їх позиції на світових ринках. Для України програма впровадження 
передового досвіду має стати  об’єктом дослідження на всіх підприємствах.  
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Актуальність. Спад виробництва, криза неплатежів, інфляційні процеси, безробіття вказують на 

необхідність застосування інноваційних антикризових інструментів щодо діагностування можливості 
банкрутства. 

Метою впровадження  цих інструментів є озброєння  менеджерів, антикризових керуючих механізмом 
об’єктивного та оперативного прийняття управлінських рішень, тобто створення системи запобіжних заходів 
визначення можливості кризи, складовими якої повинні бути: 

 раннє розпізнавання загрози банкрутства; 
 визначення факторів, що негативно впливають на діяльність та розвиток підприємства (екзогенні та 

ендогенні); 
 наявність “відкладенної погрози” банкрутства; 
 визначення можливості її ліквідації за рахунок власного потенціалу, або залучення  інвестиційних 

ресурсів. 
Аналіз досліджень та публікацій. Проблема розробки механізмів попередження фінансової 

нестабільності підприємств розглядалась у працях вітчизніних та зарубіжних вчених, зокрема Жарківської О.П., 
Бродського Б.Є., Короткова Е.М., Терещенко О.О., Э. О'Хиггинс, Альтмана та інших. Проте, поряд з суттєвими 
розробками щодо визначення окремих індикаторів, які вказують на можливе банкрутство підприємств, відсутня 
системність та послідовність дій, завдяки яким менеджери  з великою достовірністю змогли б прогнозувати  
загрозу фінансової нестабільності та запропонувати низку заходів щодо її раннього виявлення.   

Виклад основного матеріалу  дослідження. Розробка механізмів попередження банкрутства можлива 
завдяки розробці та впровадженню системи “кризадрайверів” (crisisdrivers), тобто своєрідних маркерів, що 
вказують окремо, чи в купі, на нестабільну діяльність підприємства та привертають увагу менеджерів щодо 
вирішення наявних проблем, не очікуючи, поки вони суттєво вплинут на фінансовогосподарський стан 
суб’єкту підприємництва. Ці маркери складаються з аналітичних показників діяльності підприємства, знайомі  
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менеджерам і аналітикам, але представлені в системі та підстраховують керівництво у вірному виборі заходів 
щодо запобігання банкротству. 

Ранніми ознаками кризових явищ та загрози банкрутства підприємства прийнято вважати зазначені 
нижче [1;2]: 

 затримки з наданням звітності. Вони свідчать про незадовільну роботу фінансових служб підприємства, 
низький рівень кваліфікації персоналу, або про свідомі дії щодо затягнення надання звітності для виграшу часу 
і нерозповсюдження негативної інформації; 

 проведення поспішних та недостатньо обґрунтованих дій щодо реорганізації підприємства 
(організаційно структурні: відкриття або закриття підрозділів підприємств, філіалів, дочірніх фірм, їх злиття); 

 незадовільний стан виробничого потенціалу підприємства (матеріальнотехнічної бази, технології 
виробництва тощо), перенесення термінів проведення планових поточних та профілактичних ремонтів 
обладнання, відмова від реальних інвестиційних проектів щодо розвитку матеріальнотехнічної бази; 

 вимушені зупинки, а також порушення ритмічності виробничотехнологічного процесу; 
  погіршення якості продукції (робіт, послуг), наявність негативних відгуків споживачів на низьку якість 

продукції або обслуговування; 
 введення жорсткого режиму економії поточних витрат – зменшення розмірів орендованих виробничих 

та офісних приміщень,  орієнтація на дешеві варіанти закупівлі господарського інвентарю та матеріалів тощо; 
 зміни у порядку та умовах оплати праці робітників, скорочення розмірів основної заробітної плати, 

зменшення соціальних виплат та пільг, затримки у виплаті заробітної платні, або наявність заборгованості по 
виплатам заробітної платні; 

    втрата ключових господарських партнерів (контрагентів), несприятливі зміни в портфелі замовлень 
(зменшення обсягів збуту, цін продажу, потреба в оновленні асортименту тощо); 

 участь підприємства в судових розглядах з непередбаченими наслідками, особливо з питань,  що 
пов’язані із здійсненням господарськофінансової діяльності або окремих операцій; 

 велика кількість перевірок контролюючими органами, накладання на підприємство та його керівників 
штрафних санкцій за порушення законодавства та інші. 

Ці проблеми необхідно враховувати при здійсненні аналізу діяльності підприємства, виявлені ознак 
погіршення фінансового стану та встановлені причин, що свідчать про реальні загрози  

Ранню діагностику банкрутства підприємства можна здійснити за допомогою системи тест–драйверів, 
що застосовуються для  оцінці задовільності структури балансу й можливості відновлення платоспроможності. 
Для цього використовуються система  аналітичних показників, а саме: коефіцієнт абсолютної ліквідності, 
коефіцієнт покриття. Коефіцієнти забезпеченості власними оборотними коштами, відновлення та втрати 
платоспроможності. 

Сформуємо систему визначення показників, так званих “кризадрайверів” для своєчасного виявлення 
загрози банкрутства.(рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Система індикаторів діагностування ознак фінансової нестабільності 
 

 Система індикатирів визначення загрози фінансової нестабільності 

1.Рівень задовільності структури балансу ( коефінієнти абсолютної 
ліквідності та покриття). 

2. Ступінь відновлення (або втрати) платоспроможності у найближчі 6 
місяців (або 3 місяці). Бажане значення – більше 1. 

4. Здатність формування додаткових фінансових джерел  для покриття 
зобов”язань, що зростають (Р ск). 

3. Ступінь забезпечення власними оборотними коштами ( бажано, щоб 
значення було більще ніж 0.1). 

5. Ступінь швидкості формування додаткових фінансових потоків 
 (К об.са) для покриття  зобов’язань, що зростають. 
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Можливість нейтралізації погрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу підприємства 
діагностується по двом основним показникам: 

а) коефіцієнт рентабельності власного капіталу  дає подання про те, якою  
мірою підприємство здатне формувати додаткові джерела для задоволення зростаючих грошових 

зобов'язань. 
б) коефіцієнт оборотності активів  показує швидкість формування цих потоків, тобто виступає як 

мультиплікатор формування прибутку підприємства.  
Система “криза –драйверів” також застосовується для визначення: 
  кредитоспроможності суб’єкту господарювання; 
 ступеню фінансової стабільності; 
 стадії банкрутства.  
Висновок. Таким чином, узагальнюючи усе вищесказане, зазначимо, що сформована система 

показників, так званих “кризадрайверів” необхідна для своєчасного виявлення загрози банкрутства. Її треба 
досліджувати, визначати та аналізувати систематично, щоб запобігти прояву негативних процесів на 
підприємстві. 
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Стабільність – це стан, до якого прагне будьяка система, адже вона має під собою рівновагу, 

передбачуваність, прогнозованість, а отже й легку керованість. Коли мова йде про такі системи як 
підприємство, галузь, ринок або економіка держави усі перелічені характеристики набувають ще більшої ваги, 
адже від успішного функціонування цих систем залежить доля великої кількості людей. Однак сучасні 
тенденції економічного життя, у всьому світі і в Україні зокрема, позначені мінливістю, постійними 
перетвореннями, змінами стандартів і переваг. У таких обставинах діяльність усіх економічних суб’єктів 
пов’язана з явищами кризи і пошуком методів її подолання або зниження негативного впливу. А здатність 
організацій пристосовуватися до змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища — це гарантія не тільки 
виживання в складних фінансовоекономічних умовах, а й майбутній вектор стабільного розвитку і 
процвітання. У зв’язку з цим, особливу увагу до себе привертає мистецтво використання антикризового 
менеджменту в діяльності сучасних організацій. 

Ціллю даної роботи є обґрунтування доцільності вивчення вітчизняними менеджерами технологій і 
методів антикризового управління і використання їх у своїй діяльності для подолання кризових явищ і 
підвищення ефективності функціонування організацій.  

Сутність антикризового менеджменту розглядали у своїх роботах такі вчені як Афонін А.С., Козеллек Р., 
Коротков З.М., Кривов’язюк І.В., Ситник Л.С., Овсак О.П., Терещенко О.О, Чернявський А.Д. та ін.  

Розглядаючи динаміку розвитку будьякого підприємства, можна помітити різноманітні відхилення, які 
можуть призвести до помилкового, небажаного або кризового розвитку суб’єкту підприємництва, поставити під 
загрозу не тільки його функціонування, а й власне існування взагалі. Німецький історик Р. Козеллек визначив 
кризу наступним чином: «Криза  це ледве вимірний переломний момент, при якому рішенням є або смерть, або 
життя» [1]. З цього можна заключити, що під час кризи існуючі реалії зазнають незворотних змін. 

За статистикою, найбільше кризових явищ і ситуацій спостерігається на макрорівні: щорічно 10–20 % 
малих підприємств потрапляють у кризові ситуації, близько 10 % цих підприємств припиняють діяльність [2]. 
Але за своєчасного виявлення небажаного розвитку можна здійснити адекватну корекцію курсу управління. 
Отже, підприємства, які працюють в таких реаліях потребують кваліфікованих керівників, які змогли б 
адаптувати організацію до нових обставин і найбільш ефективно їх використати. Це мають бути спеціалісти, які 
володіють навичками антикризового менеджменту. Вони повинні заздалегідь прогнозувати настання небезпеки 
кризи, аналізувати її симптоми, фактори, які її визначають, розробляти дієві заходи по зниженню негативних 
наслідків кризи і використанню них для подальшого розвитку.  

Причина, з якої даному питанню приділяється особлива увага також полягає і в тому, що від успішної 
роботи менеджерів у сфері антикризового управління залежить доля не лише даного підприємства, а і 
робітників, які працюють на ньому. 



Секція 6. Антикризовий менеджмент: моделі, механізми, інструменти 
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Велика кількість підходів до антикризового управління обумовлюють існування багатьох методів 
антикризового менеджменту. В загальному вигляді суть боротьби з кризою полягає в усуненні обставин, які її 
викликали і зміні поведінки організації. Управлінський персонал проводить аналіз зовнішнього і внутрішнього 
середовища фірми, виокремлює ті елементи її діяльності, які мають найбільше значення для її функціонування, 
обробляє інформацію по кожному з них і так визначає причини кризового становища. Комплексний аналіз 
глибини кризи має стосуватися підсистеми фінансів, підсистеми маркетингу та збуту, підсистеми постачання, 
підсистеми виробництва, підсистеми персоналу, підсистеми управління. За іншої структуризації підсистем 
підприємства аналіз має охоплювати й інші підсистеми [3]. 

Всі методи антикризового управління доцільно поділити на дві групи – тактичні та стратегічні. До 
тактичних методів слід віднести: санацію, даунсайзинг та банкрутство. До стратегічних: ліквідацію, створення 
нових підприємств, регуляризацію, модернізацію, злиття, диверсифікацію, реструктуризацію та реінжиніринг. 

Застосування тактичних методів спрямовано на швидке покращення фінансових показників 
підприємства, подолання наслідків кризи. Проте, у більшості випадків цих методів недостатньо для усунення 
основної причини кризового стану  неефективної системи управління й потребує використання заходів більш 
тривалої дії.  

Стратегічні методи використовують для того щоб змінити існуючу систему управління підприємством 
через її неефективність і неспроможність забезпечити прибутковість господарської діяльності. Вони 
передбачають структурні зміни. Результати їх застосування підприємство відчуває, як правило, не одразу, проте 
вони змінюють сутність бізнесу, його якісні характеристики, такі, як конкурентоспроможність, інвестиційна 
привабливість, інноваційність тощо [4]. 

Найбільшої популяризації сьогодні набули такі стратегічні методи, як регуляризація та реінжиніринг.  
Регуляризація – це впровадження сучасних підходів до управління підприємством. До таких підходів 

належать: формування системи стратегічного планування та управлінського обліку, створення комплексної 
системи фінансового контролю та планування, автоматизованої системи обліку, повноцінних маркетингових 
служб тощо [5]. За допомогою цього методу підприємства формують системи управління, що спроможні 
вирішувати великий обсяг складних завдань, пов'язаних із роботою в ринкових умовах, виходом на міжнародні 
ринки. Нові системи управління дозволяють спрямовувати ресурси підприємств на подальший стабільний 
розвиток. 

Реінжиніринг полягає у перепроектуванні бізнеспроцесів підприємства [5]. За рахунок скорочення 
зайвих ланок та операцій у бізнеспроцесах, зайвих витрат часу та інших ресурсів, реінжиніринг дозволяє 
досягти різкого, стрибкоподібного підвищення показників ефективності діяльності, таких, як продуктивність 
праці, час обслуговування чи виготовлення продукції, собівартість тощо. 

Наступним кроком антикризового управління є розробка антикризової стратегії організації, при чому 
слід узгоджувати короткострокове і довгострокове планування. В ході антикризового планування повинні бути 
обрані заходи для подолання кризи, визначені терміни з їх проведення або розроблено графік проведення робіт, 
а також оцінено кількість і якість кадрових і інших ресурсів підприємства для реалізації запропонованих дій.  

Проте антикризовий менеджмент доцільно використовувати не лише тоді, коли підприємство опинилося 
в кризовому становищі. Усунення існуючої проблеми – процес набагато складніший ніж упередження її 
виникнення. Завдання ефективного антикризового менеджменту полягає в тому, щоб мати наперед розроблену 
програму дій під час кризи, що допоможе знизити негативні наслідки від неї.  

Однією з головних складових антикризового управління, яка грає важливу роль у подоланні кризи є 
реалізація кадрової політики, адже персонал є тим ресурсом підприємства, значення якого важко переоцінити. 
Концепція антикризового управління персоналом включає розробку антикризовоі  кадровоі  політики, 
принципів антикризового управління персоналом, а також планів управління кризовими ситуаціями. 

Не менш важливим аспектом антикризового менеджменту є вирішення фінансових проблем, які можуть 
проявлятися під час кризи. Цей напрямок виділяється з огляду на те, що фінансові складнощі можуть стати 
причиною банкрутства підприємства. Антикризове управління націлене на те, щоб навіть на грані банкрутства 
ввести в дію такі управлінські и  фінансові механізми, які дозволять вибратися із труднощів з наи меншими 
для підприємства втратами [6]. 

Підсумовуючи вище сказане, треба сказати, що досвід багатьох успішних компаній свідчить про те, що 
криза є нормальним явищем в процесі розвитку будьяких економічних систем. Однак це загрозливе явище, 
тому відповідно до причин, слід своєчасно обирати антикризові методи управління, які краще за інші 
допоможуть його усунути. Впровадження антикризового менеджменту в практику господарювання вітчизняних 
підприємств є необхідним вектором стабілізації їх фінансовоекономічного становища.  
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Последние несколько лет в структуре экономики Украины происходят постоянные изменения, в том 

числе и формирование центров притяжения промышленности, высокоточных и наукоемких технологий, и 
образовательных учреждений (ВУЗов, ПТУ, ДНУ), предлагающих квалифицированные образовательные услуги 
(согласно требованиям и запросам региональных предприятий). [1].   

Поэтому, эффективное использование кадрового потенциала предприятия определяется  созданием 
условий  для реализации профессиональнотрудового потенциала каждого работника. Для этого необходимо 
обосновать будущему специалисту правильный профессиональный выбор в зависимости от его способностей, 
чтобы в будущем он был конкурентоспособен на рынке труда.  

Решение данной проблемы должно обеспечиваться работой эффективной системы профессиональной 
ориентации молодежи как на уровне государства, так и на уровне региона. По ряду аспектов данная проблема 
рассматривается недостаточно. 

 Проблемами профориентации населения в Украине занимались такие отечественные ученые как 
Дробиш Л.В., В. А. Савченко, Т. А. Кожан и др.  

 На сегодняшний день в Украине не существует единой системы профориентации. Это негативно 
сказывается  на правильном выборе будущей профессии выпускниками общеобразовательных учебных 
заведений в соответствии с  личными способностями определенному виду деятельности, а также эффективному 
формировании кадрового потенциала предприятий.  

  По данным научных исследований профессиональная ориентация влияет на увеличение 
производительности труда (в зависимости от отрасли на 1030 процентов), сокращение текучести кадров (на 20
25 процентов), снижение аварийности и травматизма (на 3545 процентов), продолжение периода 
трудоспособности (на 810 процентов), способствует снижению отчисления обучающихся из 
профессиональных учебных заведений в 34 раза .  

 Профессиональная ориентация является фактором предупреждения возникновения несоответствия 
между спросом и предложением специалистов требуемых профессий, а также  формирования предложения на 
рынке труда. Поэтому формирование рынка труда по профессиональным сегментам, а также формирование 
кадрового потенциала предприятий и организаций каждого региона зависит от качества ее проведения. [2]. 

 Государственной службой занятости проводятся мероприятия по вопросам профориентации молодежи.  
Данные мероприятия  не обеспечивают качественного профессионального самоопределения, а  носят 

преимущественно информационную направленность. Авторы считают, что специальности, которые получают 
выпускники ПТУ, профессиональных колледжей и ВУЗов, не всегда успевают за изменениями, происходящими 
на рынке труда, и совершенно не учитывают его емкости. Это означает, что часть выпускников получают 
специальности, которые в данный момент не востребованы на рынке труда. Происходит дисбаланс между 
спросом и предложением необходимых специальностей. Растет дефицит квалифицированных специалистов, 
связанных с работой в инновационных и высокотехнологичных областях. 

 На сегодняшний день можно наблюдать нарушение обратной связи между предприятиями и системой 
образования, а также полное или частичное отсутствия материальной базы профтехучилищ, колледжей, ВУЗов 
(соответствующей современным технологиям производства, которые внедряются на предприятиях). 

 Ранее профессиональная ориентация не рассматривалась как элемент формирования кадрового 
потенциала предприятий, а носила информативный характер. В современных условиях, профессиональная 
ориентация становиться одним из основных факторов формирования рынка труда и эффективного 
использования кадрового потенциала предприятий. С учётом выше сказанного профессиональная ориентация 
должна рассматриваться не только как информативный элемент при выборе будущей специальности у 
выпускников, но и как фактор, выявляющий способности в соответствии с их интересами к  определенному 
виду деятельности.  

 В зависимости от потребностей рынка труда конкретного региона и требований работодателей еще на 
этапе профориентационной работы необходимо формировать будущие предложение труда определенных 
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профессий и специальностей. В связи с этим следует обратить особое внимание не только на 
профессиональную информацию молодежи, но и на такие элементы профессиональной ориентации как 
профессиональная консультация, профессиональный отбор и профессиональная адаптация. [2].  

 Недооценка работодателями вышеперечисленных элементов профессиональной ориентации оказывают 

отрицательное влияние на формирование кадрового потенциала предприятий и низкую его отдачу. 
 Отсутствие единой комплексной  системы профориентации приводит к необоснованному выбору 

будущей специальности. Это влечёт за собой низкую производительность труда, рост текучести кадров на 
предприятиях, к увеличению безработицы и т.д. В то же время  такая ситуация свидетельствует и о большом 
количестве нереализованных талантов, способностей, а следовательно  материальных и моральных потерь как 

в личностном, так и общенациональном измерении [2]. 
 Неопределённость выпускников в выборе будущей специальности, по мнению авторов, связана с 

низким уровнем  информированности о многообразии профессий, о  формах и условиях получения 
специальностей, востребованных на рынке труда, а также возможности реального трудоустройства по 
полученной специальности.  

 Начальным этапом в формировании кадрового потенциала предприятий должно стать проведение 
профориентационной работы. Активизировать свою деятельность в проведении профессиональной ориентации 
выпускников кроме службы занятости необходимо так же работодателям и высшим учебным заведениям. 
Именно они заинтересованы в наборе качественного состава студентов  и формировании кадрового потенциала 
предприятия.  

 Отсутствие единства в процессе профессиональной ориентации начиная с уровня 
общеобразовательных учреждений и кончая уровнем высших учебных заведений, службы занятости, 
работодателей и властных структур регионов значительно ухудшает ситуацию, складывающуюся на рынке 
труда отдельных профессий в регионах Украины, и снижает эффективность процесса формирования кадрового 
состава предприятий и организаций. [2]. 

 Для улучшения качества профессиональной  ориентации молодёжи необходимо пересмотреть или 
активизировать методы и формы работы,  утвердить стандарты по профориентации, улучшить работу 
профессиональной консультации, отбора, адаптации и т.д. 
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