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В умовах постійного розвитку економіки задача підвищення конкурентоспроможності 
підприємства виступає на перший план. Одним із факторів, що найвагоміше впливають на її ріст, є 
продуктивна та результативна трудова діяльність персоналу на підприємстві. Проблему 
стимулювання продуктивної праці досліджували такі науковці, як К. Маркс, А. Сміт, М. Армстронг, 
Т. Стівенс та багато інших, тому постає необхідність у систематизації та узагальненні отриманих 
результатів.  

На даному етапі розвитку економіка України переживає нестабільність та нездатність 
повністю задовольнити потреби населення в робочих місцях. Спостерігається плинність кадрів, що 
негативно впливає на якість роботи персоналу, які розуміють хиткість свого положення і тому не 
мають достатнього стимулу для повної віддачі компанії, на яку працюють.Для забезпечення 
ефективного використання всього професійного та інтелектуального потенціалу робітника необхідно 
знаходити нові або перевірені часом механізми стимулювання його трудової діяльності. 

Саме поняття «стимулювання трудової діяльності» визначається трьома складовими. По–
перше, це поділ благ між об’єктами управління в залежності від тих результатів, що вони досягли; 
по–друге, регулювання поведінки працівників задля одержаннязаздалегідь наміченихрезультатів; по–
третє, забезпечення сприятливих умов, за яких якісна трудова діяльність стає необхідною та 
достатньою для задоволення потреб працівника [1]. 

На результативність трудової діяльності мають вплив фактори як зовнішні, так і внутрішні. 
До перших належать ті чинники, на які підприємство впливати не може, але має враховувати їх при 
організації заходів, спрямованих на стимулювання трудової діяльності:новий асортимент 
продукції,рівень доходів населення в регіоні, рівень кооперації з іншими підприємствами, надійність 
матеріально–технічного постачання,стан трудових ресурсів, культура і соціальні цінності. До других 
– ті, які безпосередньо мають вплив на результативність діяльності підприємства:удосконалення 
структури управління, покращенняструктури кадрів, дієвість застосовуваних систем стимулювання, 
навчання кадрів і підвищення кваліфікації, ефективне застосовування нових технологій, механізацію 
й технічне забезпечення праці, підвищення трудової дисципліни [4]. 

Проаналізувавши наукові роботи та інші джерела, можемо виділити такі форми стимулів, що 
можуть застосовуватися для підвищення продуктивності праці персоналу: примус, матеріальне 
заохочення, моральне заохочення та самоствердження. Прагнення до самоствердження є 
індивідуальною рисою характеру, яка наявна не в усіх працівників, тому не піддається впливу 
зовнішнього середовища й не може бути використана в механізмі управління організацією в повній 
мірі. Якщо самоствердження ще може бути стимулюванням трудової діяльності окремого працівника, 
то така форма стимулів як примус навпаки лише погіршить ставлення персоналу до виконуваної 
роботи, і, як наслідок, – знизиться якість її виконання. А ось матеріальне й моральне заохочення 
широко застосовується при організації управління персоналом і мають найвищі показники 
ефективності [2,5]. 

Моральне заохочення рідко застосовується окремо від матеріального. Причиною цього є те, 
що самі лише грамоти, почесні звання, кар’єрний ріст, дипломи та учені ступені без грошової 
підтримки не здатні мотивувати працівника й втримати його на робочому місці. 
Однак,супроводжуючись матеріальною винагородою, це достатній стимул для досягнення кращих 
показників та активної трудової діяльності. Необхідність виділення окремого працівника за 
підвищення результативності його праці визначається кожним підприємством індивідуально, тому на 
цьому ґрунті не виключена поява непорозумінь в колективі.  

Сутність матеріального заохочення полягає в задоволенні потреб робітників у матеріально–
речовинній формі: додаткові винагороди, підвищення заробітної плати, соціальне стимулювання. Ці 
виплати залежать від багатьох факторів, які кожне підприємство визначає самостійно й в залежності 
від специфіки діяльності. Це можуть бути премії за розвиток виробничо–технічного потенціалу 
підприємства, економію всіх видів сировини, виконання особливо важливих завдань; підвищення 
заробітної плати та встановлення доплат в залежності від особистих якостей, досягнень та внеску в 
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кінцевий результат виробництва; нарахування соціальних виплат і компенсацій, використання таких 
речових стимулів як забезпечення житлом, путівками, медоглядами й знижками на продукцію [1]. 

При запровадженні системи матеріального стимулювання на підприємстві можуть виникати 
певні труднощі. Наприклад, системи, орієнтовані на виплату додаткової винагороди, потребують 
чітко визначених критеріїв і умов нарахування, які, до того ж, обов'язко вомають бути закріплені в 
трудових угодах для уникнення потенційних конфліктів. Системи, пов'язані з підвищенням 
заробітної плати, легші в адмініструванні, проте послаблюється зв’язок між результатами трудової 
діяльності та її оплатою. Тому такі науковці як Є. Звягільський та А. Калина пропонують 
доповнювати цю системою верхньою та нижньою межами оплати труда. Нижня межа має бути не 
нижча, ніж вартість робочої сили разом з видатками на освіту та виховання дітей, а верхня має 
встановлюватися з урахуванням росту результативності праці по відношенню до заробітної плати [1]. 

Соціальне стимулювання відрізняється від попередніх систем стимулювання трудової 
діяльності тим, що не передбачають зростання матеріальних виплат і не так сильно залежить від 
особливих досягнень і результативності працівника. Його метою є надання персоналу комфортних та 
приємних умов праці. До так названого «соціального пакету» відносять медичне, туристичне, 
пенсійне страхування, страхування життя, майна,надання безвідсоткових кредитів та позик 
співробітникам, пільгових путівок, оплата додаткової відпустки, медичних послуг, проїзду у 
громадському транспорті, використання службового автомобілю або компенсація вартості бензину, 
оплата навчання, безоплатне або дотаційне харчування, можливість придбання продукції зі знижкою 
тощо. Очевидно, що можливість отримання таких переваг може стати ключовим фактором при 
обранні працівником місця роботи. 

Деякі підприємства регулярно й систематично проводять оцінку співробітників. Вони мають 
на меті проаналізувати трудову діяльність персоналу, визначити недоліки в їх роботі й на основі 
отриманих результатів побудувати нову більш ефективну модель стимулювання праці з урахуванням 
потреб професійного розвитку. Така оцінка дає можливість раціонально розподіляти винагороди, 
просування і звільнення, а також підвищує вмотивованість персоналу [3,6–8]. 

На основі всього вищесказаного можемо зробити висновки щодо стимулювання трудової 
діяльності персоналу на підприємстві. Стимулювання праці – один із найвагоміших факторів, що 
визначають підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності підприємства й без 
продуманої політики мотивації співробітників їх результативність, а потім й продуктивність 
підприємства значно знизиться. Основними формами стимулів є примус, самоствердження, 
матеріальне та моральне заохочення. Перші дві не являються дієвими й тому майже не 
використовуються, тоді як заохочення – широко застосовуваний ефективний метод, спрямований на 
покращення результатів трудової діяльності. Прагнучи досягти високої результативності й 
вмотивованості праці робітників, адміністрація підприємства може звернутися до соціального 
стимулювання та регулярної перевірки робочого штабу. 
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Всім відомо, що будь–яка безпосередньо суспільна чи колективна праця, яка здійснюється у 
порівняно великому масштабі потребує в більшій або меншій мірі управління, котре встановлює 
узгодженість між індивідуальними роботами та виконує загальні функції, що виникають із руху 
всього виробничого механізму на відміну від руху його самостійних органів. Тобто, можна сказати, 
що сумісна діяльність людей вимагає керівника, який буде здійснювати управлінську діяльність, а 
також вирішувати управлінські завдання та проблеми. Оскільки саме він стимулює роботу персоналу 
і відповідає за її результати. Саме керівник, тобто член організації, задає певну атмосферу в 
колективі, яка може бути у вигляді доброзичливості, стабільності, ділової активності чи навпаки 
нервозності та напруженості. Для того, щоб створити сприятливе внутрішнє середовище в колективі 
він повинен вміти працювати з людьми, що вимагає певні знання в галузях педагогіки та психології 
[1]. 

У дослідженнях, які німецький вчений К. Левін провів зі своїми колегами, він виділив три 
основних стилі управління: авторитарний, демократичний та ліберальний. Саме стиль управління 
являє собою засіб, завдяки якому керівник може управляти своїми підлеглими, і досягти задоволення 
від роботи. А вибір найкращого стилю залежить від багатьох ситуаційних чинників, таких як особисті 
якості керівника і підлеглих та самого колективу, загальні характеристики ситуації, тобто час, мета, 
інформація, складність завдання тощо [2]. Цю класифікацію запропонував К. Левін у 30–х роках. Такі 
дослідники К. Херсі та К. Бландед нашого часу запропонували ще й ситуативний стиль, що враховує 
рівень професійної культури та психологічного розвитку колективу в цілому [3]. 

Для визначення найбільш оптимального стилю управління потрібно розглянути кожен стиль 
окремо. 

Головна риса авторитарного стилю  абсолютна влада керівника, яка проявляється у 
самостійному вирішенні всіх питань щодо управління діяльністю організації. Загальні риси лідера 
такої організації: непривітливий тон, рішучість у вирішенні ділових питаннях, жорстокість стосовно 
підлеглих, власність, контроль за діями підлеглих та ініціативу може проявляти лише керівник. 

Теорія Х Дугласа МакГрегора пов’язана з авторитарним стилем управління, оскільки в ній 
зазначається, що керівник повинен запевняти, віддячувати, карати та контролювати діяльність 
підлеглих, для того вона була направлена. Завдяки цим рисам керівництво досягає своєї цілі через 
інших людей [3]. Також у цієї теорії розповідається, що людина без примусу та контролю не буде 
виконувати свої обов’язки у повній мірі. 

Форми авторитарного стилю: 
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 патріархальна  характеризується таким виконанням розпоряджень керівництва, що 
підлеглі не в змозі самостійно приймати рішення щодо управління, а тому керівництво повинно 
піклуватися про них. Ця форма являє собою модель відносин в організації як у великій родині; 

 бюрократична  загальна риса якого характеризується значущістю чиновництва. А також, 
поглядом на людину як носія узагальнених функцій; 

 харизматична  головна риса якого проявляється у важливості та неповторності лідера. 
Отже, авторитарний стиль породжує несприятливу психологічну атмосферу в колективі, яка 

викликає напруженість у відносинах між керівництвом та підлеглими. Проте цей стиль 
виправдовується у критичних ситуаціях. А також лідер має і привабливі риси, серед яких виділяють: 
рішучість, енергійність та швидкість прийняття рішень у кризових ситуаціях. 

Демократичний стиль характеризується високою співпрацею колективу та органів управління. 
Функції контролю розподіляються від верхніх рівнів влади до нижчих. Завдяки цьому стилю 
робітники можуть вільно проявляти ініціативу. Керівництво бере за основу думки підлеглих у 
вирішенні тих або інших питань. Рішення приймається на основі консультацій зверху або думки 
громади, а також вимагає багато часу на прийняття рішень. Лідер в організаціях, яким притаманний 
демократичний стиль, знаходиться у середині групи, він спирається на думку колективу і бачить 
кінцевий результат. Керівник розподіляє повноваження серед підлеглих, а також він не нав’язує свою 
волю. 

Існують два різновиди демократичного стилю: консультативний та партисипативний. 
 консультативний  лідер консультується з підлеглими, з метою використати їх кращих 

порад, а підлеглі, у свою чергу, надають допомогу своєму керівництву та морально підтримують у 
кризових ситуаціях. 

 партисипативний  полягає в тому, що керівник залучає підлеглих до створення цілей та 
контролю за їх виконання, а також керівництво повністю довіряє своїм підлеглим. 

Згідно з теорією Y Дугласа МакГрегора, в якій сказано, що праця – процес природний, 
самоврядування і прилучення до завдань і цілей організації дозволяють творчо вирішувати проблеми, 
які з’являються, спільно з керівництвом [3]. Тобто, можна сказати, що працівники повинні володіти 
такими рисами, як самодисципліна і самоконтроль, а цілі організації реалізується за допомогою 
заохочення у вигляді грошової винагороди, а також у можливості реалізувати свою ініціативність. 

Такий стиль управління можна використовувати, коли підлеглі розуміють свою 
відповідальність за їх роботу, в якій вони добре розбираються, а також можуть виконувати її творчо. 

Головна риса ліберального стилю – незначна участь лідера в правлінні підлеглими, керівник 
не займає головної позиції в колективі. Працівники вільні у прийнятті рішень щодо основних 
виробничих питань, а лідер, у свою чергу, не мотивує та не пригнічує інтереси працівників до справ 
організації. 

Найчастіше маса не знає, що їй робити з ліберальними свободами, і навіть відчуває себе при 
цьому покинутою. Це проявляється в тому, що ініціативні та творчоорієнтовані підлеглі починають 
використовувати своє робоче місце не на благо організації, а для справ, які не пов’язані з нею. Але 
при цьому, ефективність ліберального стилю полягає у тому, що підлеглі повинні мати власне 
прагнення щодо реалізацій цілей організації. 

Отже, такий стиль може бути реалізований, якщо колектив складається з 
висококваліфікованих фахівців, які ретельно виконують свою індивідуальну та творчу роботу. 

Підсумовуючи все вище сказане, складно зробити висновок щодо того, який саме стиль 
управління організацією є безпосередньо кращим. Напевно, найкращим рішенням щодо обрання 
стилю управління є комбінація усіх стилів. При прийнятті рішення, який стиль управління вибрати, 
потрібно відштовхуватися від ситуації, яка існує на ринку, в якому діє організація, а також від галузі, 
в якій спеціалізується дана організація. А керівник повинен вміти адаптуватися до ситуації, яка 
виникає в організації. 
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РИНОК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

 
ст. викладач О.О. Олейникова  

К. Мунтян 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 
зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Електронні гроші – 
означення грошей чи фінансових зобов'язань, обмін та взаєморозрахунки з яких проводяться за 
допомогою інформаційних технологій.  

Пристроєм, на якому вони зберігаються, може бути: мікропроцесорна картка, комп’ютер 
користувача, сервер системи розрахунків електронними грошима, мобільні телефони тощо.  

Емітент зобов’язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не 
перевищувала суми отриманих ним від користувачів та агентів готівкових або безготівкових коштів 
та суми отриманих агентом з поповнення готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту. 

Основною відмінністю розрахунків електронними грошима від безготівкових за допомогою 
банківських карток є неперсоніфікованість і конфіденційність. Так, банківська картка завжди 
випускається у зв’язку із банківським рахунком, відкритим на конкретну особу, про яку банку відомі 
особові дані. При розрахунках банківською платіжною карткою відбувається списання коштів саме з 
рахунку клієнта, тому відомо, який клієнт, за що і де розраховувався. При розрахунках електронними 
грошима списання коштів здійснюється із електронного гаманця, який має номер і не містить 
інформації про його власника – ідентифікується гаманець, а не його власник. 

Розрізняють електронні фіатні гроші і електронні нефіатні гроші. Електронні фіатні гроші 
обов'язково виражені в одній з державних валют і є різновидом грошових одиниць платіжної системи 
однієї з держав. Держава законами зобов'язує всіх громадян приймати до оплати фіатні гроші. 
Відповідно, емісія, обіг та погашення електронних фіатних грошей відбувається за правилами 
національних законодавств, центробанків або інших державних регуляторів. Електронні нефіатні 
гроші є електронними одиницями вартості недержавних платіжних систем. Відповідно, емісія, обіг та 
погашення (обмін на фіатні гроші) електронних нефіатних грошей відбуваються за правилами 
недержавних платіжних систем. 

Визначають наступні основні переваги електронних грошей: 
 чудова подільність і поєднуваність – при проведенні платежу не виникає необхідність в 

решті; 
 висока портативність – величина суми не пов'язана з габаритними або ваговими 

розмірами грошей, як у випадку з готівкою; 
 дуже низька вартість емісії електронних грошей – не треба карбувати монети і друкувати 

банкноти, використовувати метали, папір, фарби і т. п.; 
 момент платежу фіксується електронними системами, що дозволяє знизити вплив 

людського фактора; 
 при здійсненні платежу неможливо укрити кошти від оподаткування; 
 ідеальна збереженість – електронні гроші не втрачають своїх якостей з плином часу; 
 ідеальна якісна однорідність – окремі екземпляри електронних грошей не мають 

унікальних властивостей; 
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 безпека – захищеність від розкрадання, підробки, зміни номіналу і т. п., яка 
забезпечується криптографічними і електронними засобами; 

 сприяння розвитку електронної комерції; 
 сприяння розвитку нових секторів економіки. 
До основних недоліків електронних грошей можна віднести: 
 незважаючи на високий рівень портативності, електронні гроші потребують спеціальних 

інструментів зберігання та обігу; 
 при фізичному знищенні носія електронних грошей, відновити грошову вартість 

власнику даних грошових коштів неможливо; 
 неможливість прямої передачі частини грошей від одного платника іншому; 
 засоби криптографічного захисту, якими захищаються системи електронних грошей, ще 

не мають тривалої історії успішної експлуатації; 
 зацікавлені особи мають певну можливість намагатися відслідковувати персональні дані 

платників і обіг електронних грошей поза банківською системою; 
 безпека (захищеність від розкрадання, підробки, зміни номіналу і т. п.) не підтверджена 

довгостроковим досвідом використання; 
 теоретично існує можливість розкрадання електронних грошей за допомогою 

інноваційних методів, та недостатньої зрілості технологій захисту. 
На сучасному етапі розвитку ринку електронних грошей в Україні випуск цих розрахункових 

і платіжних засобів може здійснювати виключно банк, який відповідно бере на себе зобов'язання з їх 
погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти. 

Нормативно–правову базу операцій з використанням електронних грошей в Україні 
складають наступні законодавчі документи: 

Постанова Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно–правових 
актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима» № 378 
від 19.06.2014 р. 

Постанова Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно–правових 
актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» № 
481 від 04.11.2010 р. 

Постанова Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням 
спеціальних платіжних засобів» від 30.04.2010 р. 

Зараз на вітчизняному ринку електронних розрахунків та електронних грошей 
використовуються так звани «гривневи», та «негривневи»  системи платежів. До «гривневих» 
належать: WebMoney(WMU), LiqPay,  НСМЕП,  Global Money, MoneXy, MAXI, W1. «Негривневий» 
сегмент складають: Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney Transfer (окрім WMU), PayPal. 

Згідно з офіційними даними Національного Банку України, обсяг платежів, здійснених 
електронними грошима, за результатами першого півріччя 2016 року склав 1,8 млрд. грн. Зростання в 
річному вираженні склало 0,6 млрд. грн. Також істотно зросла загальна кількість випущених 
електронних грошей: у першому півріччі 2015 року їхня маса становила 21,6 млн. гривень, а до кінця 
першого півріччя 2016 року – вже 39 млн. грн. Отже у «Фідобанку» на початок 2016 року перебувало 
в обороті електронних грошей на суму 12,4 млн. грн., у «Альфа–Банку» було випущено 9,3 млн. грн., 
у «Ощадбанку» – 8,5 млн. грн. 

Кількість електронних гаманців за відповідний період  теж збільшилася з 36 млн. грн. до 43,6 
млн. грн.  

В основному вітчизняні банки виступають емітентами електронних грошей систем «Master 
Card» і «Visa», деякі банкі емітують платіжні засоби національної системи «Простір». Так, через 
систему «Master Card» було випущено електронних грошей на суму 322 тис. грн. «Приватбанком», 
банком «Михайлівський», «Першим інвестиційним банком» і «Альфа–Банком». Через національну 
систему «Простір» – 160 тис. грн. «Полікомбанком», «Експрес–банком» і банком «Михайлівський». 
Через систему «Visa» за цей період емітував гроші тільки банк «Південний» на суму 15 тис. грн. 

Незважаючи на зростання обсягів ринку електронних грошей в Україні, в суспільстві й досі 
існує недовіра до ціх засобів розрахунку, яка пов’язана з незвичністю електроних технологій та 
недостатнім рівнем інформатизації населення. Крім того, додатковими факторами, що знижують 
потенціал та перспективи розвитку ринку електронних грошей, виступають: 

 недосконалість правової регламентації відповідних відносин; 
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 низький рівень правосвідомості та правової культури суб’єктів електронної комерції. 
Стосовно прогнозів стану вітчизняного ринку електронних розрахунків та електронних 

грошей, аналітики не передбачають особливих змін у цій сфері  найближчим часом. Однак, 
прискорити і активізувати розвиток ринку, на думку деяких експертів, повинні банки–партнери 
мобільних операторів, оскільки електронні гроші є ефективним інструментом надання ними 
фінансових послуг. 
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ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ 
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 
ст. викладач О.О. Олейникова 

Одеський національний політехнічний університет 
 
Комунікаційний менеджмент – це така система управління, яка за допомогою інтегрованої 

комунікації з цільовими аудиторіями сприяє досягненню максимальної ефективності за всіма 
напрямками розвитку організації в умовах мінливого зовнішнього середовища. У зв'язку з цим під 
управлінням комунікаціями слід розуміти цілеспрямований процес перетворення інформації і знань у 
вартість, тобто уміння створювати вартість за допомогою  нематеріальних активів організації. 
Необхідність управлінської діяльності у сфері комунікацій обумовлена подальшим розвитком в 
Україні ринку інформаційних технологій, безпосередньо пов'язаних з управлінням комунікацією, а 
саме: 

 технологій управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM); 
 управління ланцюжками постачальників (SRM); 
 інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень; 
 ситуаційного управління; 
 сучасних корпоративних технологій ефективного управління організацією. 
Об'єктом комунікаційного менеджменту у теоретичному аспекті є процес комунікації (обміну 

інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю), який спрямован на формування і використання 
усіх видів капіталу компанії. Об'єктами комунікаційного менеджменту у практичному аспекті 
діяльності є клієнти і споживачі, персонал організації, інвестори та акціонери, органи влади і 
структури місцевого самоврядування.         Суб'єктами комунікаційного менеджменту виступають 
посадові особи, що приймають стратегічні рішення щодо розвитку організації.  

Тобто комунікаційний менеджмент – це теорія і практика управління соціальними 
комунікаціями як всередині організації, так і між організацією та зовнішнім середовищем з метою: 

 формування сприятливих для організації комунікаційних процесів; 
 формування та підтримки іміджу організації;  
 ефективної реалізації власної стратегіі,  
 формування сприятливої суспільної думки; 
 підвищення конкурентоспроможності організації. 
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Комунікаційний менеджмент, як управлінська діяльність включає в себе: 
 планування і управління комунікативними процесами, в тому числі, виявлення цільових 

аудиторій; 
 розробку комунікаційних стратегій; 
 контроль та оцінку ефективності комунікацій; 
 організацію інформаційного трансферту та діалогу; 
 формування корпоративної філософії; 
 затвердження коректних комунікацій в конфліктних ситуаціях; 
 роз'яснення позицій і стратегії діяльності організації; 
 затвердження корпоративної ідентичності. 
Як специфічний вид економічної діяльності комунікаційний менеджмент є важливим 

фактором забезпечення конкурентних переваг організації та підвищення ефективності економічного 
управління за рахунок: 

 сприяння досягненню високих показників фінансово – економічної діяльності організації; 
 оптимізації виробничих і логістичних процесів; 
 впливу на формування пріоритетів основних агентів ринку; 
 оперативного стимулювання процесу споживання; 
 зниження ризиків в управлінні організацією. 
Сутність комунікаційного менеджменту найбільш повно відображається у ряді спеціфічних 

функцій, основними з яких є: 
 функція інтегрування – виступає як засіб об'єднання ділових партнерів, фахівців, 

споживачів, клієнтів та ін. для комунікативного процессу та генерування ідей. Реалізація цієї функції 
обумовлена використанням нових управлінських, маркетингових та інформаційних технологій, 
інноваційною активністю і наявністю творчого потенціалу. 

 інформаційна функція ставить за мету розширити інформаційний фонд партнерів та 
споживачів, передати необхідну для професійної діяльності інформацію, прокоментувати певні 
ринкові інновації для досягнення встановленої практичної мети. 

 контактна функція – метою якої є формування у ділових партнерів та клієнтів ціннісних 
орієнтацій та установок, переконання їх у правомірності тих чи інших стратегій взаємодії. Реалізація 
цієї функції вимагає досконале вивчення цільової аудиторії. 

 функція самопрезентації – дозволяє організації продемонструвати свій інтелектуальний 
потенціал; створити бажаний (цільовий) імідж та певну репутацію. 

 ритуальна функція – формує у партнерів та клієнтів емоційний настрій, передає почуття, 
переживання, спонукає до необхідної дії.  

 освітня функція – досліджує комунікативні навички цільових аудиторій, реалізує на 
практиці нові ідеї, поширює досягнення в галузі сучасної комунікації. 

Особливості функціонування страхового бізнесу в Україні, посилення конкурентної боротьби 
між страховиками, та необхідність формування стійкого попиту на страхові послуги потребує 
ефективного управління комунікаціями, як найбільш важливим маркетинговим інструментом 
страховика. Відсутність, або недостатність  публічної інформації про страховика може тлумачитися 
споживачами та партнерами як знак закритості, неблагополуччя, нечесності і нестабільності компанії. 

Організаційну модель управління громадськими зв’язками та комунікаціями страхової 
компанії можна представити наступним чином: ( рис 1.) 

Механізм комунікаційного менеджменту страхової організації повинен складатися з 
наступних інструментів: 

 зв'язки з громадськістю (public relations); 
 зв'язки з акціонерами, інвесторами і партнерами (investor relations); 
 брендінг; 
 формування іміджу компаніїї та управління репутацією; 
 зв'язки з засобами масової інформації (media relations).  
Основним етапом ефективного управління комунікаціями страхової компанії, який повинен 

забезпечити синергітичний ефект від використання даних інструментів є створення департаменту 
управління громадськими зв’язками та комунікаціями. 
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Рис. 1. Організаційна модель управління громадськими зв’язками та комунікаціями. 

 
Метою діяльності цього підрозділу є розробка та практична реалізація комунікаційної 

стратегії страхової компанії за допомогою: 
 відбору і акумулювання інформації; 
 класифікації, трансформації та забезпечення доступності інформації; 
 розповсюдження і обміну інформацією, у тому числі за допомогою соціальних мереж; 
 пошуку ефективних способів, інструментів і механізмів інтегрованої комунікації; 
 втілення фірмової комунікації в страхових продуктах. 
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Формування напрямків інвестиційної діяльності з урахуванням перспективи являє собою 
процес розробки інвестиційної стратегії.  

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності та набір 
найбільш ефективних шляхів їх досягнення. При цьому процес стратегічного управління 
інвестиційною діяльністю корпоративної структури, і, у першу чергу розробки її інвестиційної 
стратегії, одержує свою подальшу конкретизацію в здійсненні тактичного управління цією діяльністю 
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шляхом формування інвестиційного портфеля. Окремі аспекти процесу формування інвестиційного 
портфеля досліджені в роботах як вітчизняних, так і закордонних авторів. 

В Україні до 1994 року інвестиційний менеджмент і портфельний менеджмент не мали практики 
через відсутність фондового ринку і, дійсно, не було розвитку теоретичних досліджень. Питаннями 
інвестиційного й портфельного менеджменту займаються А.Ф. Гойко, А. М. Поддєрьогін, А.В. 
Козаченко та ін. Вже на початку 90–х pp. багато провідних економістів, у тому числі й Нобелівські 
лауреати В. Леонтьев, К. Ерроу, Л. Клейн та ін., попереджали про необхідність обліку такої специфіки 
постсоціалістичних країн, у тому числі – України, як гіпертрофована структура надто монополізованого 
виробництва, менталітет населення, три покоління якого прожили без приватної власності, та ін.  

Виходячи з того, що темпи змін, що відбуваються в українській економіці, вимагають 
постійного коректування інвестиційної діяльності як програми дій корпоративних структур, зростання ролі 
інвестиційної стратегії як важливого й самостійного елемента загальної стратегії вимагає постійного 
вивчення. 

До того ж більша ціна помилок при прийнятті розв'язків по керуванню корпоративними системами 
висуває проблеми, для розв'язку яких необхідна розробка методичних основ оцінки ефективності 
прийнятої інвестиційної стратегії. 

Аналіз інвестиційної діяльності корпоративних систем показує, що більшість інвесторів обирають 
більш ніж один об'єкт інвестування, тобто формують певну їхню сукупність. Цілеспрямований добір 
таких об'ємів являє собою процес формування інвестиційного портфеля. Ціль формування інвестиційного 
портфеля визначається як     забезпечення реалізації інвестиційної стратегії шляхом відбору найбільш 
ефективних і надійних інвестиційних проектів і фінансових інструментів. З урахуванням основної мети 
розробляється система приватних цілей, що забезпечують реалізацію інвестиційної стратегії. Так, 
приватними цілями, наприклад, можуть бути наступні: забезпечення мінімуму ризиків, забезпечення 
заданого рівня ліквідності і т.п. 

Вихідною передумовою формування інвестиційної стратегії є базова стратегія економічного 
розвитку корпоративної структури. Стосовно неї інвестиційна стратегія носить підлеглий характер і 
повинна узгоджуватися з нею по цілям і етапам реалізації. Інвестиційна стратегія при цьому 
розглядається як один з головних факторів забезпечення ефективного розвитку  корпоративної 
структури відповідно до вибраної її загальною економічною стратегією. 

На рис. 1 представлений алгоритм (послідовність) формування інвестиційної стратегії 
корпоративної структури. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Алгоритм розробки інвестиційної стратегії  
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Початковим етапом розробки інвестиційної стратегії є визначення загального періоду її 
формування. Цей період залежить від ряду умов. Головною умовою визначення періоду формування 
інвестиційної стратегії є передбачуваність розвитку економіки в цілому й інвестиційного ринку 
зокрема. 

В умовах нинішнього нестабільного (а в окремих напрямках – непередбаченого) розвитку 
економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому не може виходити за рамки 
3 – 5 років (для порівняння слід зазначити, що інвестиційна стратегія найбільших компаній країн з 
розвиненою ринковою економікою розробляється на період 10 – 15 років). Зміна макроекономічного 
вектору розвитку країни в 2014 році знов потребує від вчених–економістів та фінансистів революційних 
пошуків та розробок в сфері інвестиційного менеджменту. Треба якнайшвидше створити найсприятливіші 
умови для поліпшення інвестиційного клімату в українській економіці з метою залучення максимального 
обсягу як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. 

Важливою умовою визначення періоду формування інвестиційної стратегії є тривалість періоду, 
прийнятого для формування загальної стратегії корпоративних систем. Так як інвестиційна стратегія 
носить стосовно неї підлеглий характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш короткий 
період формування інвестиційної стратегії допустимо, тому що заключні етапи економічної стратегії 
можуть не вимагати змін інвестиційної діяльності). Однією з умов визначення періоду формування 
інвестиційної стратегії на рівні корпоративних систем є їхня галузева приналежність. 

Результати  обстеження окремих  компаній, наприклад, США, показують, що: найбільший період 
(понад 10 років) характерний для розробки інвестиційної стратегії так званимиінституціональними 
інвесторами (інвестиційними фондами, інвестиційними компаніями і т.п.); менший період (5–10 років) 
характерний для компаній і фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері проведення засобів 
виробництва та у добувних галузях промисловості; ще більш короткий період (3 – 5 років) 
характерний для компаній і фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва споживчих 
товарів, роздрібної торгівлі й послуг населенню. 

Очевидно, і в наших умовах таку галузеву диференціацію середнього періоду формування 
інвестиційної стратегії слід вважати доцільною.  

І, нарешті, однією з умов визначення періоду формування інвестиційної стратегії є розмір 
корпоративної структури. Інвестиційна діяльність великих структур звичайно прогнозується на більш 
тривалий період. 

При формуванні стратегічних цілей інвестиційної діяльності необхідно виходити 
насамперед із системи цілей загальної стратегії економічного розвитку. Цi мети можуть бути 
сформовані у вигляді забезпечення приросту капіталу, росту рівня прибутковості інвестицій і суми доходу 
від інвестиційної діяльності, зміни пропорцій у формах реального й фінансового інвестування й т.п. При 
цьому формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинне узгоджуватися зі стадіями 
життєвого циклу й цілями господарської діяльності корпоративної структури. 

Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності 
здійснюється по двом напрямкам. Один з них охоплює розробку стратегічних напрямків інвестиційної 
діяльності, інший – розробку стратегії формування інвестиційних ресурсів. 

Конкретизація інвестиційної стратегії по періодах її реалізації передбачає встановлення 
послідовності й строків досягнення окремих цілей і стратегічних завдань. У процесі цієї конкретизації 
забезпечується зовнішня та внутрішня синхронізація в часі. Зовнішня синхронізація передбачає 
узгодження в часі реалізації інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку 
корпоративної структури, а також із прогнозованими змінами кон'юнктури інвестиційного ринку. 
Внутрішня синхронізація передбачає узгодження в часі реалізації окремих напрямків інвестування між 
собою, а також з формуванням необхідних для цього інвестиційних ресурсів. 

На останньому етапі проводиться оцінка розробленої інвестиційної стратегії, сутністю якої є 
перевірка її на відповідність принципам формування інвестиційної стратегії.  

Основними принципами, що забезпечують реалізацію етапу оцінки розробленої інвестиційної 
стратегії є: 

 результативність інвестиційної стратегії; 
 погодженість з загальною стратегією економічного розвитку; 
 погодженість з зовнішнім економічним середовищем; 
 можливість кількісного оцінювання планових та отриманих фінансових результатів; 
 внутрішня збалансованість та пропорційність; 
 оптимальність рівня розвитку реалізації  стратегії; 
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 ефективність обраної стратегії; 
 оптимальна збалансованість з урахуванням ресурсного потенціалу. 
Виконання операцій у такій послідовності й відповідно до принципів забезпечує розробку 

ефективних управлінських розв'язків, спрямованих на реалізацію обраної інвестиційної стратегії. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ НА МІКРО– ТА МЕЗОРІВНЯХ 
 

д.е.н., с.н.с. О.В. Нікішина  
аспірант О.П. Зарудна 

 Інститут проблем ринку та економіко–екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) 
 

Актуальність проблеми. Додана вартість (далі – ДВ) має важливе значення в формуванні 
результатів економічної діяльності як окремого підприємства або ринку, так і економіки в цілому. ДВ 
є критерієм, що оптимально враховує економічні інтереси основних учасників процесу відтворення 
(підприємств, споживачів та держави), виконуючи соціально–економічні функції в системах різних 
рівнів. Сьогодні показник ДВ отримав широке використання лише на макрорівні в ході аналізу ВВП. 
Недооцінювання економічної природи доданої вартості стримує розвиток інструментарію 
використання даного показника для забезпечення стійкого розвитку мікро– та мезосистем, що 
актуалізує дослідження цього напряму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико–методичні засади управління ДВ в 
економічних системах різних рівнів знайшли відображення в працях Братенкової Т.М., Булиги Р., 
Гірної О.Б., Іваненко В. О., Коваленка О. В., Хорунжого М. Й. та інших учених. Проте розробка 
комплексного методичного підходу до аналізу доданої вартості на рівні підприємств та інтегрованих 
товарних ринків не наявна в роботах даних авторів, визначаючи необхідність нових розробок у 
даному науковому напрямку. 

Мета дослідження – обґрунтування компонентів систем управління ДВ на мікро– та 
мезорівнях, а також оцінка головних показників ефективності формування та використання ДВ в 
секторах українського інтегрованого ринку хліба та хлібобулочних виробів, розрахованих на базі 
авторського методичного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Система управління ДВ на мікро– та мезорівні, що є 
результатом проведених досліджень [1], поєднує концептуальний та методичний базиси, складові 
яких наведено на рис. 1. Концептуальний базис формує теорія ресурсовідтворення та колообігу 
секторної ДВ в ринковій мезосистемі, який включає два етапи: процес формування та процес 
використання новоствореної вартості. Методичний базис включає методичні положення оцінки 
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відтворювальної ефективності систем різних рівнів, їх діагностику як основу для прийняття 
управлінських рішень щодо методів регулювання й управління, узгоджених із пріоритетами 
державної політики й стратегічними напрямами розвитку ринку та його суб’єктів. Оціночна складова 
методичних положень передбачає розрахунок множини трьох рівнів показників за етапами колообігу 
ДВ в мікро– та макросистемах, які детально описані в роботах автора [1, 2]. 

К о н ц е п т у а л ь н и й   б а з и с: 
теорія відтворення ресурсів у секторах інтегрованого товарного ринку, колообіг доданої вартості в 

мікро– і мезосистемах 
Мета: багаторівнева оцінка ефективності формування та використання доданої вартості за етапами 
її колообігу як методичний базис прийняття виважених управлінських рішень для забезпечення 
збалансованого розвитку інтегрованого товарного ринку, підвищення конкурентоспроможності 
його суб’єктів, нівелювання структурних деформацій ДВ 
Завдання:  
1. Систематизація інформаційних потоків у розрізі головних напрямів оцінки 
2. Аналіз ефективності формування ДВ у мікро– та мезосистемах з акцентом на динаміку змін її 
структури  
3. Оцінка ефективності ресурсовикористання в системах на базі відтворювального підходу 
4. Аналіз ефективності використання ДВ з акцентом на фіскальне й відтворювальне використання 
5. Визначення за результатами оцінки негативних тенденцій у розвитку секторів ринку та його 
суб’єктів, «вузьких місць» у відтворювальному ланцюгу ДВ, напрямів і обсягів деформацій 
процесів відтворення, джерел їх виникнення 
6. Прогнозування розвитку процесів і показників ефективності на підприємствах та у секторах 
інтегрованого ринку 
7. Узагальнення та якісна оцінка результатів аналізу як база для прийняття управлінських рішень. 
Принципи: (1) узгодження економічних інтересів суб’єктів ринку та держави; (2) адекватність і 
гнучкість; (3) об’єктивність і точність; (4) ефективність; (5) цілеспрямованість; (6) науковість. 

М е т о д и ч н и й    б а з и с: 
Методичні положення оцінки відтворювальної ефективності систем. Головні етапи оцінки: 

1. Ідентифікація релевантного ринку: товарні, територіальні та часові межі ринку, ємність, 
структура та головні суб’єкти ринку. Визначення частки підприємства на ринку. 
2. Оцінка ефективності мікро– та мезосистем за допомогою множини різноаспектних 
показників: 
2.1. Оцінка ефективності формування ДВ в системах: аналіз динаміки ДВ та її частки у випуску 
продукції; оцінка ресурсної структури ДВ; оцінка міжсекторного перерозподілу ДВ; аналіз рівня 
використання ресурсного потенціалу. 
2.2. Оцінка ефективності ресурсовикористання в системах: ефективність використання 
матеріальних і трудових ресурсів; аналіз виробничої залежності, автономії праці. 
2.3. Оцінка ефективності використання доданої вартості в системах: аналіз обсягів та динаміки 
фіскального використання ДВ; оцінка відтворювального використання за допомогою коефіцієнта 
реінвестування ДВ. 
3. Діагностика релевантного ринку або його суб’єктів, якісний аналіз причинно–наслідкових 
зв’язків, що визначають плинність процесів відтворення у системах різних рівнів; прогнозні 
сценарії розвитку ринку або підприємств. 
Пріоритети національної політики в ринковому вимірі, стратегічні орієнтири відтворювального 

розвитку 
 інтегрованих товарних ринків та їх суб’єктів в умовах відкритої економіки 

Методи державного регулювання інтегрованих товарних ринків: (1) нормативно–правові; (2) 
фінансово–економічні; (3) адміністративні; (4) організаційні. 
Методи управління ДВ суб’єктів ринку: зміна структури продукції, зниження її матеріаломісткості, 
підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів реінвестованої доданої вартості, 
капіталізованого прибутку тощо. 

Рис. 1. Головні компоненти систем управління ДВ на мікро– та мезорівнях [авторська 
розробка] 

Використовуючи розроблені методичні положення оцінки відтворювальної ефективності 
систем (див. рис. 1), авторами розраховано систему показників для оцінки ефективності формування 
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та використання ДВ в секторах інтегрованого хлібного ринку, які представлено в таблиці 1. 
Проведемо їх контурний аналіз. 

 
Таблиця 1 – Міжсекторний баланс головних показників ефективності формування та використання 
доданої вартості в інтегрованому ринку хліба та хлібобулочних виробів у 2015 році* 

Показники 
Сектор 1: 

Вирощуванн
я пшениці 

Сектор 2: 
Виробництв
о борошна 

Сектор 3: 
Виробництв

о хліба 

Сектор 4: 
Торгівля 
хлібом  

1. Частка доданої вартості у випуску 
продукції, % 43,94 12,73 18,00 6,50 

2. Відтворювальна рентабельність 
продукції, % 59,94 13,27 18,74 7,09 

3. Рентабельність продукції (діяльності), 
% 36,40 4,3 4,10 5,30 

4. Трудомісткість доданої вартості, % 11,31 42,86 55,08 37,02 
5. Капіталомісткість доданої вартості, % 8,44 24,75 23,04 1,45 
6. Рентабельність доданої вартості, % 60,73 32,40 21,88 61,54 
7. Секторна продуктивність праці, тис. 
грн. /особу 333,09 134,10 104,34 Х 

8. Секторна матеріаловіддача, грн./грн. 0,87 0,16 0,27 Х 
9. Податкомісткість доданої вартості, 
грн./грн. 0,062 0,336 0,339 0,273 

10. Коефіцієнт реінвестування ДВ, 
грн./грн. 0,695 0,942 0,678 0,621 

*Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [3] 
 
У 2015 р. найвища частка доданої вартості у випуску продукції була створена в зерновому 

секторі (43,94 %), найнижча – у торговому секторі (6,5 %). Проведений аналіз дозволяє визначити 
структурні диспропорції у формуванні і використанні ДВ. Так, для сектору вирощування пшениці до 
деформацій структури ДВ необхідно віднести штучно завищений рівень прибутку внаслідок 
відсутності в собівартості зерна витрат на відновлення родючості ґрунтів. Структурні диспропорції в 
секторах виробництва борошна та хліба полягають у низькій частці прибутку в структурі ДВ 
внаслідок мізерної рентабельності продукції (4,3 % і 4,1 % відповідно). В торговому секторі найвище 
значення рентабельності доданої вартості (61,54 %) в релевантному ринку є свідченням 
міжсекторного перерозподілу доходів на користь четвертого сектору.  

Рівень показників ефективності ресурсовикористання є найвищим у сировинному секторі 
(див. табл. 1). Водночас факторний аналіз продуктивності праці в цьому секторі вказує на одночасну 
дію двох чинників – зростання ДВ за одночасного скорочення кількості працюючих. Також слід 
відзначити високий рівень матеріаломісткості борошна, який в 1,7 рази вищий аналогічного 
показника для хлібобулочної продукції. 

Деформації у фіскальному перерозподілі секторної ДВ полягають у тому, що найвищий 
рівень податкового навантаження припадає на сектор виробництва хліба та хлібобулочних виробів, 
який при цьому має найнижчий серед секторів інтегрованого ринку рівень рентабельності продукції 
(4,1 %) і найвищу трудомісткість доданої вартості (55,08 %). Відтак, виконуючи найвищу податкову й 
соціальну роль у ринковій мезосистемі, хлібний сектор реалізує, перш за все, економічні інтереси 
держави та працівників за рахунок власних інтересів, що знаходить прояв у викривленій структурі 
секторної ДВ, зокрема, низьких для розширеного відтворення рівнях її капіталомісткості і 
рентабельності (див. табл. 1). У 2015 р. найнижчий рівень податкомісткості ДВ притаманний 
зерновому сектору, що пояснюється існуванням податкових преференцій для його суб’єктів. Найвищі 
рівні даного показника характерні для секторів виробництва зерно– і хлібопродуктів, що вказує на їх 
вагому податкову роль в мезосистемі. Найбільш близьким до оптимального значення (одиниці) є 
рівень коефіцієнту реінвестування ДВ в секторі виробництва борошна (0,942 пункти); в інших 
секторах його значення коливається в межах 0,62–0,69 пункти. 

Висновки. Для забезпечення ефективного функціонування стратегічних товарних ринків 
одним із важливих завдань держави є збалансування структури та обсягів секторної ДВ за етапами її 
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колообігу у мезосистемі на базі узгодження економічних інтересів усіх учасників процесу 
відтворення, подолання структурних деформацій, внутрішніх і зовнішніх протиріч інтересів у процесі 
продукування та використання новоствореної вартості. Так, для сектору виробництва хліба й 
хлібобулочних виробів інтегрованого ринку доцільними є заходи послаблення податкового 
навантаження з метою нівелювання структурних деформацій у процесі формування ДВ та 
збалансування обсягів її фіскального й відтворювального використання. Наближення запропонованої 
методики аналізу ДВ в мікро– та макросистемах до практичного застосування суб’єктами 
господарювання та державними органами влади формує перспективу подальших досліджень. 

 
Література:: 

1. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: монографія / О. В. 
Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко–екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 
2014. – 450 с. 

2. Нікішина О. В. Методичні засади критеріальної оцінки відтворювальних процесів на 
інтегрованому зерновому ринку України / О. В. Нікішина // Економіка: реалії часу. – 2014. – №2 (12). 
– С.139–149. 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: //http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
 
 
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
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Л.О. Цигульова, О.О. Криворотенко  
Одеський національний політехнічний університет 

 
Розвиток національної економіки залежить від подальшого зростання продуктивності, що 

належить до основних факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства і свідчить про 
прогресивний процес його розвитку. Для підприємств створення необхідних передумов зростання 
продуктивності як основного джерела ефективного економічного розвитку набуває в умовах жорсткої 
конкуренції першочергового значення. 

В сучасних умовах ринкової економіки посилена конкуренція, тому великого значення 
набуває підвищення продуктивності праці на підприємствах, яке виявляється передусім у збільшенні 
маси продукції, що виробляється в одиниці часу за незмінної її якості, або підвищення якості та 
конкурентоспроможності за незмінної її маси. 

Продуктивність – це ефективність використання ресурсів – праці капіталу, енергії, землі, 
матеріалів, інформації – під час виробництва різних товарів і надання послуг.[1; с.3–9]. Як 
економічна категорія продуктивність відображає взаємозв’язок між кількістю та якістю виконаної 
роботи з вартістю використаних ресурсів. Зростання продуктивності означає збільшення обсягу 
господарської діяльності за умови незмінних витрат ресурсів.  

Для оцінки результативності трудової діяльності в економічній літературі та господарській 
практиці використовують поняття «продуктивність праці». Ця поняття означає – ефективність затрат 
конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або 
кількість часу, витраченого за одиницю продукції. 

Продуктивність праці тісно пов’язана з її інтенсивністю, що відображає ступінь напруженості 
праці за одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії людини. Чим вищий рівень 
інтенсивності праці, тим вища її продуктивність. 

Вимірювання продуктивністю праці має ґрунтуватися на розумінні її економічного змісту, 
визначенні показників, які можуть характеризувати рівень продуктивності праці у часі і просторі.[2. с 
255] 

На рисунку 1. відображення низка послідовних, організаційно–автономних і разом з тим 
змістовно взаємозалежних етапів. 
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Рис. 1. Етапи розробки програми управління продуктивністю праці на підприємстві 

 
Оцінка ефективності є комплексною характеристику результатів діяльності суб’єктів 

господарювання та підґрунтям для прийняття стратегічних рішень менеджерами. Ефективність – це 
результативність процесу, операції, проекту. Вона визначається як відношення отриманого 
результату (досягнутого ефекту) до витрат – витрат на його отримання. 

Одним з найголовнішим завданням програми управління продуктивністю праці на 
підприємстві є розробка мотивації праці, яка спонукала би працівників до зростання продуктивності. 
Тобто, працівники заздалегідь повинні розуміти, як результат зростання продуктивності вплинуть на 
реалізацію їхніх особистих професійних інтересів.  

Ефективність діяльності компанії в цілому залежить від ефективності роботи кожного її 
співробітника. У великому колективі працюють різні люди – природно, вони демонструють різну 
результативність. 
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Вимірювання і оцінка досягнутого рівня продуктивності на 
підприємстві загалом і за окремими видами праці 

Пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності  

Розробка плану використання ресурсів підвищення 
продуктивності праці 

Розробка систем мотивації працівників до досягнення 
запланованого рівня продуктивності 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією 
програмою: регулювання їх виконання 

Вимірювання й оцінка реального впливу передбачуваних заходів 
на зростання продуктивності  
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СІМЕЙНИМИ ФЕРМЕРСЬКИМИ 
ГОСПОДАРСТВАМИ В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
к.с–г.н., доцент І.В. Осадчук  

Г.Ю. Вікіцька  
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет 

 
У відповідності з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське 

господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» 
(далі – Закон), громадяни України, «які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних 
ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення 
фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського 
господарства, відповідно до закону» 1 , з 01.05.2016 року мають право на основі договору 
створювати  сімейні фермерські господарства (далі – сімейні ФГ) без статусу юридичної особи. 
Членами таких господарствам можуть бути лише члени  сім’ї, що проживають разом і займаються 
такою підприємницькою діяльністю, а управляти ними будуть голови сімейних ФГ, які будуть 
застосовувати певні методи менеджменту, питання про які в теорії управління  є одним із 
центральних, оскільки відповідь на нього розкриває сутність та зміст управлінської діяльності. Серед 
методів, що застосовуватимуть голови сімейних ФГ, неодмінно будуть і економічні, оскільки саме 
вони  об’єднують усі методи управління і є орієнтованими на індивідуальні та колективні інтереси 
людей. Усе це визначає актуальність даної роботи.  

Закон було прийнято рік тому. Досі залишається багато невирішених проблем, що стоять на 
шляху становлення і розвитку сімейного фермерства в Україні. Дослідники вивчають ці проблеми і 
пропонують шляхи їх вирішення 2,3,4,5. Однак, серед доступних нам робіт не виявлено таких, в яких 
би піднімалася проблема встановлення ролі економічних методів управління сімейними ФГ в 
досягненні поставленої перед ними мети.  

Мета дослідження: визначити роль економічних методів управління сімейними ФГ без 
статусу юридичної особи в досягненні мети їх діяльності. 

У ході теоретичного дослідження встановлено, що зміст поняття «методи управління» витікає  
із суті та змісту управління і відноситься до числа основних категорій менеджменту. Це досить 
складне, багатовимірне управлінське явище, в якому знаходять відображення об’єктивні закони, 
закономірності, принципи, цілі, функції  управлінської діяльності. Цей зв’язок з іншими категоріями 
менеджменту взаємозворотній, адже  принципи, цілі, зміст управління визначають метод управління, 
але вони не можуть бути реалізовані без нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації.  

Методи управління сімейними ФГ без статусу юридичної особи можна розглядати як 
особливі способи використання засобів управлінської діяльності у ході реалізації  співробітництва 
держави і сімейного ФГ без статусу юридичної особи, його голови і членів сім’ї. За допомогою цих 
способів фермер, внаслідок ефективного мотивування родичів – членів сімейного ФГ, інших 
громадян, залучених до роботи виключно для виконання сезонних і окремих робіт, які безпосередньо 
пов’язані з діяльністю господарства та потребують спеціальних знань чи навичок, забезпечує 
досягнення визначених цілей господарства. 

Методи управління сімейними ФГ без статусу юридичної особи покликані: створити умови 
для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки і прогресивної технології 
організації праці та виробництва; забезпечити досягнення цілей таких ФГ, високу ефективність їх 
діяльності, їх злагоджену роботу; сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного 
члена сім’ї чи найманого працівника, забезпечити своєчасну і дієву ліквідацію відхилень від 
накресленої програми. 

Формування цілеспрямованого впливу на сім’ю та її окремих членів безпосередньо пов’язане 
з мотивацією. Ефективне управління сімейними ФГ без статусу юридичної особи можливе лише за 
умови застосування їх головами та державою усіх трьох груп методів управління, які прийнято 
виділяти відповідно до мотиваційної характеристики, що визначає напрям дії методів управління і 
вказує на мотиви поведінки людей, на які зорієнтовані ці методи: економічних, за допомогою яких 
матеріальним стимулюванням здійснюється вплив на економічні інтереси сім’ї, її окремих членів та 
найманих працівників; адміністративних, що спрямовані на використання таких мотивів трудової 
діяльності, як почуття обов’язку, відповідальності; соціально–психологічні, які постають як 
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сукупність особливих способів впливу на міжособистісні стосунки і зв’язки у сім’ї, між фермером та 
найманими працівниками, і ґрунтуються на використанні діючого соціального механізму (роль і 
статус особистості, система взаємовідносин та ін.).  

Встановлено, що найбільшу загрозу становленню і розвитку сімейних ФГ без статусу 
юридичної особи несуть: відсутність у селян практичного досвіду роботи у своїх власних 
господарствах на нових умовах (необхідність виконувати всі обов’язки фізичної особи – підприємця), 
помножену на страх перед невизначеністю, відсутність мотивації до змін,  нестачу необхідних знань 
та вмінь управляти своїм господарством на основі принципів управління, з застосуванням 
традиційних та інноваційних методів управління, насамперед економічних, що мають бути 
спрямовані на забезпечення єдності економічних інтересів суспільства, сімейного ФГ, окремих його 
членів та використання об’єктивних економічних законів у діяльності господарства з метою 
догягнення його цілей.  

Для  того, щоб забезпечити максимальну ефективність у процесі досягнення визначеної мети 
сімейного ФГ, необхідні відповідні умови. Забезпечити їх створення можна в тому числі через 
застосування економічних методів управління. Голова сімейного ФГ без статусу юридичної особи 
має застосовувати  методи прямого економічного впливу на членів свого господарства, найманих 
працівників, і враховувати те, що держава буде застосовувати методи побічного економічного 
регулювання виробничо–господарської діяльності його господарства.  

У практичній управлінській діяльності голові сімейного ФГ без статусу юридичної особи 
доцільно застосовувати такі методи прямого економічного впливу: методи організаційно–
виробничого планування, суть яких полягає у конкретизації цілей розвитку господарства, визначенні 
господарських завдань, способів їх вирішення, строків реалізації, кількості та якості матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань; метод 
бюджетування, який дозволяє впливати на процеси зменшення витрат на виробничо–господарську 
діяльність ФГ, пошук шляхів збільшення його доходів, створення режиму економії тощо шляхом 
розрахунку збалансованості доходів і видатків за конкретний період; методи фінансування, які є 
способами досягнення максимального достатку ФГ і впливають на його членів шляхом отримання і 
використання грошових коштів; метод бізнес–планування (різні бізнес–плани: повний, концепт, 
замовлення на кредит, заявка на грант), що являє собою систему взаємопов’язаних у часі та просторі 
заходів і дій, узгоджених як з метою так і з людськими, матеріальними й фінансовими ресурсами; 
метод повного комерційного розрахунку, який ґрунтується на загальних принципах ринкової 
економіки, а також система внутрішніх економічних регуляторів господарської діяльності сімейного 
ФГ, що фактично є системою важелів прямого економічного впливу його голови на членів сім’ї та 
найманих працівників, яка використовується ним для стимулювання їх діяльності. Однак, голова 
сімейного ФГ без статусу юридичної особи має враховувати і те, що його господарство є суб’єктом 
господарювання і тому державою  через уповноважені нею органи влади загальнодержавного та 
місцевого рівнів,  а також системою більш високого рівня по відношенню до таких суб’єктів 
господарювання, застосовуватимуться методи побічного економічного регулювання їх виробничо–
господарської діяльності. Серед основних загальнодержавних економічних регуляторів, які планує 
застосовувати держава по відношенню до цього типу сімейних ФГ, слід виділити податки та умови 
кредитування. Серед місцевих – податки та збори, встановлені місцевими органами влади за 
користування інфраструктурою, що належить територіальній громаді (збір за паркування автомобілів, 
ринковий збір, податок за рекламу, збір за право використання місцевої символіки, збір за проїзд в 
автотранспорті, що прямує за кордон по території прикордонних областей та ряд інших). Системи 
більш високого рівня по відношенню до сімейних ФГ без статусу юридичної особи мають 
застосовувати такі регулятори господарської діяльності як:  підготовка кадрів, фондів страхування, 
резервних фондів тощо. 

Отже, сімейні ФГ без статусу юридичної особи є новими економічними структурами 
аграрного сектору. При цьому особливої уваги потребують проблеми розвитку методології 
самостійного визначення перспективних цілей функціонування й розвитку сімейних ФГ без статусу 
юридичної особи, що продиктовано сучасними ринковими умовами. Однак, наразі вони, можливо як 
жодна інша форма господарювання на селі, потребують посиленої уваги науковців, держави, 
суспільства, у тому числі й до проблем визначення принципів їх роботи, вибору методів управління 
ними, адже у перспективі саме сімейні ФГ стануть економічною та соціальною опорою суспільства. 
Особлива роль економічних методів управління  сімейними ФГ без статусу юридичної особи, серед 
яких є методи прямої  і непрямої дії, полягає у тому, щоб створити умови для забезпечення їх 
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максимальної ефективності у процесі досягнення поставленої мети. Формами вияву економічних 
методів управління є виражені економічними параметрами плани, завдання, а також ступінь 
задоволення індивідуальних і групових інтересів, представлений стимулами індивідуальної і групової 
праці, зафіксованими в принципах комерційного розрахунку. 

Подальші дослідження буде спрямовано на визначення проблем, можливостей та перспектив 
становлення і розвитку різних видів вітчизняних сімейних ФГ в умовах децентралізації влади, 
євроінтеграції та посилення глобалізаційних процесів, тобто в умовах гострої конкурентної боротьби 
за право займатися підприємницькою діяльністю на українській землі, яка незабаром може стати 
товаром, та за ринки збуту продукції. 

 
Література: 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» 
щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» № 1067 – VІІІ від 
31.03.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067–19 

2. Збарська А.В. Сімейна ферма як вид малого бізнесу і форма господарювання на селі: 
перспективи розвитку / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки) № 4(28), 2014 р.– С. 45 – 53. 

3. Хрипко С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання // 
Загальноукраїнський науково–практичний господарсько–правовий журнал «Підприємництво, 
господарство і право», № 9, 2015 р. – С.36–39.  

4. Бородіна О., Прокопа І. Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації // 
Новини АгроІнвест [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.agroinvest.org.ua/ukr/?nid=news| 3315&ntype=agsector 

5. Кирилов Ю.Є. Розвиток фермерства та ОСГ України в системі світового сільського 
господарства: монографія / Ю.Є.Кирилов, І.В.Осадчук. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – 300с. 

 
 

 
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
к.е.н., доцент О.В. Станіславик  

Д.В. Церковний 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Значення міжнародної торгівлі в системі міжнародної економіки зумовлено тим, що її 

підґрунтям є важливі чинники та доцільність міжнародного обміну товарами та послугами. 
До чинників, що зумовлюють необхідність міжнародної торгівлі належать: 
 виникнення світового ринку; 
 нерівномірність розвитку окремих галузей у різних країнах. Продукція найбільш 

розвинутих галузей, котру неможливо цілком реалізувати на внутрішньому ринку, вивозиться за 
кордон. Іншими словами, виникає потреба збуту продукції на зовнішніх ринках і необхідність 
отримання певних товарів ззовні; 

 тенденція до безмежного розширення розмірів виробництва. Оскільки місткість 
внутрішнього ринку обмежена платоспроможним попитом населення, виробництво переростає межі 
внутрішнього ринку і підприємці кожної країни ведуть боротьбу за зовнішні ринки; 

 прагнення отримати вищі прибутки у зв’язку з використанням дешевої робочої сили та 
сировини з країн, що розвиваються. 

Суттєве значення міжнародної торгівлі підтверджується тим, що нині жодна країна світу не 
може обійтися без зовнішньої торгівлі. Всі країни так чи інакше залежать від міжнародної торгівлі. 
Але міра залежності у них різна. Вона визначається яв відношення половини вартісного обсягу 
зовнішньоторговельного обігу (експорт + імпорт) до валового внутрішнього продукту. За цим 
показником усі країни можна розподілити на три групи: високозалежні (45 – 93%), середньо залежні 
(14 – 44 %) та низькозалежні (2,7 – 13 %). 

Країни з високою залежністю – це, як правило, країни, що розвиваються, або мають невеликі 
території, що й зумовлює їх дуже високий рівень відкритості економіки. Бруней – 45,3%, Об’єднані 
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Арабські Емірати – 49,5%, Македонія – 69,8%, Бельгія і Люксембург – 49,6%, Панама – 30,3% 
Сінгапур – 93 %. 

До країн із середнім ступенем залежності належать, в основному, великі розвинуті країни 
(Німеччина, Велика Британія, Франція). 

До країн з низьким ступенем залежності належать країни, які орієнтуються на власний 
економічний потенціал, і країни слабко розвинуті в економічному відношенні, котрі через це не 
можуть перейти до відкритої економіки. До цієї групи відносяться: Заїр – 2,7%, Ліберія – 3,8%, 
Бразилія і Японія – 7,2%, США  – 8,7%, Сомалі – 11,2%, Білорусь – 13%. 

Міжнародна торгівля доцільна тоді, коли вона приносить який–небудь виграш. Він може бути 
отриманий на рівні країни, вітчизняної міжнародної фірми, споживачів. 

Беручи участь в міжнародній торгівлі, країни отримують: 
 можливість  експортувати  ті  товари, у  виробництві  яких ширше споживаються ресурси, 

котрі є в них у порівняно великій кількості; 
 можливість імпортувати такі товари, для виробництва яких потрібно були б витратити 

багато порівняно обмежених у неї ресурсів; 
 ефект економії на більших масштабах виробництва, спеціалізуючись при цьому на більш 

вузькому наборі товарів. 
Експортна діяльність країни активізує окремі аспекти національної економіки: забезпечує 

замовленнями національних постачальників товарів, створює робочі місця для робітників своєї 
держави, дозволяє виплачувати дивіденди національним акціонерам компаній. 

В той же час, ввезення товарів із інших країн може примусити вітчизняних виробників 
знизити ціни на продукцію, щоб підвищити рівень своєї конкурентоспроможності. Нездатність 
компанії адекватно реагувати на конкуренцію може призвести до банкрутства підприємства, його 
закриття та звільнення робітників. 

Виграш від міжнародної торгівлі для вітчизняних міжнародних фірм можна розглядати з 
точки зору експортних та імпортних можливостей [1]. 

При експортній діяльності підприємства отримують вигоди за рахунок: 
 використання надлишкових виробничих потужностей, які іноді мають компанії у своєму 

розпорядженні, але які не користуються відповідним внутрішнім попитом. До них можуть 
відноситися розвідані запаси природні ресурсів, конкретні потужності для виробництва визначеної 
продукції, які не можливо використати при виробництві інших товарів. Часто технологія 
виробництва може дозволити компанії рентабельно випускати продукцію тільки при багатосерійному 
виробництві, у великих обсягах, ніж це потрібно для задоволення попиту у своїй країні; 

 отримання більш високого прибутку. Завдяки відмінності конкурентного середовища на 
закордонному ринку від вітчизняного, виробник може там продати продукцію з більшою вигодою. 
Пов'язано це з тим, що на зовнішньому ринку товар може опинитися на іншому етапі життєвого 
циклу. Так, етап зрілості всередині країни, як правило, призводить до зниження внутрішніх цін, а для 
етапу зрілості продукції за кордоном буде характерним збільшення прибутків та продажів. 
Підвищення прибутковості може досягатися за рахунок розходження всередині країни та за кордоном 
державних заходів щодо оподаткування прибутків, регулювання цін; 

 значних обсягів зарубіжного продажу, що робить національних товаровиробників менш 
залежними від внутрішніх економічних умов; 

 зменшення витрат виробництва, що пов'язано з покриттям умовно–постійних витрат за 
рахунок випуску більшого обсягу продукції, підвищенням ефективності за рахунок досвіду, набутого 
при виробництві великих партій продукції; масовими закупівлями матеріалів і перевезенням їх 
значними партіями. Взагалі компанії можуть зменшувати свої витрати на 20 – 30% у випадку 
підвищення у 2 рази обсягів випуску продукції; 

 розподілу ризику. Виробник може зменшувати коливання попиту, організовуючи збут на 
зарубіжних ринках, оскільки цикли ділової активності країн перебувають у різних фазах, а ті самі 
товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу; 

 знань та досвіду, отриманих фірмами в процесі роботи на закордонних ринках, що сприяє 
підвищенню ефективність їхньої діяльності при проведені маркетингових операцій на внутрішньому 
ринку. 

При імпортній діяльності підприємства отримують вигоди за рахунок: 
 уникнення обмежень внутрішнього ринку, знижуючи витрати на виробництво, або 
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підвищуючи якість продукції (наприклад, компенсування несподіваних змін у доступі до вітчизняних 
джерел сировини протилежними змінами в імпорті сировини); 

 отримання дешевих високоякісних матеріалів, комплектуючих, технологій для їхнього 
використання у своєму виробництві. Завдяки цьому компанія отримує більшу стійкість проти 
конкуренції з боку імпортованих готових виробів або ж сама може більш ефективно конкурувати на 
експортних ринках; 

 використання надлишкових потужностей торговельно–збутової мережі; 
 доповнення наявних асортиментних груп товарів, що дозволяє фірмі більше продукції 

запропонувати на продаж; 
 можливості розподілення операційних ризиків, оскільки розширюючи коло 

постачальників, компанія менше залежить від диктату єдиного постачальника. 
Вплив міжнародної торгівлі на вітчизняні імпортоконкуруючі фірми неоднозначний. 

Зіткнення інтересів фірми з конкуренцією з боку імпорту може призвести до негативних наслідків у 
вигляді звільнення частини робочої сили або до зменшення їх заробітної плати. Несприятливий ефект 
конкуренції з боку імпорту особливо помітний, якщо імпортоконкуруюча галузь функціонує в 
специфічній сфері. Однак згадані втрати, що викликані конкуренцією імпорту тимчасові. В 
економіці, що розвивається, невикористані ресурси будуть переміщуватись у більш продуктивні 
галузі, наприклад, у галузі, що виробляють продукцію на експорт, а імпортоконкуруючі фірми будуть 
пристосовуватись до сприйняття нових технологій, до попиту на нові товари і послуги та до їх 
виробництва. 

Споживачі зацікавлені в міжнародній торгівлі, щоб: 
 імпортувати споживчі товари за дешевшою ціною порівняно з вітчизняними або які за 

певними параметрами відрізняються від них у кращу сторону; 
 імпортувати сировину та експортувати промислові товари, що знижує внутрішні витрати 

виробництва, дає можливість відмовитись від випуску виробів, виготовлення яких виключно 
залежить від іноземних постачальників; 

 експортувати   вітчизняні   товари, а  отримані  кошти   використати для імпорту. 
Отже, споживачі виграють від збільшення кількості й різноманітності товарів, нижчих цін, а 

завдяки цьому зростає рівень їхнього добробуту. 
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Глобализация мирового экономического пространства и обострение конкурентной борьбы 
сформировали новые экономические условия для развития отечественного промышленного бизнеса. 
Проблема обеспечения конкурентоспособности является главным условием повышения и 
поддержания позиций предприятия на внутреннем и внешнем рынках. Для обеспечения успеха в 
конкурентной борьбе необходим постоянный мониторинг нужных рынков, позиций предприятия и 
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конкурентов, вкусов и предпочтений постоянных потребителей, исследование сильных и слабых 
сторон собственной хозяйственной деятельности, гибкость и быстрая реакция на изменения рынка. 

Теоретическим основам и принципам управления конкурентоспособностью предприятия 
посвящены труды таких известных экономистов: Г. Азоева, Ф. Котлера, И. Шумпетера, М. Портера, 
Р. Фатхутдинова, А. Юданова, А. Мазараки, Л. Лигоненко, Н. Ушаковой и др. Рассмотрению 
вопросов разработки путей повышения конкурентоспособности предприятия уделяли внимание И. 
Ансофф, Л. Дайненко, И. Должанский, В. Парсяк. 

Конкурентоспособность рассматривают как способность предприятия конкурировать на 
рынке с помощью таких характеристик, как: 

 цена продукции; 
 качественные характеристики продукции; 
 особенности продажи и послегарантийного обслуживания; 
 способность максимально удовлетворить требования потребителя [6]. 
Основное влияние на конкурентоспособность предприятия оказывает научно–технический 

прогресс и степень внедренных инноваций. Решающим фактором, определяющим степень 
конкурентоспособности, является способность предприятия производить высококачественную 
продукцию, которая в краткосрочный период принесла максимальную прибыль. 
Конкурентоспособность предприятия – это не только результат деятельности самого предприятия, но 
и состояние экономики в целом, поскольку ее низкий уровень является сложным барьером при 
прогнозировании результатов деятельности [4]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия реализуется за счет  анализа сильных и слабых 
сторон. Это заключительный этап при проведении маркетинговых исследований для определения 
потенциальных возможностей предприятия [2]. Данная оценка должна содержать следующие 
показатели: 

 потребность в фактических капиталовложениях и на перспективу, а также по отдельным 
видам продукции и конкретным рынкам; 

 ассортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость (продуктовая 
дифференциация); 

 набор рынков или их сегментов для каждого продукта (рыночная дифференциация); 
 потребность в средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта; 
 перечень мероприятий и средств, которыми предприятие может обеспечить себе 

преимущество на рынке. 
Факторы, которые определяют конкурентоспособность винодельческих предприятий на 

потребительских рынках[4]: 
 эффективность функционирования хозяйственной системы (частичные показатели 

эффективности,  
 уровень коммерческой маржи; эффективность использования товарных ресурсов; 

эффективность использования трудовых ресурсов; эффективность использования материально–
технической базы; эффективность привлечения капитала); 

 качество удовлетворения потребительского спроса (объем и структура товарооборота; 
темпы роста  

 товарооборота; широта, глубина и обновляемость ассортимента; конкурентоспособность 
реализуемых товаров, качество торгового обслуживания, формы и методы торговли, завершенность 
покупки). 

 ресурсный потенциал (организация товарообеспечения; эффективность заключенных 
соглашений  

 на закупку товаров; месторасположение торгового предприятия, объем и состав 
материально–технической базы, объем, состояние и состав трудовых ресурсов, объем и источники 
поступления финансовых ресурсов, организация менеджмента на предприятии. 

Анализ производства вина позволил выделить ряд проблем, имеющих негативное влияние на 
современное виноградарство: экономические, правовые, технико–технологические, экспортно–
импортные [1]. 

В связи с высокой конкуренцией украинским производителям приходится бороться за 
каждого покупателя предлагая как высокое качество, так и привлекательную цену. Однако, несмотря 
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на это, благодаря политике Украины экспорт набирает обороты, а импорт вин в Украину сокращает 
свои темпы. 

На этапе реализации продукции возникают некоторые проблемы. Главная из них – это 
государственное регулирование реализации продукции, то есть акцизный сбор. В свете закона о 
порядке начисления акцизного сбора сложилась ситуация, когда бутылка вина дважды облагается 
налогом –  с виноматериалов, и с готовой продукции. Согласно законопроекту №5132 от 15.09.2016 о 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в 2017 году правительство в лице Министерства 
финансов имеет целью создать условия для увеличения поступлений в бюджет и обеспечение 
сбалансированности бюджета 2017 года, а именно: акцизы на винодельческую продукцию и 
слабоалкогольные напитки могут быть увеличены на 12%. Такая политика требует производителей 
повышать цены, что приводит часто к потере части покупателей. Повышение цен на качественную 
продукцию в свою очередь вызывает распространение фальсификаций, поэтому появляется много 
некачественных, но дешевых вин – с выжимок (практически отходов), спирта и воды [5]. 

При таком состоянии отрасль теряет свою конкурентоспособность на европейском и мировом 
рынке. Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) способствует приходу 
иностранных производителей, усиливает конкуренцию на рынке, которую не все отечественные 
производители, как готовой продукции, так и сырья, способны выдержать.  

Сосредоточение внимания производителей на нуждах потребителей, улучшение качества 
продукции, внедрения инноваций, более качественное использование ресурсов, улучшение условий 
труда являются основными направлениями повышения конкурентоспособности. 

Также, внедрение в производство органического вина будет способствовать повышению 
конкурентоспособности. Это актуально в настоящее время, так как среди потребителей растет 
интерес к органической продукции и биопродуктам. Преимуществами такого вина являются: 
изготовление из винограда, свободного от химикатов и пестицидов; не содержит сульфитов или 
содержит их небольшое количество; имеет насыщенный вкус. 

Для повышения конкурентоспособности винодельческих предприятий необходимо принимать 
меры по снижению дефицита сырья и организации производства в интеграционные структуры, 
включая производителей винограда, вина, транспортников, торговцев и тарные предприятия. 

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к развитию плодного виноделия в Украине 
приняв Закон Украины №2739 «О государственном регулировании производства и оборота спирта 
этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» по оптовой торговле 
алкогольными напитками, изготовленными из собственного виноматериала (не приобретенного)» [3]. 
Главной преградой в виноделии было установка не подъемной для малого производителя платы за 
оптовую торговлю алкогольными напитками, которую обязаны получать вместе с лицензию на 
производство все производители. В области садоводства большинство производителей плодов и ягод 
– это мелкие хозяйства, выращивающие достаточное количество сырья для переработки, в частности, 
производства алкогольных напитков. 

На основе проведенного анализа конкурентоспособности винодельческой отрасли Украины 
можно сделать вывод, что винодельческие предприятия имеют  значительные резервы роста. Однако 
на сегодняшний день винодельческая отрасль находится в запущенном состоянии. Это подтверждает 
сокращение объемов производства виноградного вина, которое связано с социальными, 
экономическими, политическими причинами. Однако, наибольшее влияние оказывает сокращение 
площадей виноградников, снижение платежеспособности населения. Увеличение  площадей 
виноградников, повышение уровня качества вина, уменьшение объёмов фальсификата, внедрение в 
производство органических вин будет способствовать улучшению состояния рынка вина в Украине и 
поможет украинским предприятиям стать более конкурентоспособными. 
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В эпоху информационного общества характер и темпы развития все в большей степени, 

определяется качеством человеческого потенциала. Из– за усиливающейся конкурентной борьбы, 
успех большинства организаций зависит от качества и способностей трудовых ресурсов. Цель данной 
статьи состоит в исследовании состояния человеческого потенциала винодельческих предприятий 
региона Молдовы – АТО Гагаузия.  

Важнейшим фактором роста эффективности промышленного производства и обеспечения 
конкурентоспособности предприятий является человеческий потенциал. Человеческий потенциал 
является движущим фактором развития бизнес–структур АТО Гагаузия, влияющий на их 
экономическую эффективность и устойчивость развития. Численность персонала винодельческих 
предприятий составляет за исследуемый период в среднем 951 чел. Значительная величина 
численности персонала наблюдается в 2013 году – 1054 чел., что на 103 чел. выше среднего уровня. 
Минимальная численность наблюдается в 2011 году – 871 чел. 

Наибольший удельный вес в общей численности работников предприятий приходится на 
категорию рабочих. Так, за исследуемый период данная величина находилась в диапазоне от 656 до 
814 чел. Следующая по величине – это категория служащие, при этом самая большая величина 
данной категории работников наблюдается в 2013 – 136 чел., что обусловлено, прежде всего, 
увеличением численности персонала в отрасли за этот период. 

Кроме того, интерес представляет информация о возрастном составе персонала исследуемых 
предприятий. Наибольшая численность персонала представлена категорией работников в возрасте от 
46 до 55 лет. Это говорит, о том, что на винодельческих предприятиях осуществляет свою 
деятельность персонал с хорошим опытом работы, как по специальностям, так и в рамках 
исследуемых предприятий. Так, наибольший удельный вес составляет категория персонала возрастом 
от 46 до 55 лет – 37 %. Достаточно весомая доля – 28 % принадлежит категории работников, возраст 
которых составляет более 55 лет. Наименьшую долю занимают работники возрастом от 26 до 35 лет.  

На винодельческих предприятиях АТО Гагаузия более 50% работников имеют средне–
профессиональное образование. 23 % работников имеют высшее образование, и это в основном, 
руководители и специалисты. Согласно проведенному опросу винодельческие предприятия в 
основном функционируют в диапазоне от 10 до 20 лет. Так, 4 предприятия действуют на рынке 
винодельческой продукции от 10 до 15 лет, а 2 предприятий от 15 до 20 лет. Кроме того, 1 
предприятие осуществляет свою деятельность 25 лет, и еще 1 – более 50 лет.  

Деятельность всех винодельческих предприятий относится к промышленности. Форма 
собственности всех предприятий – частная. У каждого предприятия утверждена своя 
организационная структура управления. Так, у 11 % предприятий линейная структура, а у 
преимущественной части – 67 %   – функциональная. Это объясняется тем, что при данной структуре 
наблюдается высокая компетентность специалистов–технологов, а также отвечающих за систему 
сбыта и управления.  
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Рис.1.  Рейтинг винодельческих предприятий  АТО Гагаузия по коэффициенту профессиональной 

перспективности 
Источник: разработано автором 

 
При этом, происходит освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных 

вопросов и расширение их возможностей по оперативному управлению производством. Кроме того, 
винодельческим предприятиям можно порекомендовать использовать в работе консультации 
опытных специалистов, при этом уменьшается потребность в специалистах широкого профиля, 
благодаря чему можно сэкономить на расходах фирм. 

Важной составляющей человеческого потенциала руководителя является уровень его 
образования. Следует отметить, что на 8 из 9 предприятий руководители имеют высшее образование. 
Управленцы, имеющие высшее образование имеют возможность повысить свои карьерные 
перспективы и потенциальный финансовый доход предприятия.  

Не менее важной составляющей человеческого потенциала является возраст руководителя. 
Исследование показывает, что на винодельческих предприятиях 44 % руководителей имеют возраст 
46–55 лет, а руководителей, имеющих возраст до 45 лет, составляют 9 %. Что касается стажа работы 
на предприятии, то более 65 % руководителей имеют стаж от 11 до 20 лет, остальные управленцы – 
до 10 лет. 

На базе винодельческих предприятий также был рассчитан показатель профессиональной 
перспективности, главные составляющие которого образование, возраст и стаж работы. Коэффициент 
профессиональной перспективности персонала, является составляющим показателем гуд–вилла 
человеческого капитала организации.  

На перечисленных выше предприятиях трудоустроен персонал преимущественно с высшим 
образованием, длительным стажем работы и возрастом более 35 лет. Данные проведенного 
анкетирования свидетельствуют о том, что на 4–х винодельческих предприятиях, а это 44% 
исследуемых, стаж работы по специальности составляет от 16 до 20 лет. Это благоприятно 
сказывается на деятельности предприятий, т.к. управленцы с таким опытом работы по специальности 
оказывают только положительное влияние. 

Также необходимо отметить, что на винодельческих предприятиях не достаточный уровень 
обеспеченности специалистами, руководителями среднего звена, а также 
высококвалифицированными рабочими ведущих профессий. Следовательно, руководителям 
необходимо направить усилия на поиск данных категории сотрудников, их удержание посредством 
средств материальной и моральной мотивации. 

Руководители винодельческих предприятий считают, что наиболее важным источником 
повышения профессиональной подготовки персонала является обучение в процессе работы, а также 
обучение в ВУЗе. Почти 50 % респондентов считают, что результатом их профессиональной 
подготовки является накопленный опыт от предыдущего места работы. 

К сожалению, более чем на 90 % предприятиях отсутствуют работники с учеными степенями 
и званиями, т.е. практически отсутствует научный подход в организации производственного 
процесса, в управлении бизнесом, что, в свою очередь, влияет на низкий творческий потенциал и  
характера повседневного труда. 
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Проведенная оценка человеческого потенциала позволяет сделать вывод, что на предприятиях 
винодельческой отрасли АТО Гагаузия наблюдается высокая мотивация в трудовой деятельности, 
своевременность выполнения функциональных обязанностей, ответственность и самостоятельность в 
работе, творческая активность. Необходимо также отметить проведение работ, связанных с 
повышением квалификации и общественной активностью персонала.  
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Зарубежная деятельность проводится в рамках корпоративной политики и стратегии. Главный 

офис туристской фирмы осуществляет строгий глобальный контроль над всей системой продаж и 
планированием, а отдельные иностранные структуры функционируют в основном как оперативные 
подразделения, нежели автономные компании. При таком построении международная служба несет 
ответственность за руководство зарубежными филиалами туристской фирмы, определяя минимум 
технологических усовершенствований по странам и усиливает проникновение в отдельные рынки. 
Одновременно зарубежные отделения туристской фирмы остаются достаточно гибкими в своих 
действиях.  

Анализ показывает, что предпочтение туристских фирм создать структуру международных 
отделов обосновывается следующими обстоятельствами:  

Формальные организационные изменения иногда угрожают разрушить сложившиеся рабочие 
отношения. Это возможно в рамках устоявшихся зарубежных отделений туристской фирмы с 
сильным, хорошо сработавшимся местным руководством управления, привыкшим руководить без 
вмешательства. В этой ситуации желательно отказаться от крупных организационных подвижек, 
продолжая поиски более тесной координации между внутренней и зарубежной деятельностью или 
усиливая корпоративныйконтроль за транснациональной политикой и стратегией. Такой же подход 
необходим там, где родственная туристская фирма испытывает недостаток в контроле.  

Высшее руководство полагает, что иностранная деятельность получит лучшее развитие от 
введения структуры международных отделов, чем от каких–либо других организационных форм. В 
рамках модели международной службы зарубежные отделения туристской фирмы могут только 
выгадать от дополнительного управленческого внимания, которое необходимо на ранней стадии 
развития, особенно в рамках зарубежного бизнеса. В дальнейшем иная организационная структура 
может доказать большее соответствие.  

Там, где внутренних операций во много раз больше, чем зарубежных, а руководство 
туристской фирмы сталкивается с трудностями, которые преследуют различные структуры 
внутреннего производства в их отношениях с зарубежными партнерами, формы международной 
службы показывают свою эффективность. Многопрофильные туристские компании имеют 
возможность организации международных служб по направлениям деятельности (это более 
эффективно, чем по географическому признаку), создаваемым в целях поддержания более тесных 
лицензионных связей с внутренними службами.  

Второй базовой организационной формой, которая проявляется в туристских фирмах, 
функционирующих как транснациональные предприятия, является географическая структура. Ее 
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назначение – ответственная деятельность в рамках географических районов мира с линейными 
менеджерами с сохранением полномочий по транснациональному планированию и контролю за 
главным офисом туристской фирмы. В данном контексте стратегическое планирование предполагает 
такие критические решения: как и в какого рода бизнес вовлечена компания, природа базового 
управления производством, расположение главных средств, соответствие данного продукта местным 
нуждам. При территориальной структуре туристской организации, которая сегодня заменяет форму 
международной службы во многих туристских фирмах, родная страна становится просто одной из 
многочисленных сфер мирового рынка. Операции по продаже туристских продуктов группируются в 
географические единицы. Иногда такие операции в конкретном географическом подразделении 
самостоятельны с учетом, что большая часть или весь продукт туристской фирмы в данной 
местности реализуется на месте.  

При территориальной структуре ответственность за все операции в конкретном районе будет 
возложена на одного линейного распорядителя, который отчитывается перед руководством 
управления туристской фирмы.  

Чем продолжительнее действие корпоративной стратегии –определение основной 
направленности транснационального продукта, решения по крупным проектам, изменения в логике 
продвижения туристского продукта, – тем она устойчивее на уровне транснациональной туристской 
фирмы. Каждое подразделение принимает на себя ответственность за определение направлений 
деятельности, наиболее подходящих для местного рынка. Кроме того, направление потока 
туристских услуг по странам на уровне корпорации координируется с практическими 
подразделениями по планированию деятельности туристской фирмы. Они также могут принять 
стратегическое решение, отталкиваясь изначально от базового развития туристского продукта. Тогда 
менеджеры на местном уровне осуществляют развитие туристского продукта, необходимого для 
удовлетворения рынка. [4] 

В различных туристских фирмах территориально–географическая структура проявляется в 
разных формах. В одной фирме, например, территориальный менеджер практически несет 
ответственность за операции в своем географическом районе. В другой – функции территориального 
менеджера представлены на самом деле как координатора с учетом инструкций, исходящих от 
функциональных департаментов штаб–квартиры туристской фирмы. 

Представляется, что туристские компании, умело использующие географическую 
организационную структуру, делятся по двум значимым характеристикам: по величине дохода, 
полученного от соответствующего завершенного рынка; по критическим потребностям местного 
рынка. Территориальная структура организации пригодна для решения данных проблем, поскольку 
разнообразие рынков туристского продукта в центрально развиваемой туристской фирме может быть 
осуществлено в тесном взаимодействии. Такое регулирование требует лишь технологического 
мастерства, которым легко могут быть обеспечены территориальные уровни или даже ниже. Если же 
требуется большее мастерство, то оно может быть востребовано из штаб–квартиры туристской 
фирмы.  

Один из организационных советов заключается в том, чтобы создать уникальный тип 
менеджера по туристской продукции на уровне международной туристской фирмы. Такой 
распорядитель принимает на себя транснациональную ответственность за туристский продукт или 
его разработку. Он следит за прогрессом по своему производству повсюду в мире,  по переводу 
успешных достижений с территории на территорию и разрабатывает рекомендации по 
транснациональной стратегии по каждому туристскому продукту.  

Третья базовая организационная модель определяет  транснациональную ответственность на 
группу функциональных распорядителей на высшем уровне руководства управления. При данной 
структуре вся технологическая деятельность туристской фирмы в данном географическом районе 
координируется через территориальных специалистов, входящих в штат корпорации.  

Общие цели и стратегия туристской фирмы, как в целом, так и для каждого ее отделения, 
определяются штаб–квартирой. В рамках данных корпоративных указаний стратегические планы 
разрабатываются группой распорядителей производства для просмотра и утверждения высшим 
руководством управления. Каждое отделение туристской фирмы несет поэтому первостепенную 
ответственность за планирование и контроль всей деятельности по своему туристскому продукту на 
транснациональной основе. Штатные работники на корпоративном уровне обеспечивают 
функциональное руководство (финансы, юрисдикция, техническое обеспечение и т. п.) 
международными туристскими фирмами.  
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Для географической формы существенно одно ограничение – это собственное понимание, 
когда диверсифицированное производство туристского продукта или другие сложности должны быть 
реализованы на возобновленном рынке.  

Линия производства туристского продукта фирмы многообразна, и различный туристский 
продукт поступает на возобновляемые рынки, разные по своему характеру и использующие 
мастерство системы продаж и различные каналы реализации.  

Весьма подвижные стоимости, тарифы и другие предпочтения вызываются местным 
туристским продуктом и соответственно потребностью высокого уровня возможностей туристской 
фирмы.  

Наибольшие трудности, с которыми сталкиваются туристские фирмы, принимающие 
технологическую структуру, будут связаны с тем, что на распорядителей необходимо возложить 
ответственность за транснациональный туристский продукт, несмотря на то, что их рабочий опыт в 
основном связан с внутренней деятельностью. Эти менеджеры могут либо недостаточно понимать 
международные проблемы, либо не быть склонными посвятить им достаточное внимание. Тогда 
проблемы не будут ограничены корпоративным уровнем разработки туристского продукта. Это 
относится и к функциональным основным менеджерам туристских фирм, работающим на 
внутреннем рынке туристских услуг, которые могут использовать на практике опыт разрешения 
проблем на международном уровне, а также обеспечить руководство деятельностью зарубежного 
отделения туристской фирмы.  

В многопрофильных туристских компаниях, где технологическая структура строго 
необходима, эти проблемы могут стать более серьезными, чем в бизнесе, где превалирует единый 
туристский продукт и высшее руководство управления вовлечено в определенной степени в 
транснациональное планирование для всей туристской фирмы. В диверсифицированной туристской 
компании высшее руководство управления не может эффективно планировать каждое дело, 
поскольку первичная ответственность за направление бизнеса должна быть разделена по 
назначенным управленцам.  

В условиях усиления конкурентной борьбы, усложнения организационной и технической 
деятельности эффективность контактов с потенциальными и реальными туристами требует все 
большей квалификации и информированности у сотрудников туристических фирм, что зависит от 
степени их подготовки. Организация оказания услуг должна быть нацелена на достижение полезного 
эффекта при четкой взаимосвязи важнейших составляющих ее элементов: технологии и организации 
труда. 
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Акціонерне товариство (АТ) – одна з найпоширеніших форм колективної підприємницької 
діяльності, що об’єднує у собі широке коло учасників корпоративних відносин та становить основу 
промислового потенціалу нашої держави. До переваг АТ при формуванні капіталу, у порівнянні з 
підприємствами інших форм організації господарської діяльності, відноситься нарощування капіталу 
шляхом емісії цінних паперів, їх розміщення на фондовому ринку та залучення на цій основі 
позикових коштів без зниження фінансової стійкості [1,2]. 
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При цьому особливого значення набуває вдосконалення шляхів удосконалення формування 
власного капіталу цього підприємства.  

Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць в даній області, недостатньо 
висвітлюється відмінність його формування з погляду форм господарювання. Зважаючи на те, що 
акціонерна форма господарювання має свою специфіку, капітал ПАТ та його формування вимагають 
більш детального й особливого розгляду та досліджень. Серед таких наукових праць, присвячених 
цим відмінностям, виділяють роботи: Е. Абрамової, В. Гриньової, І. Гуркова, П. Забєліна, 
Г. Козаченко, Д. Котца, Р. Коуза, Ю. Кочеврина, К. Майєра, Б. Мільнера, М. Райко, М. Хесселя та ін. 

Позитивно оцінюючи результати досліджень названих авторів, необхідно зазначити, що в 
науковій літературі ще не знайшли належного відображення і вимагають подальшої розробки 
питання вдосконалення напрямків формування капіталу 

Розробляючи й застосовуючи ефективну політику щодо управління власним капіталом, 
підприємство створює об’єктивно кращі умови для його функціонування та  використання. 
Управління власним капіталом будь–якого підприємства здійснюється шляхом розробки та втілення 
фінансової політики.  

Фінансова політика як складова частина економічної політики покликана розв’язувати задачі 
пошуку, концентрації, акумулювання фінансових ресурсів та їх розподілу за відповідними 
напрямками розвитку підприємства. 

 Загальний напрям фінансової політики повинен орієнтуватися на підвищення економічної 
ефективності й мати на меті ріст обсягу і ефективності використання фінансових ресурсів. Про 
дієвість фінансової політики свідчить ріст рентабельності власного капіталу, зростання ринкового 
курсу акцій підприємства [3]. 

Ефективне управління власним капіталом підприємства досягається в результаті вибору та 
здійсненні фінансової політики, яка характеризується кількома етапами, зображеними на рис. 1. 

На першому етапі аналізується загальний обсяг формування власного капіталу, темпи його 
зміни порівняно з базисним і попереднім періодами,  відповідність обсягу власного капіталу розміру 
необоротних і оборотних  активів, динаміка питомої ваги власного капіталу у сукупному капіталі 
підприємства 

 На цьому етапі необхідно вивчити співставлення темпів зміни розміру прибутку, обсягу 
реалізації, власного капіталу та активів за декілька років, причому прибуток повинен збільшуватися 
більшими темпами, аніж інші показники. 

А це означає, що витрати виробництва повинні зменшуватись, виручка від реалізації – 
зростати, а власний капітал і активи підприємства використовуватись більш ефективно за рахунок 
прискорення їх оборотності. 

 Після цього вивчається питання про достатність власних засобів і визначається рівень 
самофінансування підприємства в динаміці. 

На другому етапі визначається загальна потреба у власному капіталі підприємства для 
фінансування необоротних та оборотних активів. Установлюються розміри приросту власного 
капіталу порівняно зі звітним періодом. Розрахована загальна потреба повинна охоплювати 
необхідну суму власного капіталу, сформованого як за рахунок внутрішніх, так і зовнішніх джерел. 

На третьому етапі здійснюється оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. 
Така оцінка проводиться в розрізі основних елементів власного капіталу, сформованого за рахунок 
внутрішніх і зовнішніх джерел та робиться висновок про доцільність їхнього залучення у плановому 
періоді.  

На четвертому етапі аналізується забезпечення максимального обсягу залучення власного 
капіталу за рахунок внутрішніх джерел. Основним внутрішнім джерелом формування власного 
капіталу підприємства є амортизація та сума чистого прибутку.  

Таким чином, у першу чергу необхідно у процесі планування цих показників передбачити 
можливості їх росту за рахунок різних резервів.  

Метод прискореної амортизації активної частини основних засобів збільшує можливості 
формування власного капіталу. Проте треба мати на увазі, що ріст суми амортизаційних відрахувань 
у процесі проведення прискореної амортизації окремих видів основних засобів призводить до 
відповідного зменшення суми прибутку. 
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Рисунок 1 – Етапи вибору та здійснення фінансової політики 

 
Тому при вишукуванні резервів росту власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел варто 

виходити з необхідності максимізації як амортизаційних відрахувань, так і чистого прибутку, 
розраховуються за формулою 1: 

АВ+ЧП mахВК ,                                             (1) 
де  АВ і ЧП – прогнозний розмір амортизаційних відрахувань та чистого прибутку; 

mахВК – максимальна сума власного капіталу, сформованого за рахунок внутрішніх 
джерел. 

На п’ятому етапі аналізується забезпечення необхідного обсягу залучення власного капіталу 
із зовнішніх джерел. Обсяг залучення власного капіталу із зовнішніх джерел повинен забезпечити ту 
його частину, що не вдалося сформувати за рахунок внутрішніх джерел фінансування. Потребу в 
залученні власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел можна розрахувати за формулою 2: 

ВКвнутПвкВКзовн  ,                                            (2) 
де ВК зовнш. – потреба у залученні власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел;  
Пвк – загальна потреба у власному капіталі підприємства у запланованому періоді;  
ВК внут. – сума власного капіталу, запланованого до залучення за рахунок внутрішніх джерел 

підприємства. 
На шостому етапі здійснюється оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел 

коштів, які залучаються для  формування власного капіталу підприємства. Основою даної оптимізації 
є забезпечення зберігання управління підприємством початковими фундаторами. Ріст додаткового 
власного капіталу за рахунок сторонніх інвесторів може призвести до втрати такого управління [4].  

Основним критерієм такої оптимізації може бути коефіцієнт рівня фінансування підприємства 
за рахунок зовнішніх і внутрішніх власних коштів. Цей показник може визначатися за формулою 3: 

%100



ПСА

ОВКплКсф
,                                              (3) 

де ОВКпл – обсяг формування власного капіталу у плановому періоді;  
 А – плановий приріст активів підприємства, грош. од.;  
ПС – плановий обсяг споживання чистого прибутку, грош. од. 
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На сьомому етапі здійснюється розробка і прийняття рішень щодо залучення відповідних 
обсягів власного капіталу із внутрішніх і зовнішніх джерел для формування власного капіталу 
підприємства. 

Ефективність розробленої політики формування власного капіталу можна оцінити за 
допомогою коефіцієнта економічного зростання за формулою 4: 

%,100


 
ВК

ДЧП
Ксез

                                            (4) 
де Крез – коефіцієнт стійкого економічного зростання; 

 Д  – сума дивідендів, виплачувана акціонерам; 
ВК  – середньорічна вартість власного капіталу; 

ЧП –  Д  – реінвестований чистий прибуток. 
Успішна реалізація розробленої політики формування власного капіталу пов’язана з 

вирішенням наступних основних завдань: забезпеченням максимізації доходності та прибутку 
підприємства з врахуванням допустимого рівня фінансового ризику; формуванням ефективної 
дивідендної політики; здійсненням додаткової емісії акцій; формуванням раціональної структури 
використання чистого прибутку на виплату дивідендів і розвиток виробництва. 
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Автомобілебудівна промисловість в Україні, як і в усьому колишньому Радянському Союзі, 

не було ніколи високорозвиненим. Здебільшого, це стосується асортименту та якості продукції, що за 
умов повної економічної кризи призвело до майже повного занепаду галузі. У сфері 
автомобілебудування нашої держави існує чітка спеціалізація підприємств на випуск окремих типів 
автомобілів. В силу особливостей свого розміщення, підприємства автомобільної індустрії виникли в 
промислово розвинених районах України, в яких були максимально сприятливі умови для організації 
міжгалузевої та внутрішньої кооперації, в наш час автомобілебудування почало розвиватися і в 
інших, нових для себе, економічних районах. 

Сьогодні перед автомобільними підприємствами стоїть завдання – зберегти клієнта. Саме час 
попрацювати над розширенням структури сервісу, спектру послуг і запропонувати клієнтам нові 
послуги з поліпшеним набором умов, більш високою якістю обслуговування і комунікації [1]. 

Автомобілебудівна промисловість виробляє близько 60 мільйонів легкових і вантажних 
машин в рік, в ній зайняті мільйони людей по всьому світу. У розвинених країнах вона забезпечує 
близько 10% ВВП. Автомобіль  це предмет масового виробництва, масового маркетингу і масового 
споживання. Наявність в країні власного автомобільного виробництва є не тільки найважливішою 
складовою її статусу на міжнародній арені, а й безпосередньо двигуном розвитку економіки країни в 
цілому. Автомобілебудівна промисловість  це одна з базових галузей в країні, і якщо це власне 
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виробництво, а не збірка, то на неї працюють в країні до 900 підприємств. Світовий досвід показує, 
що автомобілебудівна промисловість є вельми прибуткова галузь і характеризується високими 
доходами виробників, великою кількістю створених робочих місць і потужним впливом на розвиток 
інших галузей економіки: металургійну, нафтохімічну, електронну промисловість і ін. 

Автомобілебудівна промисловість  одне з найбільш науково і трудомістких виробництв. Для 
його розвитку необхідні великі обсяги інвестицій, передові інженерні розробки та наймання 
кваліфікованого інженерного корпусу. При сприятливих умовах автомобілебудівна промисловість 
збільшує кількість робочих місць. У ряді країн ця галузь субсидується, протегує й активно 
лобіюється державою з активного просування на світовому ринку автомобільних марок 
національного виробництва або збірки [2]. 

Сьогодні автомобілебудівна промисловість України не є базовою галуззю економіки країни, 
яка до кризи давала 5% ВВП. У той період доходи від автомобілебудівної промисловості до бюджетів 
різних рівнів становили 8 млрд. грн. Сьогодні частка автомобілебудівної промисловості в ВВП 
скоротилася, а, відповідно, і відрахування до бюджетів знизилися. 

Автомобілебудівна промисловість України може виробляти всі види транспортних засобів: 
легкові автомобілі ("АвтоЗАЗ"), авто спеціального призначення, вантажні автомобілі, військова авто 
техніка ("АвтоКрАЗ"), магістральні та міські автобуси ("ЛАЗ"), авто з високою прохідністю ("ЛуАЗ"). 

Розвиток власної автомобілебудівної промисловості  один з варіантів розвитку економіки 
країни. Успішний розвиток автомобілебудування в Україні (включаючи випуск іноземних моделей) 
можливо лише при наявності власних автомобілебудівних заводів. Інші способи розвитку 
автомобілебудівної галузі (імпорт, створення мереж СТО, великовузлове складання) є 
малоефективними. Шлях європейських країн на автомобільному ринку являв собою своєрідну 
еволюцію «від великовузлового до дрібно вузлового складання і повномасштабного виробництва», 
але при цьому європейські країни завжди починали з модернізації старих заводів і удосконалення 
чинного модельного ряду [3]. 

Україні потрібно визначити свій шлях розвитку автомобілебудівної промисловості в 
залежності від того, до якої групи країн відноситься: або це категорія ключових країн, що володіють 
всіма сучасними технологіями в автобудуванні (Німеччина, США, Японія, Південна Корея, Італія, 
Франція), або категорія периферійних країн, де просто є автоскладальні заводи (Іспанія, Португалія, 
Бразилія та ін.), або унікальні країни, де хочуть мати свій автомобіль, і створюють його самостійно 
(Китай, Індія, Росія, Іран). 

Зараз для виживання галузі необхідна державна політика підтримки автомобілебудівної 
промисловості. В першу чергу необхідно повернути на ринок споживче кредитування з урахуванням 
нинішніх реалій, в даний момент в Україні можна взяти кредит під 20%, в той час як в Європі  під 
2–4%. Також мають з'явитися муніципальні транспортні компанії, які закуповують українську 
техніку. Крім того, пора приділяти увагу і підготовці кадрів. Сьогодні майже немає кваліфікованих 
фахівців для роботи в автомобілебудівній промисловості [4]. 

Якщо ми дамо загальну характеристику рівню виробництва автомобілів в Україні, 
відзначаємо, що за головними параметрами (ступінь автоматизації, коефіцієнт використання 
потужностей змінності в роботі обладнання), воно займає позицію що лідирує серед інших 
перспективних галузей машинобудування України. Проте, якщо порівняти з іншими закордонними 
підприємствами автомобілебудування, ми відстаємо за такими показниками в виробництві, як 
технологічна трудомісткість та продуктивність праці. Більш того, багато заводів потребують 
технологічного переобладнання.  

З огляду на це все, стратегічні завдання реконструкції технологічного і виробничого 
потенціалу промисловості та галузевої науки потрібно вирішувати за такими напрямками: 

  створення та виробництво нових конкурентоспроможних та модернізованих моделей 
автомобілів; 

  впровадження ресурсоощадних, екологічних та інноваційних технологій, що дозволять 
знизити матеріаломісткість кінцевої продукції на 13–19%, обсяг енергоспоживання – на 21%; 

  не використовувати у виробництві токсичні матеріали; 
  перейти до безвідходних технології виробництва; 
 провести удосконалення сервісної мережі; 
 підвищити рівень автоматизації технологічних процесів у виробництві та знизити 

трудомісткість виготовлення промислової продукції; 
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 розробляти інжинірингові технологічні проекти; 
 проводити аналізування технічного рівня і давати прогнози розвитку технології. 
Таким чином, проведене дослідження перспектив розвитку автомобілебудівної промисловості 

України свідчить про те, що вирішенням стратегічних завдань реконструкції технологічного і 
виробничого потенціалу автомобілебудівної промисловості Україна зможе реалізовувати 
конкурентоспроможну продукцію, як на національному, так і на світовому ринку, це дасть змогу 
значно підвищити рівень економіки власними силами, а також дасть змогу нашому народу пишатися 
своїми досягненнями в розвитку автомобілебудування, і кожного дня, він матиме змогу їздити в 
комфортабельному автомобілі, який зійшов з конвеєра в Україні. 
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На сьогоднішній день основним завданням всіх підприємств є підвищення 

конкурентоспроможності на ринку. З кожним днем кількість компаній зростає, малий і середній 
бізнес розвивається, і для того, щоб вижити в таких умовах, необхідно впроваджувати новітні 
системи управління, організації. Практика фінансово–господарської діяльності підприємств показує, 
що, нерідко, компанії, що спеціалізуються в одній сфері і мають в своєму розпорядженні при цьому 
приблизно рівними фінансовими і матеріальними ресурсами, отримують різну прибуток. Як правило, 
фінансове благополуччя виробників може бути досягнуто тільки з якісної і конкурентоспроможної 
продукцією або послугою. 

В Україні розвиток сфери управління якістю можна визначити як незадовільний, продукція 
багатьох українських підприємств не є конкурентоспроможної на світовому ринку саме через 
невідповідну якість [1].  

Слід зазначити, що час для оцінки ефективності систем управління якістю існує велика 
кількість різних методів і підходів. Основні положення оцінки ефективності системи менеджменту 
якості описані в стандартах ІСО версії 9000. У першу чергу це стосується до діяльності керівництва з 
аналізу та подальшого поліпшення діяльності системи якості підприємств. Для українських 
підприємств, орієнтованих на міжнародні ринки та прагнучих на рівних конкурувати із західними 
компаніями, важливого значення набуває сертифікація на відповідність міжнародним стандартам. 
Інтегрована система управління якістю продукції (ІСУЯП), що відповідають вимогам відразу кількох 
міжнародних стандартів, слід розглядати як передумову для сталого розвитку будь–якої організації. 

В кінці 70–х років, тобто задовго до появи стандартів ISO серії 9000, у нас в країні був 
розроблений Державний стандарт на систему управління якістю. Міжнародні стандарти ISO серії 
9000 акумулювали і сконцентрували більшу частину передового досвіду менеджменту щодо 
підвищення і забезпечення. 



ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

130 

 Позитивний досвід функціонування систем якості відповідно до вимог МС ISO серії 9000 
накопичено в даний час за кордоном. Відповідність діючих на підприємствах систем якості вимогам 
МС ISO серії 9000 визнається споживачами всього світу гарантією того, що виробник може 
виробляти і постачати продукцію стабільної якості і виконувати контрактні умови і зобов'язання. 
Сьогодні МС ISO серії 9000 на системи управління якістю прийняті в якості національних стандартів 
без істотних змін більш ніж в 80 країнах світу (Німеччини, Франції, Англії, Австрії та ін.). Такі 
рішення приймалися з метою випуску продукції більш високої і стабільної якості, що сприяло 
збільшенню обсягів продажів підприємств, впровадили зазначені системи управління якістю на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. Стандарти ISO серії 9000 фактично стали нормативною базою 
для сертифікації продукції та систем якості підприємств [2]. 

Слід зауважити, що активні спроби виходу на європейський рівень вимагає зміни систем 
управління якістю, які існують на вітчизняних підприємствах. Одним з прогресивних напрямів таких 
змін є впровадження ІСУЯП, які відповідають вимогам декількох міжнародних стандартів на системи 
якості. Хоча останнім часом в Україні на державному рівні почалися процеси усвідомленого 
практичного впровадження сучасних підходів для вдосконалення власної діяльності в місцевих і 
районний адміністраціях. В Україні вже впроваджені міжнародні стандарти серії ISO 9000 як 
національні (ДСТУ ISO 9000–2001). Але на жаль, лише на провідних підприємствах розроблені, 
сертифіковані і функціонують інтегровані системи управління якістю продукції, хоча переваги їх 
впровадження очевидні. Серед цілей створення інтегрованих систем управління якістю продукції є: 
забезпечення стійкого розвитку підприємства і розширення експортного потенціалу; покращення 
екологічних і техніко–економічних показників виробництва, його безпеки; забезпечення 
взаємозв'язків усіх підрозділів підприємства. [3] Впровадження інтегрованих систем управління 
якістю продукції є стратегічним рішенням щодо розвитку підприємства і має відбуватися із 
врахуванням його економічних, екологічних, технологічних, соціальних та інших показників та 
характеристик. 

Основними перешкодами на шляху впровадження інтегрованих систем управління якістю 
продукції є те, що більшість промислових об'єктів України не володіють сертифікованими відповідно 
до вимог міжнародних стандартів системами якості, а їх впровадження вимагає додаткових 
виробничих витрат. Ускладнюється ситуація негативним впливом економічної кризи, яка не дозволяє 
вітчизняним підприємствам приділяти належну увагу питанням удосконалення якості праці і 
продукції, використання нових підходів до технології управління якістю, методам її оцінки тощо [3, 
4]. Тому вважаємо доцільним обирати поетапну стратегію управлінської перебудови підприємства, за 
якої поступово впроваджуються різні міжнародні стандарти на системи якості.  

Для забезпечення випуску конкурентоспроможної якісної продукції (послуги), перш за все, 
необхідно визначити ключові види діяльності і процеси, систему їх взаємодії на підприємстві, 
функції відповідних органів управління. 

Розглядаючи життєвий цикл вироби, можна виділити наступні основні процеси: процес 
проектування і розробки продукції;  процес підготовки виробництва; процес закупівлі матеріалів і 
компонентів; процес виробництва; процес контролю якості готової продукції; процес збуту. 

До кожного процесу встановлюються певні вимоги відповідними правовими, нормативними 
та технічними документами. Управління процесами здійснюється з допомогою обов'язкових 
документованих процедур. Будь–який процес на розсуд його власника може стати документованої 
процедурою, якщо встановлений раціональний і ефективний спосіб його виконання. Організація і 
управління кожним процесом здійснюється певним структурним елементом (бюро, відділом, 
департаментом, цехом тощо), а їх взаємодія – через посадових осіб (начальників відділів, 
департаментів, цехів) і структурні підрозділи вищого рівня [4]. 

Основною відмінною рисою процесного підходу є орієнтація на вимоги внутрішнього 
споживача і оптимізація діяльності. Він дозволяє: встановлювати чітку, однозначну відповідальність 
в звітності для керівництва по ключовим видам діяльності; розуміти і вимірювати можливості 
ключових видів діяльності;  виявляти внутрішні і зовнішні взаємозв'язки між функціями організації; 
оцінити ризики, наслідки та вплив для споживачів, постачальників та інших зацікавлених сторін;  
зосередити керівництво на таких факторах, як ресурси, методи та матеріали, які покращують ключові 
види діяльності організації. 

Процесний підхід є найбільш поширеним підходом до управління якістю. Він передбачає, 
перш за все, те, що управління процесом і кожної з вхідних в нього робіт (підпроцесів або функцій) 
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відбувається із застосуванням особливих методичних прийомів, досить добре розроблених і 
дозволяють виключити багато помилок. 

Управління організаційними процесами в системі менеджменту якості, в першу чергу, 
зводиться до постійного підтримання організованості і впорядкованості всіх видів робіт. Однак 
управління процесами неправильно було б зводити лише до підтримання їх заданої організованості. 
Дуже важливий один з основоположних принципів менеджменту – принцип постійного поліпшення. 
Тільки постійне вдосконалення кожного процесу системи менеджменту якості принесе успіх 
організації. 

Управління якістю продукції являє собою процес, що включає виявлення характеру і обсягу 
потреб в продукції, оцінку фактичного рівня її якості, розробку, вибір і реалізацію заходів щодо 
забезпечення запланованого рівня якості продукції.   

Побудована таким чином інтегрована система управління якістю продукції стане 
інструментом безперервного вдосконалення діяльності підприємства і джерелом економічних вигод. 
За рахунок документованості, контролю, аналізу та періодичного перегляду ключових виробничих і 
управлінських процесів відповідно до вимог міжнародного стандарту забезпечують прозорість, 
кращу керованість і безперервне вдосконалення діяльності підприємств. Неформальний підхід до 
впровадження систем менеджменту якості, лідерство вищого керівництва, залучення персоналу і 
залучення кваліфікованих фахівців в області якості допоможуть російським підприємствам 
максимально повно використовувати можливості, які закладені у вимогах міжнародного стандарту 
ISO 9000. 

Слід зазначити, що впровадження систем управління якістю позитивно впливає на внутрішні 
чинники діяльності підприємств та надає переваги, що стосуються, в першу чергу поліпшення 
прийняття управлінських і виробничих рішень і посилення рівня контролю діяльності в сфері 
використання системи управління та безумовно позитивно впливає на зовнішні фактори діяльності 
підприємства, такі, як: підвищення конкурентоспроможної якості продукції або збільшення рівня 
задоволеності споживачів. 
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ГРОШОВИЙ РИНОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ  
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Н.А. Маринич  

Одеський національний політехнічний університет  
 

Грошовий ринок –  ключовий сектор ринкової економіки, що являє собою сукупність 
відносин, які складаються міжбанківською системою на основі створення грошей економічними 
суб'єктами, висуваючи попит на них [1]. 

З точки зору інституційного підходу грошовий ринок – це сукупність банків, небанківських 
фінансових установ, фізичних та юридичних осіб, у т. ч. і держави, які надають ресурси здійснюють 
запозичення на ринку грошей і ринку капіталів. В структурі грошового ринку виділяють два сектори 
з різним характером руху грошей – сектор прямого фінансування, де відбуваються прямі відносини 
між продавцями (кредиторами) і покупцями (позичальниками), і сектор опосередкованого 
фінансування, де участь у взаємовідносинах між кредиторами та позичальниками здійснюється за 
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участю фінансових посередників – банків і небанківських фінансових установ. Головна роль у 
системі фінансового посередництва належить банкам [2]. 

Рівновага ринку впливає не тільки на грошову сферу, а й на макроекономічну рівновагу в 
цілому. Тут, як і на товарних ринках, основними сторонами ринкового механізму є попит, пропозиція 
і ціна. Хоча в організаційно–правовому аспекті ці ринки функціонують самостійно, між ними існує 
тісний внутрішній зв'язок. Грошові кошти можуть легко переміщатися з одного ринку на інший, одні 
й ті ж самі суб'єкти можуть здійснювати операції одночасно чи поперемінне на кожному з них. 
Наприклад, комерційний банк на ринку боргових зобов'язань з допомогою своїх депозитних 
сертифікатів мобілізує кошти, які може розмістити на ринку цінних паперів або на валютному ринку. 
І навпаки, кошти, виручені від продажу цінних паперів, банк може розмістити під позичкові 
зобов'язання чи на придбання валютних цінностей. 

За видами фінансових інструментів грошові ринки поділяються на: ринок позикових 
зобов'язань; ринок цінних паперів; валютний ринок. По спрямованості грошових потоків грошові 
ринки поділяються на: фондовий ринок; ринок банківських кредитів; ринок послуг небанківських 
фінансових установ. За економічним призначенням купівлі грошей грошові ринки поділяються на: 
ринок грошей; ринок капіталів [3; 4]. 

Між всіма цими елементами грошового ринку існує тісний внутрішній взаємозв'язок. Ринок 
грошей характерний тим, що він дуже чутливий до будь–яких змін в економіці та у фінансовій сфері. 
Тому попит і пропозиція тут дуже мінливі, а процент як ціна грошей часто змінюється підїхвпливом. 
Тому він є найбільш реальним індикатором кон'юнктури грошового ринку взагалі й слугує базою 
формування процентної політики в країні. Це дає підстави розглядати механізм формування попиту і 
пропозиції на грошовому ринку тільки на підставі ринку грошей [5]. 

Сьогодні грошовий ринок України, становлення якого почалося разом зі становленням 
незалежності країни, все ще не досяг стабільності. Розвиток грошового ринку нашої держави часто 
піддається кон'юнктурним миттєвим тенденціям та змінам, які впливають на його стан не завжди 
ефективно. Отже, особливість ринку капіталів є в тому, що попит і пропозиція на ньому є менш 
рухливими, рівень процентної ставки залишається більш стабільним, не дуже чутливо реагує на зміну 
кон'юнктури, зрівнюючи з ринком грошей. Це повинні враховувати банки у своїй процентній 
політиці, для того щоб створити сприятливі умови для інвестування економіки.  
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Обоснование актуальности проблемы.Корреляционно–регрессионный – это построение и 

анализ экономико–математической модели в виде уравнения регрессии (уравнения корреляционной 
связи), которая отражает зависимость результативного признака от одного или нескольких факторов 
и дает оценку степени плотности связи [1]. 
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Правильное использование корреляционных методов способствует пониманию сущности 
процессов взаимосвязей. Корреляционно–регрессионные связи выделяются не в любом единичном 
случае, а в среднем для множества ситуаций. Такие связи не имеют четкой дисциплины между 
причиной и следствием, а имеют лишь определенные соотношения. Таким образом определив 
названные соотношения можно рассчитать дальнейшее возможное развитие. 

Анализ последних исследований и публикаций.Первые основополагающие теории были 
предложены в конце 70–х девятнадцатого века английским ученым Ф. Гальтаном. Исследуя 
закономерности наследственности было выявлено, что количественные признаки родителей у детей 
смягчались, приближались к среднему значению в общности. Данную связь ученый назвал термином 
регрессия, что, впоследствии, закрепилось за уравнением, описывающим расчеты по величине одного 
корреляционно связанного признака середины величины другого признака. 

Далее теоретические знания развивал К. Пирсон, разработавший методы анализа взаимосвязи 
двух переменных, теорию частичных и чистых коэффициентов корреляции, теорию многофакторной 
корреляции. Ученый использовал коэффициент корреляции как инструмент измерения плотности 
связи. 

Также рассматриваемую теорию изучали Р. Фишер, В. Госсет, Э. Слуцкий. 
Формулировка цели роботы. Рассмотрение корреляционно–регрессионного анализа как 

инструмента для прогнозирования экономического развития поможет лучше понимать и 
корректировать деятельность отечественных предприятий, в частности и в масложировой отрасли. В 
современных условиях данные возможности приобретают все большую актуальность. 

Изложение основного материала.Особенности корреляционных связей в теории определяют 
два задания – определить теоретическую форму связи (регрессионный анализ) и измерить плотность 
связи (корреляционный анализ). Первое задание определяется выделением формы функциональной 
связи, которая четче отображает суть корреляционной зависимости. Второе задание – измерить с 
помощью определенных показателей как именно корреляционная связь приближается к 
функциональной связи[1].  

Корреляционно–регрессионный анализ состоит из следующих этапов[1]:  
 предварительный (априорный) анализ; 
 сбор информации и ее первичная обработка; 
 построение модели (уравнение регрессии); 
 анализ и оценка модели. 
Однако стоит учитывать, что выделенные этапы условны, так как тесно связаны друг с 

другом, а полученные результаты на каком либо этапе отразятся на выводах и результатах 
предыдущих этапах. 

Отрасли украинской пищевой промышленности, куда входит масложировая отрасль, за 
последние десять лет сохраняют второе место в структуре реализованной продукции 
перерабатывающей промышленности (доля составляет 21–28%), уступая лишь отраслям 
металлургического производства [2]. 

На сегодняшний день масложировая отрасль состоит из больших маслоэкстрактных заводов, 
многочисленных специализированных предприятий, цехов по переработке масленичных культур в 
составе сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Поэтому стратегически важно 
наблюдать и корректировать развитие данной отрасли. 

Чтобы разработанная модель была правильной и надежной факторные признаки должны 
соответствовать таким требованиям[1]:  

 быть количественными; 
 рассчитываться по отношению к одной базе; 
 не дублироваться, т.е. отображать разные стороны исследуемого явления. 
Также к информационной базе корреляционно–регрессионного анализа ставятся 

определенные требования. Совокупность должна быть достаточно большой по объёму для 
надежности расчетов статистических характеристик. Исходные данные должны быть количественно 
и качественно однородными. Количественная однородность предусматривает отсутствие таких 
единиц наблюдения, которые по числовым значениям существенно отличаются от основной массы 
данных, а качественная – приближенность условий формирования факторных и результативных 
признаков.  
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В процессе составления корреляционно–регрессионной модели возникает вопрос о типе 
функции, которая наилучшим образом отображает взаимосвязь между результативным признаком и 
факторным. По форме выделяют такие корреляционные связи:  

 прямые и обратные; 
 линейные и не линейные; 
 однофакторные и многофакторные. 
Прямые и обратные определяются направлением изменения результативного признака, т.е. 

если изменения признаков одинаковы, то связь прямая, если изменения в разные стороны, то связь 
обратная. Характер изменений с переменной х определяет линейная или не линейная связь в 
уравнении, а количество факторных признаков определяет одно– или многофакторная зависимость. 

В данной ситуации для масложировой отрасли модель однозначно будет многофакторная, так 
как отрасль материалоемкая, крупная и разнообразная по технологиям переработки.  

Среди совокупности факторов в общем стоит выделить следующие: 
 экономические – цена реализации, себестоимость, трудоемкость, уровень 

рентабельности; 
 технические – пищевая ценность, энергетическая ценность, калорийность, срок хранения; 
 нормативные – для каждой единицы ассортимента свои нормы; 
 технологические – вкус, цвет, запах, консистенция; 
 организационные – сезонность, ритмичность, стандартизированность технологий.  
Выводы исследования и перспективы дальнейшего развития.В итоге, хоть и многообразие 

факторов для различных технологических процессов масложировой отрасли в Украине усложняет 
процесс корреляционно–регрессионного анализа, однако это подчеркивает важность и 
существенность использования такого анализа. Ведь если исходные данные соответствуют 
требованиям, то на основании уравнения корреляционной связи можно прогнозировать 
экономические действия и получать ожидаемые результаты.Дальнейшие рассмотрение данного 
инструмента позволит повысить точность и надежность корреляционно–регрессионного анализа для 
исследования масложировой отрасли в Украине. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ  
 

к.е.н., доцент Л.І. Чернишова 
Н.А. Бойко 

Одеський національний політехнічний університет 
 
Сьогодення зумовлює розглядати персонал як основний ресурс організації будь–якої галузі, 

який майже на сто відсотків визначає успіх її діяльності. Проте це той специфічний ресурс, яким 
треба грамотно управляти, створювати оптимальні умови для його розвитку, вкладати в це необхідні 
кошти. Це дозволить розкрити інноваційний потенціал працівників і дозволить створити міцні 
конкурентні переваги на галузевому ринку. Не винятком є і банківська сфера. Актуальною 
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проблемою, що стоїть перед українськими банками, є значний рівень плинності кадрів, обумовлений 
динамічними перетвореннями у банківській сфері, який вимагає змін в роботі з персоналом.  

Проблемам управління персоналом присвячені роботи таких авторів, як А.Г. Аганбегян, Д.М. 
Гвишиани, A.M. Грачов, Г.Г. Зайцев, Дж.Іванцевіч, А.Я. Кібанов, Д. Карнегі, Т.У. Кох, Ю.Г. Одегов, 
Г.Х. Попов, Е.Е. Старобинский, А.В. Філіппов, СВ. Шекшня, В.І. Шкатула, Г. Штайнманута ін. 
Практично всі дослідники сходяться на думці, що у вітчизняній науці теоретичні й методологічні 
основи управління персоналом поки ще глибоко не розроблені. В більшості публікацій 
розглядаються переважно загальні проблеми управління персоналом. Однак останні події в 
банківському секторі вимагають нового погляду на систему управління персоналом з урахування 
новітніх підходів. 

З огляду на це, метою даного дослідження є визначення особливостей управління персоналом 
в банківській сфері України із врахуванням закордонного досвіду на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк». 

Особливостями управління персоналом банківської системи в Японії є: наявність фахівця з 
менеджменту; відбір кандидатів проводиться на перших курсах спеціалізованих установах – 
найбільш обдарованим кандидатам надаються додаткові кошти для оплати їх навчання або 
матеріальне стимулювання у вигляді стипендій; моральне стимулювання; проводяться лекції та 
семінари для менеджерів; є досвід наставництва; практикується горизонтальне переміщення 
співробітників; здійснюється підвищення кваліфікації. 

У банківській системі Німеччини особлива увага приділяється перепідготовці працівників 
служб роботи з персоналом за спеціальними програмами; організовано стажування слухачів в кращих 
банках країни і за кордоном; здійснюється постійна перепідготовка різних категорій персоналу; 
проводяться тренінги на суміжних посадах; є в наявності висококваліфіковані куратори, що 
опікуються молоддю; розроблені посадові інструкції зі збалансованими правами й обов'язками; 
використовуються різні види оплати праці в залежності від рівня кваліфікації, досвіду, оволодіння 
новими методами роботи, знання іноземних мов, тощо. 

В італійських банках на півночі країни використовуються американські методи управління 
персоналом. У південних районах з чисто італійської специфікою управління в банках здійснюється 
управління за відхиленнями за результатами ситуацій, що виникають. В Італії практично радянська 
система підбору і переміщення кадрів на основі суб'єктивних факторів: родинних і дружніх зв'язків, 
тощо. Відсутні стимули, що сприяють підвищенню кваліфікації. Віддається пріоритет 
адміністративним методам управління, а не економіко–соціального характеру. 

У банках Франції до рівня підготовки персоналу пред'являються підвищені вимоги, викликані 
наявністю жорсткої конкуренції. Звертає на себе увагу: підвищені витрати на підготовку персоналу 
(до 12% проти 5–6% в США); координуюча роль ЦБ Франції, що виражається в розробці методології 
процесів персонального менеджменту; використання конкурсів при заміщенні різних посад; тісний 
зв'язок просування по службі з перепідготовкою та підвищенням рівня знань; навчання всіх 
банківських службовців за програмою «Психологія спілкування»; висока питома вага менеджерів і 
фахівців – жінок (до 20%); постійне інформування персоналу про діяльність банку за певні періоди, 
про відкриті вакансії й елементи кадрової політики. У Франції існує центр підготовки та 
перепідготовки банківських службовців. 

Основні особливості банківського менеджменту в США полягають в наступному: підвищена 
увага служб по роботі з персоналом до питань тестування; підбор вищих керівних працівників банків 
з боку з інших кредитно–фінансових структур; підвищена плинність кадрів, що досягає 20–25% в рік, 
неефективна робота з резервом на висування; недостатня увага до питань підвищення кваліфікації 
банківських службовців, відсутність спеціалізованих навчальних програм для цих цілей; контрактна 
система з обмеженням у порівнянні з Європою зайнятістю на 3–4 роки; широко практикується 
система соціальних пільг, адекватна за вартістю 60–65% річного доходу банківських службовців. 

В українській банківській системі більшість власників кредитних установ звертають велику 
увагу на поліпшення фінансового менеджменту, а персонал банку йде на другий план. Проте ж кадри 
– це значний фактор виживання і конкурентоспроможності банку. Деякі дослідники в області 
банківського менеджменту відзначають, що «персонал – це найбільш важливий ресурс, наявний в 
безпосередньому розпорядженні керівників банків, використання його з максимальною віддачою 
особливо істотно оскільки на практиці можливість маніпуляції іншими ресурсами – матеріальними і 
фінансовими – як правило, досить обмежена» [1]. 

Звернемося до практики розвитку співробітників ПАТ КБ «Приватбанк». Банк може 
запропонувати широкі можливості для розвитку потенційних компетенцій і самовдосконалення своїх 
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співробітників. Це можливо за допомогою впровадження програми навчання світового рівня, що 
охоплює комплексну підготовку персоналу, їх розвиток та кар'єрне зростання. В навчання входять: 
виконання індивідуальних і групових бізнес–проектів, рішення актуальних задач і реальних 
кейсів.Ключовими програмами являються: «Програма розвитку керівників вищої ланки», «Програма 
розвитку кадрового резерву», «Тренінг для тренерів». Також в системі ПАТ КБ «Приватбанк» існує 
дистанційне навчання. Портал надає можливість керівникам командної взаємодії в режимі реального 
часу, і так само надається доступ до бази навчання.Для нових фахівців організовується програми для 
адаптації. План даної програми – комплексний процес розвитку, який включає 5 етапів: знайомство з 
роботою, очне та дистанційне навчання, стажування, адаптація на новому місці, підведення 
підсумків. 

Одна, з головних проблем, яка стоїть перед банком–плинність кадрів. Безумовно, причини 
плинності кадрів бувають об'єктивні і суб'єктивні. Необхідно відзначити, що до перших відносяться 
зміни ставлення співробітника до роботи (знижується лояльність до банку, але підвищується 
незалежність працівника, який намагається досягти поставлених цілей). 

Так само існують загальні професійні вимоги до співробітників банків, які слід безумовно 
виконувати: 

 наявність професійної підготовки і рівень кваліфікації працівника (освіта, форми 
підвищення кваліфікації та ін.); 

 коло знань – професійних і суміжних (банківської справи, іноземної мови, програмування 
та ін.); 

 наявність сприятливого соціального– психологічного клімату. Одним з обов'язків 
співробітників є нерозголошення банківської таємниці, тому плинність в даній сфері досить 
небажана, так як це може привести до великих фінансових труднощів. 

 наявність навичок (ділового спілкування, аналітичної роботи, роботи з клієнтами та ін.); 
 досвід роботи (за даною спеціальністю, а банківській сфері та ін.); 
 рекомендації з минулих місць роботи; 
 особистісно–психологічні якості (комунікабельність, працездатність і ін.) й ін. 
 підтримка чіткої ієрархії. Проведення заходів, спрямованих на зниження напруженості в 

колективі. Витрати коштів на матеріальне і моральне стимулювання будуть менше, ніж на звільнення 
старих кадрів, підготовку нових кадрів, їх навчання та підвищення кваліфікації. 

Оплата праці також відіграє важливу роль в управлінні персоналом. Вона забезпечує 
підтримку і поліпшення умов життя працівників, й так само стимулює персонал до збільшення 
продуктивності праці і поліпшення якості обслуговування. У свідомості працівників банку заробітна 
плата виражає його соціальний статуси і пов'язана з визнанням їх авторитету [2].Оскільки 
співробітник банку – це своєрідний посередник між фінансовою організацією і кінцевим споживачем, 
який постійно знаходиться на тонкій грані, та представляє банк, він повинен відповідати вимогам 
клієнта, мусить утримати і зробити його постійним відвідувачем своєї кредитної організації. А для 
цього потрібно його стимулювати та розвивати. 

Отже для вдосконалення методів управління персоналом у ПАТ КБ «Приватбанк» можна 
порекомендувати наступне: 

 розробити компенсаційний пакет для банківського персоналу: тарифікація посад, аналіз 
робочих місць, встановлення базових окладів, встановлення доплат і надбавок, визначення розрядних 
коефіцієнтів. 

 розробити додатковий соціальний пакет: оплата відпочинку і навчання дітей 
співробітників, оплата і організація корпоративного відпочинку, виплати і на певні свята і події, 
часткова або повна оплата занять спортом співробітників і їхніх дітей, проведення свят, 
корпоративних відпочинків, екскурсій. 

 проводити лекції та семінари, психотренінги, ділові й рольові ігри. 
 проводити тренінги з профілактики конфліктних ситуацій та щодо поліпшення 

соціально–психологічного клімату. 
 спростити доступ до банківського навчального центру: підвищення кваліфікації кожного 

співробітника, визначення необхідного обсягу необхідних знань і форм поточного навчання 
співробітників, оцінка професійних компетенцій співробітника, визначення його кваліфікації. 

Визначені заходи оптимізують окремі ланки роботи з персоналом та вплинуть на зниження 
плинності кадрів у кредитній організації.Ефективна діяльність банку прямо залежить від професійних 
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компетенцій його співробітників. Вище керівництво має включати в свої обов'язки удосконалення і 
розвиток організаційної структури. До кадрових управлінських задач слід додати: підвищення якості 
роботи банківського персоналу, поліпшення рівня системи управління персоналом, а так само 
зниження плинності кадрів. Всі працівники повинні бути зацікавлені в своїй діяльності і налаштовані 
на досягнення поставлених завдань; в той час як керівники повинні визначати ступінь 
відповідальності кожного співробітника і забезпечувати достовірний і своєчасний обмін 
інформацією. 
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В рамках комплексу заходів щодо вдосконалення і впорядкування грошового обороту 

проводиться спеціальні грошові реформи. Вони являють собою повну або часткову реструктуризацію 
фінансової системи, яка здійснює держава, з метою відновлення або вдосконалення механізму 
регулювання грошового обороту в нових соціально–економічних умовах. 

Грошова реформа – це повна або часткова перебудова грошової системи, яку проводить 
країна, щоб поліпшити гроші, удосконалити механізм врегулювання касових операцій для нових 
соціально–економічних умов. 

Всі грошові реформи абсолютно різні: їх цілі, поглиблення заходів з реформування існуючих 
фінансових систем, методи стабілізації валют, підготовчі заходи і так далі. 

Що стосується глибини реформ можна виділити структурну (повну) і часткову реформу 
грошового типу: 

1. Структурні (повні) грошові реформи проводилися при переході від біметалізму до золотого 
монометалізму, від останнього до системи паперовогрошового або кредитного обігу. У всіх цих 
випадках мова йде не тільки щоб замінити один вид грошей, але і зробити значні структурні зміни в 
економіці, в державні фінансах, банківській та грошово–кредитній системі та ін. [1], [2]. 

2. Часткові реформи впливають тільки на організацію грошового потоку, щоб змінити деякі 
частини грошової системи. Саме підстава грошової системи та структура економіки і грошово–
кредитних відносин залишаються незмінними. Якщо відбуваються такі реформи, то часто змінюється 
масштаб цін, типи та цінності валюти, механізм емісії грошей і т.д. У сучасних умовах, коли в усіх 
країнах запроваджені неповноцінні гроші, що мають здатність до швидкого знецінення, реформи 
часткового типу проводяться досить часто, є найбільш типовими у світовій практиці[1–2]. 

Відповідно до здійснення грошові реформи поділяються на такі типи: 
1. Грошова реформа формального типу, введення нової моделі одночасно або поетапне 

виведення старої моделі. Обмін старих банкнот на нові випускаються в співвідношенні 1:1. Причини 
такої зміни: 

 вам потрібно поліпшити фізичні властивості 
 посилення ефективної боротьби з підробкою національної валюти. 
 вам потрібно змінити зовнішній вигляд банкнот. 
2. Грошові реформи конфіскаційного типу або їх ще називають «шоковими» реформами. Ці 

реформи передбачають захоплення комплексу відкритих або прихованих дії конфіскаційного 
характеру: 

 встановлення ліміту на обмін банкнот; 
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 заморожування частки депозитів понад встановлений рівень; 
 тимчасове припинення валютно–обмінних операцій. 
Мета ціх та подібних заходів – конфіскація незаконних доходів, відновлення соціальної 

справедливості і отримати додатковий дохід від держави. 
3. Реформи паралельного або консервативного типу – паралельний обіг нових банкнот 

здійснюється поступово, паралельно з випуском старих знаків і вони тривалий час функціонують 
одночасно і паралельно [2].  

Міжнародний досвід показує, що існують такі методи фінансової стабілізації: нуліфікація, 
деномінація, девальвація,ревальвація (реставрація): 

1. Нуліфікація – умова оголошення старих банкнот недійсними, новий випуск паперових 
грошей зменшається. Нуліфікація зазвичай проводиться в період стабілізації гіперінфляції для 
відновлення довіри до національної валюти.   

2. Деномінація (зміна масштабу цін) – зміна номінальної вартості грошових знаків і їх обмін 
по визначеному співвідношенню на більші грошові одиниці з одночасним перерахунком усіх 
грошових зобов'язань в країні (рахунків у банках, цін, тарифів, заробітної плати і т. д.). 

 3. Девальвація – золотий стандарт в скороченні дорогоцінного металу в якості валюти, 
призупинивши розподіл лихварства золота – зниження курсу національної валюти по відношенню до 
іноземної.  

4. Ревальвація (реставрація) – підвищення дорогоцінного металу національної валюти по 
відношенню до іноземної. Ревальвація стримує інфляційні процеси в країні, так як дешевими стають 
імпортні товари, але вона невигідна експортерам, які втрачають на курсовій різниці при обміні 
подешевшала іноземної на закріпленому національну валюту за раніше укладеними контрактами [1], 
[3]. 

Типові умови для успішної грошової реформи для всіх країн: 
 політична стабільність в країні 
 підвищити довіру населення і підрядників до політики керованих урядами і 

центральними банками, 
 умови для розвитку національної економіки, збільшення пропозиції товарів і послуг, на 

відміну від грошей, 
 збільшити доходи бюджету і відмовляється видавати гроші, щоб покрити дефіцит 

бюджету 
 відновити довіру до банків і гарантувати кредитні фонди, привабливість кредитних умов, 
 акумулювати достатні резерви для підтримки стабільності валютного курсу, балансу 

товарів і грошей. 
Велика грошова реформа в Україні здійснюється в дев'яностих роках. За своїм характером 

вона може бути віднесена до категорії повних або структурних реформ. Найбільш характерними 
особливостями є: 

 багатофакторна обумовленість і багатоцільове спрямування; 
 довгий час; 
 попередній висновок, миттєве навантаження і порушення гіперінфляції;  
 створення нового механізму управління грошової реформи. 
Багатоцільове спрямування грошової реформи полягало в тому, що проведення її мало 

мінімум три цілі: 
 створити національні гроші та грошову систему як атрибут незалежності і механізм 

забезпечення незалежності української держави; 
 стабільність національної валюти забезпечує економічний і соціальний розвиток на рівні, 

достатньому для стимуляції; 
 створення і впровадження нових методів та інструментів для управління грошового обігу 

та грошового ринку коштів, достатніх для потреб ринкової економіки. 
Грошова реформа в Україні тривала п'ять років (почалася в січні 1992 року випуску рублів в 

зверненні купона для повторного використання і закінчилася у вересні 1996 року випуском 
національної гривні в обігу) [4]. 

Вже в квітні 1992 року наповнили купоно–карбованц і рубль був повністю зруйнований. Зате 
рубль продовжував обслуговувати весь безготівковий оборот до листопада 1992 року, що негативно 
впливало на стабільність готівкового купоно–карбованця, сприяло його швидкому знеціненню. 
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В Україні на завершальному етапі при випуску в обіг гривні була проведена деномінація за 
співвідношенням 1:100000 всіх індексів цін для всіх резервних коштів (готівкові та безготівкові) і 
загального операційного доходу для всіх осіб і компаній, незалежно від суми вимог валютного запасу 
грошей і рівень поточного доходу [5]. 

І все ж, незважаючи на значні недоліки грошової реформи в Україні, вона отримала 
конституційну національну валюту – гривню. 

Таким чином, чим би не викликалася необхідність проведення грошової реформи, головною її 
метою завжди є стабілізація грошового обороту. Для досягнення цієї мети недостатньо прийняти ті 
чи інші законодавчі акти, а необхідно підготувати відповідні економічні передумови. Без цього гроші 
і після реформи можуть знецінюватися. Тому успішне проведення грошової реформи вимагає 
відповідної підготовки: нагромадження золотовалютних і матеріальних резерву островів, припинення 
або значне зменшення темпів зростання грошової маси, оздоровлення державних фінансів, 
поліпшення структури суспільного виробництва, збалансування ринку і т.д. 
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Нові реалії існування суб’єктів господарювання в умовах фінансової невизначеності та 

рецесії, необхідність адаптації вітчизняних виробників до умов євроінтеграційного процесу, 
потребують від менеджменту суттєвого удосконалення процесу управління витратами, тобто 
систематизації новітніх підходів щодо управління витратами, розробики інструментів інтеграції 
аналізу, обліку,оцінки рівня витрат та пропозицій  щодо створення механізму оптимізації витрат з 
урахуванням специфічних особливостей функціонування підприємств[1]. 

Вченими розглядаются декілька систем та методів оперативного та стратегічного управління 
витратами, деякі вже позитивно зарекомендували себе у впроваджені в діяльність, а деякі тільки 
проходять етап випробування, за результатами яких можна буде зробити висновки щодо можливості 
їх застосування. [3–4]. До  систем відносять: standartd costing (СК); direсt costing (ДК). 

Методи оптимізації витрат та аналітичні інструменти достатньо різноманітні, а саме: target 
costing (ТК); kaizen costing (КК); абзорпшн–костинг (AК); кост–кілинг (КоК); ABC – costing; Theory 
of  constraints (ТОС); LCC–аналіз (Life Cycle Costing); VCC (Value Cost Chain); ЕVА (Economic Value 
Add); SCM (Strategic Cost Management. (Табл.1) 

Основа СК – нормативний метод обліку витрат і формування повної собівартості. Головні 
функції СК –  контроль за рівнем витрат, виявлення відхилень, аналіз причин, що виникли. 

Основа ДК – маржинальний метод управління витратами і формування неповної собівартості. 
Головна функція – планування і керування витратами та фінансовим результатом. 



ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

140 

Облік за повною собівартістю припускає, що всі накладні і непрямі витрати підприємства 
розподіляються  між виробленою підприємством продукцією. Переваги СК у наступному: 

Таблиця 1 – Сучасні методи оптимізації витрат на підприємстві 
Методи 

оптимізац
ії витрат 

Переваги Недоліки 

Absorption
Costing 

–відсутність поділу витрат підприємства 
на постійні та змінні;  
–точніше визначення фінансового 
результату діяльності підприємства;  
–вибір або відмова додаткового 
замовлення. 

–встановлення фактичної собівартості в кінці;  
–умовний розподіл накладних витрат;  
–включення до собівартості витрат, не 
пов'язаних з виробництвом;  
–складності облікових і розрахункових 
процедур;  

ABC 

–проводиться оцінка ефективності 
витрат та собівартості; 
–віднесення накладних витрат на 
конкретний продукт; 
–взаємозв'язок інформації з 
формуванням витрат. 

–потребує змін у системі бухгалтерського 
обліку й удосконалення систем 
інформаційної підтримки. 
 

Target 
Costing 

–маркетингова орієнтація виробництва; 
–визначення цільових витрат для нових 
продуктів; 
–контроль витрат ще на стадії 
розроблення. 

– потребує багато часу та серйозних 
інвестицій; 
–технічні можливості не дають змогу 
зменшити собівартість. 

Kaizen–
Cost 

–постійне зменшення витрат й 
утримання їх на рівні. 

–мотивація працівників і корпоративна 
культура. 

Bench–
marking 

–комплексна оцінка управління 
витратами порівняно з еталонним 
підприємством. 

–неправильний вибір підприємства–еталона; 
–потребує повної та достовірної інформації. 

Cost 
Killing 

–швидко зменшує витрати підприємства 
у внутрішньому і у зовнішньому 
середовищі. 

–зменшення витрат на заробітну плату і 
скорочення персоналу; 
–системне застосування до всіх витрат та 
підрозділів. 

LCC 

–прогноз співвідношення отримуваного 
доходу та понесених витрат виробу; 
–зіставлення структури витрат зі 
структурою доходів. 

–відсутня періодизації фінансових 
результатів; 
стан ринку, продукції або послуг 
підприємства; 
–потребує значну кількість додаткової 
інформації. 

VCC 
–оцінка доцільності процесів витрат; 
–прив'язка витрат підприємства до 
очікуваних доходів. 

–потребує інформаційного забезпечення, 
постійної оптимізації й участі 
кваліфікованих фахівців. 

ЕVА 

–інформування та мотивація 
співробітників; 
–врахування дохідності та ризиків 
проектів; 
–фін. звітність за реальним станом 
справ;  
–інвестиційний проект, вартість 
підприємства,  

–розрахунок  лише фінансових показників;  
– складнісь розрахунків;  
–жорсткий взаємозв'язок винагороди з 
показниками;  
–орієнтація на короткострокову перспективу. 

BSC 

–використання фінансових та 
нефінансових індикаторів; 
–декомпозиція стратегії до рівня 
оперативних планів. 

–складність та тривалий час розробки; 
–відсутність індикаторів коригування цілей. 
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Відома повна собівартість продукції. 
Відповідає традиціям та вимогам нормативних актів з фінансового обліку й оподатковуванню. 
Недоліки СК: 
Утрудненість проведення аналізу, контролю і планування витрат. 
Включення в собівартість продукції витрат, не пов'язаних безпосередньо з її виробництвом і 

викривлення рентабельності окремих видів продукції. 
Висока ймовірність помилок, тобто, чим більше видів продукції і центрів витрат, тим менш 

точним стає розрахунок повної собівартості. 
Облік витрат за системою ДК: суть у наступному – прямі витрати узагальнюються за видами 

виробів, побічно збираються на окремому рахунку списуються на загальні фінансові результати того 
періоду, у якому вони виникли. Переваги системи ДК: 

Можливість аналізу і контролю за ефективністю діяльності окремих підрозділів підприємства. 
Оптимізація обсягів виробництва, структури випуску (формування оптимальної виробничої 

програми). 
Можливість гнучкого ціноутворення. 
Недоліки ДК: 
Відсутній розрахунок повної собівартості, що є обов'язковим відповідно до законодавства. 
Необхідність чіткого розподілу постійних витрат на змінні та постійні  складові, що важливо 

для розрахунку маржинальних витрат. 
Використання ДК важливо для підприємств з різноманітним товарним асортиментом. 

Корисно в період економічних спадів, коли мають місце простоювання виробничих потужностей, 
нестабільний попит, інфляційні процеси, тобто рекомендується в умовах нестабільності зовнішнього 
середовища. 

Використання СК доречне на підприємствах з невеликим асортиментом продукції й в умовах, 
коли попит та пропозиції можуть прогнозуватися з досить високим ступенем точності, а конкуренція 
незначна або відсутня взагалі. 

У рамках системи ДК вирішуються задачі: 
 формування оптимального товарного асортименту; 
 забепечення гнучкого ціноутворення, контроль і планування  рівня цін; 
 управління фінансовим результатом у місцях виникнення витрат та інші.   
Слід зазначити, що  досконалих методів управління витратами не існує і застосування 

кожного з них є найбільш доцільним для конкретних умов і цілей в управлінні витратами. Тому, 
керівництву підприємства необхідно провести глибокі дослідження на своєму підприємстві майже з 
усіх питань його функціонування та, зіставивши усі переваги та вади,  обрати для себе найбільш 
раціональний метод управління витратами. 

Наприклад, для дієвого управління витратами на підприємстві доцільно використовувати в 
комплексі такі методи як АВС, з метою виділення витрат на інноваційні процеси від інших видів 
діяльності; таргет–костинг для створення інноваційної продукції за доступними споживачам цінами; 
LСС– аналіз для прогнозування витрат на інноваційні процеси ще на момент їх розроблення. 

Крім того,  для ефективного управління витратами  ще можна використовувати сукупність 
декількох методів.  Наприклад, взаємодія методів таргет–костінгу та кайзен–костінгу дасть змогу 
ефективно управляти собівартістю, а застосування системи АВС та ЕVА – розподілити витрати 
капіталу по роботах та продуктах, після чого, склавши їх з попередньо визначеними операційними 
витратами, ідентифікувати групу продукції, яка створює додану вартість для інвесторів.  

Отже, від правильно обраного методу або їх сукупності залежить досягнен¬ня ефективності в 
управлінні витратами на підприємстві. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
к.е.н., доцент М.О. Акулюшина 

Т.С. Припас  
Одеський національний політехнічний університет 

 
Сучасна економіка вимагає від підприємств відповідального ставлення до процесів розподілу 

власних та залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів. Функціональна спрямованість виробничої 
діяльності підприємств, які не є інституційними інвесторами, визначає як пріоритетну форму 
здійснення реальних інвестицій. Проте під час окремих етапів розвитку підприємства доцільним є 
здійснення фінансових інвестицій. Вибір такої форми інвестицій може зумовлюватися необхідністю 
ефективного використання інвестиційних ресурсів, що формуються до початку реального 
інвестування за обраними інвестиційними проектами. 

В умовах ринкової економіки, виникає необхідність у виникненні джерел нарощування 
капіталу і фінансуванню відтворення – фінансових інвестицій. На сьогоднішній день, фінансові 
інвестиції становляться більш поширеними. Але не дивлячись на це, вони залишаються відносно 
неопрацьованим явищем у діяльності багатьох підприємств.  Основним завданням вкладення 
інвестицій є надання підприємству змоги швидше й дешевше реалізувати конкретні цілі свого 
розвитку. 

Актуальність теми визначається тим, що вся економічна діяльність підприємств 
характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Роль інвестицій стає все більш важливою. 

Великий вклад в дослідження інвестицій та їх важливості у здійсненні господарської 
діяльності підприємств здійснили такі М. Альберт, М. Мескон та Ф. Хедоурі, Л. Борщ, М. Ілляшенко, 
Е. Забарна, В. Захарченко, М. Шарко та ін. [1–7].  

Метою дослідження є визначення сутності фінансових інвестицій та їх ролі в діяльності 
вітчизняних підприємств. 

В наш час підприємство функціонує в умовах зростаючої невизначеності, зовнішнє оточення 
динамічно розвивається і тому одним з головних чинників забезпечення конкурентоспроможності є 
сталий розвиток. Йому необхідно приділяти особливу увагу саме на етапі, коли здійснюються 
економічні реформи. 

Інвестиції служать основою стабільності економічного становища підприємства та являються 
запорукою виживання. Роль інвестицій залежить від цілеспрямованих змін внутрішнього середовища 
з урахуванням майбутніх  змін довкілля з одночасним забезпеченням підприємства комплексною 
програмою [1]. 

Фінансові інвестиції представляють собою вкладення засобів підприємства на термін більше 
одного року в різні грошові і фондові інструменти інвестування, серед яких найбільш значну долю 
займають вкладення засобів  у цінні папери [1].  

Український вчений В. О. Солдатенко виділяє такі види фінансових інвестицій: акції. 
облігації, пай у пайовому інвестиційному фонді. Також він зазначає, що портфель інвестора може 
бути агресивної спрямованості, з переважанням високоприбуткових, але ризикових паперів. При 
консервативної спрямованості портфеля в ньому знаходяться папери з низьким рівнем прибутковості 
і невисоким ризиком [2–3]. 

Ефремов В.А вважає, що головне завдання інвестицій полягає у забезпеченні рентабельності 
виробничо–комерційної діяльності підприємства [3]. Це відбувається за рахунок того, що 
підприємство підвищує  стійкість фінансового становища за рахунок поліпшення структури активів.  

З точки зору економіки, іншим завданням інвестицій є постійне перевищення доходів 
витратами: за рахунок ефективного їх використання, що сприяє безперебійному процесу виробництва 
та реалізації продукції. 
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Центральне місце в процесі обґрунтування доцільності здійснення фінансової інвестиції 
займає визначення її ефективності. Ефективність інвестиційного проекту є достатньою, якщо 
зберігаються вкладені засоби інвестора і забезпечується їх стабільний приріст [5]. 

Рівень ефективності фінансової інвестиції визначається на підставі порівняння з іншими 
типами інвестицій. Економічна оцінка, ефективність визначаються з застосуванням динамічних і 
статистичних методів. 

Розвиток інвестиційної діяльності та покращення інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств є основними напрямами досліджень фахівців з менеджменту та підприємців різних 
рівнів [5–6]. Але для реальної підтримки та реалізації поставлених задач необхідно в першу чергу 
створення на всіх рівнях умов для ефективного інвестиційного проектування, поліпшення 
інвестиційного клімату, розширення інвестиційних ресурсів як на рівні кожного суб’єкту 
господарювання, так і на рівні держави. 
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ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Є.О. Кобальчинська  

Одеський національний політехнічний університет 
 

Підприємства в економічній системі будь–якої країни відіграють вагому роль, тому що є 
головним чинником економічного зростання. Від ефективної роботи промислового сектору 
економіки залежить конкурентоспроможність економіки в цілому, позитивне сальдо торгівельного 
балансу, наповнення бюджетів усіх рівнів, створення робочих місць, формування доходів 
домогосподарств, що, загалом, сприяє забезпеченню добробуту населення. Починаючи з кінця 2008 р. 
в Україні поширюються негативні економічні і супутні їм соціальні тенденції, пов’язані зі світовою 
фінансовою кризою та проведенням АТО на східі країні. 

 Протистояти цим негативним тенденціям повинні також і промислові підприємства, 
активізуючи свій виробничий потенціал. 

Ефективне використання потенціалу завжди сприяло стабільному економічному стану будь–
якого підприємства в нинішніх умовах фінансової кризи. Потенціал, що об'єднує в собі як просторові, 
так і тимчасові характеристики, концентрує одночасно три рівні зв'язків і відносин.  



ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

144 

По–перше, він відображає минуле, тобто сукупність властивостей, нагромаджених системою 
в процесі її становлення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. У 
цьому плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс».  

По–друге, він характеризує рівень практичного застосування і використання наявних 
можливостей. Це забезпечує розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй 
функції поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».  

По–третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи єдністю стійкого і мінливого 
станів, потенціал містить (як можливі) елементи майбутнього розвитку.  

 Виробничий потенціал промислового підприємства як економічна категорія має свою 
структуру і певні особливі процеси, які характерні для його розвитку. Елементами виробничого 
потенціалу підприємства можна вважати всі ресурси, які тим чи іншим чином пов’язані з 
функціонуванням підприємства. Вибір найважливіших ресурсів із їх величезної кількості є досить 
складною проблемою, про що, зокрема, свідчить існування багатьох різних тверджень щодо складу 
виробничого потенціалу. Що стосується виробничого потенціалу промислових підприємств, то до 
його складу доцільно включати матеріально–сировинні ресурси, які беруть безпосередню участь у 
процесах виготовлення продукції. 

При управлінні виробничим потенціалом промислового підприємства є суттєвим визначення 
структури виробничого потенціалу підприємства. Найбільш повне визначення структури 
виробничого потенціалу підприємства пропонується у роботі О.С. Федоніна, І.М. Рєпіної та О.І. 
Олексюка, Є.А.Бельтюкова, С.С.Свірідової. [1,2] Автори пропонують виділяти об’єктні та суб’єктні 
складові потенціалу підприємства. 

Безінвестиційний характер функціонування провідних галузей народного господарства став 
причиною деградації промислово–виробничих основних фондів, значного погіршення технічного 
стану та ефективності використання виробничого потенціалу. Протистояти цим негативним 
тенденціям повинні також і промислові підприємства, активізуючи свій виробничий потенціал. 

Проблемами виробничого потенціалу в різних його аспектах присвятили свої праці зарубіжні 
вчені–економісти, зокрема Е. Менсфілд, Б. Сонто, Б. Твісс. 

У першому десятиріччі ХХ ст. цю актуальну проблему досліджували українські та російські 
вчені – А. Анчішкін, Л. Абалкін, О. Амоша, А. Борисов, В. Геєць, О. Іванілов, Г. Косовська, О. 
Олексюк, П. Осіпов, А. Поддєрьогін. 

На формування виробничого потенціалу промислового підприємства впливають багато 
факторів, які необхідно розглядати в комплексі. [1] 

На будь–якому промисловому підприємстві, яке має великі активи, сучасні, верстати, 
устаткування основну додану ринкову вартість вносять деякі чинники, які не є нематеріальними. Це 
такі чинники, як стратегія росту, внутрішні чинники, зовнішні чинники, кваліфікація менеджменту і 
так далі. Стратегія росту зараз стала вже не просто деяким гіпотетичним поняттям, яке підприємства 
розуміли, що це важливо, але розцінювали як деяке абстрактне і не те, на що вони реально 
витрачатимуть свої гроші і свій час. Зараз багато хто переконався, що неправильна стратегія може 
привести до краху підприємства не в якійсь довгостроковій і середньостроковій, але вже і в 
найближчій перспективі 

Що дозволяє стратегія? З точки зору математичного, скрупульозного погляду, він є дещо 
суперечливим, тому що усе виходить фактично із стратегії. Стратегія об'єднує усе це. Якщо у вас є 
стратегія, то у вас є план по персоналу і конкретні плани по окремих бізнес – процесах, якщо 
стратегії немає, то окремі локальні рішення нічого не дадуть. Тому стратегія в конкретному 
прикладному розумінні – це базова річ, з якої усе інше росте. Управління по цілях – теж одна з речей, 
які витікають, як можливість з того, що є якась стратегія. Остання дозволяє робити управління по 
цілях у вигляді ясних, вимірних і досяжних показників ефективності.  

Сьогодні  домінуючою являється точка зору, що інтегруючий показник, який характеризує 
бізнес, це – його вартість. Він полягає в тому, що від традиційних чинників вартості, які 
характеризуються як доходи і активи компанії, стався перехід до того, що основними чинниками 
вартості визначаються такі показники, як менеджмент, прозорість, стабільність, ріст, торгова марка, 
ліквідність. 

Сьогодні все більше українських підприємств намагаються керувати своїми доходами, а 
також вартістю свого підприємства. Максимізація вартості бізнесу – це не разове завдання, а 
безперервний цикл стратегічних і оперативних рішень (рис.1). Цикл створення вартості – це система 
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взаємозалежних показників і нормативів, за якими оцінюється успішність досягнення поставлених 
цілей і визначається частка кожного в загальному успіху компанії. [3] 

Необхідно також  звернутися до проблеми визначення вартості цих чинників на різних етапах 
існування підприємства. Очевидно, що будь–яке підприємство у своєму розвитку проходить цілий 
ряд етапів. Критерії і показники, навіть якщо інтегруючим показником є вартість компанії, на різних 
етапах розвитку компанії будуть різні. 

 
Рисунок 1 –  Цикл "створення" вартості [4] 

 
Існують традиційні чинники, що визначають вартість компанії, і ті, які зараз вважаються 

знову визначальними. Наступний чинник розвитку компанії – в процесі свого розвитку вона стає все 
складніше і складніше. І тому завдання виділення і вичленення окремих чинників – відповідно, теж 
ускладнюється. 

До таких чинників, відноситься передусім, доходи, активи, тобто чинники вартості бізнесу. Ці 
показники  якраз адекватно характеризують вартість компанії 

Але нові чинники такі як менеджмент, стабільність, темпи росту, вони характерні швидше для 
іншого рівня розвитку компанії, для компанії, яка виходить на ринок, притягує інвестиції шляхом 
розміщення акцій, стає публічною. Змінюється система чинників, відповідно, повинні мінятися і 
критерії визначення вартості цих компаній. Окрім вказаних чинників, сюди, слід віднести ще і 
чинники, що підвищують вартість компанії. Це торгова марка про це теж сьогодні йтиметься, тому 
що тема на сьогодні дуже актуальна і дуже цікава. 
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Национальная экономика – сложная взаимосвязанная система, охватывающая весь 

социально–экономический комплекс страны на региональном и национальном уровне. Объектом 
национальной экономики можно считать хозяйственную систему в масштабе государства и входящих 
в него социо–эколого–экономических составляющих. Предметом национальной экономики являются 
социально–экономические процессы воспроизводства, проявляющиеся в закономерностях объемов, 

Система нагород: 
- базовий рівень оплати; 
- заохочувальні виплати; 
- відкладені виплати. 

«Створення вартості»: 
- ідентифікація можливостей; 
- стратегічне планування; 
- операційна діяльність. Оцінка результатів: 

- інтегральний показник; 
- одноперіодний 
показник; 

 -не фінансові 
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темпов и пропорций развития, как отраслей регионов, так и страны в целом. Ее инструменты это 
теоретико–методологические подходы к комплексной диагностике факторов, проблем, 
закономерностей, мер, приемов и средств подготовки и реализации макроэкономических 
хозяйственных решений, служащих интересам страны и ее населения. 

Национальная экономика обладает совокупным экономическим эффектом страны, состоящим 
из отдельных ее потенциалов, накопленных в процессе своего функционирования на территории 
государства [1].  

К наиболее весомым потенциалам страны можно отнести: социально–экономический 
(социально–инфраструктурный), природно–ресурсный, геополитический, демографический, 
экологический, инвестиционный, инновационный, транспортный (транзитный), производственный и 
информационный. При этом, регулятором развития и нормального функционирования потенциалов 
страны являются ее ресурсы. Мобильность которых, состоит в их способности перемещаться между 
отраслями, регионами, странами. Важным свойством экономических ресурсов национального 
потенциала страны является их взаимозаменяемость, которая состоит в способности заменить один 
экономический ресурс на другой. 

Субъект национальной экономики – органы управления страны, ее отраслей и регионов, 
реализующие те функции, цели и задачи, которые стоят перед национальной экономикой как наукой 
и областью национальной практики хозяйствования. 

Чтобы национальная экономика функционировала как наука и область хозяйственной 
деятельности людей, требуются условия необходимости, возможности и достаточности. 
Соответственно, должны присутствовать такие предпосылки национальной экономики: 
экономическая, социальная, политическая, экологическая, организационная, культурная, 
образовательная и инвестиционная. 

Национальная экономика включает в себе такие составляющие (рис.1):  

 
Рис. 1. Основные составляющие национальной экономики страны  

Экономические субъекты – органы управления региональной хозяйственной деятельностью. 
Производственные объекты и социальная инфраструктура – взаимосвязь между частными и 

государственными производственными объектами, учитывая, при этом трудовые ресурсы наиболее 
важных отраслей регионов.  

Отраслевые преимущества регионов – выделение экономически важных отраслей регионов и 
их взаимосвязь на региональном и национальном уровне страны. 

Территориальное распределение (размещение) производственных сил относительно 
географического расположения каждого региона. 

Рыночная экономика – внешняя и внутренняя торговля. 
В структуре национальной экономики страны существует специфическая структурная 

единица – регион, который является частью национальной экономики, повторяя ее по основным 
функциональным характеристикам связывая экономическую систему страны процессами интеграции, 
глобализации и коммуникации. 

Постоянное повышении степени эффективности и рациональности использования 
экономических ресурсов, является главной задачей хозяйствующего субъекта (региона) страны. 

Регионы имеют свою отраслевую структуру, которая определяет их экономику и создает 
новую единицу национальной экономики – экономика региона. 
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Экономика регионов приводит к конечному результату хозяйствования страны, определяя при 
этом, размеры потребления и накопления ресурсов регионов, характеризующих структуру и место 
экономики страны в современной системе мирохозяйствования.  

Экономика регионов в национальной экономике страны позволяет выработать и реализовать 
более эффективную экономическую политику, так как каждый регион отличается своими 
специфическими чертами. 

В Украине можно выделить три экономических региона: 
1. Юго–восточный (легкая и тяжелая промышленность, туризм, транспортная 

инфраструктура, транзит, машино– и судостроение, сельское хозяйство). 
2. Центральный (транспорт, промышленность, туризм, культура, образование). 
3. Западный (промышленность, туризм, культура). 
В процессе длительного совместного функционирования экономики регионов между ними 

образовались определенные устойчивые связи и характерные процессы взаимодействия, например 
территориальное разделение труда, специализация в составе хозяйственного комплекса 
национальной экономики, разделение и распределение производственных сил. 

Все взаимоотношения между ними регулируются законодательными и нормативными актами 
государственной власти и хозяйственного управления страны, ее регионов и отраслей, а также 
системой межгосударственных договоров, соглашений и норм международного права. 

Взаимосвязь экономических регионов оказывает большое воздействие на характер 
протекающих экономических процессов в стране, а их совокупный объем по некоторым параметрам 
сопоставим с масштабами производства и потребления. 

Деятельность регионов и их отраслей, приводит к конечному результату хозяйствования 
национальной экономики страны, при этом определяются размеры потребления и накопления в 
стране соответствующих ресурсов. 

В национальной экономической системе любой страны наибольшую значимость имеет 
общенациональный уровень, функционирование которого позволяет получить характеристику 
национальной экономики, ее состояние и содержания, определяя существующие проблемы, 
выявление факторов и перспектив совершенствования.  

На рис. 2 представлена сложная взаимодополняющая система национальной экономики, 
которая охватывает весь социо–экономико–экологический комплекс страны, на региональном 
уровне, который направленный на максимальное обеспечение и создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения, опираясь на экономический рост страны. 

 

 
Рис. 2. Основные принципы функционирования национальной экономики на региональном уровне 

 
В состав национальной экономической политики входит и региональная экономическая 

политика – часть которой, отражается в ее региональных аспектах. Основным ее направлением 
является формирование системы эффективного воспроизводства и использования экономического 
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потенциала экономики региона для достижения состояния устойчивого развития национальной 
экономики. 

Приоритетное значение формирования и реализации региональной экономической политики 
объясняется тем, что национальная экономика по своей природной, географической, социальной, 
демографической и экономической структуре неоднородна, следовательно, при формировании 
национальной экономической политики необходимо максимально полно учитывать эти 
региональные особенности. 

Основными целями региональной экономической политики являются: активизация 
социально–экономического развития регионов; формирование эффективной системы использования 
экономического потенциала регионов; формирование единого экономического пространства 
национальной экономики; повышение уровня жизни населения. 

Пространство национальной экономики страны включает в себя определенные 
территориальные образования – регионы, районы, поселения, которые отличаются уровнем 
социально–экономического развития, доминирующей отраслевой специализацией, конкретным 
природным и климатическим потенциалом. Несмотря на значительные особенности структурных 
единиц национальной экономики, они тесно между собой взаимосвязаны. 
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Ефективне функціонування ринку та розвиток підприємницької діяльності майже у будь–якій 

галузі народного господарства неможливі без здорової конкуренції, адже вона є природним та 
невід’ємним компонентом механізму ринкової економіки. Українське законодавство визначає 
економічну конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки 
власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, 
суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а 
окремий суб'єкт  господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.[1] 

На початок 2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб–
підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ) було зареєстровано 1121347суб’єктів 
господарювання. Порівняно з попереднім роком цей показник дещо зменшився: на початок 2015 року 
було зареєстровано 1331230 суб’єктів.[2] 

Даний реєстр включає приватні, державні, комунальні, національні та іноземні підприємства 
всіх розмірів та організаційно–правових норм, які функціонують у різних галузях української 
економіки. Всі вони так чи інакше мають справу з конкуренцією з іншими підприємствами та 
змушені кожен день відстоювати свої позиції у конкурентній боротьбі. 
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Конкуренція як така не є перешкодою ведення бізнесу, навпаки, вона стимулює 
підприємницьку діяльність та розвиток ринку в цілому. Але окремі фактори макро–та 
мікросередовища можуть негативно впливати на стан та розвиток конкуренції, а отже і на стан 
підприємств, що функціонують на конкурентних ринках. Якщо мікросередовище є досить 
індивідуальним для кожного окремого підприємства, то макросередовище складається з факторів, що 
мають вплив на всі галузі економіки. 

За даними Антимонопольного комітету України, отриманими в результаті опитування 
українських підприємців, було визначено перелік факторів, що перешкоджали веденню бізнесу в 
2016 році. Перше місце у рейтингу посіла корупція (14%). Це традиційна проблема для України і на 
думку бізнес–сектору вона є найбільшою перешкодою для підприємництва. Друге місце зайняла 
політична нестабільність (13,2%), а третє – інфляція (11,9%). Також можна відзначити такі 
показники, як: неефективна бюрократія (11,4%), ускладненість доступу до фінансування (11,2%) та 
податкові ставки (7,3%). 

Перша трійка найбільш проблемних факторів абсолютно ідентична для компаній будь–якого 
розміру – великого, середнього або ж малого бізнесу. Спостерігається пряма залежність між розміром 
компаній та пріоритетністю для них факторів нестабільності державної політики та податкової 
політики, у той час як у випадку корупції залежність зворотна – чим більша компанія, тим менше 
проблем у неї виникає через корупцію [3]. 

З точки зору розширення конкуренції на ринках важливою є доступність та можливість 
розширювати діяльність підприємства, у тому числі шляхом нарощування виробництва товарів та 
послуг. За результатами опитування підприємців у 2016 році було зібрано вибірку факторів, які 
обмежують спроможність підприємств збільшувати обсяги виробництва. Безсумнівним лідером цього 
списку є вартість енергоносіїв – 50,6% відповідей. Також вагомими є фактори політичної 
нестабільності (45%), значні коливання курсу гривні щодо інших валют (43,1%), занадто високі ціни 
на сировину та матеріали (42,2%) та надмірний податковий тиск (36,4%). 

Однією з найважливіших характеристик активності конкурентного середовища підприємства 
є інтенсивність конкуренції – це ступінь протидії конкурентів в боротьбі за споживачів та нові 
ринкові ніші. Інтенсивність конкуренції проявляється в тому, наскільки ефективно підприємства 
використовують наявні в їх розпорядженні засоби конкурентної боротьби, зокрема більш низькі ціни, 
поліпшені характеристики товару, більш високий рівень обслуговування споживачів, випуск нових 
товарів тощо. 

Під впливом інтенсивності конкуренції у 2016році близько 44% підприємств були змушені 
підвищити ефективність своєї роботи; 42,3% підприємств, намагаючись втриматися на ринку 
протягом року, знижували ціни на власну продукцію. Практично 22% підприємств відзначили,що їм 
не вдалося уникнути зростання собівартості виробництва продукції під дією макроекономічних 
чинників, таких як: 

 нестабільність політичної та економічної ситуації в країні; 
 руйнування усталених торгових зв’язків; 
 інфляційні процеси; 
 підвищення цін постачальниками сировини та матеріалів. 
Негативним був вплив інтенсивності конкуренції на обсяги випуску продукції українськими 

виробниками: частка підприємств, що скоротили виробництво власної продукції у 2016 році склала 
32%, тоді як лише 28,2% підприємств збільшили обсяги виробництва. Зберігається тенденція до 
поступового згортання обсягів виробництва протягом останніх трьох років. Цьому сприяло стрімке 
скорочення платоспроможного попиту населення в період з 2014 по 2015. 

Співвідношення обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у секторах з різними 
структурними передумовами конкуренції на початок 2016 року порівняно з початком 2015 року 
суттєво не змінилося. На ринки без істотних структурних обмежень конкуренції припадало 43,4% 
загального обсягу реалізації, на ринки зі значними структурними обмеженнями передумов 
конкуренції – 43%. 

Але аналіз інфляційних процесів у секторах національної економіки з різними передумовами 
конкуренції свідчить про перерозподіл фінансових ресурсів на користь ринків з несприятливими 
передумовами конкуренції (монополізованих і з індивідуальним домінуванням) за рахунок ринків із 
конкурентною структурою, що у свою чергу дозволяє прогнозувати погіршення структурних 
передумов конкуренції. 
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Складений рейтинг значущості окремих чинників посилення інтенсивності конкуренції в 
економіці України дозволяє побачити фактори, найбільш впливові на конкуренцію між 
підприємствами: скорочення внутрішнього платоспроможного попиту (14%); проникнення на ринки 
збуту інших виробників (12,3%); можливість підприємства вільно рекламувати свою продукцію 
(11,2%); законодавча діяльність Верховної Ради України (10,2%); стримування цін конкурентами з 
України (9,3%); діяльність Кабінету Міністрів України (8,7%); діяльність Антимонопольного 
комітету України (8,5%); краща якість імпортних товарів (7,4%); зростання обсягу імпорту (7,1%); 
низькі ціни імпортних товарів (6,4%). діяльність торговельно–посередницьких організацій (4,9%). 

Домінуючий вплив на розвиток конкуренції виявило скорочення внутрішнього 
платоспроможного попиту населення (14% загального впливу). Втім, тенденція до переважного 
впливу на розвиток конкуренції цього чинника спостерігалась досить давно та зберігається протягом 
щонайменше останніх 5 років.[3] 

Також впливовим фактором виявилось проникнення на ринки збуту інших виробників 
(12,3%), адже кількість та структура гравців на ринку має прямий вплив на інтенсивність 
конкуренції: чим більше підприємств та чим завзятіше вони відстоюють свої ніші та завойовують 
споживачів, тим гострішою буде конкуренція. 

Результати оцінювання суб’єктами господарювання інтенсивності конкуренції як вцілому в 
економіці України, так і на окремих галузевих ринках, загалом узгоджуються із загальними 
тенденціями економічного розвитку. Економічна ситуація в країні залишається дуже непростою, а 
проте у 2015 – 2016 роках з'явилися перші ознаки відновлення економічної активності на внутрішніх 
ринках України, хоча до справжньої стабілізації економічного середовища ще далеко. Скорочення 
внутрішнього платоспроможного попиту та зменшення доходів населення призвели до того, що 
частина підприємств не змогла зберегти свої позиції, та в 2016 році їхня кількість була значно 
меншою ніж на початок 2014 року, але така ситуація також призвела до інтенсифікації конкуренції 
серед тих підприємств, що залишились на ринку. 
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Уже привычными задачами службы управления персоналом любой (малой, средней, крупной 

по численности сотрудников) компании являются подбор и прием работников, оценка и аттестация 
персонала, организация обучения и развитие карьеры, выработка политики в области управления 
персоналом и обеспечение дисциплины, организация кадрового делопроизводства и проведение 
корпоративных мероприятий, увольнение и другие. 

Если рассматривать маркетинг в области управления персоналом как вид деятельности, 
направленный на удовлетворение запросов и потребностей компании, то знание HR–специалистами и 
руководителями подразделений основ маркетинга в области управления персоналом является 
необходимым условием эффективного функционирования любой компании. Данное направление 
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непосредственно связано с такими понятиями, как «потребность», «запрос», «обмен», «рынок», 
«спрос», «товар», «сделка», «договор», «управление маркетингом», «менеджер (управляющий) по 
маркетингу в области управления персоналом». 

Маркетинг в области управления персоналом как направление деятельности HR–менеджера 
состоит из: 

 рразработки профессиональных требований к кандидатам (сотрудникам) с учетом общих 
компетенций и результатов, требующихся данной компании (экономический анализ рабочего места и 
результата от выполнения поставленных задач); 

 оопределения качественной и количественной потребности в персонале (планирование 
оптимальной численности компании); 

 расчёта затрат на приобретение и дальнейшее использование кандидатов (сотрудников); 
 выбора оптимальных источников и путей покрытия потребности в персонале; 
 исследования потребностей рынка персонала (для своевременной мотивации 

собственных сотрудников, уменьшения текучести кадров); 
 изучения среды, групп и категорий персонала (для своевременной мотивации 

собственных сотрудников, уменьшения текучести кадров, появления конкурентных преимуществ); 
 оценки потенциала спроса на рынке труда на данную компанию (наличие конкурентных 

преимуществ); 
 сегментации рынка труда для данной компании (наличие конкурентных преимуществ); 
 подготовки под целевой сегмент маркетинговых мероприятий (изучение и создание 

имиджа компании, создание информационных каналов и т.д.); 
 стимулирования персонала (наличие конкурентных преимуществ). 
Можно рассматривать 4 «Р» в области управления персоналом следующим образом: 
− продукт (Product) – сотрудник и (или) кандидат, имеющий качество (результат работы), 

которое требуется компании, торговую марку (имя, образование, опыт работы), свойства 
(компетенции, личностные и деловые характеристики); упаковка (имидж, внешний вид, умение 
презентовать себя, возраст); 

− ценообразование (Pricing) – стоимость должности и (или) конкретного сотрудника 
(кандидата) на рынке труда; 

− продвижение товара на рынок (Promotion) – PR персонала, выступление на 
конференциях, публикации, резюме, достигнутые результаты; 

− место (Place) – востребованность данной должности на рынке труда и покупка 
(удержание) сотрудника (кандидата) компанией. 

HR–менеджеру время от времени следует сравнивать персонал компании с персоналом 
конкурентов и анализировать его по вышеуказанным 4 «Р». 

Цель предоставления информации руководителям подразделений и руководству компании и 
прогнозируемый результат – это своевременная мотивация и удержание ключевых сотрудников, а 
также экономически выгодный подбор персонала на открывающиеся вакансии. Данный анализ 
позволяет своевременно корректировать уровень доходов ключевых сотрудников, оптимизировать 
систему оплаты труда в компании, оказывать мотивирующее воздействие на персонал, снижать 
текучесть кадров (если это необходимо), вплоть до изменения кадровой политики компании. 

Технология маркетинга персонала позволяет HR–службу рассматривать как бизнес–единицу, 
предоставляющую свою услугу и удовлетворяющую потребность руководителей структурных 
подразделений. Подбор персонала – неотъемлемая составляющая работы менеджера по персоналу в 
любой организации. Правильно подобранные, обладающие необходимыми компетенциями и 
соответствующие культуре компании сотрудники – залог успеха и процветания компании. В 
маркетинге по управлению персоналом значима потребность бизнеса и производства в квалификации 
персонала (обучение внутреннее и внешнее). HR–менеджеру следует помнить: специалистов высокой 
квалификации требуется меньше, а ресурсов, затрачиваемых на их поиск, привлечение и удержание, 
больше.  

Подытоживая предлагаемые подходы к маркетингу в области управления персоналом, можно 
выделить два основных принципа: 

− рассмотрение определенной философии и стратегии управления человеческими 
ресурсами. Персонал, работающий в компании и потенциальный персонал, рассматриваются в 
качестве внешних и внутренних клиентов компании; 
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− толкование особой задачи HR–менеджера – своевременное проведение маркетинговых 
исследований (анализ 4 «Р», рынок труда, позиционирование, сегментация) и оптимизации 
деятельности персонала, которая оценивается с помощью проведения аттестации или оценки 
персональной деятельности. 
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ВЕКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

к.е.н., доц. Л.І. Чернишова,  
А.В. Косенко, К.О. Мельникова 

Одеський національний політехнічний університет 
 
Сучасні конкурентні умовивимагають приділяти особливу увагу проблемі забезпечення 

економічної ефективності діяльності підприємств. Сутність цього поняття зумовлює важливість 
дослідження структурних складових системи забезпечення у практиці господарювання будь–якої 
організації.  

Значний внесок у дослідження проблеми підвищення економічної ефективності діяльності 
підприємств зробили такі вчені–економісти, як Л.Л. Єрмолович, Д.Г. Заруба, О. Є. Кузьмін, Б.М. 
Мізюк, С.В. Мочерний, С.Ф. Покропивний та ін. В наукових працях багато висвітлено поглядів на 
сутність поняття "економічна ефективність", досліджено підходи щодо її оцінювання, розглянуті 
методи вимірювання економічної ефективності діяльності підприємств тощо. Проте залишаються не 
остаточно визначеними складові системи забезпечення економічної ефективності діяльності. 

Отже метою роботи є визначення векторів формування складових системи забезпечення 
економічної ефективності діяльності підприємств. 

Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його раціональне вирішення 
в конкретних умовах передбачає застосування тих або інших підходів чи методик. Під 
забезпеченнямвзагалі слід розуміти сукупність заходів і засобів створення умов, які разом сприяють 
ефективному здійсненню економічних процесів, реалізації намічених планів для підтримки 
стабільного функціонування будь–якого підприємства [1]. На наш погляд, забезпечення ефективної 
діяльності доцільно розглядати під кутом системного підходу, оскільки система забезпечення 
показників ефективності має: 

 відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; 
 створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; 
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 стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві; 
 забезпечувати інформацією стосовно ефективності виробництва всі ланки управлінської 

ієрархії; 
 виконувати критеріальну функцію (тобто для кожного з показників мають бути визначені 

правила інтерпретації їх значень). 
У системі забезпечення показників ефективності виробництва можна виділити такі групи 

показників: 
 ефективності використання основних фондів; 
 ефективності використання оборотних фондів; 
 ефективності використання праці (трудових ресурсів); 
 ефективності окремих видів діяльності; 
 узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства [1]. 
Для кожного підприємства структура забезпечення є індивідуальною, що залежить від виду 

економічної діяльності та життєвого циклу підприємства. Значення та вплив різних ресурсів на 
ефективність роботи підприємства визначається роллю, яку відіграє ресурс для досягнення цілей 
підприємства, а також можливостями його заміни. Так, у загальному вигляді складові, що 
забезпечують ефективність діяльності підприємства можна представити на рис. 1. 

Отже, економічні можливості підприємства безпосередньо залежать від його ресурсного 
забезпечення (виробничого, кадрового, матеріально–технічного, фінансового, інформаційного, 
нормативно–правового, організаційного). Метою управління системою забезпечення ефективної 
діяльності є: оптимізація витрат на ресурси підприємства шляхом їх раціонального використання; 
уникнення економічно недоцільних векторів діяльності, що вимагають залучення додаткових 
ресурсів; створення конкурентних переваг на основі пошуку та вибору такої структури забезпечення, 
що найбільш повно дозволить використовувати внутрішній потенціал розвитку організації. Отже, 
ефективне функціонування підприємства можливе лише при дотриманні ряду умов, які слід 
систематично розглядати на вищому управлінському рівні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Складові, що забезпечують ефективність діяльності підприємства 
 
Досконало високий рівень використання виробничих ресурсівзабезпечить безперервну роботу 

та визначить виробничі потужності підприємства.Раціональне використання основних засобів 
сприятиме покращанню всіх техніко–економічних показників (збільшення виробництва продукції, 
зниження її собівартості шляхом зниження умовно–постійних витрат та трудомісткості, тощо).Для 
поліпшення використання основних виробничих засобів слід оновлювати та модернізувати 
устаткування у відповідності до розвитку НТП, ефективно використовувати виробничіприміщення 
внаслідоквстановлення додаткового устаткування на вільній площі, або тимчасовому наданню їх в 
оренду, ліквідуватималоефективне устаткування.  

Використання матеріальних і нематеріальних ресурсів у свою чергу залежить від іншого 
ресурсу – трудового. Рівень професіоналізму, компетентності, знання та досвіду персоналу визначає 
інструменти ефективного управління ресурсним потенціалом. Отже, кадрове забезпечення– це 
діяльність, що спрямована на ефективний підбір майбутніх працівників та вправне використання 
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кадрового потенціалу для досягнення цілей діяльності. Саме кадри визначають розвиток виробничого 
процесу, від них залежить, наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби 
виробництва і наскільки успішно працює підприємство в цілому. 

Матеріально–технічне забезпечення має містити в собі обсяги матеріально–технічного 
постачання (забезпечення) організації в розрізі асортименту, комплектності та якості матеріальних 
ресурсів підприємства, управлінський контроль за дотриманням норм запасів і норм витрат 
матеріальних ресурсів, організаційно–технічні заходи, спрямовані на зниження складських запасів 
матеріалів і економію витрачання матеріальних ресурсів в процесі виробництва. 

Під фінансовим забезпеченням ефективної діяльності пропонується вважати сукупність 
відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових 
ресурсів для функціонування підприємства, а також методів і форм впливу цих ресурсів на 
подальший його розвиток.Постійне зростання виробництва і підвищення його ефективності є 
основою збільшення фінансових ресурсів як на загальнодержавному рівні, так і на рівні 
підприємств.Грошові вкладення потрібні для придбання засобів виробництва і робочої сили, 
необхідних для випуску продукції (робіт, послуг), що користуються попитом на ринку, оплачувати 
комунальні послуги, електро– та інші види енергії, що споживається, здійснювати платежі в бюджет і 
в позабюджетні фонди і виробляти інші необхідні фінансові операції. Ці ресурси мають важливу 
особливість – в ході свого продуктивного використання вони збільшують первісну вартість коштів, 
вкладених на їх придбання. 

Щодо інформаційного забезпечення, то інформація займає в даний час тверді провідні позиції 
в забезпеченні успіху будь–якої підприємницької діяльності. Це пов'язано головним чином із дедалі 
вищими темпами змін в науці, техніці і виробництві, із зростаючою активністю суб'єктів 
підприємництва. Для досягнення успіху і забезпечення ефективності необхідно отримувати і 
використовувати новітні дані науково–технічного, комерційного, кон'юнктурного характеру. 

Нормативно–правове забезпечення визначає сукупність документів, що чітко регламентують 
права та обов'язки всіх учасників економічних відносин.Це досягається прийняттям відповідних 
законодавчих актів і розробкою нормативно–правових і науково–методичних документів (правил, 
положень, норм, інструкцій, рекомендацій, характеристик і т.п.), які регламентують юридичну 
сторону виробничих відносин. 

Успішне функціонування ефективної діяльності підприємств значною мірою визначається 
станом організаційного забезпечення. Воно являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх 
структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку і прийняття управлінських 
рішень по окремих аспектах його діяльності (фінансової, виробничої) і несуть відповідальність за 
результати цих рішень.Організаційне забезпечення повинно бути інтегровано із загальною 
організаційною структурою управління. Це дозволить знизити загальний рівень управлінських 
витрат, забезпечить координацію дій системи менеджменту з іншими керуючими підсистемами 
підприємства, підвищить комплексність і ефективність контролю реалізації прийнятих рішень. 

Такти чином, для забезпечення економічної ефективності діяльності менеджери кожного 
підприємства індивідуально мають проаналізувати та визначити пріоритетні вектори розвитку. Це 
дозволить досягти цілей підприємства від виконання його економічного призначення до отримання 
максимального прибутку. 
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОНІКИ ЯК КОМПОНЕНТУ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ  
 

к.е.н., ст. викладач Н.С. Мамонтенко  
Д.А. Назаренко 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Відбір персоналу – це комплексний процес, який охоплює широкий спектр заходів та 
процедур, які спрямовані на полегшення процесу пошуку найкращого кандидату серед усіх, хто 
подав свої заяви на дану вакансію. На сьогодні існує декілька стандартних методів відбору 
персоналу, які використовуються багатьма підприємствами для пошуку найкращих працівників. 
Вони були розроблені ще на початку минулого століття, і на той час були досить прогресивними 
заходами, але у сучасному світі вони поступово втрачають свою актуальність. Через шаблонність та 
ненадійність існуючої традиційної методології, останнім часом все більшою популярністю 
користуються альтернативні методи відбору кадрів, які спираються на психологічні особливості 
людини та її професійну кваліфікацію, а не тільки на стандартний набір інформації та фактів.  

Одним із найновіших та найнезвичайніших методів відбору персоналу є використання 
системи психологічних тестів MBTI (Myers–BriggsTypeIndicator). У російськомовному інтернет–
просторі даний набір психологічних індикаторів відомй як соціоніка, оскільки обидві системи 
розроблювались на базі існуючої типології Карла Юнга незалежними вченими у Литві та Америці. 
Соціоніка є доволі суперечливою концепцією, яка знаходиться на перетині двох загально визнаних 
наук: психології та соціоніки. Соціоніка базується на припущенні, що поведінку усіх людей можна 
класифікувати, категоризувати та виявити певні закономірності. На базі цих закономірностей і було 
створено типологію, яка охоплює 16 типів індивідів, кожний з яких для полегшення сприйняття 
асоціюється з певною історичною або літературною особистістю: Джек Лондон, Робесп’єр, Штірліц, 
Максим Горький, Гамлет, Достоєвський, Гюго, Драйзер, Дон Кіхот, Бальзак, Гекслі, Єсєнін, Жуков, 
Габен, Наполеон та Дюма.  

Соціоніка припускає, що психіку людини можна розглядати як інформаційну систему, яка 
базується на окремих 8 підсистемах, що характеризують те, яким чином людина сприймає та 
оброблює інформацію. В свою чергу, підсистеми базуються на 4 парах функцій інформаційного 
метаболізму: раціональність – ірраціональність, екстраверсія –інтроверсія, логіка – етика та 
сенсорика – інтуїція. Виходячи з цих функцій і порядку їх розміщення у структурі функцій кожного 
соціотипу, можна надати достатньо розгорнуту характеристику будь–якої людини, яка надає 
інформацію про те, як даний конкретний індивід сприймає, перероблює та використовує інформацію, 
а також про можливі шляхи взаємодії даної людини з представниками інших соціотипів.  

Соціоніку можливо використовувати у практиці відбору персоналу на вітчизняних 
підприємствах як допоміжний інструмент відбору кадрів, імітуючи практику зарубіжних 
підприємств. Треба відмітити, що хоча для визначення свого соціотипу необхідно пройти тест, не 
варто сприймати соціоніку як інструмент контролю, завдання, яке треба виконати, і на яке існує лише 
одна правильна відповідь. Отримана інформація про соціотип кандидата не є гарантією або 
показником його занаь, умінь та навичок, але використовуючи її, можна з достатньо високою 
імовірністю передбачити майбутню взаємодію потенційного робітника з існуючим колективом. 
Таким чином можна уникнути конфліктів у колективі та створити сприятливий робочий клімат для 
існуючих працівників.  

Використання соціоніки як одного з методів відбору кадрів має низку переваг, серед яких 
можна відзначити доступність матеріалів для проведення тестування. Анкети на визначення 
соціотипу, а також різноманітна інформація про соціотипи, їх особливості та взаємодію, доступні 
онлайн на багатьох сайтах. Для використання даного методу підприємству не потрібно купувати 
ліцензію на використання певного тесту або оплачувати достатньо дорогі послуги асесмент–центрів, 
достатньо просто надати кандидатам роздруковані версії тесту на визначення соціотипу та обробити 
отриману інформацію. Якщо даному методу відбору надається велике значення при відборі 
кандидатів, доцільним буде залучити також кваліфікованого соціолога або психолога, який зможе 
спиратися не тільки на отриману з тестів інформацію, але й провести інтерв’ю з кожним кандидатом. 
В ході інтерв’ю спеціаліст не тільки зможе точніше визначити соціотип людини (адже як і в 
психології, в соціоніці немає екстремімів: жодна людина не є стовідсотковим представником свого 
соціотипу), але й визначити додаткові особливості характеру людини, які можуть залищитися 
непоміченими при виконанні тесту.  
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Крім доступності матеріалів, перевагою використання соціоніки є також те, що вона дозволяє 
отримати приблизне уявлення про те, як кандидат буде поводити себе в уже існуючому колективі, і 
як його появлення в колективі може вплинути на робочий клімат. Якщо отримана інформація про 
соціотипи кандидатів базується не тільки на виконаному тесті, але й на оцінці спеціаліста, то рівень 
достовірності такої інформації і припущень, які базуються на ній, є достатньо високим. Додатковою 
перевагою соціоніки є те, що її можливо використовувати не тільки у процесі відбору персоналу, але 
й при побудові робочих груп, створенні сприятливої робочої атмосфери та регулюванні конфліктів. 
Отже, якщо підприємство вкладає значні кошти у використання соціоніки при відборі кадрів 
(професійна підготовка наявного HR–менеджера, створення комп’ютеризованої версії тесту, тощо), 
то дана інвестиція може бути використана і в майбутньому, навіть якщо немає необхідності у 
подальшому відборі кандидатів.  

Серед недоліків використання соціоніки при відборі кадрів критики наводять той факт, що 
кандидати можуть надавати неправильні відповіді (підсвідомо чи умисно), тим самим впливаючи на 
кінцевий результат тесту. У соціоніці поки що не існує методів, які дозволили б хоча б частково 
відфільтровувати неправдиву інформацію, проте рівень достовірності отриманої інформації можна 
значно збільшити, використовуючи не тільки тест, але й інтерв’ю. Крім того, критики концепції 
соціоніки вважають, що валідність передбачень, що базуються на соціотипі людини, є достатньо 
низькою. Нарешті, останнім недоліком соціоніки як інструменту відбору персоналу є те, що отримані 
дані не показують компетентність, лише персональні схильності та преференції кандидата. Таким 
чином, кандидат, який за соціотипом виявився найкращим варіантом для існуючого колективу, на 
практиці може виявитися зовсім некомпетентним.  

В цілому, потенціал використання соціоніки для відбору кадрів є достатньо великим, але 
треба пам’ятати, що даний інструмент відбору персоналу не може бути головним критерієм відбору, 
оскільки на його достовірність можуть впливати зовнішні фактори, а отримані результати не 
відображають рівень професіональної компетентності кандидата. Доцільним є використання 
соціоніки як додаткового інструменту відбору.  
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З кожним днем кадрове управління визнається як одне з найважливішихнапрямків 

життєдіяльності будь–якої організації, здатної підвищити її ефективність, продуктивність 
функціонування й конкурентні позиції на ринку. Однак особливості управління трудовим колективом 
у галузі телекомунікацій є не досить вивченим питанням, тим паче, що в управлінні кадрами 
необхідно враховувати теперішній стан економіки та суспільства, що наразі знаходиться не на 
вищому рівні. Тому актуальною проблемою у здійсненні соціально–економічних перебудов у 
телекомунікаційній галузі є впорядкування відносин між людьми в організаціях визначеної сфери, 
впровадження сучасних кадрових інструментів в управлінську діяльність та стратегічний розвиток 
даних підприємств. 
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Отже, основною метою даної роботи є визначення сучасних підходів до  політики управління 
персоналом вітчизняних підприємств телекомунікаційної галузі. 

Питання кадрового управління досліджували такі відомі вчені, як Ф. Тейлор, А. Маслоу, Д. 
Макґреґор, В. Оучі, В. Крамаренко, Г. Щокін, М. Виноградський,А. Кибанов, В. Колпаковта ін. 

В сучасних умовах господарювання оцінка функціонування системи управління персоналом 
підприємств телекомунікаційної галузі вимагає систематичного досвіду, вимірювання витрат і вигод 
загальної програми управління персоналом і порівняння її ефективності з ефективністю роботи 
підприємства за той же період [1]. Це зумовлено наступними факторами: 

  персоналу сьогодні доводиться працювати в новій атмосфері, для якої характерна сильна 
конкуренція в усіх проявах, в тому числі, в боротьбі за професіоналізм і якість робочої сили; 

  умови діяльності підприємств зв’язку все більше продиктовані ринком та вимагають 
формування відповідного HR–бренда, а кон'юнктура ринку персоналу пред'являє багато невідомих, 
нових вимог, серед яких боротьба за споживача, швидка реакція на попит, вміння адаптуватися до 
частих змін структури функціональних обов'язків і виробництва, психологічна стійкість при 
відсутності гарантій на краще майбутнє, тощо; 

  високий динамізм комерційної діяльності змушує кожного співробітника постійно дбати 
про підвищення власної кваліфікації, а навчання персоналу за умови ринкової економіки істотно 
відрізняється від підготовки працівників у колишніх галузевих інститутах підвищення кваліфікації; 

  значно ускладнилася система стимулювання і мотивації співробітників, перш за все, в 
зв'язку з прийомом на роботу по короткостроковим контрактам, висунення різноманітних попередніх 
умов, жорсткої ув'язки матеріальних заохочень з прибутком та іншими факторами.  

Процвітання підприємств зв’язку сьогодні залежить від ряду аспектів, зокрема доцільного 
використання інвестиційних коштів, налагодженої система позиціонування послуг оператора на 
ринку телекомунікацій, якісне надання послуг зв’язку, впровадження найновіших та 
найперспективніших технологій в процесі функціонування підприємства. Але насамперед 
впровадження усіх цих дій залежить від компетентної, своєчасної та якісної роботи трудового 
колективу операторів зв’язку. До особливостей управління трудовим колективом операторів зв’язку 
можна віднести:  

 переважно горизонтальне управління трудовим колективом;  
 відносини субординації замінюються на відносини координації;  
 безперервна зміна та поліпшення технологій зв’язку та пов’язана з цим необхідність 

постійного підвищення кваліфікації працівників;  
 зміна вимог та умов бізнесу, а також нові економічні умови змушують міняти структуру 

управління, щоб забезпечити ефективну еволюцію мережі та підтримання рівня конкурентоздатності 
послуг, еластичності обсягів випуску й цін на послуги зв’язку;  

  необхідність на рівні клієнтської бази збільшити обсяг надання нових послуг та їх якості 
для забезпечення зросту кількості клієнтів та збільшення прибутковості.  

Через те, що наразі економіка знаходиться у кризовому стані, управління має носити 
особливий, антикризовий, характер. Концепція антикризового управління має включати розробку 
антикризової кадрової політики, принципів антикризового управління персоналом, а також планів 
управління кризовими ситуаціями. В рамках цього необхідно здійснювати діагностику й аналіз 
системи управління персоналом для того, щоб виявити та систематизувати сукупність недоліків 
управління відносно головних цілей діяльності організацій та розробку пропозицій щодо 
удосконалення існуючої структури управління персоналом телекомунікаційної галузі.  

На нашу думку, слід запропонувати наступні рекомендації щодо стратегічних перебудов у 
кадровому управління підприємств зв’язку:  

 створення гнучкої організаційної структури організацій, ліквідація зайвих підрозділів, 
часткове звільнення співробітників за рахунок перерозподілу обов’язків; 

 розробка та послідовна реалізація концепції антикризового управління персоналом;  
 впровадження методів кадрового маркетингу, що дозволятиме підвищити якість кадрової 

селекції у процесі наймання персоналу;  
 щорічна атестація, аудит персоналу;  
 модернізація культури управління;  
 діагностика та аналіз кризових явищ в системі управління персоналом; 
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 систематичний перегляд положень про підрозділи, посадових інструкцій та інших 
регламентуючих діяльність персоналу документів з метою їх удосконалення; 

 розробка системи заходів щодо заохочення робітників з урахуванням їх орієнтації та 
впливу на кінцеві показники роботи організації.  

Окрім цього, ефективність функціонування системи управління персоналом повинна 
визначатися її внеском в досягнення організаційних цілей. До показників для оцінки організаційної 
ефективності управління персоналом підприємства належать: плинність кадрів, співвідношення 
чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників, надійність роботи персоналу, 
рівномірність завантаження, рівень трудової дисципліни, задоволеність працівника, кількість 
конфліктів, скарг, нещасних випадків та ін. Наведений склад показників дозволятиме оцінити такі 
основні параметри організації роботи персоналу підприємства, як: економічність, надійність, 
рівномірність і якість. 

Кадровим менеджерам підприємствзв’язку слід удосконалити свої власні зусилля у таких 
напрямках роботи з персоналом: 

 кадрове планування. Воно має задавати чіткі орієнтири, щодо професійної 
приналежності, кваліфікації і чисельності працівників організації; 

 аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання.Дозволятиме сформувати критерії, 
відповідно до яких будуть відбиратися кандидати на конкретні вакантні посади; 

 система стимулювання. Вона має включати новітню політику стимулювання праці і набір 
стимулів, спрямованих на залучення кандидатів, які відповідають усім необхідним посаді вимогам, а 
також сприяє утриманню вже найнятих працівників. 

 оргкультура. Добирати до організації працівників слід здатних прийняти діючі в ній 
норми, цінності, правила. Це не менш важливо, чим знайти професіоналів, що володіють 
необхідними знаннями, досвідом, навичками і діловими якостями; 

 система заходів для адаптації нових працівників. Вона має бути прямим продовженням 
процесу пошуку і добору кадрів; 

 навчання.Слід спрямовувати зусилля як на освоєння новачками необхідних для успішної 
роботи знань і навичок, так і на передачу їм установок і пріоритетів, що складають ядро 
організаційної культури. 

Отже, успішність управління персоналом визначатиме ефективність використання трудових 
ресурсів для реалізації поставлених перед ними цілей,укріплення кадрового потенціалу та 
комплексного взаємозв'язку людських ресурсів зі стратегічними установками підприємства. Таким 
чином, в рамках стратегічного розвитку телекомунікаційної галузі має бути вирішена нагальна 
потреба в зміні функціональної моделі управління персоналом на підприємствах на підставі власної 
організаційної філософії, яка ґрунтуватиметься на власному досвіді роботи зі своїми працівниками й 
використанні практики провідних вітчизняних та світових компаній. 
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