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У сучасних економічних умовах практично всі аспекти фінансової діяльності підприємства можуть 

генерувати загрозу його банкрутства. 
Діагностика банкрутства являє собою систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на 

виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в майбутньому 
періоді. 

Своєчасна діагностика банкрутства є одним з головних умов виживання підприємства на ринку. 
Фінансовий стан підприємства цікавить його інвесторів, кредиторів, ділових партнерів, покупців, фінансові та  
податкові органи. Усередині підприємства можлива загроза банкрутства є предметом постійного контролю 
керівництва підприємства, власників, працівників. 

Основною метою діагностики банкрутства є раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства і 
попередня оцінка масштабів кризового його стану. 

Виділяють три основні стадії банкрутства: 
а) приховане банкрутство; 
б) нестабільний стан (наростання ознак фінансової нестабільності та  неплатоспроможності); 
в) явне банкрутство: 
– дійсне, юридично визнане банкрутство; 
– фіктивне банкрутство; 
– навмисне банкрутство. 
Кожна стадія банкрутства описується ознаками, які вимірюються конкретними показниками. Їх може 

бути один або декілька з груп показників, що характеризують майновий стан підприємства, стан джерел коштів, 
фінансову стійкість, ліквідність балансу, платоспроможність підприємства, ділову активність і ефективність 
використання фінансових ресурсів. 

Залежно від можливості опису ознак системою вимірних показників виділені якісні та кількісні ознаки. 
Розглянемо основні кількісні ознаки банкрутства. 
На стадії прихованого банкрутства спостерігаються такі ознаки: 
− зниження маржі прибутку; 
− збитки від реалізації продукції (робіт, послуг); 
− продаж активної частини основних засобів; 
− порушення певної пропорційності в статтях бухгалтерського балансу; 
− збільшення заборгованості підприємства перед своїми працівниками з оплати праці; 
− систематичне залучення позикових коштів; 
− зменшення валюти балансу; 
− збільшення сум збитків, що відображаються в балансі; 
− зменшення оборотних коштів; 
− застосування в виробничому процесі сильно зношеного обладнання; 
− недооцінка необхідності технічного оновлення; 
− зниження обсягів продажів; 
− неправильна реінвестиційна політика. 
При нестабільному стані (наростання ознак фінансової нестабільності та стійкості) спостерігаються 

такі ознаки: 
− збільшення дебіторської заборгованості або зменшення рахунків, супроводжуване зростанням запасів 

готової продукції; 
− зменшення грошових коштів; 
− збільшення неоплачених рахунків або різке зниження кредиторської заборгованості при наявності 

грошей на рахунках; 
− розбалансування дебіторської і кредиторської заборгованості; 
− старіння дебіторських рахунків; 
− збитки (з урахуванням доходів) від позареалізаційних операцій; 
− наявність простроченої кредиторської заборгованості та збільшення її питомої ваги в складі 

зобов'язань підприємства; 
− наявність простроченої дебіторської заборгованості; збільшення дебіторської заборгованості, які 

відносять на збитки; 
− кредити і позики, непогашені в строк; 
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− зменшення матеріальних запасів при збільшенні обсягів продажів. 
Явне банкрутство підрозділяється на три види: 
− дійсне, юридично визнане банкрутство; 
− фіктивне банкрутство; 
− навмисне банкрутство. 
При першому виді явного банкрутства вимоги до боржника в сукупності складають не менше 500 

мінімальних розмірів оплати праці, і зобов’язання що не виконуються ним протягом 3 місяців з моменту 
настання дати їх виконання. 

Фіктивним банкрутство стає тоді, коли боржником подано заява в суд, хоча є можливість задовольнити 
вимоги кредиторів в повному обсязі. 

При третьому вигляді явного банкрутства – умисне банкрутство – банкрутство боржника сталося з 
вини його засновників чи інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати 
обов'язкові для боржника вказівки або мають можливість іншим чином визначати його дії 

Детальне дослідження показників − ознак прихованого банкрутства дозволяє діагностувати його на 
ранній стадії. Зростання розміру негативних відхилень в динаміці характеризує наростання кризових явищ 
фінансової діяльності підприємства, що сприяють загрозі настання банкрутства. 
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Методи нейролінгвістичного програмування в рекламі мають велике значення. Актуальність цієї теми 

обумовлена також тим, що в середині двадцятого століття почалися серйозні дослідження впливу реклами на 
споживачів. Багато дослідників, такі як Денісон Д.С, Демідов В.Р, Карташіді І.А вивчали проблему впливу 
реклами на психіку людини. В результаті досліджень було встановлено, що однією з основних задач 
нейропрограмування є розроблення нейро–стратегій. 

За допомогою психологічних моделей і технологій нейролінгвістичне програмування (НЛП) дозволяє 
не тільки дуже швидко та точно аналізувати ситуацію і ефективно управляти людьми, але й створювати 
патерни – вбудовувати шаблони мислення, реагування і поведінки. 

Саме основне, що дає НЛП рекламі, це застосування в рекламних зверненнях прийомів, які дозволяють 
впливати на несвідомому рівні. Враховуючи те, що більшість рішень про покупку приймається на рівні 
несвідомих механізмів психіки, використання цих прийомів робить рекламні звернення по–справжньому 
потужним інструментом, й, тим самим, значно підвищує ступінь їх впливу на тлі інших факторів, що 
впливають. 

Найпоширенішими методами нейролінгвістичного програмування в рекламі є наступні. 
Маркування тексту. З основного тексту будь–яким способом (наприклад жирним шрифтом) 

виділяються слова, які, якщо читати тільки їх, складають свій сенс. При прочитанні основного тексту другий 
смисловий рівень йде на несвідомий рівень. Один із засновників НЛП, Джон Гріндер, виділив три прийоми з 
НЛП, які найчастіше починають використовувати в рекламі, а саме: підтекст (другий сенс), синестезія 
(змішення або перемикання каналів інформації) та використання гумору. Всі ці прийоми ефективно діють на 
несвідомому рівні. 

Пресуппозиції. Пресуппозіція побудована на оборотах мови, які в зв'язці з аксіомами створюють такий 
простір, в якому фактично надається можливість вибору тільки рекламованого продукту. В такій рекламі часто 
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задають актуальні питання, а звертаються до аудиторії таким чином, що вся подана інформація сприймається 
суто правдивою. Класичний прийом залучення: «тепер ще смачніше».  

Синестезія. Синестезія передбачає мікс інформаційних каналів. Наприклад, коли при подразненні 
одного елемента сприйняття виникає почуття, ніби до нього автоматично підключається другий елемент і вони 
змішуються в відчуттях. Наприклад, візуальна картинка підживлюється слуховою, а смакова просочується 
ароматами й т. ін. Сутність цього прийому полягає в тому щоб повідомити покупця характеристики 
рекламованого продукту, а головна його перевага – інформація, яка швидко зчитується. 

Субмодальності. Це використання особливостей і характеристик зображення або звуку для управління 
емоційним тоном. Як правило, за допомогою субмодальностей створюється позитивне емоційне забарвлення 
для створення поведінкових переваг на несвідомому рівні. Комплексні еквівалентні представлять собою 
об'єднані один з одним факти, але не мають чітких причинно–наслідкових зв'язків, проте поєднуються 
передбачуваним логічним зв'язком. В більшості випадків мета–повідомлення сприймається на несвідомому 
рівні. 

Одним з найбільш потужних параметрів, що підсилюють або зменшують гостроту сприйняття, є 
асоційованість або діссоційованість. Під асоційованим сприйняттям розуміється ситуація, коли глядач бачить 
себе всередині картинки, яка сприймається. Діссоційоване  сприйняття передбачає підхід, коли глядач бачить 
те, що відбувається з чужої точки зору. У НЛП вважається, що асоційоване сприйняття підсилює переживання, 
діссоційоване – зменшує. Дана стратегія базується на поведінці наслідування, яке зустрічається з раннього 
дитинства. Прикладом використання даної техніки може служити реклама цукерок «Рафаелло». Спочатку 
глядачеві показують симпатичну дівчину, яка задумливо їсть цукерки, а потім рекламований товар (цукерки 
«Рафаелло») великим планом. В іншому ролику цими цукерками захоплюється балерина («Це може бути тільки 
від нього!») 

Думки–віруси– це інформація, яка існує в свідомості людей за принципом вірусу – тобто зберігається в 
їх пам'яті, виконує якусь функцію і автономно поширюється між людьми за рахунок зусиль самих же людей. 
Поширення відбувається за рахунок наявності в думки–віруса механізму мотивації – чим більшу вигоду 
людина отримує від передачі думки–вірусу, тим сильніше ефект його поширення. Простою думкою–вірусом є 
чутки, захоплюючі ідеї, мрії, анекдоти. Мотивація їх поширення для людей – це простий обмін емоціями в 
спілкуванні для створення інтересу. Складними думками–вірусами є ідеологія, мотивація якої будується на 
отримання соціальних вигод. 

Мовні пресуппозиції. Технологія мовних пресуппозицій дозволяє будувати речення, зміщуючи фокус 
уваги з необхідних тверджень на деталі таким чином, що необхідні затвердження починають матися на увазі, як 
само собою зрозуміле. Тоді ці твердження приймаються клієнтом як реальність, яка не підлягає сумніву й вибір 
відбувається вже всередині цієї рамки.  

Нейролінгвістичне програмування дозволяє більш докладніше визначити потреби споживачів, а 
значить, з'являється можливість більш повно задовольнити ці потреби. НЛП працює, адже споживачі купували, 
купують і будуть купувати рекламовані продукти, так як часто це відбувається на несвідомому рівні. Однак, 
варто зазначити, що максимальний ефект дає саме комплексний підхід, тому що багато інструментів НЛП в 
одиночному використанні в рекламі не будуть так ефективні. 
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В сучасних умовах  господарювання, висока швидкість в прийнятті рішень, багатогранність в 

управлінні активами і необхідність зниження ризиків вимагають інноваційних підходів до організації 
господарської діяльності. Допоміжним заходом в таких ускладнених умовах стає комплексна автоматизація 
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бізнес–процесів, що  дозволяє вивільнити дорогоцінні ресурси для стратегічного планування та концентрації 
менеджменту на ключових напрямках роботи компанії. 

Засновником реінжинірингу бізнес–процесів вважається М. Хаммер, який випустив у співавторстві з 
Дж. Чампі книгу «Реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в бізнесі». Визначення реінжинірингу 
виникло у 1990 році у статтях, опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали реінжиніринг 
як фундаментальне переосмислення і радикальнее перепроектування ділових процесів для досягнення 
поліпшень показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс і темпи. З того часу різні аспекти 
проблеми реалізації реінжинірингу бізнес–процесів досліджували соціологи, філософи, менеджери, економісти, 
та інші вчені. Фундаментальні основи теорії реінжинірингу були закладені роботами М. Хаммера, Дж. Чампі, Д. 
Росса, Т. Давенпорта, М. Робсона, Ф. Уллаха і А. В. Шера. Так, дослідженню проблематиці управління бізнес–
процесами підприємств присвяченні праці М. Д. Аістової, С. В. Войтка, О. А. Гавриша, В. Г. Герасимчука, В. В. 
Дергачової, Л. Є. Довгань, О. О. Ільчука, І. М. Крейдич, А. В. Козаченко, П. В. Кутелєва, І. І. Мазура, В. М. 
Марченко, Г. Г. Савіної, Д. М. Стеченка, В. Д.Шапіра. Проблемами реінжинірингу бізнес–процесів займалися 
вітчизняні та зарубіжні вчені Б. Андерсен, Д. О. Баюра, Дж. Брендон, П. В. Брінь, О. В. Віноградова, Г. 
Джохансон, В. Г. Єлиферов, В. В. Івата, М. Клейн, Р. Манганелі, П. Морріс, Р. Патюрель, Л. М. Таранюк, Л. І. 
Федулова, Д. Харрінгтон, М. Д. Шапот. При цьому сучасний стан проблеми здійснення реінжинірингу бізнес–
процесів вимагає більш детального вивчення цього питання, якісного аналізу численних методик 
реінжинірингу та вдосконалення існуючих механізмів в рамках адаптації для подальшого застосування 
вітчизняними підприємствами [1–3]. 

Автоматизація бізнесу – це частковий або повний переклад стереотипних операцій і бізнес–задач під 
контроль спеціалізованої інформаційної системи, або програмно–апаратного комплексу. Як результат – 
вивільнення людських і фінансових ресурсів для підвищення продуктивності праці і ефективності стратегічного 
управління. Автоматизація зазвичай ведеться в двох напрямках: автоматизація основних бізнес–процесів: 
наприклад, управління продажами або роботою з клієнтами. В цьому випадку вона проводиться для 
безпосереднього збільшення обсягу продажів, кількості продукції, що випускається і підвищення прибутковості 
всього бізнесу в цілому. Автоматизація підтримуючих процесів, таких як бухгалтерський облік, звітність, 
діловодство. Безпосередньо на збільшення доходів така автоматизація не впливає, але допомагає скоротити час 
і витрати на ведення рутинної роботи. Основними завданнями автоматизації бізнесу є наступні: ефективна 
підтримка оперативної діяльності підприємства, організація обліку та контролю; підготовка будь–яких 
документів для партнерів, включаючи накладні, рахунок–фактури, акти звірки та ділові пропозиції; швидке 
отримання звітів про стан справ в компанії за будь–який період часу; оптимізація витрат на персонал, 
збільшення ефективності використання робочого часу шляхом звільнення співробітників від рутинної роботи; 
зведення до мінімуму негативного впливу «людського фактора» на найважливіші бізнес–процеси; безпечне 
зберігання інформації; підвищення якості обслуговування клієнтів. 

Слід зазначити, що автоматизацію бізнесу необхідно починати з рутинних трудомістких процесів, а 
також з операцій, що відчутно впливають на прибуток і виручку такі як, фінанси і бухгалтерія, документообіг, 
виробництво продукції і складський облік.  

Таким чином, однією з основних умов автоматизації бізнесу є застосування підприємством процесного 
підходу. Під цим терміном розуміють підхід, який визначає розгляд діяльності компанії як систему бізнес–
процесів, нерозривно пов'язаних з її основними цілями, завданнями та місією. Процесний підхід сприяє 
підвищенню гнучкості бізнесу, скорочення часу реакції на зміни кон'юнктури і поліпшенню результатів 
діяльності підприємства. Види і кількість бізнес–процесів індивідуальні для кожної компанії. Всі 
диференційовані бізнес–процеси можна потім інтегрувати в кілька основних напрямків, по кожному з яких 
можливе проведення автоматизації як в цілому, так і в рамках окремого процесу. 
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Досвід розвинутих країн світу доказав, що розвиток малих та середніх підприємств (МСП)  є вагомим 

показником стійкого економічного розвитку держав з одного боку та забезпечує зайнятість населення та 
соціальну його стабільність. Для ефективного розвитку економіки України та її ринкових відносин особливо в 
сучасних умовах неможливий без розвитку малого та середнього підприємництва, яке дозволить забезпечити 
зайнятість населення та соціальну його стабільність. Державою останні десятиліття приділяється увага 
розвитку підприємництва, що призвело до зростання кількості підприємств МСП. Так за даними Держкомстату 
України кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 01.01.2017 року складала 305897 одиниць. 
Серед них налічувалось 80,8% мікропідприємств, 14,2% − малих підприємств та 4,9% середніх підприємств. 
Крім того на початок 2017 року було зареєстровано ще близько 2 млн. фізичних осіб–підприємців [1  2 ]. Не 
дивлячись на значну кількість МСП значна частка їх щорічно опиняється у затруднительному фінансовому 
становищі. Заходи які застосовують для розвитку малого та середнього бізнесу не завжди сприяють досягненню 
поставленим цілям, тому виявлення проблем з фінансового забезпечення за підтримкою кредитування 
підприємницької діяльності в Україні залишається актуальним.  

Кредитування підприємств різних секторів економіки та форм власності, кредитну діяльність 
банківських установ, взаємовідносини між суб’єктами кредитування вивчають вітчизняні та зарубіжні науковці 
і практики – В.В. Вітлінський, О.В. Дзюблюк, О.Є. Кузьмін, В.Д. Лагутін, Ф.С. Мишкін, А.М. Мороз, М.Ф. 
Пуховкіна, М.І. Савлук. Такі науковці як О.О. Дьомін, А.Г. Мазур, Ю.Ф. Шкворець, К.В. Мезенцев, Н.І. 
Провотар у своїх дослідженнях розглядають питання формування та виконання програм кредитування 
економіки різного рівня.  Не дивлячись на значну кількість робіт проблема можливості ефективного 
використання кредитних ресурсів МСП залишається. Тому ціллю дослідження є виявлення проблем 
кредитування МСП в сучасних умовах та їх вирішення.  

Класифікаційними ознаками підприємств, згідно з  прийнятим  Законом України №2164–VII з 1 січня 
2018р., мають бути: 

– мікропідприємства –  є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за 
рік, відповідають двом з критеріїв: вартість активів − до 350 тис. євро; чистий дохід від реалізації − до 700 тис. 
євро; кількість працівників − до 10 осіб; 

– малими –  є підприємства, показники яких відповідають двом з критеріїв: балансова вартість активів 
− до 4 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції − до 8 млн. євро; кількість працівників − до 50 осіб; 

– середніми –  є підприємства показники яких відповідають двом з критеріїв: балансова вартість 
активів − до 20 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції − до 40 млн. євро; кількість працівників − до 250 
осіб [1]. 

Таким чином, відповідно Закону виникає проблема яка пов’язана з  збільшенням балансової вартість 
активів підприємств, що  вимагає пошуку додаткових кошт для вкладання у бізнес. Опитування представників 
малого та середнього бізнесу (більше 1800 респондентів), який щорічно проводиться в рамках Програми 
USAID "Лідерство в економічному управлінні» (ЛЕВ) з метою оцінки ділового клімату України основними 
проблемами з якими зіштовхнулось МСП в Україні дозволили виявити слідуючи: 

– відсутність попиту на продукцію МСП – 59% опитаних; 
– нестабільна політична ситуація – 44%; 
– високі податки – 35%; 
– складне податкове адміністрування − 27%; 
– інфляція і  зміна економічного законодавства − 26%; 
– високий регуляторний тиск і корупція в якості перешкод згадали 23%; 
– війна на Сході − 20%; 
– низька доступність кредитів і високі ставки –19% [3]. 
Кредитування малого бізнесу в Україні за рахунок банківських кредитів складає менше 6% від 

загального обсягу кредитування (45 млрд. грн.). До проблем фінансування МСП банками треба віднести: 
відсутність прозорості ведення бізнесу і необхідність застав. Серед причин незначного обсягу банківського 
кредитування малого бізнесу є: відсутність дешевого ресурсу у банків; складність і значна трудомісткість 
аналізу позичальника; наявність альтернативних варіантів інвестування вільних коштів з низькими ризиками і 
високою прибутковістю (зокрема, депозитні сертифікати овернайт), вимоги регулятора (НБУ) до застави 
позичальників та інше. Позитивним моментом є низький рівень проблемності кредитних портфелів банків в 
секторі малого та середнього бізнесу − до 7% від загального обсягу, показники по кредитному портфелю 
корпоративних клієнтів − до 90%. Це свідчить про привабливість для банків кредитування малого бізнесу [4]. У  
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2018 року банки очікують зростання попиту на кредити від бізнесу. (споживчих кредитів – 46% та кредитів 
МСП 59%). Треба відзначити де яки зміни в умовах кредитування 2017–2018р.:  

– переважна більшість банків не змінила стандартів корпоративного кредитування;.  – деякі 
великі банки посилюють  стандарти кредитування до позичальників при наданні валютних і довгострокових 
кредитів; 

– банки підвищили кількість схвалених заявок на кредити МСП, що було забезпечено зниженням 
відсоткових ставок; 

– великі банки, посилили вимоги до застави та збільшили обмеження, що їх установлюють для 
позичальників у кредитних угодах. 

Банки вказали на зменшення закредитованості МСП в цілому (частка банків, які вважають, що 
закредитованість значна, зменшилася до 26% із 34% порівняно з  ІІ кварталом 2017 року [5].  

Від нестачі оборотних коштів страждають 33% середніх підприємств і 36% малих. В той же час на 
обмежені можливості отримання кредитів скаржаться 14,8% малих підприємств та 17,7% середніх. Основним 
фактором, який змушує підприємства відмовлятися від банківського кредитування, є високі ставки (їх згадують 
67% малих і 65% середніх підприємств). Обмеження фінансування МСП за рахунок банківського кредитування 
–  висока відсоткова ставка за кредитами, котра залежить від облікової ставки НБУ (облікова ставка має прямий 
вплив на короткострокові ставки на фінансовому ринку і через криву дохідності – на довготермінові), яка з 
02.03.2018 року становить 17%, що на 1 % вищий порівняно з попереднім встановленим відсотком. Друга за 
поширеністю причина – надмірні вимоги до застави (на неї вказали 40% представників малих підприємств і 
39% середніх).  

Таким чином, негативною стороною у розвитку МСП, пов'язаним з дією відсоткової політики НБУ є 
збільшення витрат внаслідок підвищення відсоткових ставок за банківськими кредитами, що призводить до 
зменшення отримуваних фінансових результатів суб’єктів господарювання. 

Облікова ставка залежить від багатьох факторів: характеру грошово–кредитної політики НБУ, 
відсоткових ставок на міжнародному ринку, стану платіжного балансу України і курсу національної валюти. 

Змінюючи рівень облікової ставки, НБУ впливає на пропозицію грошей. Так, підвищення центральним 
банком облікової ставки призводить до зростання відсоткових ставок комерційних банків за кредитами та 
депозитами. 

Підвищенням облікової ставки НБУ намагається зменшити інфляцію, яка протягом 2017 року значно 
випередила прогнози НБУ. 

Наприкінці 2017 року інфляція сягнула 13,7%, хоча НБУ в інфляційному звіті передбачав, що вона не 
перевищить 9,1%. 

Зараз інфляційні очікування, на думку НБУ, залишаються занадто високими, і регулятор намагається 
чинити опір, як може. 

Вища ставка робить “дорожчими” гроші в банках, тому й кредити стають дорожчими . 
Хоча збільшення облікової ставки Національним банком України зменшить рівень інфляції, є й 

очевидний недолік, а саме сповільнення економічного зростання, рушійною силою якого є саме МСП, кредити 
для якого стануть ще дорожчими. Наприклад, на 02.04.2018 року кредити для малого та середнього бізнесу в 
Ощадбанку дають від 17,5% річних, тобто ця цифра не є остаточною, а може збільшуватись залежно від виду 
бізнесу.  

Отже, для розвитку економіки України необхідно стимулювати розвиток малого і середнього 
підприємництва, одним з шляхів вирішення цього питання є покращення умов кредитування МСП та 
підвищення рівня довіри вітчизняних підприємців до фінансових установ країни.  
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Протягом останнього періоду відбувається зростання потреб з боку різних підприємств у використанні 

принципів і засобів щодо побудови ефективної систем управління проектами. Тому, концепція управління 
проектами, отримала принципове визнання, як процесна концепція. Наразі, під проектним менеджментом 
розуміють реалізацію певних спеціальних завдань всередині підприємства або між різними підприємствами, за 
якої, не повинен бути зроблений негативний вплив на вихідні виробничі завдання. Застосування проектного 
інструментарію є одним із наріжних факторів переходу підприємств до сучасних структур управління. Існують 
такі характеристики, які відрізняють проекти від інших видів діяльності, кожна з яких має важливий 
внутрішній зміст. Перша з них – це проекти, що спрямовані на досягнення конкретних цілей. Друга – це 
проекти, які включають в себе координоване виконання взаємопов’язаних дій. Третя характеристика пов’язана 
із проектами, що мають певну обмеженість у часі (із конкретним початком і закінченням). Четверта – це 
проекти, що певною мірою є неповторними та унікальними. 

Сьогодні проекти є затребуваним принципом реалізації стратегії підприємства [1]. Проте, на деяких 
підприємствах вибір та управління проектами, переважно, не підтримуються стратегічними планами [2]. Ці 
плани складені однією групою менеджерів, тоді як їх вибір робиться вже іншою групою, а реалізація, взагалі, 
третьою групою менеджерів. Вищезазначені рішення створюють сукупність умов, що призводять до 
виникнення конфліктних ситуацій [3]. У цих умовах ресурси підприємства слід витрачати на проекти, які не 
мають доданої вартості. Зокрема, сфера управління проектними портфелями включає у себе певний нагляд за 
управлінням проектами на рівні конкретного суб’єкту господарювання. Керівництво підприємства має 
можливість збільшити певну проектну діяльність або процес до конкретного елемента. Тому, повне розуміння 
всіх структурних компонентів підприємства має вирішальне значення для узгодження всіх внутрішніх бізнес–
процесів із вимогами змін зовнішнього середовища. Отже, проектні портфелі часто слугують певним мостом 
між керівництвом підприємства та керівниками структурних підрозділів, проектів або команд. 

Як відомо, інформаційні технології дають змогу успішно управляти проектами [4], налагоджувати 
стійку комунікацію між учасниками, виявляти та вчасно реагувати на відхилення, а також документувати всі 
етапи проекту та оперативно здійснювати контроль. Ці системи виконують такі завдання, як: організація 
дискусійних груп та чат–каналів, віддалене збереження файлів і прийнятих управлінських рішень, а також 
інформування зацікавлених сторін. Тому, впровадження вищезазначених технологій свідчать, що досить 
великої актуальності набувають ІТ спрощеного доступу до інформаційного проекту та забезпечення 
ефективних комунікацій між членами команди. Вони не включають власних інструментів для календарно–
сітьового планування, а підтримують її інтеграцію із системами автоматизації управління проектами. Одна 
група ІТ надає інструменти для аналізу проектних рішень (OLAP–обробки, тобто аналітична обробка в 
реальному часі та Data mining – це сукупність різних інструментів щодо отримання знань), інша група 
призначена для спрощеної комунікації між учасниками, яка пропонує різноманітні Інтернет–засоби. 

Слід зазначити, що важливу роль в управлінні проектами відіграють маркетингові дослідження. Однак, 
найчастіше підприємства, без будь яких досліджень починають свою роботу, спираючись лише на власну 
інтуїцію або отриманий досвід, однак, в силу того, що проект це щось унікальне, дуже складно спрогнозувати 
реакцію ринку на реалізацію даного проекту. Тому, експертні оцінки та отриманий досвід, безумовно, 
застосовуються при реалізації проекту, а саме при: формування ідеї, концепції проекту та безпосередньої 
реалізація проекту. Досить часто, можна зіштовхнутися із відсутністю маркетингових досліджень, наприклад, в 
сфері житлового будівництва підприємства забудовники додають квадратні метри на будь якій доступній 
ділянці, але їх продукт не знаходить свого споживача. Це пояснюється перевищенням попиту над пропозицією, 
однак, навіть на первинному ринку можна зустріти достатню кількість житла, що простоює напівпорожнім. 

Наразі, багато корисних ідей і проектів залишаються нереалізованими через зовнішній опір щодо їх 
здійснення [5]. Сучасний менеджер проекту має бути не лише освіченим фінансистом та маркетологом, а й 
культурологом та політиком, суспільним діячем, готовим до широкого діалогу із громадянським суспільством. 

Як відомо, цілеспрямоване формування спільності інтересів із: партнерами, державними структурами, 
ЗМІ та громадськими організаціями – формує репутацію підприємства у країні і за її межами або у рамках 
певного регіону та стає важливою складовою професійної діяльності проектних менеджерів. Прикладом такої 
команди в Україні є – агенти змін – це мультидисциплінарна команда, в якій працюють професіонали з різних 
сфер: від архітектури та досліджень до ландшафтного дизайну. Кожен проект розробляється базуючись на 
об’єктивних даних. В процесі розробки відбувається тестування рішень на реальних об’єктах та оперативно 
знаходяться і виправляються їхні недоліки. Відкрито обговорюється процес розробки та залучення до 
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прийняття управлінських рішень майбутніми користувачами. Для цього агенти змін будують певну спільноту 
громадян, які творять дизайн свого парку чи вулиці разом. 

Таким чином, підводячи висновки до усього вищесказаного, можна зазначити, що проектний 
менеджмент в Україні знаходиться лише на стадії розвитку. А, описані особливості проектного менеджменту – 
набувають все більшої актуальності в реалізації та знаходять місце в структурі управління вітчизняних 
підприємств. 
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Безальтернативними є розроблення і реалізація шляхів розвитку виробництва з урахуванням вчасного 

реагування на зміни, вміння передбачати їх, а також знати як себе поводити в результаті зміни ситуації. Саме 
через це вміння ефективно управляти змінами є важливим складником господарської діяльності. Отже, 
господарюючим суб’єктам варто ініціювати процес формування і застосування системи управління змінами під 
час здійснення стратегічного планування, тому виникає об’єктивна необхідність дослідження складників 
системи управління змінами для організації управління підприємством на якісно вищому рівні задля 
досягнення оперативних і стратегічних цілей.  

Проблемам управління змінами приділяли увагу такі вчені: І. Адізес, І. Ансофф, О.О. Гайдей, Т. 
Гринько, П. Друкера, Е. Камерон, К. Левін, Я. Лісун, Д. Пью та ін. Система управління змінами має певні 
особливості у процесі її формування, що досліджувалися в наукових працях О. Гусєвої, І. Дмитрієва, О. 
Кузьміна, М. Мельника, Н. Різника, О. Савченко, К. Фрайлінгера, Г. Широкова та ін. 

Слід зауважити, що багато теоретичних та практичних питань у цьому напрямі є невирішеними та 
дискусійними. Це стосується, зокрема, визначення місця управління змінами в підприємствах та формування 
ефективної системи управління змінами, адже керівники сучасних підприємств не орієнтуються на те, щоб 
управляти змінами і мати із цього зиск. 

Будь–якому господарюючому суб’єкту для виживання на ринку та збереження конкурентних позицій 
необхідною є така система управління, яка б відповідала особливостям внутрішнього і зовнішнього 
середовища, сприяла реалізації стратегічних цілей та найбільш повно була зорієнтована на максимізацію 
вартості підприємства. Саме тому управління змінами є одним з найважливіших напрямків управління 
підприємством у контексті його успішного розвитку. Поділяючи наукові погляди О. Гайдей стосовно того, що 
управляти змінами означає рухатися від проблемного стану до стану вирішеної проблеми, можемо 
констатувати, що зміни є особливим об'єктом менеджменту, оскільки зазвичай торкаються кожного члена 
організації [1]. Виходячи із цієї ж позиції, більшість науковців, і ми в тому числі, схиляється до думки, що 
суб’єктом управління в процесі організаційних змін виступає найчастіше керівництво підприємства, оскільки 
управління процесом змін стосується усієї системи та входить до функцій менеджменту.  

У сучасному науковому полі зміни визначаються по–різному. Управління змінами – це процес 
постійного корегування діяльності організації, відновлення її структури та пошуку нових можливостей [2]. 
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Зміни – це необхідний інструмент розвитку суб’єктів господарювання, а саме управління змінами 
повинно забезпечувати конкурентоспроможність підприємств на засадах адаптації до умов зовнішнього 
середовища [2].  

Слушними, на нашу думку, є шість правил ефективного управління змінами [3]: 
 ретельно формуйте потребу в змінах;  
 не тільки вигадуйте зміни, але й продумуйте їх; 
 розпочинайте зміни з неформальних обговорень, щоб забезпечити зворотній зв'язок та участь; 
 заохочуйте учасників висловлювати свої заперечення;  
 будьте готові змінюватися особисто; 
 відслідковуйте результати змін та фіксуйте їх.  
Так, на підставі розглянутих концептуальних підходів до управління змінами можна виділити властиві 

більшості вітчизняних підприємств три основні етапи процесу управління змінами: підготовка і планування, 
впровадження та реалізація змін. Зупинимося детальніше на системі управління змінами. Для цього розглянемо 
визначення поняття «система». Так, Людвіг фон Берталанфі довів, що система є сукупністю елементів 
взаємопов’язаних і взаємозалежних між собою і зовнішнім середовищем.  

М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі вважають, що система – це деяка цілісність, яка складається із 
взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристики цілого [4]. 

Досить удалими, на нашу думку, є наукові доробки О. Кузьміна, які вказують на те, що система – це 
сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, яка переслідує досягнення певних цілей та 
ґрунтується на принципах самоорганізації, синергії і розвитку [4].  

Початківцем системного вивчення змін на підприємствах вважається Курт Левин. У середині 1940–х 
років він розробив модель спланованих змін, яка нині визнана класичною. У моделі Левина організація 
представлена як куб льоду. Процес надання організації іншої форми проходить три стадії: «розморожування» – 
визнання необхідності організаційних змін, «здійснення змін» – самі зміни або їх здійснення, «заморожування» 
– процедура підсилення, підтримка змін, що відбулися, дають змогу закріпити їх та стабілізувати ситуацію. 
Очевидно, що у моделі значно спрощується надзвичайно складний процес змін, але саме простота цієї моделі 
зробила її популярною серед менеджерів. Недосконалість моделі К. Левина є очевидною, адже організація не 
може перебувати в замороженому стані, вона є динамічною системою, постійно та безперервно змінюючись. 
Відповідно змінюються й усі її складники: керуюча і керована системи, технології, техніка, професійний, 
кваліфікаційний та віковий склад працівників, організаційні структури управління, цілі, продукція. Що 
стосується стадій процесу набуття нового стану, то між ними немає чітких меж [5].  

Модель Левина застосовують на сучасних підприємствах як інструмент планування: розморожування 
сприймається як обговорення, рух – як уведення в курс справи, заморожування – як аналіз після введення. 

Деякі вчені вважають, що управління змінами як система має включати наступні елементи: 
– сукупність методів, інструментів і процесів для управління змінами; 
– компетентність менеджерів усіх рівнів у плані управління та лідерства; 
– стратегічний потенціал підприємства в плані чутливості до змін ринку та готовності до змін самого 

підприємства [5]. 
Враховуючи наявні наукові дослідження, ми дійшли висновку, що система управління змінами, як і 

багато інших, є відкритою і складною економічною системою. Характерними для неї є наявність цілей, функцій 
та методів, тобто чітке уявлення про те, що й як треба зробити. Слід зазначити також, що системі управління 
змінами притаманні певні властивості, які визначають характер поведінки системи та її економіко–
управлінську природу: цілісність, адаптивність і розвиток, сумісність та синергічність. 

Цілісність передбачає узгодження цілей змін із місією організації та її стратегічними цілями. 
Адаптивність системи управління змінами до системи управління підприємством, а також до 

зовнішнього середовища формується завдяки ретельному моніторингу конкурентних індикаторів організації і 
пошуку тих шляхів, реалізація яких поліпшує позиції підприємства у відносинах із партнерами і конкурентами. 

Сумісність та синергічність означає здатність системи управління змінами та інших систем в 
організації взаємно доповнювати одна одну (можливість пристосовуватися, не вступати в суперечність, не 
створювати конфлікти, взаємоадаптовуватися) для того, щоб односпрямованістю своїх дій досягнути 
найкращого кінцевого результату функціонування підприємства.  

Розглянувши властивості системи управління змінами в підприємстві, можемо констатувати, що її 
ефективність визначають можливості раціоналізації функціонування і забезпечення злагодженої взаємодії 
складових компонентів між собою і зовнішнім середовищем. Функціонування системи управління змінами 
базується на механізмі реалізації управлінських рішень, який варто розуміти як систему взаємоузгоджених 
цілей, вимог, принципів, методів, форм, етапів та елементів, які забезпечують виконання прийнятих рішень, 
спрямованих на реалізацію взаємодії між зацікавленими сторонами. Під час формування системи управління 
змінами на підприємстві необхідно враховувати, що успішний його розвиток залежатиме від якості розробленої 
стратегії, а мета організаційних змін полягає в досягненні стратегічних цілей та набутті конкурентних переваг, 
а тому за сучасних умов доцільним є використання стратегічного підходу до управління змінами на 
підприємстві.  
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Сьогодні ефективне управління підприємством неможливе без системного впровадження змін та 
нововведень, спрямованого на якісні позитивні зрушення, які, своєю чергою, суттєво впливали б на діяльність 
суб’єкта господарювання в довгостроковій перспективі. Отже, зміни на підприємстві зумовлені його реакцією 
на розвиток навколишнього середовища та є невід'ємним складником ведення сучасного бізнесу. Таким чином, 
для успішного функціонування підприємства необхідно завчасно аналізувати фактори зовнішнього середовища, 
оцінювати готовність підприємства до змін, ретельно планувати його діяльність, оцінюючи ризики, працювати 
над подоланням можливого опору та проводити розподіл повноважень між учасниками процесу змін. 
Розроблення ефективної системи управління змінами є важливим складником його успішного розвитку. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗМІН 

 
Л.Є. Купінець,  д.е.н., професор 

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

 
Сучасний розвиток будь–якої країни все тісніше пов'язаний зі станом довкілля. Екологічні проблеми 

загострюються, переходять в розряд першочергових і потребують управління. Екологічне управління в Україні 
спрямоване, в першу чергу, на охорону навколишнього середовища, екологічну безпеку і раціональне 
природокористування, які мають досить повне законодавче забезпечення та регламентують  переважно функції 
охорони, державного дозволу і контролю. Незважаючи на це екологічна ситуація в країні викликає 
занепокоєння через невиконання екологічного законодавства. В низці причин найважливішою є  далеко не 
ефективна система екологічного управління. Між тим євроінтеграція та виконання Угоди про асоціацію 
потребує врахування змін у підходах до екологічного управління та виконання низки заходів, що сприятимуть 
реалізації зобов’язань країни щодо наближення до норм та стандартів ЄС, а саме імплементації директив та 
регламентів по восьми напрямках, які доповнюють існуючі міжнародні угоди. Реалізація цих змін потребує 
певних структурних, організаційних та інших перетворень в діяльності суб’єктів екологічного управління, що 
надають їм бажаний профіль для вирішення майбутніх завдань. Процес цей складний, багатоетапний, 
розвивається в напрямку від визначення наявного потенціалу для впровадження змін, послідовності необхідних 
дій та усунення можливих протидій. Всі ці зміни потребують управління, мета якого полягає у досягненні такої 
моделі керованих дій, що забезпечують подолання проблеми та її остаточне рішення. Саме це зумовлює 
актуальність означеного дослідження. 

Розвитку цього напрямку в менеджменті присвячені роботи як зарубіжних, так і українських вчених – 
представників сфери науки та освіти, які досліджують проблеми теорії та практики менеджменту і розглядають 
чисельні наукові підходи до управління змінами та в існуючому інформаційному полі формують методичне 
забезпечення означених процесів переважно для локальних об’єктів, базуючись на досвіді зарубіжних 
компаній.  

Тому метою роботи є обґрунтування моделі управління змінами, що передбачає визначення їх 
необхідності, сутності та мінімізації перешкод стосовно специфічних ланок вертикалі екологічного управління 
в країні. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС визначила вектори співпраці та екологічні зобов’язання 
України, окреслила на найближче десятиріччя дорожню карту країни стосовно реформування екологічної 
сфери суспільного життя з орієнтиром на досвід передових країн світу, тенденцій, що склалися та екологічних 
стандартів (табл.1).  
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Таблиця 1 – Проблеми екології та навколишнього природного середовища в Угоді про асоціацію між Україною 
та ЄС 

Джерело: складено автором на основі [1, Розділ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею; Розділ V. Економічне та галузеве 
співробітництво, Глава 6. Навколишнє природне середовище]. 

 
Але прогрес з точки зору розвитку екологічного законодавства та загальнодержавного відношення до 

проблеми поки ще незначний. Відсутність в переліку пріоритетів, визначених в стратегічних документах 
розвитку країни, екологічної складової гальмує і законотворчий процес, і процес управління [2;3]. В той же час 
КМУ в квітні 2018 року підтримав проект Закону «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики на період до 2030 року», який буде винесено на розгляд ВР. Ця  Стратегія повинна стати початком 
зміни екологічного курсу країни на європейський. Документ визначає п’ять стратегічних цілей для України, які 
стосуються поширення екологічної освіти, врахування екологічних норм під час прийняття рішень щодо 
соціально–економічного розвитку України, зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян і  
розвитку державної системи природоохоронного управління. Крім того, ВР ухвалила євроінтеграційний закон 
«Про екологічну стратегічну оцінку», який започаткує впровадження в Україні європейського механізму оцінки 
державних програм та планів на предмет впливу їх на стан довкілля та здоров’я людей. Але прийняття законів 
передбачає необхідність їх реалізації.  

Як відомо об’єктно–суб’єктна структура управління природокористуванням в Україні включає: дві 
підсистеми – природоресурсну та природоохоронну (об’єкти)  та відповідні органи управління – КМ України, 
місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні органи по охороні навколишнього 
природного середовища і використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до 
природоохоронного законодавства України (суб’єкти). Кожен з них має відповідні рівню управління 
повноваження екологічної спрямованості. 

Імплементація Угоди в частині екологічного блоку передбачає: трансформацію регіональної політики у 
відповідності з європейським вектором, підвищення ролі регіонів та органів екологічного управління, надання 
їм статусу партнерів та відповідної самостійності, безпосереднє приєднання до впровадження екологічних 
реформ, розроблення відповідних форм участі, врахування в регіональних планах європейських екологічних 
вимог, визначення регіональних завдань, що враховують специфіку та потреби конкретних регіонів, 
обґрунтування спроможності виконувати нові функції в межах отриманих повноважень, процедури прийняття 
рішень та їх виконання, визначення необхідних людських і фінансових ресурсів, організація контролю збоку 
держави [4]. Саме тому екологічні процеси потребують перегляду управління ними з метою реалізації 
європейського вектору в державній політиці в сфері екології. Виходячи з необхідності реалізації організаційних 
норм ЄС, перерозподіл повноважень між рівнями політичної влади та по лінії органів виконавчої влади на 
принципах субсидіарності має бути достатнім для ефективного вирішення екологічних проблем в країні. Жодна 
обласна стратегія розвитку на період до 2020 року, розроблена згідно вимог Державної стратегії регіонального 

Сфери пріоритету 
екологічних питань 

Галузі  співпраці Домовленості про 
співпрацю 

Можливі наслідки: 
 

Зона вільної торгівлі 
Секторальна політика 
(енергетика, сільське 
господарство, транспорт 
туризм та інші.) 
Навколишнє природне 
середовище 

Зміна клімату; 
–екологічне управління; 
–якість повітря та води; 
–управління водними 
ресурсами (морським 
середовищем);–управління 
відходами та ресурсами; 
– охорона природи, у т. ч., 
збереження та захист 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття; 
–промислове забруднення 
та шкідливі виробничі 
фактори; 
– хімічні речовини; 
–ГМО; 
– шумове забруднення; 
–цивільний захист, у т. ч., 
від природних і 
техногенних небезпек та 
ризиків; 
– середовище міст і 
населених пунктів; 
– екологічні збори. 

Запровадження 
європейських стандартів та 
норм; 
–забезпечення 
високогорівня охорони 
довкілля; 
–використання екологічно 
чистих технологій; 
–спільні дії у випадку 
стихійних лих і виникнення 
інших надзвичайних 
ситуацій; 
–проведення спільних 
заходів на регіональному та 
міжнародному рівнях; 
–реалізації ратифікованих 
багатосторонніх 
природоохоронних угод; 
–співробітництво в секторі 
цивільного захисту через 
імплементацію конкретних 
угод у цій галузі; 
–розробка галузевих 
стратегій стосовно якості 
повітря, якості води й 
менеджменту природних 
ресурсів. 

Для бізнесу: 
–зростання інвестицій у 
скорочення забруднення 
навколишнього природного 
середовища, включаючи 
скорочення викидів 
парникових газів, зокрема в 
обладнання та технології; 
Для державного сектору: 
–гармонізація екологіч–
ного законодавства; 
–інституційні реформи; 
–розподіл повноважень в 
сфері екологічного 
управління; 
– розробка і реалізація 
галузевих стратегій; 
Для населення: 
– поліпшення екологічної 
ситуації у довгостроковій 
перспективі; 
– покращення здоров’я 
нації; 
– зростання зайнятості в 
секторах економіки. 
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розвитку (Постанова КМУ від 6.08.2014 р. №385), містить екологічні питання, не пов’язані з 
євроінтеграційними цілями, але визначені як загроза розвитку регіону. Саме на рівні регіону повинні 
вирішуватись питання управління ресурсами та відходами, попередження забруднення довкілля, моніторингу 
стану середовища, запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
характеру. Прийняті КМУ 1.04.2014 р. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади та Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища (31.05.2017р.), започаткували реформу децентралізації влади, передачу 
повноважень в сфері екології на найнижчий рівень управління, відповідну фінансову децентралізацію та 
посилення контрольних функцій збоку держави. Окремі процеси вже започатковані і мають незворотній 
характер. Реформування приведе до ліквідації профільних департаментів у державних адміністраціях, 
перерозподілу функцій та повноважень Державної природоохоронної служби, передачі місцевим громадам 
низки функцій з нагляду (контролю), активізації роботи громадських інспекторів з охорони навколишнього 
природного середовища. Узагальнюючи реалії, що склалися, доцільно провести чіткий перерозподіл 
повноважень, визначити конкретні завдання для кожного рівня екологічного управління, зокрема, сформувати 
план імплементації положень Угоди на регіональному рівні, забезпечити їх послідовність та спадкоємність, 
позначити конкретних виконавців планів імплементації, залучення їх до спільних дій, визначити терміни 
виконання, повсюдно в структурі апарату управління об’єднаних громад створити підрозділи, що займаються 
питаннями екології, оцінити ступінь цільового освоєння коштів природоохоронних фондів місцевих бюджетів,  
зобов'язати суб’єктів управління вчасно надавати інформацію про стан виконання екологічних положень 
Угоди. Подальші дослідження мають бути сконцентровані на аналізі ефективності імплементації екологічних 
положень Угоди, визначенні заходів попередження недостатньої результативності та розробці механізмів 
вирішення поточних питань. 
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В умовах становлення ринкових відносин в Україні, невід’ємною частиною яких є конкурентні 

відносини, актуальною стає проблема стратегічного планування конкурентної поведінки фірми, що дало б 
змогу досягти успіху в довгостроковій перспективі. 

Більшість українських фірм підходять до вибору конкурентної стратегії відповідно до обставин. Як 
наслідок, фірми часто змінюють стратегічний курс, що призводить до неможливості досягти високих 
фінансових результатів та забезпечити подальший розвиток бізнесу. Відсутність у багатьох українських фірм 
процесів планування та формування стратегії діяльності, зокрема конкурентної стратегії, веде до їх 
неконкурентоспроможності як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку та до неминучого краху в 
майбутньому. 

Для кожного підприємства, що розвивається, рано чи пізно настає момент, коли його починають не 
задовольняти характеристики вітчизняного ринку, політичний клімат чи економічні умови в державі, тому 
виникає питання виходу підприємства на зовнішні ринки. Для України це досить актуальне питання, але 
нестача фінансових засобів, поганий стан основних засобів, невідповідність продукції міжнародним 
стандартам, а також застарілість технологій, є, для багатьох підприємств, одними з основних причин, що 
перешкоджають виходу на закордонні ринки. 

Але в Україні існують підприємства, продукція та послуги яких є конкурентноздатними не тільки на 
вітчизняному ринку, а потенціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни. Тому для збільшення 
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обсягу продажу продукції та більш ефективного використання виробничих потужностей цим підприємствам 
необхідно шукати нові ринки збуту компанії, що вирішила вийти на іноземний ринок, необхідно взяти до уваги 
існування безлічі обмежень і перешкод у міжнародній торгівлі – як у країні, на ринок якої воно збирається 
вийти, так і в своїй власній.  

Дане питання на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним, адже в ринкових умовах створюються 
все більше підприємств, що мають бажання розвиватися, розширюватися, отримувати більший прибуток тощо. 
Для того, щоб обрати правильну стратегію, необхідно спиратися на вже визначені класифікації стратегій 
виходу підприємств на зовнішні ринки,  які були створені та описані багатьма дослідниками: Г.Л.   Азоєв,  Г. 
Ассель, Г.Л. Багієв,  Л.В. Балабанова,  Д. Дей,  П. Дойль,  М.М. Єрмошенко,   В.С. Єфремов,   В.К. Істамов,   
Н.В. Карпенко,    К.Л. Келлер, Ф. Котлер,  Д. Кревенс,  Н.В. Куденко,   Ж.–Ж. Ламбен,   М. Мак–Дональд, К.І. 
Редченко, А.О. Старостіна, О. Уолкер–молодший, Г. Хулей, Дж. О’Шонессі тощо. Необхідно володіти 
інформацією стосовно всіх стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки збуту, розрізняти їх та правильно 
обрати стратегію для свого підприємства, адже від вибору стратегії залежить і подальший результат.  

Стратегія ‒ це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом 
координування і розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні планів 
досягнення цілей, в якому передбачені можливості фірми. Під час розробки стратегії фірми користуються 
певними показниками [1]. 

Стратегія виходу підприємств на зовнішній ринок – алгоритм дій підприємства, стратегічне планування 
конкурентної поведінки фірми, що дає змогу досягти успіху в довгостроковій перспективі шляхом розширення 
підприємства, виходу на нові ринки збуту. 

У теорії та практиці міжнародного бізнесу існує три групи глобальних стратегій виходу на зовнышный 
ринок: стратегії інтернаціоналізації, стратегії сегментації та стратегії диверсифікації. 

Стратегія інтернаціоналізації полягає в освоєнні нових, закордонних ринків, використовуючи не тільки 
розширення експорту товарів, але й експорту капіталів, коли закордоном створюються підприємства, що 
випускають в колишніх країнах–імпортерах товари, минаючи обмежувальні торгові бар’єри та використовуючи 
переваги дешевої робочої сили та багатої місцевої сировини [2]. 

Стратегія сегментації полягає в поглибленні степені насичення товарами та послугами, що 
пропонуються всім групам споживачів, вибір максимальної глибини ринкового попиту, вивчення найдрібніших 
його відтінків.  

Сегментація розподіляється на два етапи: макросегментація (ідентифікація «ринків товару») та 
мікросегментація (виявлення всередині кожного ідентифікованого ринку «сегменти» споживачів).  

Сегментація зазвичай відбувається за принципами: географічним, психографічним, поведінковим, 
демографічним тощо. Міжнародна сегментація має три підходи: 

‒ ідентифікація кластерів країн з попитом на схожі товари; 
‒ ідентифікація сегментів, що мають місце в усіх чи багатьох країнах; 
‒ вихід на різні сегменти в різних країнах з одним товаром [3]. 
Обираючи правильну стратегію для підприємства, необхідно враховувати характеристики, позицію, 

стан підприємства та визначати стратегію за певними ознаками: 
‒ форма руху капіталу (експорт, кооперація, трансфер капіталу під власну відповідальність, спільне 

підприємництво на базі підприємств з сумісними інвестиціями, пряме інвестування); 
‒ рівень витрат, пов’язаних з виходом на зарубіжний ринок; 
‒ ступінь привабливості інвестування. 
Вибір найефективнішого способу (стратегії) вимагає комплексних розрахунків і обґрунтовувань. 

Матричне представлення способів виходу на зовнішній ринок, з врахуванням останніх двох характеристик 
ілюструє рис. 1. 

Стратегія диверсифікації – освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, 
що включає на просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на 
нові та не пов’язані з основними видами діяльності фірми області. Стратегія диверсифікації передбачає 
розробку нових видів продукції одночасно з освоєнням нових ринків. При цьому товари можуть бути новими 
для всіх підприємств, працюючих на цільовому ринку, або тільки для даного підприємства. Така стратегія 
забезпечує прибуток, стабільність і стійкість фірми у віддаленому майбутньому. Вона є найбільш ризикованою 
та потребує значних витрат [5].  

Висновки. Розробка ефективної стратегії діяльності підприємства на зовнішньому ринку прямо 
залежить від чіткого і правильного формулювання цілей та завдань цього підприємства на кожному з окремих 
цільових сегментів ринку. В умовах міжнародної конкуренції в різних областях на підприємствах необхідно 
чітко визначити і класифікувати стратегії управління при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Серед 
них виділяють франчайзинг, експортну стратегію та глобальну стратегію. 
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Рисунок 1 ‒ Порівняльний аналіз основних форм участі підприємства на міжнародних ринках [4] 
 
З позицій міжнародного бізнесу критично важливим є також вибір базисної стратегії, що визначає 

характер продукції, яка просувається на ринок іншої країни. Альтернативні товарні стратегії передбачають 
формування стратегії для існуючих та нових товарів, призначених для реалізації в умовах існуючих та нових 
ринків. Серед них виділяють стратегію проникнення на ринок, стратегію розширення (розвитку) ринку, 
стратегію розробки нового товару, стратегію диверсифікації. 
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В сучасних умовах особливого значення набуває здійснення змін на підприємствах, що сприяє їх 

сталому розвитку та створює умови для прискореного зростання національної економіки. Однак впровадження 
змін характеризується підвищеним ризиком, який є стримуючим чинником для реалізації підприємствами свого 
інноваційного потенціалу. При відмові від змін виникає ризик невикористаних можливостей, що також 
негативно позначається на економічних показниках діяльності підприємства. Це зумовлює потребу у 
впровадженні змін на підприємстві положень сучасної ризикології, які передбачають активну позицію, 
спрямовану на комплексне обмеження ризику в управлінні змінами. 

Вивченням ризиків при управлінні змінами займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Ансофф І. 
[1], Бланк І.А. [2], Віханський О.С. [3], Гурнак О.В. [4], Диба М.І. [5], Дорошук Г.А., Камінський А.Б. [6], 
Крилов С.І. [7], Кузьмін О.Є. [8], Піскунов Р.О. [9], Таран О.В. [10]. Але ця проблема не є цілком вирішеною: 
немає чітко розроблених рекомендацій щодо зниження ризиків в процесі впровадження змін. Мета роботи – 
проаналізувати поняття «ризик змін», види ризиків змін, етапи оцінки ризиків змін, методи оцінки ризиків змін, 
інструменти та підходи оцінки ризиків змін.  
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Ризик змін – ризик, що виникає при будь–яких видах діяльності, пов'язаних з процесами управління 
змінами на підприємстві: виробництвом нової продукції, товарів, послуг, їх операціями, комерцією, 
здійсненням соціально–економічних і науково–технічних проектів і т.д [1]. 

Залежно від сфери змін можна виділити наступні види ризиків: техніко–технологічні, соціальні, 
фінансові, маркетингові, екологічні. В залежності від характеру змін, ризики, що виникають можна розділити  
на дві групи: 1) ризики, які мають пошуковий характер і пов'язані з імовірністю вірного вибору нової ідеї, 
нововведення; 2) реалізаційні ризики, що виникають неминуче при перекладі нововведення в виробниче 
нововведення. 

По відношенню до процесу змін ризики можна розділити: – на стратегічні ризики, які мають 
перспективну важливість, глобальне для підприємства значення; – операційні (поточні, процедурні) ризики, що 
впливають на процес реалізації змін, ефективність їх проведення; 

По відношенню до процесу управління змінами як замкнутій системі розділимо ризики на зовнішні і 
внутрішні. Зовнішні ризики безпосередньо не пов'язані з проведенням змін, але можуть виступати їх причинами 
і (або) впливати на результати змін. Внутрішні ризики стосуються перш за все внутрішнього середовища 
підприємства, в якій проводяться зміни. Джерело виникнення внутрішніх ризиків – саме підприємство і 
конкретні зміни [3]. 

Мета керівника підприємства в управлінні змінами полягає в зниженні небезпеки прийняття 
неправильних управлінських рішень, запобігання впливу небажаного розвитку подій, скорочення можливих 
негативних наслідків при проведенні змін. Управління ризиками змін направлено на досягнення результату 
змін при прийнятному ризику їх проведення. 

Управління ризиками змін включає в першу чергу виявлення і оцінку різних видів ризиків при 
проведенні змін, в другу чергу – розробку і реалізацію заходів щодо попередження / зниження ризику на основі 
вибору методів управління ризиками. 

Загальна послідовність оцінки ризиків типова, вона складається з п'яти етапів, що включають наступні 
дії [10]: 1) виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик; 2) 
ідентифікація всіх можливих ризиків, властивих даного проекту; 3) оцінка рівня окремих ризиків і ризику 
проекту в цілому, що визначає його економічну доцільність; 4) визначення допустимого рівня ризику; 5) 
розробка заходів щодо зниження ризику. 

В процесі управління змінами підприємства стикаються з сукупністю різних ризиків. Головне завдання, 
що стоїть перед підприємством, яке намагається управляти змінами – це оцінка ризику від змін на підприємстві. 

Існує безліч способів, підходів, методів та інструментів оцінки ризиків. Розглянемо деякі з них. 
Оцінка ризику є найважливішою складовою загальної системи управління ризиком. Вона являє собою 

процес визначення кількісним або якісним способом ступеня ризику. Головним завданням якісного аналізу, 
крім виявлення можливих видів ризиків, є також визначення та опис причин і факторів, що впливають на рівень 
даного виду ризику [4, c. 102]. 

Виділяють наступні методи якісного аналізу ризику [6, с. 284]: 
1. Метод експертних оцінок – комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на отримання 

висновку експерта з певного кола питань. Перевагою даного методу є можливість використання для прийняття 
оптимальних управлінських рішень досвіду і інтуїції компетентного фахівця, характеристики ризику можуть 
встановлюватися експертним шляхом. Крім того, немає необхідності в точних даних і дорогих програмних 
засобах. Але головним недоліком даного методу є суб'єктивний характер оцінок, а також труднощі в залученні 
незалежних експертів. Експерти, що залучаються для оцінки ризиків, повинні мати доступ до всієї наявної в 
розпорядженні розробника інформації про проект, бути вільними від особистих переваг, а також мати достатній 
рівень креативності мислення та необхідними знаннями у відповідній предметній області. Можна виділити 
наступні основні методи експертних оцінок, що застосовуються для аналізу ризиків: запитальники, SWOT–
аналіз, троянда і спіраль ризиків,  метод Дельфі. 

2. Метод рейтингових оцінок заснований на формалізації отриманих оцінок. Якщо для цього 
залучаються фахівці, то даний метод вважається різновидом методу експертних оцінок. Однак останнім часом 
нерідко використовуються напівформалізоване процедури, тому даний метод вважається самостійним. Однією 
з найпростіших форм рейтингової оцінки є ранжування. Результатом даного методу є заповнена таблиця 
«рейтинг ризиків» [7, с. 11–13]. 

3. Контрольні списки джерел ризиків – це метод, суть якого полягає в використанні відомостей 
історичного характеру. Він базується на тому, що використовуються списки ризиків, складені раніше для 
попередніх проектів або діяльності. В рамках даного методу аналізуються минулі події, фактори ризиків, 
збитки, які вони викликали. Після реалізації кожного проекту в цей список вносяться доповнення, тому він 
постійно розширюється [5, с. 135–136]. 

4. Метод аналогій – це знаходження і використання подібності, подоби явища, предметів, систем. 
Тобто аналізуються всі наявні дані, що стосуються здійснення фірмою аналогічних проектів або угод в 
минулому з метою розрахунку ймовірностей виникнення втрат. Найбільше застосування метод аналогій 
знаходить при оцінці ризику часто повторюваних проектів, наприклад, в будівництві. 
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Розглядаючи методи кількісного аналізу ризиків, можна скласти наступну класифікацію методів [2, с. 
123]: 

1. Аналітичні методи: – аналіз чутливості (відбувається при «послідовно–одиничному» зміні кожної 
змінної: тільки одна з змінних змінює своє значення, наприклад NPV або IRR); – аналіз сценаріїв (метод 
прогнозування висококваліфікованими експертами декількох можливих варіантів розвитку ситуації та 
пов'язаної з цим динаміки основних показників діяльності підприємства). 

2. Ймовірносно–теоретичні методи: – імітаційне моделювання (метод симуляцій Монте–Карло, метод 
історичних симуляцій); – моделювання ситуацій на основі теорії ігор; – методи побудови дерев (дерева подій, 
дерева відмов, події–наслідки). 

3. Нетрадиційні методи: – системи штучного інтелекту (нейронні мережі); – моделювання на основі 
апарату нечіткої логіки (дозволяє не тільки моделювати ймовірність настання ризику, а й приймати орієнтовні, 
виконавчі рішення по управлінню ризиками) [8]. 

Інструменти оцінки ризиків – це організаційні засоби зменшення ймовірності ризику, які ґрунтуються 
на професійних знаннях та навичках управлінців. До основних та найбільш сучасних інструментів управління 
ризиками можна віднести створення системи ризик–менеджменту, виключення ризику, хеджування, 
диверсифікація ризику, формування резервів, забезпечення зобов’язань, страхування ризиків, встановлення 
ліміту ризику, управління грошовими потоками підприємства [9, с.76–80]. 

Незважаючи на теоретичні розбіжності, в різних наукових та практичних роботах застосовують 
приблизно одні й ті ж підходи до оцінки ризиків змін: підхід, орієнтований на якісний аналіз ризику змін; 
підхід, орієнтований на облік факторів ризику; підхід, орієнтований на облік невизначеності у вигляді поправок 
до ставки дисконту; неможливість повного врахування факторів ризику; обставини, пов'язані з отриманням 
інформації про зміни. 

Процес проведення змін є багатогранним та нелінійним, и значну роль в успішності проведення змін є 
процес їх впровадження в практику підприємства. Теоретичні узагальнення управління ризиками змін, можуть 
бути корисними для вітчизняних підприємств у сфері вирішення проблем щодо формування ефективного, 
гнучкого та системно орієнтованого механізму виявлення, оцінювання та управління ризиками. 
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Турбулентність національної та світової економіки, інтенсивність конкуренції, перенасиченість ринку 

товарами – все це значно ускладнює ведення підприємницької діяльності для господарюючих суб’єктів. З 
кожним роком підприємствам необхідно проявляти все більшу винахідливість та адаптованість до мінливого 
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ринкового середовища, аби зберігати свої ринкові позиції та знаходити нові шляхи до розвитку. Для досягнення 
цієї мети підприємства прагнуть використовувати усі доступні способи вдосконалення своєї діяльності. Одним 
із таких способів є реінжиніринг бізнес–процесів (РБП). 

Засновником теорії реінжинірингу вважається М. Хаммер, який випустив у співавторстві з Дж. Чампі 
книгу «Реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в бізнесі». Визначення реінжинірингу виникло у 1990 
році у статтях, опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали реінжиніринг як 
фундаментальне переосмислення і радикальнее перепроектування ділових процесів для досягнення поліпшень 
показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс і темпи. З того часу різні аспекти проблеми 
реалізації реінжинірингу бізнес–процесів досліджували соціологи, філософи, менеджери, економісти, та інші 
вчені. Фундаментальні основи теорії реінжинірингу були закладені роботами М. Хаммера, Дж. Чампі, Д. Росса, 
Т. Давенпорта, М. Робсона, Ф. Уллаха і А. В. Шера. Так, дослідженню проблематиці управління бізнес–
процесами підприємств присвяченні праці М. Д. Аістової, С. В. Войтка, О. А. Гавриша, В. Г. Герасимчука, В. В. 
Дергачової, Л. Є. Довгань, О. О. Ільчука, І. М. Крейдич, А. В. Козаченко, П. В. Кутелєва, І. І. Мазура, В. М. 
Марченко, Г. Г. Савіної, Д. М. Стеченка, В. Д.Шапіра. Проблемами реінжинірингу бізнес–процесів займалися 
вітчизняні та зарубіжні вчені Б. Андерсен, Д. О. Баюра, Дж. Брендон, П. В. Брінь, О. В. Віноградова, Г. 
Джохансон, В. Г. Єлиферов, В. В. Івата, М. Клейн, Р. Манганелі, П. Морріс, Р. Патюрель, Л. М. Таранюк, Л. І. 
Федулова, Д. Харрінгтон, М. Д. Шапот. При цьому сучасний стан проблеми здійснення реінжинірингу бізнес–
процесів вимагає більш детального вивчення цього питання, якісного аналізу численних методик 
реінжинірингу та вдосконалення існуючих механізмів в рамках адаптації для подальшого застосування 
вітчизняними підприємствами. 

Таким чином, поняття реінжинірингу бізнес–процесів є відносно новим – перші його серйозні 
дослідженняз’явилися у 90–ті роки XX ст. – але встигло міцно утвердитися у практичній економічній 
діяльності та зацікавити багатьох вчених, серед яких М. Хаммер, Дж. Чампі, Дж. Харрінгтон, М. Робсон, Р. 
Патюрель, В. Мединський, Є. Попов та ін.. Кожен із них додавав щось своє до визначення терміну, деякі з них 
наведені в табл. 1. 

Визначень поняття досить багато, але можна сказати, що всі вони передбачають різкі та кардинальні 
зміни сутності бізнес–процесів, які протікають на підприємстві. Реінжиніринг може стосуватися у будь–якій 
сфері діяльності компанії, або ж компанії в цілому. Засновники та найбільш відомі дослідники питань 
реінжинірингу бізнес–процесів, М. Хаммер та Дж. Чампі провели аналіз успішно втіленого реінжинірингу на 
декількох крупних компаніях, та визначили спільні характеристики цього процесу [1]:  

1. Орієнтація на процес. РБП досягає істотних покращень не завдяки вирішенню вузьких задач. 
Розглядається процес в широкому сенсі та змінюються процеси, що відбуваються на підприємстві та виходять 
за рамки функціоналу окремого підрозділу чи компетенції конкретного менеджера. 

2. Високі цілі. У разі проведення РБП є нормальним та навіть необхідним прагнути досягнути великої 
мети, адже для вирішення незначних буденних питань немає сенсу використовувати реінжиніринг. 

 
Таблиця 1 – Визначення поняття «реінжиніринг бізнес–процесів»[1–3] 

Вчений Визначення 
М. Хаммер 
Дж. Чампі 

Реінжиніринг бізнес–процесів є фундаментальним переосмисленням і радикальним 
перепроектуванням бізнес–процесів з метою досягнення істотних покращень у таких ключових для 
сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування і 
оперативність. 

М. Робсон Реінжиніринг бізнес–процесів – це створення досконало нових і більш ефективних бізнес–процесів, 
не враховуючи того, що було раніше. 

Р. Патюрель Реінжиніринг бізнес–процесів – це швидке і радикальне реконструювання стратегічних процедур 
виробничого характеру з метою оптимізації робочих потоків та продуктивності. 

В.Кондратьєв Реінжиніринг бізнес–процесів – це цілісне і системне моделювання і кардинальна реорганізація 
матеріальних, фінансових і інформаційних потоків, у результаті чого спрощується організаційна 
структура підприємства, перерозподіляється і мінімізується використання різних ресурсів, 
скорочуються терміни реалізації потреб клієнтів, підвищується якість їхнього обслуговування 

Є. Попов Реінжиніринг бізнес–процесів – це кардинальна і революційна перебудова бізнес–процесів 
компанії, що супроводжується переходом на нові принципи побудови організації 

Л. Штейн Реінжиніринг бізнес–процесів означає рішучу, стрімку і глибоку «проривну» перебудову основ 
внутрішньо фірмової організації та управління. 

 
3. Порушення правил. Реінжиніринг бізнес–процесів передбачає фундаментальні, революційні зміни 

для швидкого досягнення значних позитивних результатів. Такі зміни звичайно є серйозним стресом для всієї 
організації, адже керівництву та робітникам компанії доведеться відмовитися від звичного порядку ведення 
діяльності, порушити власні ж правила та приймати рішення і виконувати задачі, які раніше ніколи не 
сприймалися та, можливо, навіть вважалися неправильними. 

4. Творче використання інформаційних технологій. Інформаційні технології відіграють особливу роль у 
реінжинірингу бізнес–процесів. Вони є основним ресурсом та інструментом впровадження кардинальних змін 
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на підприємстві. Починаючи із другої половини XX ст. інформаційні технології розвиваються безупинно та 
стають основою проведення РБП. 

Виходячи з того, що об’єктом реінжинірингу виступають бізнес–процеси, доцільно буде сказати, що 
він може використовуватись підприємством неодноразово, змінюючи процеси, що визначають ефективність 
діяльності компанії до тих пір, доки управлінці та власники не будуть задоволені досягненими результатами. 
Проведення РБП потребує значних витрат грошових коштів, часу та сил, адже втілення кардинальних змін є 
вельми ризиковим шляхом оптимізації та є неможливим без ретельної всебічної підготовки.  

РБП може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності, за умови 
правильного втілення його принципи та методи працюють для всіх, але можна визначити декілька типів 
підприємств, що найбільш часто звертаються до реінжинірингу бізнес процесів. 

1. Лідери ринку. Компанії, становище яких більш ніж задовільне, вони прагнуть кращого, прагнуть 
зростання та мають достатньо ресурсів для здійснення агресивної політики. Їхня тактика – гра на 
випередження, вони не дають шансів виникненню серйозних проблем, постійно адаптуючись та розвиваючись, 
тим самим зменшуючи негативний вплив зовнішнього середовища. 

2. Компанії, які не мають складнощів на даний момент, але відчувають загрозу та бачать їх 
невідворотність у майбутньому. 

3. Підприємства, для яких реінжиніринг є не засобом нарощення існуючих переваг, а останнім шансом 
на виживання. Як правило, такі організації знаходяться на межі краху у зв’язку з тим, що продукція значно 
поступається продукції конкурентів, як за якістю, так і за ціною [3].  

Перші підприємства, що застосовували реінжиніринг бізнес–процесів були самотніми, діяли майже 
навмання, були змушені самостійно не тільки виконувати практичні задачі, але і розробляти основи проведення 
РБП. На сьогоднішній день очевидно, що реінжиніринг бізнес–процесів зробив величезний крок вперед. Про це 
свідчить велика кількість наукових праць, у яких він досліджений ретельно та всебічно, наявність прикладів 
успішного втілення, яке визначило долю багатьох світових економічних гігантів, впровадження різноманітних 
систем консалтингової підтримки, які є необхідними для успішного здійснення реінжинірингу. 

РБП займає одне з головних місць серед шляхів оптимізації діяльності компанії, та за останні тридцять 
років не тільки не втратив своєї актуальності, але й навпаки, завдяки розвитку технологій та посиленню 
конкуренції між підприємствами, здобуває нові сфери застосування та допомагає багатьом компаніям виживати 
та зростати, творити та створювати нове, тим самим сприяючи розвитку економіки в цілому. 

Таким чином, специфічні особливості сучасної економіки зумовили складне конкурентне середовище, 
що змушує підприємства регулярно вдаватися до нововведень, а часто і до повного переосмислення своєї 
діяльності та перебудови бізнес–процесів. Безліч ділових процедур, що реалізуються в процесі проведення 
реінжинірингу утворює бізнес–процес, який за допомогою впровадження нових функцій та оптимізації 
колишніх моделей, сприяє оновленню бізнес–системи, покликаної підвищити конкурентоспроможність 
підприємства та стати вагомим помічником у вирішенні антикризових завдань в найкоротші терміни, 
заснованих на впровадженні новітніх технологій управління. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОРІННИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

К.С. Мироненко, к.е.н., асистент 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса 
 
Дослідження інноваційних процесів свідчать, що лише одна з трьох тисяч інноваційних ідей матиме 

успіх [1, с. 132]. Така тенденція є вражаючою. Але слід пам’ятати, що усі нововведення та зміни пов’язані з 
ризиком, та  відмова від них є більш ризикованою, ніж впровадження. 

Коли підприємство вдається до кардинальних змін – реінжинірингу бізнес–процесів – воно також 
стикається з ризиком. З ризиком невдачі після впровадження реінжинірингу, неправильно обраною командою, 
занадто великим бюджетом, втратою споживачів або постачальників. Під час проведення реінжинірингу 
бізнес–процесів постає питання не тільки того, що та як буде трансформуватись в період корінних змін, але й 
також питання  пристосування до цих змін робітників підприємства. 
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Найчастіше, реінжиніринг бізнес–процесів сприймають технологічно та бачать його, насамперед, як 
перепроектування організаційно–економічного механізму потрібного бізнес–процесу. Тому співробітники у 
більшості випадків відходять на другий план. Як правило, не оцінюється і рівень зрілості організації, а також 
ступінь готовності співробітників до змін. Зазвичай повністю обізнані лише керівники структурних підрозділів.  

Кожен бізнес–процес повинен мати відповідальну особу, людину, яка стежить за правильністю та 
точністю виконання процесу. Після проведення реінжинірингу робота ускладнюється, що в свою чергу піднімає 
планку і вимоги до працівників. Можливо, буде потрібно скоротити штат або найняти новий персонал. У 
першому випадку від виконавців потрібно розширення повноважень. У другому випадку доведеться 
сформувати додаткові критерії найму. Наприклад, врахувати характер мотивацію та ініціативність 
співробітника для необхідної посади [2, с. 94]. 

Як рішення, можливо скористатись послугами експерта з боку і взяти його в штат компанії на час змін. 
В іншому випадку, цей фахівець не зможе глибоко перейнятися духом компанії і зрозуміти всі процеси. Або 
знайти такого експерта всередині компанії.  

Інсайдером може стати той, хто постійно знаходиться серед співробітників, стабільно працює з ними, 
здатен впливати на їх думку і ставлення до змін. Найчастіше це керівники підрозділів та неформальні лідери. 
Якщо вони будуть розуміти сутність змін, що відбуваються, розділяти їх, то зможуть передати такий настрій і 
іншим працівникам компанії. Таким чином, процес реінжинірингу бізнес–процесів пройде успішно і без 
сильного опору персоналу [3]. 

У більшості випадків, опір змінам істотно зменшити не вдасться. Тому виникає необхідність 
інформування про поточні процеси, які відбуваються під час впровадження реінжинірингу, та пояснення них 
персоналу. Рекомендується надати їм повну інформацію про те, що і як буде відбуватися. Наприклад, як 
зміниться організаційна структура компанії, які нові підрозділи з'являться, а які будуть скасовані, що станеться 
зі штатним розкладом, скільки співробітників за приблизними підрахунками доведеться скоротити. Слід 
пояснити також, які бізнес–цілі буде скориговано, як працювати в нових умовах, що перетвориться в системі 
заохочень і покарань. Слід також пояснити, як найліпше доводити інформацію до працівників [4, с. 12]. 

Буде потрібно не тільки організувати навчання неформальним лідерам та керівникам, але і при 
необхідності перенавчити частину персоналу, яка зможе працювати в нових умовах, що є досить клопіткою 
справою. Особливо це помітно на великих підприємствах, де працює понад тисячі співробітників. Доведеться 
розробляти програми, формувати групи, складати розклад, підбирати викладачів, організовувати тренінги. 
Один фахівець з навчання не впорається з потоком інформації та людей. Тому рекомендується створити відділ з 
навчання або, в крайньому випадку, доручити помічників вже наявного фахівця. Аргументувати керівництву, 
що потрібно прийняти додаткових людей, в період змін не так вже й складно, адже це потрібно для підтримки 
бізнесу. Якщо для проведення тренінгів знадобляться тренери, їх можна на час найняти на роботу в компанію і 
включити до складу відділу з навчання персоналу. 

В ідеальному варіанті інтеграційна команда повинна пронизувати всю організаційну структуру 
компанії і складатися як мінімум з трьох рівнів – вищого керівництва, «менеджерів змін» і «цільових груп» [3]. 

На першому рівні приймаються стратегічні рішення щодо змін, «менеджери змін» координують 
виконання цих рішень і забезпечують зворотний зв'язок, «цільові групи» працюють над збором необхідної 
інформації і виробленням альтернатив по більш вузьким напрямками. Такі групи, що складаються з декількох 
талановитих менеджерів середньої ланки, можуть залучати до роботи співробітників різних рівнів, 
забезпечуючи максимальне залучення персоналу в процес прийняття рішень. Така схема дозволяє донести 
важливу інформацію до всіх співробітників і постійно підтримувати з ними зворотний зв'язок. 

Для успіху організаційних змін при формуванні команди, а також при призначенні на різні посади в 
новій організаційній структурі найбільш важливі два параметри: справедливість кадрових рішень і швидкість, з 
якою відбувається їх реалізація. 

Буває і зворотна ситуація, коли необхідність змін усвідомлюється рядовими співробітниками. У даній 
ситуації процес змін часто затухає, ще не почавшись. По–перше, самі працівники не мають достатньої 
мотивації на проведення змін. Зіставивши всі зусилля, які їм необхідно буде зробити, і результат, який 
отримають особисто вони, співробітники нерідко залишають все без змін. По–друге, їм складно викласти це 
вищому керівництву – тим, хто може ініціювати процес у всій організації. 

Без змін всередині компаній неможливі і зовнішні зміни, наприклад, ривок в технологіях, вихід в 
лідери ринку, завоювання почесного місця в списку успішних і прибуткових компаній. 

Готуючись до нововведень, змін, багато хто забуває, не беруть до виду, що будь–якої зміни передує, 
так званий, перехідний період, тобто процес, протягом якого люди дізнаються, розуміють і приймають умови 
нової ситуації. Щоб зміна вдало втілилося в життя, необхідно управляти людьми під час перехідного періоду. 
Адже здійснювані в організації зміни впливають на людей, і саме людям доводиться освоюватися і втілювати їх 
в життя. 

У багатьох компаніях постійні зміни стають частиною корпоративної культури. Це характерно для 
динамічних компаній, що розвиваються. Такі зміни не вимагають додаткової роботи з людьми під час 
перехідного періоду. Навпаки, зниження кількості реалізованих нововведень є зміною для співробітників. 
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Керівник починає це розуміти, коли збільшується плинність кадрів саме під час стабільного, усталеного 
періоду. 

Для інших же компаній, де зміни відбуваються нечасто, введення будь–якого нововведення вимагає 
ретельно спланованої роботи з персоналом. Перехідний період в обох випадках починається з завершення, 
підведення риски під колишнім порядком речей. Компанії часто втрачають цей момент, якщо пускають 
перехідний період на самоплив і ніяк не допомагають людям долати виникає у них почуття втрати. Подібним 
ставленням вони практично гарантують, що перехідний період буде погано керованим, в результаті чого зміна 
не відбудеться належним чином. Некеровані перехідні періоди роблять некерованими сам період змін [1, с. 
163]. 

Переконати співробітників щодо необхідності змін і мотивувати їх на досягнення поставлених цілей – 
складне завдання, але без цього будь–які починання керівництва будуть стикатися з сильною протидією. Тому 
робота з персоналом до початку впровадження змін є важливим фактором їх кінцевого успіху. 

Реінжиніринг бізнес–процесів має значну ступінь ризику, яка пов’язана більш зі страхом змін, аніж з 
вірогідністю невдачі. Проте, необхідно мати на увазі, що через реінжиніринг пройшло багато успішних 
компаній та комерційні структури. Згідно з оцінкою спеціалістів, реінжиніринг зарекомендував себе 
численними позитивними результатами та є дієвим інструментом сучасного бізнесу [2, с. 50]. Прийняти 
рішення щодо проведення кардинальних змін на підприємстві – це сміливий, але виправданий вибір, 
продиктований необхідністю виживання в конкурентному середовищі.  
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Научно–технический прогресс, интенсификация производства, перенаселение планеты и отдельно 
взятых стран, дисбаланс между природой, человеком и обществом –  все эти и много других факторов привели 
к формированию концепции устойчивого развития. 

Впервые о понятии «устойчивого развития» упоминалось в 1987г. а рамках Всемирной комиссииООН 
по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд – политического и общественного 
деятеля Норвегии. В докладе под названием «Наше общее будущее» говорилось, что не обходимо принимать 
срочные меры по предотвращению деградации окружающей среды. Там же была сформулирована концепция 
устойчивого развития, которая представляет собой модель,  при которой удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения людей достигается не за счет лишения такой возможности будущих 
поколений.  

Таким образом суть устойчивого развития в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез 
с интересами будущих поколений. В классическом определении баланс между поколениями понимается как 
баланс потребностей. Однако слово «потребности» может трактоваться по–разному. Во–первых, можно 
говорить о способности удовлетворять потребности в контексте обеспеченности природными ресурсами. Это 
значит, что мы должны оставить будущим поколениям такое же количество ресурсов, что есть у нас, чтобы они 
с помощью этих ресурсов могли удовлетворять свои потребности. 

Во–вторых, можно говорить о способности удовлетворять потребности как об уровне жизни. Это 
значит, что для будущих поколений он должен быть как минимум таким же, как уровень жизни нашего 
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поколения. При этом совершенно необязательно, чтобы это было достигнуто благодаря обеспеченности 
природными ресурсами. Например, мы можем сейчас инвестировать природные ресурсы в развитие 
человеческого капитала и знаний, и будущие поколения будут обеспечивать более высокий уровень жизни за 
счет прироста знаний. Две перечисленные трактовки положили начало двум ветвям устойчивого развития – 
концепциям сильной и слабой устойчивости. 

Уже к началу 1990–х годов количество определений устойчивого развития достигло нескольких 
десятков, а с тех пор еще более возросло. Это связано с тем, что концепции сильной и слабой устойчивости 
столкнулись с рядом проблем. Например, значит ли сильная устойчивость, что мы должны потреблять 
невозобновляемые природные ресурсы по минимуму или не потреблять их вообще? Ведь если мы их 
потребляем, то мы автоматически оставляем меньше ресурсов для будущих поколений. 

В то же время, если мы берем за основу концепцию слабой устойчивости, не вполне понятно, чем она 
отличается от той модели развития человечества, которой оно следовало на протяжении всей своей истории. 
Человечество всегда потребляло природные ресурсы, преобразовывая получаемые за счет него богатства в 
капитал для развития человеческого капитала. В результате человечество накопило огромный багаж знаний и 
технологий, и это позволило ему существенно повысить уровень жизни. Если такое развитие устойчиво, то 
получается, что нет никаких проблем. Однако само формирование Комиссии по окружающей среде и развитию 
показывает, что современная форма развития человеческой цивилизации воспринимается международным 
сообществом как рискованная. 

В результате того, что попытки четкого определения «устойчивого развития» так и не смогли 
преодолеть подобного рода противоречия, концепция устойчивого развития постепенно стала приобретать все 
более широкий, абстрактный характер. Под ней стали понимать достижение баланса между экономическим, 
экологическим и социальным аспектами развития человечества. То есть устойчивое развитие – это 
экономический рост, который не приводит к деградации окружающей среды и при этом сопровождается 
решением социальных проблем, в частности неравенства и бедности. 

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КОСР) в июне 1992г. в Рио–де–Жанейро 
было принято ряд принципов по достижению государствами устойчивого развития, которые были закреплены 
Декларацией и подписаны участниками конференции. 

Основными принципами устойчивого развития стали: 
1. Каждый человек имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой, на жизнь 

в экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде. 
2. Социально–экономическое развитие должно быть направлено на улучшение качества жизни людей 

(укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни, получение необходимого образования, гарантия 
свобод, прав и т.д.). 

3. Развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в равной мере обеспечить возможность 
удовлетворения основных жизненных потребностей как нынешнего, так и будущих поколений при сохранении 
окружающей природной среды. 

4. Сохранение окружающей природной среды должно составлять неотъемлемую часть процесса 
развития и не должно рассматриваться в отрыве от него, в одно целое должно быть соединено экономическое 
развитие, справедливое развитие социальной сферы и экологическая безопасность. 

5. Реализация демографической политики, обеспечивающей общую стабилизацию численности 
населения и рациональное его расселение. 

6. Широкое использование принципа предосторожности, опережающего принятия эффективных мер 
по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, превентивных действий по предотвращению 
экологических катастроф, даже при отсутствии полного их научного обоснования. 

7. Искоренение бедности и нищеты, сглаживание имущественного неравенства и неравенства уровней 
жизни людей внутри страны и между странами. 

8. Устранение всех форм насилия над человеком и природой, прежде всего войн, террора и экоцида, 
поскольку мир, развитие и природа взаимозависимы и неразделимы. 

9. Сохранение всех форм "социоразнообразия", в том числе малых народов, этносов, в формах 
адекватных их традиционным способам жизнедеятельности культур. 

10. Развитие международного сотрудничества и глобального партнерства в целях сохранения, защиты и 
восстановления целостности экосистемы Земли, восстановления нарушенных экосистем, направление усилий 
на принятие государствами эффективных законов, защищающих природную среду. 

11. Экологизация сознания и мировоззрения человека, радикальная переориентация системы 
воспитания, образования, морали с учетом новых цивилизационных ценностей, ориентированных на 
возвышение интеллектуально–духовных ценностей по отношению к материально–вещественным. 

12. Ведущая роль в создании условий, обеспечивающих реализацию задач и целей устойчивого 
развития, должна принадлежать государству как гаранту обеспечения экономического развития, социальной 
справедливости и охраны окружающей природной среды. 

Эти принципы объединяют в одно целое экономическую, социальную, экологическую и другие сферы 
человеческой деятельности. 
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Украина н осталась в стороне принятия таких важных решений и еще с 1992г. на конференции в Рио–
де–Жанейро подписала свой первый документ, касающийся устойчивого развития – Декларация об 
окружающей среде и развитии и Повестку дня на 21е столетие. С тех пор Украина стала на путь защиты 
экономической, социальной и экологической сфер жизни страны и ее народа. 

На сегодняшний день Президентом была подписана стратегия «Украина 2020», которой были 
закреплены 62 реформы по 4 стратегическим векторам: развитие, безопасность, ответственность и гордость. 

Таким образом, можно говорить о том, что Украина стремится к достижению устойчивого развития 
страны и обеспечению достойной жизни граждан.  

 
 
 

 


