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Антонов В.М., доктор технічних наук, професор 
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ 
 

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття. Саме в даний час Україна переживає бум 
новаторства. На зміну одному формам і методам керування економікою приходять інші. У цих умовах 
інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації, усі суб'єкти господарювання від 
державного рівня керування до знову створеного товариства з обмеженою відповідальністю в сфері малого 
бізнесу. 

Термін «інновація» став активно використовуватися в перехідній економіці як самостійно, так і для 
позначення ряду родинних понять: «інноваційна діяльність», «інноваційний процес", «інноваційне вирішення» і 
т. п. [1, 2] У літературі нараховується велика кількість визначень. Під інноваціями в широкому змісті 
розуміється прибуткове використання нововведень у виді нових технологій, видів продукції і послуг, 
організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, 
адміністративного або іншого характеру. Період часу від зародження ідеї, створення і поширення нововведення 
і до його використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З урахуванням послідовності проведеня 
робіт життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес. 

У спеціальній літературі й офіційних документах частіше усього використовувалися поняття керування 
науково-технічним прогресом, упровадження досягнень науки і техніки у виробництво тощо, що характерно 
для централізовано керованої економіки. У ринкових умовах господарювання, де комерційні організації мають 
повну юридичну й економічну самостійність, ні про яке впровадження чого-небудь не може бути й мови. Цією 
принциповою відмінністю пояснюється розходження в отриманні окремих понять в області інноваційного 
менеджменту. 

Прийнято вважати, що поняття «нововведення» є українським варіантом англійського слова 
«innovation». «Innovation management is a combination of the management of innovation processes, and change 
management»: буквальний переклад з англійського означає "введення новацій” або в нашому розумінні цього 
слова «введення нововведень». Під нововведенням розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, 
винахід, нове явище.  

Під інноваціями в широкому змісті розуміється прибуткове використання нововведень у виді нових 
технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, 
фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Період часу від зародження ідеї, 
створення і поширення нововведення і до його використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З 
урахуваням послідовності проведення робіт життєвий цикл іновації розглядається як інноваційний процес. 

Розробка і реалізація технології акме- інноваційного менеджменту передбачає сукупність способів 
впливу суб'єктів управління на учасників інноваційного процесу з метою спонукання їх до створення і 
реалізації акме- інновацій, що мають практичну цінність для організації і формують її конкурентні переваги.  

Технологія управління акме- інноваційним процесом охоплює акме- методи опрацювання інформації, 
акме-методи прийняття управлінських рішень, акме-методи генерування інноваційних ідей, розроблення 
послідовності процесу створення акме- нового продукту чи акме- нового процесу, акме- прийоми впливу на 
споживачів нового продукту.  

У практиці менеджменту напрацьовано чимало рекомендацій щодо пошуку джерел нових можливостей 
організації. Потреба в інноваціях виникає за хиткості становища організації на ринку, посилення конкурентної 
боротьби, слабкості ринкових позицій. Проте підхід до пошуку нових ідей, обумовлений лише проблемами, 
гальмує розвиток організації. Тому менеджери повинні вміти знаходити можливості, які криються у поєднанні 
нового стану зовнішнього середовища і потенціалу організації, тобто працювати на випередження. 

Рішення в інноваційному менеджменті — результат креативного, нестандартного підходу суб'єкта 
управління до визначення способу дій, спрямованих на розв'язання проблемної ситуації, завдяки чому вона не 
лише усувається, а й може створити нові можливості для організації. Отже, інноваційний менеджмент вимагає 
від працівників здатності відмовитись від усталеної практики виконання роботи, потребує нестандартних, 
оригінальних рішень щодо розв'язання проблем, націлює на пошук нових можливостей у звичному перебігу 
подій тощо. З огляду на це їх прийняття має спиратися на два основних підходи — інтуїтивний і раціональний 
(комплексний).  Інтуїтивний (лат. intueri — пильно, уважно дивитись) підхід у прийнятті управлінських рішень 
ґрунтується на осяянні, непояснюваному відчутті того, що рішення, яке спало на думку, є єдино правильним. 
Раціональний (лат. rationalis — розумово обґрунтований) підхід передбачає використання обґрунтованого 
алгоритму дій, який формує логіку прийняття рішення, починаючи від всебічного дослідження проблеми і 
завершуючи вибором оптимального варіанта її розв'язання. Як правило, раціональний підхід використовують у 
ситуаціях, коли інтуїція менеджера не допомагає швидко знайти правильне рішення, коли проблема має кілька 
варіантів розв'язання або потребує значних інвестицій для усунення. Прийняття рішення за цим підходом 
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найчастіше здійснюється не однією людиною, а групою фахівців, що працюють у різних сферах діяльності і 
можуть мати різні думки щодо способів розв'язання проблеми. 

Автор використовує акме- методи прогнозування в інноваційному менеджменті, що складають акме- 
прогноз щодо можливих змін у зовнішньому середовищі (споживчого попиту, законодавчих актів, рівня 
конкуренції, розвитку НТП тощо), які спричинюють невідповідність між тими продуктами і послугами, які 
може надавати організація, і тими, що потребуватиме ринок у перспективі. Результати акме- прогнозування 
визначають напрями акме- інноваційної діяльності організації. Методи прогнозування можуть бути кількісними 
і якісними. Кількісні методи прогнозування. Їх застосовують у тих випадках, коли діяльність організації в 
минулому мала тенденцію, яку можна розвинути у майбутньому, і за наявності достатньої інформації для 
виявлення статистично достовірних тенденцій або залежностей. До цих методів належать аналіз часових рядів і 
каузальне моделювання. Аналіз часових рядів заснований на припущенні, що події, які відбулись у минулому, 
дають змогу прогнозувати події у майбутньому. Цей метод аналізу часто застосовують для оцінювання попиту 
на товари і послуги; потреб у матеріальних запасах; прогнозування структури збуту, що характеризується 
сезонними коливаннями; потреби в кадрах. Для виконання аналізу часових рядів необхідно провести 
розрахунки з використанням сучасних математичних методів. В інноваційному менеджменті цей метод має 
обмежене застосування, оскільки в ситуаціях з високим рівнем мінливості він не може дати реальної картини 
майбутнього. Каузальне (причинно-наслідкове) моделювання полягає у прогнозуванні того, що відбудеться в 
подібних ситуаціях, через дослідження статистичної залежності між досліджуваним фактором та іншими 
змінними. Цей метод прогнозування потребує складних математичних розрахунків і потужних інформаційно-
обчислювальних систем. Як правило, застосовують його при проектуванні макроекономічних рішень (для 
визначення впливу зміни податкового навантаження чи кредитної політики на розвиток економіки країни). 

Окремі суб'єкти господарювання можуть використовувати його в процесі створення складних 
технічних систем, зокрема для визначення їх надійності. Якісні методи прогнозування. Вони полягають у 
складанні прогнозів групами фахівців (експертів). До цих методів відносять думку журі, спільну думку 
працівників збуту і модель очікування споживачів. Особлива увага приділяється розвитку особистісно-ділових і 
професійно важливих якостей управлінця, перш за все сили особистості, само ефективності і відповідальності. 
До теперішнього часу обґрунтована акмеологічна концепція розвитку професіоналізму суб'єктів управлінської 
діяльності. В рамках управлінської акмеології в останні роки проводяться досить інтенсивні та конструктивні 
дослідження з комплексної проблеми акме-професіоналізму державних службовців, так як багато державних 
службовців здійснюють комплексну управлінську діяльність, яку можна розглядати як особливу область даного 
напрямку прикладної акмеології. Її відмінністю є тісна взаємодія управлінської акмеології з комплексом 
дисциплін, що розробляють проблеми професійної діяльності держслужбовців. Даний продуктивний симбіоз 
наук і дав підставу говорити про нього як про новий напрям прикладної кібернетичної акмеології. Цей 
науковий напрям управлінської акмеології являють собою нову науково-практичну область, в якій проводяться 
як теоретичні досліди, так і вирішуються практичні питання. Пропонується і використовується авторська 
кібернетична акме- технологія управління. Кібернетичні акмеологи, що спеціалізуються в даному напрямку, 
сумісно із залученими колективами психологів, медиків, педагогів, соціологів і т. д. виділили специфічні 
теоретико- операціональні інваріанти, які склали фундамент кібер- акмеологічної науки та її прикладних 
напрямів і дозволили застосувати її понятійний апарат до науково-практичних проблем, пов'язаних з 
підвищенням професіоналізму та з оптимізацією професійної діяльності та професійного становлення 
держслужбовців. Розроблено комплекс кібер- акмеологічних, кібер- психологічних методів для діагностики, 
формування та корекції професійно вагомих якостей особистості державних службовців. За допомогою відомих 
і оригінальних методів дослідження отримані та узагальнені нові наукові факти, які: розширюють уявлення про 
психологічні і акмеологічні нормативи і закономірності навчання держслужбовців; показують правомірність і 
перспективність акмеологічної концепції дослідження професійного становлення, підготовки і навчання 
особистості держслужбовців. Використання даного комплексу методів дозволяє здійснювати: кібер- психолого-
акмеологічний відбір фахівців по професійним і особистісним якостям; формування кібер- акме- управлінської 
команди; врахування кібер- акме- психологічних механізмів регулювання міжособистісних відносин 
держслужбовців; формування та корекцію їх іміджу; кібер- акмеологічну розробку траєкторій їх особистісно-
професійного розвитку та ін. 

В наслідок розробленої і реалізованої авторської кібернетичної акме- технології управління 
здійснюється надання психологічної підтримки держслужбовців у вирішенні їх психологічних проблем з метою 
інтенсифікації їх акме- особистісно-професійного зростання. Визначено шляхи проведення подальших 
теоретичних, експериментальних і прикладних досліджень професійного становлення і зростання державних 
службовців. Розроблено кібер- акмеологічні моделі професіоналізму різних категорій державних службовців, 
виявлені особливі акмеологічні інваріанти, створені акмеологічні технології розвитку професійно важливих 
якостей. Розроблена комп’ютерна кібернетично-математична акмеологічна евристично-експертна інформаційна 
система для автоматизації перелічених питань. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ FINTECH-СИСТЕМ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
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Національна академія управління 

м. Одеса 
 
Перебуваючи на етапі стрімкого розвитку новітніх технологій, Україна та Європа загалом, 

зіштовхнулися з необхідністю введення інновацій в усі сфери суспільного життя. Модернізують товари, 
послуги, та зокрема, підхід до управління системами, який безпосередньо визначає ефективність системи в 
майбутньому. Зважаючи на те, що кожного дня ми здійснюємо операції з використанням грошей для придбання 
тих самих покращених товарів та послуг, не можливо залишити без уваги банківську систему. Банки відіграють 
основну роль в економіці країни: забезпечують взаємозв’язок між всіма економічними суб’єктами, акумулюють 
вільні фінансові ресурси та кредитують сектори, які мають потребу.  

Проблеми управління банківською сферою розглядають багато вчених, які пропонують сучасні методи 
підвищення ефективності діяльності. Проте, потребує систематизації наукова інформація щодо формування 
нових фінансово доступних, інтуїтивно зрозумілих продуктів та персоналізованого підходу до кожного клієнта. 

Система «FinTech» – це індустрія, що спеціалізується на поєднанні фінансової сфери з новітніми 
технологіями, забезпечуючи своїм клієнтам нові можливості та конкурентоспроможність [1].  

Система FinTech має Широкий спектр застосування: 
- традиційні фінустанови (банки, фондові біржі, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестфонди, 

кредитні установи), 
- FinTech провайдери (маркетплейси, аналітичні центри, розробники, скоринг-сервіси), 
- продукти FinTech (мобільні додатки, веб-сервіси, SAAS). 
Вище перелічені напрями застосування, дають можливість використання в усіх можливих галузях 

банківської системи, в тому числі для її управління. 
Можливості застосування FinTech-інновацій безпосередньо в менеджменті наступні. Перш за все – це 

покращення та пришвидшення якості ризик-менеджменту й аналізу кредитоспроможності клієнтів, що 
забезпечує підвищення якості кредитного портфеля. Одним з прикладів впровадження FinTech-рішення є 
програма Bank ID (розробка Ощадбанку, що передана Національному Банку України), розроблена для 
спрощення процесу ідентифікації клієнтів. Для більшості послуг фінансових установ була необхідна 
ідентифікація клієнтів агентом або ж самою фінансовою установою. У зв’язку з цим існувало ряд недоліків, 
таких як географічна обмеженість (складність доступу клієнтів, які територіально віддалені), висока вартість 
(оплата праці працівникам та утримання приміщення), довготривалість (необхідність Інтернету), за даними які 
вже є в системі бази даних банку. Переваги програми: стандартизованість (набір всіх даних встановлюється та 
визначається Нацбанком), високий рівень можливостей (35 млн активних платіжних карток), та найважливіше 
для клієнтів це високий рівень захисту персональних даних та простота у використанні (не потрібно укладати 
будь-які додаткові договори) [2]. Основною умовою подальшого розвитку Bank ID є державне регулювання, 
необхідність введення зміст, що забезпечать рівність даної програми на рівні з іншими, для його подальшого 
активного поширення. 

LendTouch вже активно використовується в менеджменті. Кредитні маркетплейси – цифрові 
платформи, які забезпечують взаємодію позичальників та кредиторів — фактично майданчики кредитних 
послуг для фізичних осіб та малого, середнього бізнесу. Для фізичних осіб зазвичай пропонують мікрокредити 
або розстрочку для споживчих товарів. Р2Р-кредитування, балансове кредитування – завдяки цим моделям 
особи, які не мали можливості отримати традиційні кредити, можуть бути сполучені безпосередньо з 
інвестором або отримати кредит без застави з кредитного портфеля такої FinTech-компанії. Кредитний скоринг 
– компанії в цьому сегменті займаються, наприклад, аналізом великих даних (активність у соцмережах, історія 
платежів, добросовісність виконання зобов'язань тощо), збираючи інформацію, яка б мала значення для 
отримання кредиту або займу. 

Індустрія FinTech регулюється традиційним фінансовим та/або банківським законодавством, що 
об‘єктивно є досить застарілим, та не відповідає поточним потребам сучасного ринку. Більшість секторів 
FinTech залишаються недостатньо врегульованими або забороненими відвідати приміщення відповідного 
суб’єкта), бюрократичні перепони (необхідність наявності всіх документів). Застосування інновації Bank ID 
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створило можливість ідентифікувати користувача в взагалі, що потребує креативних юридичних рішень при 
впровадженні інноваційних продуктів та послуг. 

Отже, аналізуючи вже чинні FinTech-продукти, можна зазначити, що вони мають досить широкий 
спектр застосування, зокрема активно впроваджуються в менеджменті. Можна зробити висновок, що 
модернізація правової бази з боку інновацій забезпечить Україну можливими конкурентоспроможними 
продуктами, завдяки FinTech-підходу до управління банківської системи. 
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Інтернет-маркетинг для багатьох як і раніше залишається чимось складним і незрозумілим, що не 

дивно, адже по суті - це машина зі складним механізмом, що вимагає щоденного огляду і ретельної уваги. Для 
більшого розуміння інтернет - маркетингу потрібно розглянути наступні його компоненти: 

1. Розуміння ключових метрик ефективності 
На відміну від офлайнових каналів залучення клієнтів, де все вимірюється охопити, а розуміння 

конверсії досить розпливчаста, то в інтернет-маркетингу можна виміряти ефективність практично кожного 
джерела за допомогою поширених інструментів Google Analytics і Яндекс.Метрика. Ключовими метриками 
ефективності каналів інтернет-маркетингу виступають різні показники, починаючи від числа підписок на 
сторінку в соціальних мережах, трафіку на сайт, CTR рекламного оголошення, і закінчуючи самим важливим 
показником - конверсією (таким, що відбувся цільовим дією на сайті: покупкою, підпискою, відправленим 
брифом, заявкою, питанням). Для того, щоб покращувати кожен з цих показників, потрібно отримати базові 
знання про: процесі продажів в інтернеті; потенційних клієнтів; юзабіліті (зручність використання); методи 
підвищення конверсії; управлінні лідогенерацією. 

2. Розуміння інструментарію 
Спеціаліст в сфері інтернет маркетингу повинен вміло оперувати великою кількістю інструментів. 

Навіть в тому випадку якщо в пріоритеті залишається зациклиться на одному напрямку наприклад «SEO-
спеціаліст» потрібно також охопити весь спектр даної сфери, вміло керуючи кожним інструментом залучення 
клієнтів. На сьогоднішній день найбільш затребуваними інструментами в інтернет - маркетингу є: 

Пошукове просування сайту - комплекс заходів щодо забезпечення відвідуваності сайту цільовими 
відвідувачами. Цільові відвідувачі - це потенційні споживачі, які зацікавлені в придбанні товарів або послуг, 
представлених на сайті. 

Контекстна реклама - тип інтернет-реклами, при якому рекламне оголошення показується у 
відповідності до змісту, контекстом інтернет-сторінки. 

Таргетована реклама в соціальних мережах - рекламний механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної 
аудиторії тільки ту частину, яка задовольняє заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме 
їй. 

Email-маркетинг - один з найбільш ефективних інструментів інтернет-маркетингу для бізнесу. Він 
дозволяє вибудовувати пряму комунікацію між брендом (або бізнесом, компанією) і потенційними або 
існуючими клієнтами. Результат такої комунікації можуть бути виражені як в збільшенні лояльності клієнтів до 
компанії, так і в збільшенні нових і повторних продажів, тобто іншими словами - утриманні та поверненні 
клієнтів. 

Контент-маркетинг - сукупність маркетингових прийомів, заснованих на створенні або 
розповсюдженні корисною для споживача інформації з метою завоювання довіри і залучення потенційних 
клієнтів. Контент-маркетинг має на увазі підготовку і поширення високоякісної, актуальною і цінною 
інформацією, яка не є рекламою, але яка побічно переконує аудиторію прийняти необхідне розповсюджувачу 
рішення, вибрати його послугу. Переваги контент-маркетингу полягають у тому, що він ефективно привертає 
увагу аудиторії, допомагає завоювати довіру і ненав'язливо просуває товар або послугу на ринку. 
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Мобільний-маркетинг - це комплекс маркетингових заходів, спрямований на просування товарів або 
послуг з використанням засобів стільникового зв'язку. 

3. Розуміння користувача і його потреб 
Привівши потенційного клієнта на сайт, важливо переконати його зробити покупку. Для цього 

потрібно, по-перше, забезпечити для нього зручність використання ресурсу - те саме горезвісне юзабіліті, про 
який так багато говорять, але часто нехтують. По-друге, важливо розставити на сайті «пастки», які будуть 
спонукати людину зробити конверсію - купити, запитати, підписатися. 

Щоб налагодити процес комунікації між маркетологом і потенційним клієнтом через сайт, необхідно 
забезпечити наступне: 

 дотримання принципу «AIDA» на посадкової сторінці (A (Attention) - перший екран сторінки 
повинен «включати» увагу; I (Interest) - другий екран сторінки повинен «розпалювати» інтерес; D (Desire) - 
елементи на сторінці, в тому числі УТП, повинні «підстьобувати» бажання; A (Action) - цільова сторінка 
повинна логічно завершуватися CTA-елементів (закликом до дії)); 

 зрозумілість призначення кожної сторінки сайту з першого погляду; 
 зручність навігації і відсутність відволікаючих від конверсії факторів; 
 наявність важелів переконання і впливу на рішення клієнта; 
 «Пастки» для захоплення лідерів на кожній сторінці; 
 у кожному екрані - CTA-елементи для підвищення конверсії; 
 робота над помилками. 
4. Створення якісного контенту 
Без якісного контенту, потенціал інтернет - маркетингу буде значно знижений. Красива картинка і 

цікаве відео набагато краще привертає потенційного клієнта, ніж нудний і не цікавий контент. Таким чином, 
концепція створення якісного продукту в даній середовищі, є законоположенна для інтернет - маркетингу. 

До 1990 р. використання Інтернету для бізнесу було заборонено регламентом Національного наукового 
фонду США, але пізніше доступ до нього отримали великі компанії. Після передачі в 1992 р. контролю над 
інтернетом в приватні руки коло споживачів і постачальників послуг інтернету істотно розширився, мережа 
зв'язала між собою мільйони людей і комп'ютерів у всьому світі. У тому ж році відкривається перший інтернет-
магазин Чарльза Стека, який торгував книгами. У 1994 р. відкривається компанія Amazon, яка в липні 1995 р. 
запустила свій інтернет-магазин. У жовтні 1994 р. компанія First Virtual стала пропонувати свої послуги з 
оплати товарів в інтернеті і стала першою електронною платіжною системою. Через пару років в 1996 р. 
MasterCard і Visa оголосили про створення відкритого єдиного стандарту захисту розрахунків в інтернеті із 
застосуванням пластикових карт, який іменувався як SET. Трохи пізніше починають з'являтися перші пошукові 
системи. 

Зараз Інтернет-маркетинг - це щось більше, ніж продаж інформаційних продуктів, зараз йде торгівля 
інформаційним простором, програмними продуктами, бізнес-моделями і багатьма іншими товарами і 
послугами. Такі компанії, як Google, Yahoo, і MSN підняли на новий рівень і сегментували ринок інтернет-
реклами, пропонуючи малому і середньому бізнесу послуги з локальної реклами. Рентабельність інвестицій 
зросла, а витрати вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного капіталізму, яка дозволяє будь-
кому, у кого є ідея, товар або послуга, досягти максимально широкої аудиторії. 

Використання терміну «Інтернет-маркетинг» зазвичай має на увазі використання стратегій маркетингу 
прямого відгуку, які традиційно використовуються при прямих поштових розсилках, радіо і в телевізійних 
рекламних роликах, тільки тут вони застосовуються до бізнес-простору Інтернету. Ці методи виявилися дуже 
ефективними при використанні в Інтернеті завдяки можливостям точно відслідковувати статистику, 
помноженим на можливість перебувати у відносно постійному контакті зі споживачами, будь то сектор B2B 
або B2C (бізнес-споживач). Ця можливість прецизійного аналізу застосовується зараз повсюдно, і тому так 
часто можна побачити такі терміни, як ROI - коефіцієнт окупності інвестицій, conversion rate - коефіцієнт 
ефективного відвідування (він же - конверсія сайту), а також миттєво отримати статистику продажів, попиту 
тощо. 

Інтернет-маркетинг в першу чергу надає споживачеві можливість отримати інформацію про товари. 
Будь-який потенційний споживач може, використовуючи Інтернет, отримати інформацію про товар, а також 
купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про один товар, або він її не знайдете, то, швидше за все він 
придбає інший товар у конкурента. 

Застосування методів Інтернет-маркетингу націлене на економію коштів (на заробітну плату 
співробітників відділів продажів і на рекламі), а також на розширення діяльності компаній (перехід з 
локального ринку на національний і міжнародний ринок). При цьому як великі компанії, так і малі, мають 
більш урівноважені шанси в боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних медіа (друкованих, радіо 
і телебачення), вхід на ринок через Інтернет є не надто витратним. Важливим моментом є те, що на відміну від 
традиційних маркетингових методів просування, Інтернет-маркетинг дає чітку статистичну картину 
ефективності маркетингової компанії. 

В порівнянні з іншими видами медіамаркетінга (друкованими, радіо і телебаченням), Інтернет-
маркетинг зростає дуже швидко. Він завойовує все більшу популярність не тільки у бізнесу, а й звичайних 
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користувачів, які хочуть просунути свій ефективний веб-сайт або блог і заробити на ньому. Проте, в 
розвинених країнах, витрати на Інтернет-маркетинг і рекламу становлять близько 5% від загальних рекламних 
витрат. Обмеження в Інтернет-маркетингу створюють проблеми як для компаній, так і для споживачів. Якщо у 
споживача повільне Інтернет-з'єднання, це призводить до утруднення у використанні в рекламі анімованих 
роликів, презентаційних фільмів і високоякісної графіки, хоча, в принципі, проблема зі швидкістю - це питання 
часу, з кожним днем «повільних» користувачів стає все менше. Місце dial-up займає швидкісний Інтернет. 

Наступна незручність полягає в тому, що Інтернет-маркетинг не дає можливість споживачу 
випробувати товар до того, як зробити покупку. Але більшість споживачів вирішують цю проблему просто. 
Вони знайомляться з потрібних товаром в звичайному магазині, а покупку роблять в інтернет-магазині. 
Німеччина, наприклад, прийняла у 2000 році закон (Fernabsatzgesetz, пізніше об'єднаний з BGB), за яким будь-
який покупець може повернути товар, куплений через інтернет без всяких пояснень і отримати повне 
повернення грошей. Це одна з основних причин, чому в Німеччині так розвинена інтернет-торгівля. Проблема 
відсутності можливості у покупця випробувати товар так само має вирішуватись іншими способами, 
наприклад, деякі власники Інтернет-магазинів використовують фотографії товару високої якості і дозволу, 
намагаючись передати в зображеннях всі деталі та особливості своєї продукції. Набирає популярності також 
використання спеціальної фото-техніки для оцифрування знімків товару в форматі 3D (об'ємне зображення), що 
дає відвідувачеві Інтернет-магазину розглянути товар з усіх ракурсів. Ще один гальмуючий фактор - це 
обмеженість платіжних методів, яким довіряють споживачі. Але, в принципі, всі ці обмеження стосуються 
тільки B2C. 

 
Література: 
1. Oklander M.A. Evolution of the marketing theory: genesis, conception, periodization / M.A. Oklander, 

T.O. Oklander // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 92–105. 
2. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: монографія / авт. кол.: М.А. Окландер, 

Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт, 2017. 292 с. 
3. Клічук О. Роль сучасних інформаційних технологій у пошуку оптимальних рішень в економіці / О. 

Клічук// Нова педагогічна думка. 2015. № 1. C. 163–165. 
 
 
 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 
 

Арзянцева Д.А., к.е.н., доцент 
Хмельницький університет управління та права 

м. Хмельницький 
 

Сучасні інноваційні технології здатні забезпечити модернізацію економіки на засадах сталого розвитку, 
сформувати нову парадигму інтелектуально-знаннєвої економіки. Для використання цих можливостей та їх 
подальшого розвитку потрібно створити сприятливе середовище - інноваційну екосистему, що являтиме собою 
сферу активної співпраці органів публічного управління, бізнес-структур та громадськості заради спільного та 
взаємовигідного досягнення інноваційних результатів. Основою для економічних перетворень в Україні є 
ухваленні на Саміті ООН глобальні цілі сталого розвитку на період до 2030 р., що актуалізують завдання 
прискорення інноваційних процесів та розвитку підприємництва. Модернізація вітчизняної економіки на 
інноваційних засадах як пріоритетний напрям розвитку також закріплений на законодавчому рівні низкою 
стратегічних документів: «Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 р.», «Стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 р.», «Концепція розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018-2020 рр. та затвердження плану заходів щодо її реалізації», «Концепція 
Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури на 2017-2021 рр.» тощо. 
Досягти проголошених цілей можливо при застосуванні екосистемного підходу як основи розвитку 
інноваційного підприємництва та забезпечення економічного зростання на довгострокову перспективу. 

Фундаментальні положення теорії інновацій, вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток 
представлені у наукових працях видатних зарубіжних економістів: Й. Шумпетера, П. Ромера, Б. Санто, Р. 
Солоу, Б. Твісса, М. Хаммера, П. Хоувітта, К. Фрімена, Ф. Агійона, С. Ільєнкової, П. Завліна, О. Казанцева, М. 
Кондратьєва, А. Кляйнкнехта, Я. Кука, Р. Купера, П. Майєрса, X. Менша, К. Оппенлендера, О. Пригожина та ін. 
У розробку науково-методологічних засад управління інноваційною модернізацією економіки на макро- та 
мезорівнях вагомий внесок здійснили В. Геєць, І.Єгоров, Ю. Каракай, П. Перерва, В. Пила, Д. Стеченко, С. 
Харічков, О. Чмир та ін. Проте в умовах України напрям науково-практичних досліджень впливу екосистем 
інноваційного підприємництва на модернізацію національної економіки до цього часу не знайшов системного 
розгляду. Разом із тим, саме активізація інноваційного підприємництва здатна забезпечити модернізацію 
вітчизняної економіки відповідно до тенденцій «четвертої промислової революції». 
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Розвиток інновацій нерозривно пов'язаний із розвитком конкретної території, яка характеризується 
своїми унікальними особливостями і конкурентними перевагами. В свою чергу, рівень інноваційного розвитку 
країни безпосередньо визначається рівнем розвитку інноваційної діяльності на регіональному та місцевому 
рівнях. У зв’язку з цим набуває актуальності необхідність зміни інституційних форм регіонального розвитку, 
які втілені у регіональних стратегіях. 

В таблиці 1 пропонуємо наступний алгоритм пошук унікальної спеціалізації регіону у розрізі драйверів 
національної економіки. 

 
Таблиця 1 – Матриця формування пріоритетів регіональних інноваційних стратегій (розроблено автором) 

Драйвер національної 
економіки (відповідно до 

Форсайт-стратегії України) 

пошук унікальної спеціалізації регіону 

Омолоджен
ня (базова 
технологія, 

новий 
продукт) 

Модернізація 
(нова 

технологія, 
старий 

продукт) 

Диверсифікація 
виробництва 

(поява 
інновацій, 

пов’язаних з 
існуючими) 

Нові види 
діяльності/ 

галузі 
(радикальні 
технологічні 

зміни) 

Використанн
я нових форм 

інновацій 

«Аграрний»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Військово-промисловий»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Інформаційно-
комунікаційні технології»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Створення нових речовин 
і матеріалів, 
нанотехнології»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Енергетика»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Високотехнологічне 
машинобудування»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Розвиток транзитної 
інфраструктури»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Науки про життя» 
(біомедична інженерія, 
клітинна медицина, 
фармація)»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

«Туризм»: 
галузь….. 
галузь….. 

     

 
Аналіз практичних аспектів розробки стратегій розвитку регіонів дозволяє визначити ряд принципових 

особливостей стратегічного планування: 
 всі регіональні стратегії переважно використовують галузевий підхід до визначення пріоритетів; 
 вибір пріоритетних напрямків регіонального розвитку переважно здійснюється в традиційних для 

регіону галузях без урахування глобальних тенденцій суспільного розвитку (зокрема можемо відмітити 
невідповідність визначених регіональних пріоритетів, інноваційним драйверам, що визначені на національному 
рівні); 

 орієнтація на існуючі галузеві напрями, а не на нових швидкозростаючих індустріях; 
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 недооцінювання перспективності інноваційної діяльності в низько технологічних галузях; 
 основним методологічним підходом до формування положень регіональних стратегій є 

комплексний кількісно-якісний аналіз соціально-економічного розвитку території; 
 розробка регіональних стратегій методичним підґрунтям передбачає проведення SWOT-аналізу 

регіональних особливостей, пов'язаних з інноваційною діяльністю. 
У зв’язку з цим актуальним є пошук нових методологічних підходів до формування регіональних 

стратегій інноваційного розвитку. Стратегічним підходом до інноваційного економічного розвитку може стати 
«розумна спеціалізація», що набула поширення в зарубіжних країнах. Розумна спеціалізація – нова концепція 
регіонального розвитку, яка поєднує промислову та інноваційну політику і покликана сприяти ефективному та 
дієвому використанню державних інвестицій за рахунок зосередження на сильних сторонах регіону, що й 
становлять власне спеціалізацію регіону [1, с. 193]. 

Стратегії «розумної спеціалізації» або  «старт-спеціалізації» повинні бути строго індивідуальними, 
відображати специфічну інноваційну екосистему конкретного регіону. Суть такого підходу полягає в 
формуванні регіональної стратегії на основі переваг і потенціалу окремої території. 

Основні напрями політики розумної спеціалізації: 
 «омолодження» традиційних секторів через більш високу додану вартість і пошук нових ринкових 

ніш; 
 модернізація – шляхом створення та поширення нових технологій; 
 диверсифікація виробництва; 
 виникнення нових видів економічної діяльності у регіоні через радикальні технологічні зміни; 
 використання нових форм інновацій, таких як відкриті інновації, соціальні інновації та інновації у 

сфері послуг. 
Максимальна ефективність від реалізації стратегій інноваційного розвитку може бути досягнута при 

виконанні комплексу умов: достатній соціально-економічний потенціал регіону, реальні конкурентні переваги 
регіону, ємні ринки збуту існуючої та перспективної продукції, достатні джерела фінансування, підтримка 
інноваційного розвитку регіону з боку органів влади, міжрегіональне співробітництво. У зв’язку з цим, 
перспективами подальших досліджень є опрацювання механізмів зміцнення міжрегіонального, між 
секторального та публічно-приватного партнерства в рамках розробки та реалізації регіональних інноваційних 
стратегій. 
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Багато іноземних компаній організували та ефективно сконцентрували свої ресурси для виконання 

роботи в сфері конкурентної розвідки. Україна, для того щоб її економіка була конкурентоспроможною, не 
повинна залишатися осторонь від цього процесу. 

Ринкова економіка, побудована на конкуренції, надзвичайно динамічна і ризикована. За умов ризику і 
невизначеності істотно зростає роль повної, своєчасної та достовірної інформації як основи для прийняття 
управлінських рішень. 

Мова, перш за все, йде про конкурентне середовище. Якщо перед підприємством стоїть завдання 
зайняти якусь ринкову нішу або утримати її, без інформаційно–аналітичних даних не обійтися. Будь–який 
учасник ринку повинен мати повне уявлення про те, з ким йому доведеться конкурувати, у чому суть погроз 
його економічному добробуту. Досягнення переваги в конкурентній боротьбі та й взагалі економічне 
виживання неможливе без знання намірів конкурентів, основних тенденцій ділового і політичного життя, 
аналізу ризиків та інших факторів, що впливають на підприємницьку діяльність. 

Конкурентна розвідка – найважливіший інструмент мінімізації ризиків і забезпечення прибутків, 
оскільки в певному сенсі це система «раннього попередження» про наміри конкурентів, можливі повороти та 
зміни на ринку, можливі результати впливу політичних технологій на підприємницьку діяльність [1, с.103]. 

Конкурентна розвідка виконує завдання, які зазвичай ставлять інвестори перед менеджментом: уникати 
нераціонального використання капіталу та інших ресурсів, не допускати промахів і помилок, що ведуть до 
банкрутства. Такі помилки найчастіше трапляються тоді, коли топ–менеджери приймають рішення, 
ґрунтуючись на хибних уявленнях і припущеннях, не маючи під рукою достовірної інформації. 

Таким чином, життєздатність підприємства багато в чому забезпечується добре організованою 
системою збирання ділової інформації, її своєчасним аналізом і розподілом. Така система і отримала назву 
конкурентної (ділової, комерційної, бізнес-) розвідки, призначеної для виявлення загроз, зменшення 
підприємницьких ризиків, вироблення оптимальних управлінських рішень [2]. 

Тож не дивно, що конкурентна розвідка активно зміцнює свої позиції в структурі сучасних компаній по 
всьому світу, як великих, так і маленьких. Незалежно від спадів на світовому ринку сектор ділової розвідки 
зростає. Xerox, Motorola, Merck, Intel, Microsoft – це лише кілька з чималого числа транснаціональних 
корпорацій, які зробили конкурентну розвідку одним із видів своєї базової діяльності. Щорічно компанії зі 
світовим ім’ям витрачають, під тими чи іншими приводами, 10 млрд. дол. На конкурентну розвідку. 

Конкурентна розвідка – це перш за все використання сучасних інформаційних технологій для 
легального збирання і аналізу даних про конкуренте середовище і конкурентів. Вона здійснюється виключно в 
рамках нормативно-правового поля і результатів домагається завдяки аналітичній обробці величезної кількості 
найрізноманітніших відкритих інформаційних матеріалів. 

В українському бізнесі настає період переходу саме на цей, цивілізований спосіб конкуренції. Реальна 
конкуренція – основна перевага ринкової економіки перед адміністративною. Це той важіль, який робить 
економіку ефективною. 

Ось тут і висувається на перший план інформаційна складова про конкурента. Щоб перевершити 
суперника в організації виробництва, якості товарів і послуг, продуктивності, ефективності, перш за все, треба 
знати, як мінімум конкретні показники цих складових, а також форми та методи їх втілення в практику. 

Вивчаючи конкурентів, виявляючи причини, секрети (так, секрети) їх ефективності, сильні та слабкі 
боки, цивілізований виробник активно використовує отримані знання, впроваджує передові ідеї у себе, 
удосконалює їх, йде далі. Це управлінські знання, технічні, технологічні, наукові, маркетингові. Наздоганяючи 
та випереджаючи суперника, підприємець спонукає його до відповідного вдосконалення. 

Можна зустріти словосполучення «ділова розвідка», «бізнес–розвідка», «економічна розвідка» і деякі 
інші, еквівалентні або близькі до конкурентної розвідки. Термін «конкурентна розвідка» (competitive 
intelligence) міцно прижився в Сполучених Штатах. У Західній Європі частіше зустрічається «ділова розвідка» 
(business intelligence). І все ж найбільш повно і ємно суть цього процесу відображає саме термін «конкурентна 
розвідка». 

Зростання ролі конкурентної розвідки визначають такі чинники: швидке зростання темпів ділового 
життя; інформаційне перевантаження; зростаюча глобальна конкуренція; збільшення агресивності конкурентів; 
сильний вплив політичних змін та ін. [3, с.240]. 
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В Україні конкурентну розвідку іноді сприймають як щось на кшталт «промислового шпигунства». У 
розвинених ринкових економіках конкурентна розвідка ще два десятиліття тому набула легального статусу і до 
теперішнього часу перетворилася на необхідний компонент ринкової стратегії та тактики. 

Ідентифікувати конкуренту розвідку з корпоративним, промисловим шпигунством – велика і поширена 
помилка. Якщо «промислове шпигунство» – близький родич військової та політичної розвідок, оскільки «віддає 
перевагу» протизаконним способам збирання інформації, то конкурентна розвідка не має відношення до 
лицарів «плаща і кинджала». 

Іноді можна почути, що підвищена увага до організації та проведення конкурентної розвідки лягає 
додатковим тягарем на бюджет, відволікає ресурси від головних завдань менеджменту. Це омана. Конкурентна 
розвідка не вимагає величезних матеріальних витрат і вже точно не означає втрати часу. Адже, як ми вже 
визначилися, це правильна організація і систематизація збирання і аналізу інформації. Досвід давно переконав в 
багаторазовій окупності витрат на інформацію та аналітичні дослідження. Це не прямий прибуток, а відхід від 
фінансових і моральних втрат. 

Багато наших керівників навіть і не підозрюють, що вони самі або їх співробітники (служба безпеки, 
комерційний відділ, підрозділ маркетингу) так чи інакше, в тій чи іншій формі ведуть конкурентну розвідку, 
навіть, якщо ніколи і не чули про цей термін, бо така робота потрібна і неминуча. Чимало конкурентна розвідка 
черпає і з арсеналу засобів маркетологів, чиї зусилля спрямовані головним чином на виявлення та аналіз 
споживчого попиту в тому чи іншому сегменті ринку. 

Доповідь підготовлено у межах виконання НДР « Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому 
управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави ( № ДР 0119U002005). 
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Ідея сталого розвитку набула світового визнання та була реалізована багатьма країнами в національних 

стратегічних ініціативах. Ці стратегії визначили позицію світової спільноти щодо впровадження нової соціо-
еколого-економічної моделі розвитку, що набула назву «зеленої» економіки. Впровадження в Україні 
методичних засад «зеленої економіки» є альтернативною домінуючій економічній моделі, яка культивує 
екологічні та економічні ризики, поглиблює ресурсні дисбаланси та призводить до нееквівалентного розподілу 
ВВП. Імплементація економіко-екологічних пріоритетів «зеленої» економіки в практичну площину обумовлює 
необхідність розробки нових методичних підходів до діагностики «зелених» індикаторів. 

В економічній теорії ученими розроблено низку концепцій взаємозв’язку між економічним зростанням 
і тиском на довкілля, зокрема, концепції дематеріалізації, екоефективності, екологічної 
конкурентоспроможності тощо. Найбільш поширеною в останні роки стає концепція декаплінгу як феномену 
розриву між економічним розвитком та ступенем антропогенного впливу на природне середовище [1, с. 61]. 
Для оцінки прогресу «зеленого» зростання методикою ОЕСР використовується група показників екологічної та 
ресурсної продуктивності, які описують ключові аспекти переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної 
економіки [2, с. 11]. Аналогічна група показників запропонована до впровадження в Національній доповіді 
Міністерства економічного розвитку й торгівлі України у складі індикаторів досягнення Цілей сталого 
розвитку, адаптованих для України, з визначенням їх цільових значень [3]. 

На наш погляд, група показників екологічної та ресурсної продуктивності ВВП може бути покладена в 
основу методичних рекомендацій до оцінки впливу економічних показників на головні індикатори «зеленого» 
зростання (далі – Методичні рекомендації). Водночас розрахунок динаміки базових показників, які є 
результатом значень їх структуроутворюючих компонентів (зокрема, ВВП і ресурсної або екологічної 
компоненти), ми пропонуємо доповнити аналізом чинників впливу на дані компоненти. Така розширена 
процедура оцінки, як складова методичних рекомендацій, дозволить визначити множину факторів впливу на 
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показники ресурсної або екологічної продуктивності ВВП за певний часовий період, виокремити головні 
фактори, встановити проблемні місця в прогресі «зеленого» зростання, окреслити напрями та інструменти їх 
подолання. 

Слід відзначити, що аналіз взаємовпливу економічних показників на стан і динаміку екологічних 
індикаторів є важливою складовою методичного забезпечення щодо визначення економіко-екологічних 
пріоритетів «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України, розробленого ученими Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України [4]. Методичні рекомендації є 
продовженням даного методичного забезпечення. Головні цільові орієнтири, принципи, оціночні показники, 
чинники й етапи авторських Методичних рекомендацій представлено на рис. 1. 

Головною метою Методичних рекомендацій є вимірювання прогресу «зеленого» зростання шляхом 
визначення рівня й динаміки взаємовпливу економічних і екологічних показників, як методичне підґрунтя для 
розробки механізмів управління економічними відносинами в контексті «зеленої економіки». Показники 
продуктивності ВВП можна розділити на 2 групи. Першу групу утворюють індикатори для оцінки кількості 
спожитого ресурсу (ресурсна продуктивність ВВП). Головними з ниє є водна й енергетична продуктивність 
ВВП. Другу групу формують індикатори для оцінки деструктивного впливу на навколишнє природне 
середовище (екологічна продуктивність ВВП). Головними з них є вуглецева продуктивність ВВП та 
продуктивність ВВП за відходами (див. рис. 1). Відношення обсягу ВВП до обсягу спожитих ресурсів (або 
тиску на довкілля) визначає рівень показника ресурсної (або екологічної) продуктивності ВВП. Зворотним до 
нього є індикатор ємності ВВП. 

Основною структуроутворюючою компонентою усіх показників продуктивності є обсяг ВВП, який 
оцінюється у фактичних і постійних цінах, а також постійних цінах 2011 р. за паритетом купівельної 
спроможності (ПКС). У різних комбінаціях ці показники використовуються для розрахунку ресурсної й 
екологічної продуктивності ВВП, забезпечуючи тим самим можливість їх нормативного та міждержавного 
порівняння за певний проміжок часу (рис. 1). Другою базовою компонентою показників продуктивності ВВП є 
обсяг спожитого ресурсу (води, енергії) та рівень впливу на довкілля (обсяги викидів діоксиду вуглецю, 
утворених відходів тощо). 

 

1. Мета  
Вимірювання прогресу «зеленого» зростання шляхом визначення рівня й динаміки 
взаємовпливу економічних і екологічних показників, як методичне підґрунтя для розробки 
механізмів управління економічними відносинами в контексті «зеленої економіки». 

2. Принципи  1. Системність. 2. Об’єктивність і точність 3. Дієвість 4. Науковість і гнучкість  

3.Показники 
ресурсної й 
екологічної 
продуктивності 
ВВП 

1.Показники для оцінки кількості спожитого ресурсу (ресурсні фактори): 
1.1. Водна продуктивність (ємність) ВВП 
1.2. Енергетична продуктивність (ємність) ВВП 
2. Показники для оцінки впливу на навколишнє середовище (екологічні фактори): 
2.1. Вуглецева продуктивність (ємність) ВВП 
2.2. Продуктивність ВВП за відходами  

4.Компоненти 
показників 
продуктивності 
ВВП 

1. ВВП у фактичних, постійних цінах, постійних цінах 2011 р. за ПКС 
2. Обсяги споживання води; обсяги забраної води з природних водних об’єктів. 
3. Кінцеве споживання енергії; загальне постачання первинної енергії 
4. Обсяги викидів діоксиду вуглецю 
5. Обсяги утворених відходів І-ІV класів; 

5.Чинники впливу 
на компоненти 
продуктивності 
ВВП 

1. Структурні трансформації ВВП 
2. Обсяги виробництва у секторах національної економіки 
3. Середньорічна чисельність населення 
4. Обсяг витрат на охорону навколишнього середовища (капітальні інвестиції і поточні 
витрати) 
5. Структурні зміни екологічних інвестицій 

6. Процедура 
оцінки 

1. Аналіз показників економічного розвитку країни у контексті параметрів економічної 
безпеки 
2. Оцінка динаміки чинників впливу на компоненти показників продуктивності ВВП 
4. Оцінка рівня й динаміки водної продуктивності і водоємності ВВП 
5. Оцінка рівня й динаміки енергетичної продуктивності і енергоємності ВВП 
6. Оцінка стану й динаміки вуглецевої продуктивності та ємності ВВП 
7. Оцінка стану й динаміки продуктивності та ємності ВВП за відходами 
8. Оцінка впливу сільського господарства й сировинного експорту на стан природного 
середовища 
9. Узагальнена оцінка впливу показників на прогрес «зеленого» зростання в державі 

 
Рисунок 1. – Складові методичних рекомендацій до оцінки впливу економічних показників на головні 

індикатори «зеленого» зростання [розробка авторів] 
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Серед головних чинників впливу на рівень ВВП авторами виділено його структурні трансформації, 
зокрема зміну секторальної структури валової доданої вартості, та динаміку обсягів виробництва у секторах 
національної економіки, яка знаходить прояв у зміні індексів продукції (промислової, будівельної, 
сільськогосподарської тощо). До основних чинників впливу на ресурсну й екологічну компоненту 
продуктивності ВВП віднесено середньорічну чисельність населення, обсяг витрат на охорону навколишнього 
середовища у розрізі капітальних інвестицій і поточних витрат, а також структурні зміни екологічних 
інвестицій (рис. 1). Слід відзначити можливість розширення групи чинників в Методичних рекомендаціях за 
умови наявності достатньої інформаційної бази для їх розрахунків. 

Процедурою оцінки передбачено 9 етапів оцінки впливу економічних показників на головні індикатори 
«зеленого» зростання (рис. 1). Запропоновано розпочати оцінку з параметрів економічної безпеки держави та 
динаміки показників-чинників впливу, оскільки вони прямо або опосередковано впливають на компоненти усіх 
індикаторів ресурсної й екологічної продуктивності ВВП, а потім деталізувати оцінку в розрізі 4 базових 
показників. Процедура оцінки передбачає порівняння фактичних значень показників продуктивності ВВП, їх 
компонентів та показників-чинників впливу із базовим періодом (2010 р.), із цільовими значеннями індикаторів 
2020 року для України, передбаченими Національною доповіддю [3], із значеннями індикаторів для країн-
членів ОЕСР (міждержавні порівняння), порівняння базових індексів головних і факторних показників, а також 
співставлення результатів оцінки із компонентами Індексу екологічної ефективності України 2018 р.. 

Перевагами запропонованих Методичних рекомендацій є відносна простота розрахунку показників 
(порівняно з індексом декаплінгу), аналіз не тільки компонентів базового показника, але й множини показників-
чинників впливу на їх рівень, що розширює аналітичні межі дослідження, дозволяючи проводити як нормативні 
порівняння в межах країни, так і міждержавні співставлення. Індекс декаплігу характеризує взаємозв’язок 
тільки між його компонентами, тоді як розроблені авторами Методичні рекомендації передбачають 
поглиблений логічно-структурний аналіз чинників впливу на ресурсну й екологічну продуктивність ВВП, 
дозволяючи встановити першопричини змін, причинно-наслідкові зв’язки та обґрунтувати найбільш ефективні 
інструменти стимулювання «зеленої» трансформації економіки. 
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В сучасних умовах функціонування економіки важливу роль відіграє підтримка держави, яка сприяє 

проникненню інноваційної діяльності в систему управління промислових підприємств. Але як показує 
практика, це не є запорукою успіху, хоча й запроваджені інноваційні проекти мають високий потенціал. 
Найчастіше це пов’язано із тим що при впровадженні інновації не проводиться або ж проводиться не ефективно 
реінжиніринг бізнес-процесів. Інновація накладається на не готову та не адаптовану систему бізнес-процесів, 
через що й виникає негативний результат.  

Управління, що базується на виділенні й організації діяльності на основі бізнес-процесів, навпаки, має 
суттєві переваги в розрізі часу виконання операцій і всього циклу проходження ресурсів від входу до виходу; 
дає змогу скоротити накладні витрати шляхом зменшення дублювання функцій, підвищення відповідальності й 
оперативного контролю, зростання ролі й якості використання інформаційних технологій. Проте щоб досягти 
істотного стрибка в ключових показниках результативності, необхідно радикально перебудовувати бізне-
спроцеси підприємства. Це завдання можливо виконати лише застосуванням реінжинірингу бізнес-процесів.  

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. 
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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, вдосконалення існуючих механізмів в рамках 
адаптації для подальшого застосування вітчизняними підприємствами. 

Узагальнюючи думки різних авторів, можна зробити висновок про те, що реінжиніринг – це процес 
радикальної перебудови бізнес-процесів підприємства з метою збільшення не тільки кількісних, а й якісних 
показників ефективності діяльності підприємства, який виводить підприємство на нову траєкторію розвитку в 
довгостроковій перспективі [1, 2, 3].  

Як показує досвід міжнародних компаній, реінжиніринг бізнес-процесів використовується при наступних 
обов'язкових умовах: мінімальна кількість співробітників компанії – 20 осіб (в т. ч. не менше 4 осіб займають 
управлінські посади); у компанії активно підтримуються інноваційні проекти і нововведення; у компанії є 
досить сильна технологічна інфраструктура. Найчастіше міжнародні компанії вдавалися до реінжинірингу своєї 
діяльності у таких випадках: високі операційні витрати; якість надаваних послуг не задовольняла споживачів; 
низька результативність діяльності менеджерів середньої ланки; нераціональний розподіл ресурсів і обов'язків з 
метою досягнення максимально ефективної діяльності. В цілому, досвід західних компаній показує, що сам 
реінжиніринг бізнес-процесів не вимагає великих тимчасових витрат. Тривалість кожного проекту варіюється 
від 6 до 10 місяців. Період залежить від типу і структури бізнесу та цілей, які керівництво ставить перед 
реінжинірингом бізнес-процесів [4, 5].  

Реінжиніринг бізнес-процесів – це складний, багатокомпонентний процес, який має своє специфічні 
відмінності залежно від сфери діяльності підприємства, предмету змін та головної мети його реалізації.  

Таким чином, проведення ефективного реінжинірингу бізнес-процесів полягає у реалізації певних 
принципів: кілька робіт поєднуються в одну; роботи виконуються в природному порядку; виконавці самостійно 
приймають рішення; робота виконується там, де це доцільніше; необхідно зменшувати кількість входів у 
процеси; процеси мають різні варіанти виконання; зниження частки робіт із перевірки і контролю; оптимізація 
узгоджувальних процесів; поєднання централізованих і децентралізованих операцій; використання загальної 
інформаційної мережі операційними менеджерами. 
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Терміни «управління матеріальними потоками» і «логістика» часто використовують як синоніми і 
розуміють як здійснення тих функцій управління, які підтримують рух матеріального потоку від закупівель до 
планування і контролю незавершеного виробництва, продажів, відвантаження, розподілу кінцевого продукту. 
Операційний менеджмент логістичних потоків передбачає створення алгоритмів здійснення окремих операцій 
щодо постачання, збуту та внутрішньовиробничого руху матеріальних потоків.  

Питання удосконалення організації виробничої, в тому числі логістичної діяльності, широко 
розв’язуються в науковій літературі [1, 2]. Розглядаються організаційні питання руху матеріальних потоків, яки 
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забезпечують процеси постачання матеріальних цінностей, їх внутрішньовиробниче перетворення в готову 
продукцію, збереження і відвантаження споживачам.  Проте, залишаються недостатньо висвітленими питання 
оцінки ефективності організації логістичних потоків на рівні відділів постачань і збуту на підприємствах.  

Загальними показниками, які відображують якість організації логістичних потоків на підприємстві є 
показники запасів матеріальних цінностей, незавершеного виробництва і готової продукції на складі у балансі 
підприємства. Ці показники звичайно порівнюються у часі у грошовому відношенні, у відсотках до валюти 
балансу, а також пропорційно до росту обсягів виробництва і собівартості товарної продукції.     

На організацію логістичних потоків впливає вибір стратегії позиціонування продукту, яка може бути 
трьох видів: «виробництво продукції на склад», «збирання продукції на замовлення», «виробництво продукції 
на замовлення». На даний час у світовій практиці є актуальним перехід виробничих компаній від стратегії 
позиціонування продукту «виробництво на склад» до стратегії «збиранні на склад» з більш глибокою 
адаптацією продукції до вимог споживачів. 

При «виробництві на склад» більшу частину запасів підприємства становлять запаси готової продукції 
на території підприємства або на території віддалених складів. При цьому запаси готової продукції можуть бути 
досить значними, так як з боку клієнта має місце вимога негайної поставки. 

«Збірка на замовлення» передбачає створення запасів складальних одиниць і компонентів, що за 
допомогою конфігуратора і гнучких технологій дозволяє при розумних витратах і невеликій тривалості 
складального циклу отримати адаптований для споживача продукт. 

Стратегія «виробництво на замовлення» застосовується в основному в одиничному, дослідному і 
дрібносерійного виробництва. Іноді «виробництво на замовлення» перетворюється в стратегію «проектування 
на замовлення», коли розробка продукції починається з етапу конструкторської підготовки виробництва. У 
запасах в основному знаходяться матеріали, покупні напівфабрикати і покупні комплектуючі. У разі 
проектування на замовлення підприємство може навіть не мати скільки-небудь значних запасів матеріалів, 
закуповувати їх після укладення договору на проектування, виробництво і поставку. Тривалість циклу 
проектування і виробництва в цьому випадку може бути вельми значною. 

Різні стратегії позиціонування продукту по-різному впливають на організацію системи постачань. 
Системи «виробництво на склад» і «збірка на замовлення» передбачає наявність на підприємстві запасів 
матеріалів і комплектуючих, що пом’якшує проблеми зривів постачань. В залежності від величини запасів зрив 
постачань може нести різні наслідки для зупинки виробництва. Тому обрана стратегія постачань і запасів 
диктує вимоги допустимості порушень графіків постачань.  

При просуванні матеріальних потоків від постачальників до споживачів можуть бути ситуації, коли 
план постачання чи відвантаження виконано наступним чином: 

 в повному обсязі і вчасно (оптимальний варіант); 
 в повному обсязі, але завчасно (породжує зайві запаси і затримує обіг обігових коштів); 
 в повному обсязі, але з запізненням (створює дефіцит матеріальних цінностей, що в найгіршій 

ситуації може призвести до зупинки виробництва та продажів готової продукції); 
 не в повному обсязі і невчасно (створює критичні ситуації на виробництві). 
Не завжди зрив графіку постачань матеріальних цінностей є критичним, проте будь яки відхилення від 

плану відображують неефективність організації логістичних потоків на виробництві. Щоб оцінити ефективність 
процесу управління рухом матеріалів пропонується використовувати індексний метод. В залежності від того, на 
скільки критично для отримання заданих результатів фактично виконано графік постачань, можливо по-різному 
враховувати факт постачання згідно до плану. 

По-перше, важливо, щоб за аналітичний період сумарний план обсягу постачань було виконано. При 
цьому розрахунки потрібно здійснювати як у натуральному, так і у грошовому визначенні. 

По-друге, якщо своєчасність постачання має критичне значення, для оцінки якості постачань необхідно 
враховувати лише поставки, виконані вчасно і в обсязі менше чи рівному плану постачань. 

По-третє, доцільно визначати співвідношення кількості зірваних але неповно виконаних поставок до 
загальної кількості постачань.  

Ці розрахунки доцільно здійснювати використовуючи індексний метод, що дозволить надавати 
кількісну оцінку якості постачань і відстежувати динаміку зміни результатів. 

Для ілюстрації практики використання запропонованого алгоритму оцінки ефективності постачань 
окремого виробу нами розглянуто приклад (табл. 1) 

Описуючи ефективність організації постачання на підприємстві за даним видом матеріалу, можна 
зробити висновок, що план загального обсягу постачань в натуральному вираженні виконано в повному обсязі. 
Проте, було чотири рази було порушено графік постачань. Невиконання плану поставок спостерігалося в 4-му і 
6-му періодах, покриття боргу поставок здійснювалося у 5-му і 7-му періодах. За таких результатів виконання 
графіків постачань виконано на 91,2 %. Порушення графіку постачань склало 8,82 %. Ці дані будуть більш 
інформативними, якщо будуть відстежуватися в динаміці, що дозволить робити висновки щодо погіршення чи 
покращення ефективності управління постачанням. Важливо відслідковувати кількість зривів графіку 
постачань за звітний період, аналізувати причини зривів. 
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Таблиця 1 – План і факт постачання матеріалу на підприємство для оцінки ефективності постачань 
Період постачання  1 2 3 4 5 6 7 8 Сума 
План постачання матеріалу, т. 20 20 20 20 30 20 20 20 170 
Факт постачання матеріалу, т. 20 20 20 10 40 15 25 20 170 
Факт постачань без зриву 
графіку, т  

20 20 20 10 30 15 20 20 155 

Ступінь виконання графіку 
постачань, % 

100 100 100 50 100 75 100 100 91,2 

Обсяг невчасного постачання  - - - -10 +10 -5 +5 - 30 
Ступінь порушення графіку 
постачань, % 

- - - -50 +33 -25 +25 - 8,82 

 
Додаткові можливості для аналізу якості організації постачань надасть інформація щодо постачань в 

грошовому визначенні. Важливо здійснювати поставки вчасно, в запланованій кількості і за ціною, не більше 
планової. Тому співставлення планових та фактичних витрат на постачання того чи іншого виробу потрібно для 
контролю дотримання планових завдань за ціною.  

Транспортування виробів може значно збільшити загальні витрати на поставки матеріалів. Тому 
потрібно спів ставляти планові і фактичні транспортні витрати, що приходяться на групу матеріальних 
цінностей. 

Ефективність постачання окремих видів матеріальних цінностей на підприємстві призводить до 
формування загальних результатів функціонування системи постачань. Тому та ефективність системи 
постачань необхідно вимірювати загальними і індивідуальними показниками. До загальних показників слід 
відносити: 

 співвідношення темпів росту запасів матеріалів і темпів росту собівартості товарної продукції, що 
виробляється підприємством за звітний період; 

 питому вагу середньої вартості запасів до загальної вартості обсягів постачання; 
 питому вагу витрат на збереження запасів до загальної вартості обсягів постачання; 
 питому вагу витрат транспортування до загальної вартості обсягів постачання; 
 рівень матеріалоємності товарної продукції. 
Рівень матеріалоємності товарної продукції значно залежить вид роботи відділу постачань з різними 

ринками та різними постачальниками. Необхідно відділу постачань ставити завдання щодо зниження 
матеріалоємності продукції, та оцінювати ступень виконання цих показників в якості додаткового показника 
ефективності організації постачань на виробництві. 

Головним результатом функціонування системи постачань на підприємстві повинно бути відсутність 
зривів виробництва з причин дефіциту матеріалів чи частин, відповідність плановим завданням величини 
запасів, витрат на постачання, витрат на збереження матеріальних цінностей. 

Показники ефективності постачань доцільно використовувати не тільки у якості оцінки 
функціонування відділу постачань, але і в системі відбору надійних постачальників. 

В подальшому потребує додаткової розробки задача оцінки ефективності організації системи збуту на 
підприємстві, яка може ґрунтуватися на індивідуальних і загальних показниках.   

 
Література: 
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РОЗВІДКИ 

 
Захарченко В.І., д.е.н., проф. кафедри МЗЕІД 

Байлюк Ю. О., магістрант 
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м. Одеса 
 
Отримана різними способами інформація у заходах з конкурентної розвідки стане корисною тільки 

після того, як всі дані будуть піддані необхідному аналізу і максимально точному тлумаченню. Вельми часто 
причина багатьох ділових невдач полягає не в ігноруванні інформації, a в її помилковому аналізі. Biдомості, як 
правило, оцінюють за достовірністю, значущістю, узгодженістю, повнотою і можливістю використання [3, с. 
12]. 

Кожна інформація, що надходить із зовні, характеризується певним ступенем достовірності, зокрема 
залежить від ступеня надійності джерела і того, звідки він її отримав [3, с. 13]. 

Щоб прояснити такі, показники, кожен реєстрований факт корисно доповнювати спеціальною літеро-
цифровою відміткою. Літерами позначається рівень надійності джерела, а цифрами – звідки джерело отримало 
відомості. 

Рівень надійності інформації прийнято кодувати таким чином: 
А – абсолютно надійний і компетентний; Б – зазвичай надійний; 
В – не надто надійний; Г – ненадійний; Д – невизначений. 
Те, як джерело отримало дані, що надаються, визначають так: 
1 – сам бачив; 2 – чув від того, кому можна вірити; 3 – чутки. 
Ніколи не варто забувати, що джерело, яке не викликає сумнівів (A) інколи здатне передати явну 

дезінформацію; а абсолютно не надійна людина (Г) – повідомити цінні відомості. Тому, двохзначкові індекси 
іноді доповнюють римською цифрою, яка вказує на передбачувану достовірність факту: 

І – підтверджується іншими фактами; 
ІІ – ймовірно правдивий (3 до 1); 
ІІІ – можливо правдивий (1 до 3); 
IV - сумнівний (3 проти 1); 
V – неправдоподібний; 
VI – не можуть бути визначені. 
Так, наприклад, маркування ІІІ – Б2 означає, що інформація надана досить надійним інформатором (Б) 

зі слів знаючої людини (2) і можливо – «50» на «50» – правда (ІІІ). 
Якщо виникають сумніви в достовірності даних, що дійшли до вас, їх корисно відкласти про запас в 

очікуванні інших фактів, що підтвердяться або спростуються. 
Необхідно враховувати, що інформація, яка надходить до вас, може бути такою: 
даною джерелу дезінформацією; 
спотвореною їм навмисно; 
зміненою – довільно або мимоволі – в ході її передач.  
Циркулюючі по горизонтальних і неформальних каналах усні повідомлення менш піддаються 

спотворенню, а інформація, яку поставляють нагору, частіше прикрашають з огляду на явне бажання догодити, 
отримати винагороду, уникнути покарання тощо [2]. 

При навмисній дезінформації застосовують як свідому брехню, так i витончену напівправду, поволі 
відштовхуючи тих, хто сприймає, до помилкових суджень. Найбільш поширеними прийомами тут є пряме 
приховування фактів; тенденційний підбір даних; порушення логічних і тимчасових зв'язків між подіями; 
подавання правди в такому контексті (додавання помилкового факту чи натяку…), щоб вона сприймалася як 
брехня, виклад найважливіших даних на яскравому тлі відволікаючих увагу відомостей; зміщування 
різнорідних думок і фактів; повідомлення інформації такими словами, які можна тлумачити по-різному; не 
згадка ключових деталей факту [3, с. 14]. 

Спотворення, що виникають в процесі передачі вихідних даних, найчастіше відбуваються через 
передавання тільки частини повідомлення; переказ почутого своїми словами («зіпсований телефон»); 
пропускання інформації крізь призму суб'єктивних відносин. 

Щоб успішно боротися з імовірною дезінформацією, слід робити таке: 
 розрізняти факти та думки;  
 розуміти, чи здатний інформатор за своїм становищем мати доступ до фактів, що повідомляються; 
 враховувати суб’єктивні (думка про самого себе, рівень розвитку фантазії і т. п.) характеристики 

джерела і його передбачуване ставлення до повідомлення, що передається: 
 застосовувати дублюючі канали інформації; виключити всі зайві проміжні ланки;  
 пам'ятати, що особливо легко сприймається та дезінформація, яку ви припускаєте чи бажаєте 

почути [1, c. 308]. 
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Доповідь підготовлено в межах виконання НДР «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому 
управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави» (№ ДР 0119U002005). 
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Специфіка праці керівника полягає в тому, що потрібно знати завжди більше тих, ким керуєш. І це 

знання повинне бути і класичним, і компетентним, наслідуваним і сучасним.  Ефективний вплив на людей, 
знання природи людської натури і вміння розбиратися в хитросплетіннях манер поведінки - це основні 
професійні якості, якими повинен володіти сучасний  керівник. Для того, щоб підприємство було успішним та 
працювало ефективно, керівникам слід враховувати психологічні аспекти в роботі з підлеглими,адже 
управління персоналом ґрунтується саме на взаємовідносинах між керівником та підлеглими. І хоча управління 
підлеглими на підприємстві полягає в правильному та чіткому впливі на трудовий колектив персоналу, далеко 
не кожен менеджер розуміється, якими аспектами в психології управління слід користуватися. Лише 
кваліфікований та досвідчений керівник знає, що накази та «культ лідера» ніяк не призведуть до бажаного 
результату в бізнесі.  Пропоную розглянути більш детально, що саме прийнято називати  психологічними 
аспектами в роботі з підлеглими [1, с. 138]. 

Перш за все, обговорюючи психологічні аспекти управління персоналом, слід звернути увагу на те, що: 
 стимулом в роботі на підприємстві є стабільне положення персоналу; 
 менеджер повинен виробити почуття прихильності та відданості своїй справі у підлеглих, тобто 

ефективності  їх роботи на підприємстві; 
 проводити звільнення за рішенням керівника порівняно рідко, так як підлеглий дотримується 

великої кількості правил на підприємстві. 
Крім того не слід забувати й про психологічний клімат колективу. Адже психологічний клімат будь-

якої організації – це настрій трудового колективу (персоналу), його відносно стійкий психологічний стан, що 
відображає особливості його життєдіяльності, моральну атмосферу та відносини між співробітниками в 
колективі [2, с. 50-56]. 

Стан соціально-психологічного клімату визначається за ставленням членів колективу: 
 до загальної справи, тобто до тих завдань та функцій, які покладені на цей орган; 
 один до одного; 
 до навколишнього світу в цілому; 
 до самих себе (самосприйняття та самокритика) [3, с. 35-68]. 
Обговорюючи психологічні аспекти управління персоналом, слід звернути увагу й на мотивацію, яка є 

тією рушійною силою, що базується на задоволенні певних потреб, примушує людину діяти з максимальними 
зусиллями для досягнення певних цілей. Саме тому поведінка особистості, як правило, спрямовується її 
найбільш сильною в певний момент потребою, яку вона прагне задовольнити, активізуючи при цьому всю свою 
енергію і можливості. 

Відомо, що на ефективність роботи організації вирішально впливає трудова поведінка кожного її члена. 
Сумлінність у виконанні обов'язків, здатність в ім'я інтересів колективу виходити за межі своїх безпосередніх 
функцій, активність - така поведінка є результатом дії сильних мотиваційних факторів, які містять певну 
систему потреб особистості, її професійних та етичних принципів.  

Механізм взаємодії між потребами людини і мотивами його поведінкової діяльності був розкритий 
американським психологом А. Маслоу, який розробив так звану ієрархію потреб, згідно з якою всі потреби 
людей можна розділити на п’ять основних категорій: 

1. Фізіологічні потреби. 
2. Потреби в безпеці і впевненості.  
3. Соціальні потреби.  
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4. Потреби в повазі. 
5. Потреби самовираження.  
Отже, кожен працівник в організації перебуває на своєму особистому рівні потреб. Якщо керівник 

прагне отримати максимальну віддачу від своїх підлеглих у досягненні певної мети чи виконанні певного 
завдання, він повинен зрозуміти, які цілі має кожен з них на робочому місці, щоб забезпечити їм мотиваційні 
стимули. 

Слід, однак, визнати, що універсальних стимулів мотивації до праці не існує, їх зможе віднайти кожна  
особа, якщо поставить у центр своєї філософії управління людиною з її прагненнями і бажаннями, розбудити в 
ній таланти, приховані можливості, що зрештою забезпечить подвійний ефект: діяльність службовця стане 
ефективною, а організація досягне успіху. 

Говорячи  про інновації, які є вирішальним  чинником  у  конкурентній  боротьбі підприємств, а для  
промислово-розвинутих  країн  –  важливим джерелом економічного розвитку, слід  зауважити, що саме 
інноваційна діяльність, як ніяка інша, ґрунтується на «розкритті глибинних   властивостей   людської   
особистості,  творчих,  інтелектуальних   можливостей    кожної людини та нації в цілому» [4, с. 80-87]. Тому     
важливим    є  первинний   склад  колективу:  професійна   кваліфікація   робітників,  стаж  їх роботи,  освіта,  
вік і навіть статева приналежність. Так «жінки  більш конформні, обережні, ніж чоловіки. Люди  похилого віку 
менш здатні швидко реагувати на інновації. Молодь, навпаки, легко засвоює все нове» [5, c. 106]. Те ж саме 
можна віднести й до  стажу –  «новачки  охочіше приймають нововведення, ніж робітники  зі стажем»  [5, c. 
114]. Також  виявлено, що  в  інноваційному процесі  більш  активні люди  з  високим рівнем  освіти.  Сприяють  
впровадженню  інновацій  співробітники,  що  зацікавлені  в  кар’єрному зростанні, співпричетні, ті, що мають 
установку на нововведення, високу здібність до  соціальної  адаптації, схильні до непостійності й 
експериментування, готові до співпраці та до відстоювання власних прав, гнучкі  мисленням, комунікабельні, 
активні, незалежні, з  високим  інтелектуальним потенціалом. 

Система мотивації персоналу повинна будуватися на всебічному вивченні та врахуванні потреб 
робітників. Мотивування працівників використовується для забезпечення певної активності та спрямованості 
дій персоналу. Побудова ефективного механізму мотивації дуже складна справа, тому що існує величезна 
кількість людських потреб та засобів їх задоволення. Способи мотивації, які дають ефект у певних умовах 
стосовно одних людей, можуть зовсім не підходити для інших. Тому зрозуміло, що не існує якоїсь 
універсальної системи мотивації. Кожен суб’єкт господарювання повинен розробити свою систему мотивації, 
або ж внести зміни у прийняту, так би мовити адаптувати її для себе. Отже, проблеми управління персоналом в 
їх системному, організаційному зв’язку ще не є належно осмислені. Управління персоналом як науковий 
напрямок і сфера практичної діяльності в державі тільки проходять етап свого становлення [6, с. 13]. 

Загальних підходів у менеджменті, а особливо в управлінні персоналом, не існує. Є лише загальні 
принципи управління, які породжують різні системи менеджменту зі своїми неповторними особливостями, 
оскільки враховують певні національні цінності, особливості психології, менталітету тощо. Отже, українські 
менеджери не можуть використовувати готову модель управління, а повинні знайти власні способи і важелі 
застосування теоретичних знань та практичного досвіду різних країн для створення повноцінної української 
системи управління персоналом. 

Інноваційні технології менеджменту персоналу можна розглядати з двох позицій: як нові, що 
підвищують ефективність діяльності організації, прийоми управління людськими ресурсами (власне 
інноваційні технології кадрового менеджменту), і як традиційні технології впровадження в кадрову роботу 
організації нововведень (традиційні управлінські технології впровадження інновацій). Прикладом перших є 
нові способи впливу на персонал. Традиційна технологія впровадження інновацій припускає використання в 
рамках старої процедури нового елемента керування 

Сучасні стратегії менеджменту людських ресурсів наполягають на ефективності поєднання 
організаційного й етичного керівництва, використання мови моралі як одного з ресурсів для двостороннього 
взаємозв’язку керівник-підлеглий, підлеглий-керівник [6, с. 348]. 

Таким чином, правильне управління персоналом і хороша мотивація створюють умови не тільки для 
успішного досягнення спільної кінцевої мети виробництва, але і для повної трудової віддачі всіх працівників, 
розвитку їх творчої активності та задоволення як фізичних, так і духовних потреб. 
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Державне регулювання економіки являє собою складний процес, який спрямований на досягнення 

балансу економічної вигоди для всіх учасників ринку та соціальної справедливості, основними методами 
державного регулювання економіки є економічні та адміністративні. Серед економічних методів особливе 
місце посідають податкові методи регулювання економіки, які є складними у застосуванні й наслідки від їх 
запровадження можуть носити досить непередбачуваний характер. 

Класифікують податкові методи за такими ознаками: за рівнем впливу; за масштабом впливу; за 
характером дії; за тривалістю дії; за функціональною ознакою; за етапом податкового менеджменту; за 
механізмами реалізації; за обов’язковістю. На підставі визначених ознак класифікації податкових методів 
пропонуємо класифікувати ці методи наступним чином (рис. 1.2). 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація податкових методів [1, с. 70] 
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Податкові методи можуть впливати на економічні процеси як на макрорівні, так і на мікрорівні. 
Податкові методи макрорівня спрямовані на забезпечення зростання ВВП країни, стримування безробіття, 
зменшення бюджетного дефіциту тощо. На мікрорівні податкові методи стимулюють розвиток підприємництва, 
зменшення тіньового сектору, збільшення прибутковості підприємств тощо. 

За масштабом впливу податкові методи можуть бути [2, с. 32]: 1) глобальними, які впливають на 
економічні взаємовідносини між країнами, зокрема створення офшорних зон стимулює провадження бізнесу 
іноземцями в деяких країнах; 2) національними, які регулюють взаємовідносини між платниками податків і 
державою, встановлюються на законодавчому рівні та є обов’язковими для кожного громадянина; 3) 
регіональними, що застосовуються для певної адміністративно-територіальної одиниці; 4) галузевими, що 
надають певні преференції або, навпаки, створюють умови, які обмежують діяльність певної галузі чи 
споріднених галузей національної економіки; 5) локальними, що застосовуються до певних відокремлених 
суб’єктів або груп суб’єктів господарювання. 

За характером дії розрізняють такі податкові методи: системні – методи, які визначені на рівні 
законодавства й обумовлені національними особливостями податкової системи країни; комплексні – методи, 
що охоплюють адміністрування окремих податків для певних груп платників; локальні – методи, які пов’язані з 
адмініструванням окремого податку або збору. 

За тривалістю дії податкові методи бувають тактичні та стратегічні. Тактичні методи спрямовані на 
розв’язання завдання, яке потребує швидкого вирішення, і результати дії таких методів мають короткий 
часовий лаг. Стратегічні податкові методи спрямовані на отримання результатів від їх впливу на економіку 
через значний проміжок часу. При цьому вплив стратегічних податкових методів може одразу мати негативний 
результат, але з часом ці методи виправдають себе. 

За функціональною ознакою можна виділити такі податкові методи [2, с. 34]: 1) фіскальні – методи, що 
покликані зменшити бюджетний дефіцит та мобілізувати достатню кількість податкових надходжень для 
виконання державою її функцій; 2) регулюючі – методи, що спрямовані на усунення диспропорцій між 
суб’єктами господарювання, забезпечення рівності для платників податків шляхом встановлення законодавчих 
норм і правил поведінки учасників податкової системи; 3) контрольні – методи податкового контролю, до яких 
відносять проведення перевірок, стягнення податкового боргу, облік платників податків тощо; 4) розподільні – 
методи, які спрямовані на пропорційний розподіл ВВП між регіонами, галузями, платниками податків; 5) 
стимулюючі – методи, що стимулюють економічний розвиток шляхом введення спеціальних режимів, 
податкових канікул, створення вільних економічних зон тощо; 6) накопичувальні – методи, які забезпечують 
зростання податкових надходжень в структурі бюджетних надходжень країни. 

За елементами податкового менеджменту можна виокремити такі податкові методи: 1) методи 
податкового прогнозування – методи, за допомогою яких здійснюються прогнози податкових надходжень, як на 
короткострокову, так і на довгострокову перспективу; 2) методи податкового планування – методи, які за 
допомогою прогнозних та аналітичних показників дозволяють скласти план бюджетних надходжень на 
наступні періоди, що є підґрунтям для складання проекту Державного бюджету України; 3) методи податкового 
аналізу – методи, які використовуються для визначення обсягу, структури та ефективності використання 
податкових надходжень минулих років; 4) методи податкового обліку – методи, що визначені законодавством і 
в певному порядку забезпечують нарахування та сплату податків платниками до фіскальних органів 
відповідного рівня; 5) методи податкового регулювання – сукупність методів, які спрямовані на реалізацію 
етапів управління податковими відносинами (формування податкової політики, розробка регламентів, 
адміністрування податків тощо); 6) методи податкового контролю – методи впливу фіскальних органів на 
підконтрольний об’єкт з метою забезпечення дотримання податкової дисципліни [3, с. 144]. 

За механізмами реалізації податкові методи можуть бути: інституціональні – методи, реалізація яких 
вимагає державної підтримки і суттєвих перетворень (створення вільних економічних зон, офшорних зон 
тощо); правові – методи, що базуються на внесенні законодавчих змін з метою регулювання економічних 
процесів; фінансово-економічні – методи, які передбачають стимулювання чи обмеження певних видів 
економічної діяльності (пряме податкове субсидування, податкові канікули, підвищення мита, встановлення 
акцизів тощо). 

Звичайно, що жоден з методів не належить лише до якогось одного з вищезазначених видів 
класифікації податкових методів. Важливо розуміти, які методи слід застосовувати у кожному конкретному 
випадку і які наслідки матиме їх використання. Саме для цього й потрібна класифікація податкових методів, 
яка дозволяє систематизувати ці методи за характерними ознаками. Вдале поєднання податкових методів в 
процесі регулювання національної економіки дасть можливість забезпечити фіскальну достатність та 
економічну доцільність. 
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Функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах цифровізації аграрного сектору 

економіки значною мірою залежать від відповідності персоналу вимогам, що висуваються до якості кадрового 
складу організації. Управління персоналом сільськогосподарських підприємств має певні особливості тому, що 
цей процес тісно пов’язаний не тільки з виробництвом та його результатами, але і з політичною ситуацією в 
країні, станом її економіки та соціальної сфери, менталітетом нації тощо. Ефективність використання ресурсів 
аграрного підприємства (техніка, устаткування, споруди та інші засоби виробництва, матеріальні та енергетичні 
ресурси, фінансові ресурси тощо) потребує відповідних заходів щодо забезпечення, моніторингу, оцінювання та 
підтримки належної кваліфікації персоналу. Інформаційно-комунікаційні технології, глобалізаційні процеси та 
інтернаціоналізація діяльності сільськогосподарських підприємств підкреслює важливість ефективного 
управління людськими ресурсами та посилює необхідність у належному навчанні персоналу, оскільки іноземні 
замовники та партнери схильні поважати та цінувати зобов’язання організації щодо її соціальної 
відповідальності, а також здатність демонструвати стратегію, яка передбачає підвищення ефективності 
управління та компетентності її персоналу [1, с. 33]. 

В управлінні персоналом сільськогосподарського підприємства цифровізація – це в першу чергу 
організація зручного цифрового середовища для співробітників. Наприклад можна автоматизувати такі 
процеси, як реєстрація роботи понад норму та узгодження найму персоналу. За допомогою IT-рішень можна 
створити систему електронного навчання, де кожен працівник зможе вибрати для себе набір необхідних курсів 
підвищення кваліфікації в межах його компетенції. Завдяки цифровізації процес постановки завдань та оцінки 
якості їх виконання стає автоматизованим, прозорим, централізованим, ефективним і головне – його 
результатом є накопичена структурована інформація. Можна відстежувати, як розвивався той чи інший 
співробітник з моменту його вступу на посаду. Аналіз даних про співробітників дозволяє оцінити ефективність 
окремих структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства.  

Найбільш слабкою ланкою при передачі інформації в межах будь-якого підприємства є людина – вона 
може спотворити інформацію як навмисно, так і ненавмисно, тому цифровізація покликана по можливості 
максимально виключити людину з ланцюжка передачі інформації для прийняття управлінського рішення. 
Підкреслюємо, що саме передачі інформації, але остаточне управлінське рішення все одно приймає керівник 
підприємства. 

Процеси цифровізації управління вимагають від керівників та менеджерів сільськогосподарських 
підприємств постійно підвищувати власну управлінську кваліфікацію, оскільки використання сучасних 
технологій потребує постійного навчання та додаткових «цифрових» навичок. Знання швидко змінюються та 
застарівають, тому освіта повинна бути безперервною відповідно до вимог і завдань часу. Вважаємо, що в 
умовах цифровізаційних процесів необхідно удосконалювати систему професійної підготовки фахівців, 
починаючи від сільської школи, аграрного коледжу та університету, які повинні дати можливість аграріям 
навчатися нових знань. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволять сільськогосподарським підприємствам 
використовувати доступні цифрові рішення, а саме мобільні або он-лайн додатки, які при завантаженні даних з 
полів (координати, площа, тип культур, урожайність за кілька років і т.д.) дозволяють отримувати точні 
рекомендації по здійсненню подальших дій з урахуванням аналізу багатьох факторів як по своїх полях, так і по 
зовнішньому середовищу [2]. Отримані дані управлінець зможе комбінувати з даними, отриманими від 
сільськогосподарської техніки, високотехнологічних датчиків, дронів, супутників та інших зовнішніх додатків 
для прийняття «розумного» управлінського рішення. Цифрові технології дозволяють сільськогосподарським 
підприємствам самостійно простежити весь шлях просування продукту від поля до споживача, що гарантує 
його якість і забезпечує потреби клієнтів. 

Проблемними аспектами цифровізації управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах є 
не лише технологічні, але й психологічні бар’єри. Більшість керівників сільськогосподарських підприємств 
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скептично ставляться до цифровізаційних процесів, визнають неминучість змін, але часто недооцінюють їх 
невідкладність. Переконані у необхідності підвищувати грамотність управлінців в області інформаційно-
комунікаційних технологій та розвитку креативного мислення. 

Сучасний етап розвитку і функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств вимагає 
вирішення нелегких завдань впровадження цифрових технологій у практичну діяльність аграрних суб’єктів 
господарювання. Питання інтеграції високотехнологічних цифрових систем з існуючими механізмами, 
відсутність комплексного рішення, яке б забезпечувало автоматизацію і прозорість усіх бізнес-процесів, 
кадрові проблеми, які стосуються безпосереднього використання «цифрових» технологій породжують 
комплекс проблем: 

– нестача кваліфікованого персоналу сільськогосподарських підприємств здатних працювати з 
сучасними комп’ютерними програмами, високотехнологічними датчиками, мобільними та он-лайн додатками, а 
також GPS-системами; 

– дефіцит IT-фахівців, адаптованих до роботи за запитами та потребами аграрних товаровиробників з 
налагодження роботи системи високоефективного управління;  

– недостатня кваліфікація персоналу сільськогосподарських підприємств, яким належить 
обслуговувати сучасне обладнання та здійснювати комунікацію в межах системи цифрового управління 
аграрним виробництвом.  

Перелічені автором проблеми та окреслені завдання необхідно вирішувати найближчим часом, 
оскільки впровадження в практичну діяльність сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 
прискорення процесів цифровізації управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах дозволить:  

– по-перше, знизити управлінські ризики (за рахунок більшої поінформованості, швидкості та 
неупередженості отримуваної управлінської інформації);  

– по-друге, своєчасно планувати польові роботи (впровадження інтелектуальних сенсорів і датчиків в 
обладнанні та у виробництві); 

– по-третє, знизити витрати на виробництво продукції, підвищити її якість та конкурентоспроможність 
(на основі ефективного використання ресурсів і науково-обґрунтованих підходів); 

– по-четверте, покращити оперативність отримуваної управлінської інформації (швидка обробка 
інформації, автоматичне зчитування інформації за допомогою штучного інтелекту із сенсорів і датчиків в 
обладнанні та у виробництві); 

– по-п’яте, проводити постійний моніторинг об’єктів управління (інтелектуальні сенсори, датчики, 
дрони, БПЛА, мобільні та он-лайн додатки та ін.). 

Таким чином, цифровізація управління персоналом дозволяє керівництву сільськогосподарського 
підприємства приймати рішення в умовах повної поінформованості про виробничі процеси в середині 
організації та здійснювати перетворення для «швидкої реалізації» в аспектах гнучкості, якості, безпеки та 
операційної ефективності. 
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Ефективна робота з побудовою злагодженої роботи в банківській и других сферах ніяк не може бути 

проведена без HR-процесів, які лежать в самій основі. Human Resource – це не тільки випробування кандидатів 
у вигляді інтерв'ю, а й подальше навчання, адаптація до нового місця, установка мотивацій. Якщо всі етапи 
запущені, то продуктивність банку з новим співробітником значно покращиться. Тому актуальним є 
впровадження засад стратегічного управління, нових підходів до регулювання діяльності банків, норм і методів 
захисту від фінансових ризиків та стратегій мотивації працівників банків. 

Питаннями управління персоналу і HR-процесів в банківській сфері присвячені роботи наступних 
дослідників: Базаров.Т.Ю., Бублій М. П., Буевич С.Р., Циганова Н. та ін. [1-5]. 
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Персонал банку – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку 
та (або) мають досвід практичної діяльності у фінансово-кредитній установі [5]. Управління персоналом – це 
складний і різнобічний процес. Відповідно, аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, ухвалення на цій 
підставі управлінських рішень – процедура, успішне розв`язання якої залежить від непростої і динамічної 
сукупності чинників [1] Різноманітні зміни в банківській системі та економіці загалом створюють потребу в 
нових управлінських знаннях, посилюють інтерес до системи формування персоналу з високими професійно-
кваліфікаційними характеристиками, орієнтованого на досягнення кінцевої мети. Що ж до варіанту набору 
персоналу в банку, то тут важливо вибрати того, хто дійсно буде і далі розвивати вже поставлені перед ним 
цілі. Хорошою мотивацією для цього є просування по кар'єрних сходах, премії та інші бонуси, які надає 
компанія. Саме тому необхідний так званий фільтр при підборі персоналу, який часто довіряють саме HR-
агентствам [1]. 

Перевагою цього процесу є те, що фахівці проводять ряд співбесід, в яких поетапно виявляють сильні і 
слабкі сторони людини. Тільки після повного проходження конкурсу, успішний кандидат переходить до 
наступного етапу - адаптації співробітників. 

На сьогоднішній день заходи підвищення ефективності праці банківського персоналу орієнтуються 
саме на людський фактор, а не тільки на робочу силу. Це свідчить про те, що ставлення до людських ресурсів у 
забезпеченні якості банківських продуктів, прибуткової діяльності банку та конкурентоспроможності значно 
змінилося. 

Загалом управління персоналом полягає в інтеграції стратегії розвитку основних напрямків банківської 
діяльності та кадрової стратегії, яка потребує використання специфічних прийомів і методів здобуття 
професійних знань, навичок і компетенцій працівниками банків, що забезпечують досягнення довгострокових 
цілей банку [2]. Управління персоналом банку повинно починати формуватися з розробки системи трудової 
мотивації та передбачати довгострокове планування діяльності та контроль за виконанням планів. Таке 
управління ґрунтоване, як правило, на завданнях, що окреслюють для банку збори акціонерів та топ-менеджери 
[1]. 

Загалом управління працею можна представити як безперервну серію взаємопов'язаних функцій 
(планування, організація, мотивація, контроль), серед яких окреме місце відводиться трудовій мотивації, тобто 
спонуканню до ефективної праці. Ефективність роботи персоналу прямо залежить від його мотивації. 
Мотивація - це той ключовий фактор, який визначає, що саме, як, із якими результатами будуть робити люди. 
Система мотивації приводить у відповідність систему цілей персоналу банку в цілому. 

Більшість банківських працівників не прагнуть проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність. 
Вони не уявляють собі завдань банку, не бачать особисто для себе потреби досягнення їх. Тому для досягнення 
економічної та соціальної результативності праці банківського персоналу важливо суттєво переглянути форми 
спонукання до праці, відмовитися від застарілих форм роботи з кадрами. Об'єктивною необхідністю є розробка 
і впровадження сучасної системи стимулювання діяльності банківських працівників. 

Мотивація в широкому розумінні цього слова означає процес спонукання до дії для досягнення 
особистих цілей та цілей банку. 

Приклад наступних заходів щодо удосконалення системи мотивації праці в сучасному українському 
комерційному банку: 

По-перше, потрібно проаналізувати який персонал потрібен банку, цілу систему мотивації, яка 
виконується в банку. 

По-друге, визначити структуру мотивації та ефективність використання кожного з її елементів. 
По- третє, поділити працівників на структурні підрозділи відповідно до яких здійснювати мотивацію. 
По-четверте, спрямовувати систему мотивації на посилення індивідуальної винагороди. 
У сучасних умовах невизначеності економічних і соціальних процесів в Україні діяльність банків 

повинна ґрунтуватися на засадах стратегічного управління їх розвитку. Протягом останніх десятиліть 
відбувалися зміни у визначенні стратегічного значення для розвитку банків матеріальних, фінансових і 
трудових ресурсів. Сучасні тенденції розвитку управління банківським персоналом спрямовуються на 
застосування різноманітних методів трудової мотивації шляхом актуалізації потреб, залучення працівників до 
участі в управлінні, власності, прибутках, надання умов для розвитку особистості та реалізації творчого 
потенціалу. При формуванні засад стратегічного управління персоналом банку необхідно враховувати 
завдання: постійного досягнення працівниками певних навичок, компетенції та рівня кваліфікації; створення 
умов для раціонального виконання персоналом функцій і професійних обов’язків; підтримки оптимальної 
взаємодії між власниками банку, топменеджерами банку та виконавцями банківських операцій. 
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У сучасних умовах особливої актуальності набули проблеми продовольчої безпеки країни, серед яких 

однією із найважливіших є виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників якості й 
безпечності. Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність 
задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням (ГОСТ 15467-79). Якісна продукція має високі 
споживчі властивості, стає предметом підвищеного попиту, повністю задовольняє потреби споживачів, сприяє 
зростанню прибутку [1].  

Розглядаючи питання забезпечення якості справедливим можна вважати вислів, що немає такого 
явища, як проблема якості, а є проблема кваліфікації персоналу, який працює з урахуванням вимог ринку або 
без такого врахування. Рівень якості покращується при зацікавленій участі працівників усіх підрозділів 
підприємства, адже 80–90 % заходів, спрямованих на підвищення якості, не контролюється відділом технічного 
контролю; для підвищення рівня якості продукції важливим є процес постійного навчання персоналу й 
підвищення мотивації його праці [2]. 

Більшість підприємств розглядають якість як високоефективний засіб обійти конкурентів за допомогою 
постійної пропозиції на ринок товарів та послуг, що за допомогою вищих якісних характеристик краще 
задовольнять потреби споживачів, ніж аналогічна продукція конкурентів. 

Основною задачею державної влади на даний час повинно бути стимулювання виробництва 
високоякісної, екологічно безпечної  та конкурентоспроможної продукції з використанням новітніх технологій. 
Якість же сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на даний момент повинна бути 
першочерговою задачею державної влади будь-якого рівня. 

Проблема високоякісного харчування у нашій державі набуває все більшого поширення в результаті 
того, що зростає кількість населення, тому відповідно зростає і попит на продукції харчування. Саме тому для 
того, щоб якнайповніше задовольнити потреби і при цьому зекономити на виробництві підприємці починають 
використовувати агрохімікати при вирощуванні сільськогосподарських культур і зберіганні продукції. Тому 
державним органам необхідно звернути на це увагу, так само як і на те, що досить часто вітчизняні виробники 
економлять на смакових якостях продукції, її упаковці та транспортуванні [3]. 

Однією з проблем вітчизняних харчових підприємств є те, що сільськогосподарська сировина для цієї 
продукції часто виготовляється в антисанітарійних умовах і це справляє величезний вплив на якість готової 
продукції. Одним із рішень даної проблеми є власне виробництво сировини вітчизняними підприємствами з 
дотриманням усіх державних стандартів. 

Висока якість вітчизняної продукції сприятиме створенню високого іміджу України на міжнародних 
ринках, покращення взаємозв’язків з іншими країнами. 

Значне зростання виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції і продуктів харчування 
можливе за таких обставин: 

- формування ефективної системи підтримки українського аграрного виробника відповідно до вимог 
СОТ і ЄС; 

- узгодження національних стандартів сільськогосподарської та харчової продукції з міжнародними 
стандартами; 

- розробка та впровадження національної програми кредитування високоякісної сільськогосподарської 
продукції та продуктів харчування [4]. 

У харчовій промисловості одна із головних вимог споживача – безпечність харчових продуктів для 
життя і здоров’я людини. У багатьох країнах світу ведуться інтенсивні розробки нових концепцій ефективного 
контролю якості і безпечності харчових продуктів. Найвідомішими концепціями є: НАССР – аналіз ризику, за 
критичними контрольними точками, Hurble Technology – бар’єрна технологія Predictive Microbiology – 
прогнозуюча мікробіологія. На міжнародному рівні найбільше визначення і поширення отримала концепція 
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„Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю” (англійською мовою „Hazard Analysis and Critical 
Control Poіnts” – НАССР). В останні роки зростає кількість країн, законодавство яких вимагає впровадження на 
підприємствах-виробниках систем управління безпечністю харчових продуктів, що базується на концепції 
НАССР [5]. 

Працівники підприємств харчової промисловості повинні мати більш високий рівень професійної 
підготовки з питань якості, тому що їм доведеться брати участь у всьому комплексі робіт з оцінювання потреб 
споживачів, дослідження кон’юнктури ринку, стратегічного планування компанії, розроблення нової продукції, 
контролю якості проектів, оцінювання ступеня підготовки виробництва і осмислення інших завдань, які 
вирішуються функціональними службами підприємства. У виробництві повинні використовуватись інноваційні 
технології, більш складне устаткування, контрольно-вимірювальні засоби, і таким чином збільшиться значення 
статистичних методів контролю, зросте обсяг робіт з автоматизованого проектування нової продукції [3]. 
Харчовим підприємствам потрібно встановити такі взаємовідносини з постачальниками, щоб вчасно 
отримувати від них необхідну сировину заздалегідь установленої якості. Контроль за цим варто делегувати 
фахівцю чи спеціально створеному відділу з матеріально-технічного забезпечення. 

Харчова промисловість повинна залишатися провідною галуззю національного промислового 
виробництва. Щоб ці тенденції не змінювалися потрібно вирішити такі стратегічні завдання: - здійснити 
комплексну модернізацію харчових виробництв, упровадити у виробничий процес новітні досягнення науки та 
техніки; - забезпечити зростання обсягів інвестицій для посилення інноваційної діяльності, впровадження 
ресурсозберігаючих і маловідходних виробництв, розробки нових та вдосконалення існуючих продуктів;  

- здійснити контроль за якістю і безпекою продовольчих товарів на основі методик системи НАССР, 
систем менеджменту якості за міжнародним стандартом серії ISO 9000; 

 - розробити та впровадити дієві механізми підвищення конкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках [4]. 
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Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного 

господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища 
характеризують звичайне функціонування народного господарства, його галузей і підприємств, а інноваційні — 
розвиток останніх на якісно новому рівні. Впродовж тривалого періоду, коли економіка функціонувала і 
розвивалась переважно за рахунок екстенсивних факторів (застосування постійно зростаючого обсягу 
суспільних ресурсів — персоналу, виробничих фондів), у виробництві домінували традиційні процеси і явища. 
Оскільки екстенсивні фактори практично себе вичерпали або їх дія стала економічно невигідною, розвиток та 
інтенсифікація сучасного виробництва мають базуватися переважно на нових рішеннях у галузі технології, 
техніки, організаційних форм і економічних методів господарювання. Опрацювання, прийняття і реалізація 
таких рішень складають зміст так званих інноваційних процесів [3]. 

Підвищення ефективності сучасного виробництва та забезпечення конкурентоспроможності продукції 
ґрунтується в основному на нових рішеннях у сфері техніки та технології, а також на застосуванні нових 
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організаційних форм та економічних методів господарювання, які використовують на різних стадіях циклу 
«наука  виробництво» та реалізують відповідні ланки управління на рівні підприємств, об’єднань, наукових і 
проектних організацій. Прийняття та реалізація таких рішень і є змістом інноваційних процесів [2]. 

Під інноваційними процесами розуміють сукупність безперервно здійснюваних у просторі та часі 
якісно нових, прогресивних змін. Ці зміни мають назву процесів впровадження «нової техніки». Тут під 
поняттям «нова техніка» розуміють вперше реалізовані результати наукових досліджень і прикладних 
розробок, які містять винаходи та інші науково-технічні досягнення, нові або вдосконалені технологічні 
процеси виробництва, знаряддя й предмети праці, які забезпечують при їх використанні на всіх рівнях 
управління підвищення техніко-економічних показників виробництва або вирішення соціальних та інших 
завдань його розвитку. За своїм характером інноваційні процеси (нововведення) поділяються на технічні, 
організаційні та соціально-економічні (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Класифікація та взаємозв’язки інноваційних процесів на підприємстві [2] 
 

Технічні нововведення охоплюють процеси освоєння випуску нових видів продукції (виробів, нових 
знарядь чи предметів праці), а також процеси впровадження нових й вдосконалення діючих технологічних 
процесів виробництва. 

Організаційні нововведення охоплюють процеси впровадження нових форм і методів організації 
наукової та виробничої діяльності трудових колективів, таких як: нові методи та форми організації виробництва 
усіх виробничих підрозділах підприємства; нові організаційні структури управління науковою і виробничою 
діяльністю підприємства; нові форми та методи організації праці на підприємстві. 

Соціально-економічні нововведення охоплюють процеси активізації людського фактора, а також 
процеси щодо вдосконалення економічних методів управління наукою та виробництвом шляхом: підготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів, морального стимулювання їх творчого ставлення до праці та системи охорони 
здоров’я, вдосконалення виховної роботи в колективі шляхом впровадження та вдосконалення 
внутрішньовиробничого госпрозрахунку, повної реалізації функцій прогнозування, планування, фінансування, 
ціноутворення, аналізу результатів діяльності, а також удосконалення систем оплати праці та матеріального 
стимулювання. 

Як видно з рис. 1 технічні новинки мають безпосередній вплив на організаційні нововведення, а ті, в 
свою чергу, потребують змін у господарському механізмі. Тісний взаємозв’язок між технічними, 
організаційними та соціально-економічними інноваційними процесами є двостороннім. Тобто економічні 
нововведення можуть зумовлювати зміни в організації виробництва тощо [2].  

За масштабом впливу на ефективність функціонування науки й виробництва всі нововведення 
поділяють на глобальні (здебільшого є принципово новими, які об’єктивно приводять до революційних, 
докорінних, якісних змін у науці, техніці, технології, організації управління і, найголовніше, в характері 
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трудової діяльності) й локальні (становлять основу еволюційних перетворень у сфері людської діяльності, які 
не мають істотного впливу на загальний рівень ефективності виробництва) [1]. 

Інноваційний процес у різних сферах діяльності внаслідок розвитку науково-технічного прогресу може 
проходити різні щодо тривалості й витратам етапи. У виробничому (інвестиційному) середовищі цей процес 
проходить такі стадії: 

1) сертифікація (патентування) ідеї: 
2) наукове й техніко-економічне обґрунтування нового продукту або технології; 
3) експериментальне освоєння зразків: 
4) доведення до промислового виробництва; 
5) одержання нового продукту у необхідному обсязі для його комерціалізації. 
Вищезазначене дозволяє розрізнити три форми інноваційного процесу: 

 простий внутрішньоорганізаційний (натуральний) (забезпечує створення й використання 
нововведення у межах однієї організації.); 

 простий міжорганізаційний (товарний) (передбачає відокремлення функцій створення й виробництва 
нововведення від функції його споживання); 

 розширений (знаходить свій вираз у появі нових виробників нововведення, у порушенні монополії 
виробника-початківця, що сприяє через взаємну конкуренцію удосконаленню споживчих якостей товару) [4]. 

Таким чином, інноваційний процес – сукупність науково-технічних, технологічних і організаційних 
змін, що відбуваються у процесі реалізації інновацій; процес послідовного перетворення ідеї на товар, що 
проходить етапи фундаментальних, прикладних досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, 
виробництва, нарешті, збуту, − процес комерціалізації технологій. Інноваційний процес може проходити різні 
щодо тривалості й витратам етапи [4]. За своїм характером інноваційні процеси, новини й нововведення 
поділяються на взаємопов'язані види: технічні новини і нововведення, організаційні, економічні, соціальні, 
юридичні. Впровадження інноваційних процесів в підприємства призводить не тільки до покращення 
показників якості та результативності підприємства, а й відіграє велику роль для економіки країни та науково-
технічного прогресу. 
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Актуальність теми. Стратегічне управління відіграє значну роль у розвитку підприємства. Для 

розробки ефективної стратегії розвитку використовують такий інструмент, я портфельний аналіз. 
Портфельний аналіз – це інструмент, за допомогою якого керівництво підприємства виявляє й оцінює 

свою господарську діяльність з метою вкладення засобів у найбільш прибуткові чи перспективні її напрямки і 
скорочення /припинення інвестицій у неефективні проекти. Отже, портфельний аналіз надає можливість 
збалансувати діяльність всіх стратегічних одиниць бізнесу, що входять до складу підприємства, а також 
розподілити між ними існуючі ризики і прийняти рішення щодо впровадження нових чи ліквідації 
неефективних видів діяльності тощо 1.  

Методи портфельного аналізу: 
 Boston Consulting Group (BCG), адаптована BCG; 
 General Electrik (GE) або McKinsey; 
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 Темпи росту підприємства і темпи росту ніші ; 
 Продукт і форма існування малого підприємства ; 
 Матриця розробки товару; 
 Матриця конкуренції за М. Портером; 
 Товар-ринки за І. Ансоффом; 
 Матриця росту за рахунок зовнішнього придбання; 
 Ціна і якість ; 
 Якість і вертикальна інтеграція ; 
 Матриця стратегій на фазі впровадження 2. 
Мета портфельного аналізу – оцінка можливостей підприємства за його нинішніми рамками – є 

визначальною.  
Мета портфельного аналізу: 
Оцінка товарно-ринкових можливостей кожної стратегічної одиниці бізнесу і вибір для кожної з них 

напрямок їх подальшого розвитку. 
Встановлення взаємозв'язків між діяльністю стратегічних одиниць бізнесу. 
Встановлення корпоративних цілей, критеріїв синергізму та критеріїв входу у галузь/виходу з неї. 
Узгодження стратегій і найбільш ефективне використання наявних ресурсів з точки зору досягнення 

стійкого розвитку компанії в цілому3.  
Напрямки зміни портфеля, що передбачає названа мета, – диверсифікація та інтернаціоналізація – 

схожі між собою.  
Проблеми портфельного аналізу: 
На перший погляд процедура диверсифікації достатньо проста: визначаються всі можливості 

підприємства, кожної його СОБ, кожна з можливостей тестується на предмет ефективності, а потім найбільш 
привабливі добавляються до наявного портфеля. Однак, на практиці не все так просто. Є серйозні проблеми. 

Найважливішими серед проблем портфельного аналізу можна назвати наступні за (Ансоффом): 
1. Головна проблема в тому, що стратегічні цілі підприємства виписуються не одним, а системою 

показників. Причому вони, як правило, не порівняльні, мають різні одиниці виміру і, що особливо важливо, 
суперечливі: оптимізація однієї із них відволікає ресурси від інших.  

2. Друга не менш важлива проблема – неповнота інформації про середовище. В першу чергу, на час 
прийняття стратегічних рішень практично неможливо виділити і описати всі загрози і можливості по 
створенню перспективних товарів і технологій, про потреби ринку. А тому підприємства змушені користува-
тися агрегованими даними, що характеризують галузь або СЗГ вцілому, а не конкретні варіанти стратегічних 
рішень. А тому підприємство повинно вибирати такі стратегічні рішення, які визначають майбутні напрямки 
розвитку товару, ринків, технологій.  

Проблема – в неповноті інформації, принаймні по двох параметрах крім згаданої вище відповідності 
цілям:  

Затрати на вхід/вихід аж ніяк не можна упускати з уваги при оцінці можливостей диверсифікації.  
Якщо при покупці фірми виявиться, що коефіцієнт Ц/Д (ціна-дохід) в майбутньому знижуватиметься, 

тобто знижуватимуться доходи в даній СЗГ, то можливість диверсифікації при даній покупній ціні теж 
неприйнятна. 

Якщо затрати на вхід/вихід невеликі то це також не завжди привід для диверсифікації. Невисокі вхідні 
бар'єри означають великий рух у даній СЗГ 

Причини появи:  
Затрати на вхід не відповідають майбутнім доходам підприємства в даній СЗГ. 
Плата за вхід перевищує фінансові можливості СОБ. 
Низька доходність викуплених акцій знизить доходність підприємства. 
Нестабільне конкурентне середовище СЗГ, ввійти в яке і успішно у ньому діяти для великого 

підприємства не вистачає гнучкості. 
Виходячи з вищевикладеного, щоб усунути названі проблеми і успішно провести портфельний аналіз 

потрібно насамперед озброїтись критеріями оцінки можливостей підприємства в нових стратегічних зонах 
господарювання. 

Критерії для оцінки потенційних можливостей підприємства і складання списку привабливих СЗГ: 
Відповідність СЗГ цілям підприємства, а саме:  
Дозволяють досягти цілей із затратами меншими додаткових інвестицій в поточний бізнес-портфель. 
Дозволяють досягти цілей шляхом диверсифікації але в межах виділених на це ресурсів. 
Затрати на вхід в СЗГ покриються майбутніми доходами підприємства в цій СЗГ. 
Можливі синергетичні ефекти як на управлінському так і на функціональному рівнях. 
На закінчення, розглянемо послідовність (логіку) прийняття рішень в портфельному аналізі. 
Спонукальною причиною до початку стратегічного аналізу портфеля бізнесів можуть бути:  
Можливості або загрози середовища. 
Поява стратегічних розривів. 
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Аналіз розпочинається зі складання трьох списків:  
Цілей. 
Критеріїв затрат на вхід/вихід. 
Критеріїв синергізму. 
Якщо ж диверсифікація проводиться шляхом поглинання якогось підприємства, то у список критеріїв 

заносять максимальне зменшення доходу на одну акцію, яке підприємство згідне допустити, і не втратити 
контроль.  

Оскільки диверсифікація – це завжди ризик, то має бути також критерій затрат на вихід з галузі, якщо 
бізнес в ній не відбудеться і її доведеться покинути. Критерій синергізму визначає, які характеристики 
потенційних СЗГ повинні бути спільними з характеристиками діючого портфеля підприємства.. 

Всі три названі списки об'єднуються в загальний список цілей і критеріїв, при допомозі якого і будуть 
оцінюватися альтернативні варіанти диверсифікації. 

На наступному етапі портфельного аналізу складають розширений список галузей, СЗГ, куди 
підприємство має намір диверсифікуватися (інтернаціоналізуватися). 

Потім цей список скорочують, виходячи з оцінки можливостей диверсифікаційних ресурсів, тобто із 
ресурсів, які може виділити підприємство на диверсифікацію. Отримують доступний список бажаних галузей, 
СЗГ. 

На наступних трьох етапах кожна із відібраних галузей, що залишились в доступному спису 
аналізується по наступних напрямках:  

З точки зору економічних перспектив. 
Конкурентні профілі здібностей. 
Ключові фактори успіху в даній галузі. 
На черговому етапі цілі і критерії із загального списку, сформованому на етапі, застосовуються до 

результатів аналізу 1. 
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В сучасних умовах зростаючого рівня конкурентної боротьби питанням розвитку конкурентного 

потенціалу приділяється все більше уваги. Перш за все, це пов'язано з тим, що конкурентний потенціал є базою, 
на основі якої суб’єкти господарювання здатні зберігати і збільшувати свою конкурентоспроможність у 
довгостроковій перспективі. 

Конкурентний потенціал підприємства як система, являє собою сукупність об'єднаних в єдине ціле 
конкурентних переваг і пов'язаних між собою підсистему факторів внутрішнього середовища, підсистему 
факторів зовнішнього середовища прямого впливу, а також підсистему конкурентних стратегій. 

Ефективне управління конкурентоспроможністю організації повинно забезпечити розробку 
довгострокової стратегії досягнення і утримання конкурентних переваг для перемоги в конкурентній боротьбі. 
Конкурентні переваги - це ключові сильні сторони компанії, які позиціонують її на ринку. Більшість основних 
конкурентних переваг є загальними характеристиками організації, за допомогою яких вона заявляє про себе на 
ринку і які роблять і підприємство, і його продукцію унікальними. 
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 Вибір стратегії діяльності обмежений тим конкурентним потенціалом, який має організація. Разом з 
тим потенціал і стратегія забезпечують відповідний рівень конкурентоспроможності як організації, так і її 
продукції. Таким чином, виникає необхідність вдосконалення конкурентного потенціалу для підвищення 
конкурентного статусу і реалізації стратегії розвитку організації. 

З метою підвищення ефективності управління сукупним конкурентним потенціалом проводиться його 
класифікація за такими ознаками, як: суб'єкт формування, характер впливу на конкурентоспроможність, вплив 
на зростання конкурентоспроможності, швидкість віддачі вкладень, структура ресурсів, ступінь відповідності 
рівня розвитку потенціалу вимогам до забезпечення конкурентоспроможності, ступінь схильності змін, ступінь 
використання та вплив на характеристики конкурентоспроможності.(табл. 1) 

 
Таблиця 1 – Класифікація сукупного конкурентного потенціалу організації 
Суб’єкт формування  - самостійно сформований організацією в ході виробничо-господарської 

діяльності; 
-  сформований під впливом і при участі зовнішніх суб’єктів  

Характер впливу на 
конкурентоспроможність  

- створює умови для формування інтенсивного напряму забезпечення 
конкурентоспроможності;  
- створює умови для формування екстенсивного напряму забезпечення 
конкурентоспроможності 

Вплив на зростання 
конкурентоспроможності 

- забезпечує вже досягнутий рівень конкурентоспроможності; 
- забезпечує зростання конкурентоспроможності  

Швидкість віддачі вкладень 
капіталу 

- дає негайну віддачу; 
- дає віддачу в період часу, віддалений від моменту формування потенціалу 
або зміни його характеристик 

Структура ресурсів - сукупний конкурентний потенціал з високою часткою витрат на 
формування виробничого потенціалу; 
- сукупний конкурентний потенціал з високою часткою витрат на 
формування фінансового потенціалу; 
- сукупний конкурентний потенціал з високою часткою витрат на 
формування кадрового потенціалу; 
- сукупний конкурентний потенціал з високою часткою витрат на 
формування стратегічного потенціалу; 
- сукупний конкурентний потенціал з високою часткою витрат на залучення 
природних ресурсів до виробництва 

Ступінь відповідності рівня 
розвитку потенціалу до вимог 
забезпечення 
конкурентоспроможності  

- відповідний до вимог конкурентоспроможності; 
- не відповідний до вимог забезпечення конкурентоспроможності 

Ступінь схильності змін - відносно статичний сукупний конкурентний потенціал; 
- відносно динамічний сукупний конкурентний потенціал 

Ступінь використання - затребуваний; 
- незатребуваний 

Вплив на характеристики 
конкурентоспроможності  

- сукупний конкурентний потенціал та його елементи, які надають прямий 
вплив на конкурентоспроможність продукції; 
- сукупний конкурентний потенціал та його елементи, які надають прямий 
вплив на ефективність виробничо-господарської діяльності організації; 
- сукупний конкурентний потенціал та його елементи, які надають вплив на 
сприятливість іміджу організації. 

 
Конкурентний потенціал може бути як зовнішнім, так і внутрішнім по відношенню до підприємства. 

Зовнішній потенціал орієнтовано на забезпечення стійкості в несприятливих умовах ринку і спрямовано на 
розвиток здібностей суб'єкта гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі; а також направлено на 
використання можливостей підприємства долати перешкоди на шляху до успішного положення на ринку. 
Внутрішні конкурентні можливості - це  сукупність ресурсної бази підприємства в цілому, вони повністю 
орієнтовані на її формування та розвиток. 

Внутрішній конкурентний потенціал підприємства, як інтегральний показник, є результатом сукупної 
дії наступних локальних потенціалів: 

- організаційного (можливості сформованої організаційної структури управління забезпечувати 
високий рівень ефективності функціонування підприємства в умовах мінливості зовнішнього середовища); 

- фінансово-економічного (можливості, які надає фінансово-економічний стан підприємства); 
- виробничого (сукупність виробничих можливостей, що визначаються наявністю виробничих 

ресурсів); 
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- маркетингового (сукупність споживчих властивостей продукції, виражена через здатність 
підприємства залучати нових споживачів і зберігати існуючих); 

- кадрового (сукупність здібностей і можливостей персоналу підприємства забезпечувати досягнення 
стратегічних цілей); 

- інноваційного (сукупність можливостей підприємства виробляти нову продукцію, впроваджувати 
досягнення науки і техніки, застосовувати прогресивну технологію); 

- соціального (можливість забезпечувати соціальні потреби працівників, наявність об'єктів соціальної 
інфраструктури); 

- інформаційного (можливості створеної інформаційної бази гарантувати своєчасне та повне насичення 
підприємства достовірною інформацією для прийняття рішень у процесі діяльності підприємства та досягнення 
цілей його розвитку). 

Елементи сукупного конкурентного потенціалу мають свої специфічні цілі використання та розвитку, 
знаходяться під впливом конкретних факторів, виступаючи при цьому сильною або слабкою стороною 
підприємства. Таким чином, для забезпечення сталого розвитку конкурентного потенціалу організації 
необхідно використання системного підходу до визначення критеріїв оцінки ефективності управління кожним з 
локальних потенціалів.  

Система критеріїв  оцінки ефективності управління конкурентним потенціалом організації  складається 
з наступних елементів: 

цільовий критерій - характеризує стійкість розвитку конкурентного потенціалу, що забезпечує 
зростаючі позиції підприємства в конкурентному середовищі за допомогою розвитку та реалізації унікальних 
ключових компетенцій організації; 

оціночний критерій - показує збалансованість темпів динаміки структурних компонентів 
конкурентного потенціалу організації (організаційного, фінансово-економічного, кадрового, інноваційного, 
інформаційного), що забезпечується темпами динаміки його ресурсної бази та реалізацією фактично наявних 
конкурентних переваг. 
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Сьогодні, в умовах розвитку економіки знань, одним з основних чинників розвитку підприємства є 

персонал, його кваліфікація та професійний потенціал. Узагальнюючи існуючи визначення сформували таке 
трактуванні економік знань – економіка, що створює, розповсюджує та використовує знання для забезпечення 
свого зростання та конкурентоспроможності [1, с. 600].  

В умовах формування економіки знань потрібно ефективно керувати людськими ресурсами, що 
дозволить підвищити продуктивність і конкурентоспроможність компанії, так як саме ефективність управління 
дозволить підвищити ефективність інноваційної діяльності підприємства. Інноваційні підходи 
використовуються в IT- підприємствах («Google» і «Facebook»), продуктових («Whole foods» та «Rolls - 
Royce»), телекомунікаційних («Київстар» та «BlackBerry»). аутсорсингових компаніях, компаніях експрес 
доставки («Нова пошта») та ін. 

Існує декілька сфер, де впроваджують інноваційні методи управління людськими ресурсами в умовах 
формування економіки знань та велика кількість методів управління для досягнення ефективного використання 
ресурсів. 

Першої сферою є відбір кандидатів. Одним з найважливіших аспектів управління персоналом є 
залучення необхідної кількості персоналу, що володіє потрібними саме для цього підприємства професійними 



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

104 

характеристиками [2]. На відміну від нього, інноваційний метод передбачає оптимальний рівень витрат для 
підвищення рівня відбору кадрів. Це досягається за допомогою сторонніх організацій (рекрутинг-компанії, 
консалтинг) чи власних сил (ярмарки вакансій, ВУЗи, інтернет, тестові завдання, випробувальні періоди. 
Середні витрати на пошук персоналу та закриття вакансії, при умові наявності штатного рекрутера, становлять 
28300 грн. при закритті трьох вакансій, а в перерахунку на одну – 9400 грн [3]. При використанні сторонніх 
організацій становить близько 10000-24000 грн на одну ваканцію. У дану вартість входить доступ до сайтів, де 
публікуються вакансії і доступ до бази резюме, витрати на інтернет, зарплата та податок на неї, організація 
робочого місця, робочий час HR-менеджера. Як результат, якщо компанія шукає від 3 до 7 людей в місяць, їм 
вигідніше закривати вакансії власними силами. В іншому випадку, коли потрібно відібрати всього одного чи 
двох кандидатів – вигідніше використовувати сторонні організації [3]. Сторонні організації часто 
використовують метод Executive Search для відбору найкращих фахівців на ринку. Він полягає в дослідженні 
ринку праці та підбір кандидатів, що потенційно відповідають вимогам компанії. Наприклад, компанії «Apple», 
«Google» (США) та «BlackBerry» (Канада) приділяє велику увагу саме інноваціним методам підходу до підбору 
персоналу. Також існує метод кадрового резерву, яким активно користується компанія «BILLA». Цей метод 
напряму пов’язаний зі сферою навчання співробітників, завдаки якому компанія не витрачає ресурси на пошук 
персоналу на ринку праці, а закриває вакансії саме внутрішніми кандидатами. 

 

 
Рисунок 1. - Зміни у політиці підбору персоналу українських компаній [4] 

 
На рис. 1 приведенні дані про  частки українських компаній, які змінили підхід до підбору персоналу у 

2018 р. Аналізуючи дані, більшість компаній підбирає персонал власними силами (близько 30%), за допомогою 
підвищення критерію відбору, але все ще близько 21% нічого не змінює в своїй політиці, а 17% роботодавців 
закривають вакансії власними кандидатами за допомогою підвищення кваліфікації та навчання потрібних 
навичок відповідно до посади. Потрібно зазначити, що 10 % припинили користуватись послугами агенств, що 
могло бути зумовлено невигідними витратами, як було вище зазначено, при пошуку від 3 до 7 кандидатів на 
посаду, а 9 % навпаки активізували співпрацю з зовнішніми організаціями для закриття вакансій, що є 
оптимальним варіантом при закритті 1 чи 2 вакансій в місяць. 

Другою сферою є оцінювання діяльності працівників. Для подальшого розвитку персоналу потрібно 
вести оцінку їхньої роботи відповідно до посади. Однією із технологій оцінювання є Performance Management 
[5, с. 157]. Вона складається із трьох елементів: оцінка, зворотній зв’язок та нагорода. Спочатку аналізується і 
оцінюється діяльність працівника. Наступним кроком є обговорення результатів з керівництвом (зворотній 
зв’язок) і як результат – позитивне мотивування (внутрішня чи зовнішня), тобто визнання покращеного 
виконання роботи. Наприклад, телекомунікаційні компанії «Київстар» та «Lifecell» використовують інноваційні 
методи для оцінювання діяльності співробітників і за їх результом позитивно мотивує працівників. 

Однією із найважливіших сфер є навчання співробітників. Це дозволить досягти цілей у кар’єрі 
співробітника, що як результат надасть йому потрібні навички та знання для продуктивності компанії чи 
організації. На практиці отримує все більшого поширення така технологія, як «зворотне наставництво» [6]. Ідея 
полягає в тому, що співробітник з меншим досвідом  обмінюється знаннями із тим хто має більший досвід. Це 
допомагає визначити слабкі сторони, недоліки, відсутність знань та їх усунення завдяки сильним сторонам 
іншого співробітника. Такі підприємства, як “McDonald’s” (США), “Samsung” (Південна Корея) надають 
перевагу інноваційним методам підвищення кваліфікації співробітників. 

Четвертою, не менш важливою сферою, є надання стимулу. Метою підходу є забезпечення фінансової 
відзнаки, просування та іншого визнання, щоб мотивувати працівників ризикувати, розвивати нові продукти та 
створювати нові ідеї [7]. Цього можливо досягти за допомогою зовнішньою мотивації – премії, підвищення 
заробітної плати та внутрішньої – створення комфортних умов, задоволення і розуміння значимості роботи. Але 
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потрібно розуміти, що кожен співробітник є індивідуальністю, яка має свої потреби та мотиви, що мають бути 
враховані. Тому важливим є збір інформації про працівника, визначення найкращої мотивації для нього та 
створення індивідуальної системи стимулу і як результат досягнення мети діяльності підприємства. 

Важливою сферою застосування сучасних підходів з управління персоналом є професійний розвиток. 
Під професійним розвитком мається на увазі набуття співробітником нових навичок і знаннь, які він зможе 
використовувати у роботі. Це зумовленно проблемою дефіцитом професійних кадрів як у компанії, так і на 
ринку праці. Професійний розвиток досягається за допомогою навчання, стажування чи перекваліфікації. 
Одним із інновіційних методів є коучинг – у ході консультування співробітнику призначається коуч (тренер), 
який допомагає працівнику професійно розвиватись, передаючи йому свій досвід. Він фокусується на цілі і 
прогрессі співробітника, але коуч не вирішує пропонує рішення, а навчає працівника самостійно вирішувати 
проблеми, задаючи питання і обговорюючи ефективні стратегії. Українська компанія «Нова пошта» 
використовує інноваційні методи для професійного розвитку (метод «ноу-хау»). 

В умовах формування інноваційної економіки знання є найважливішим ресурсом, тобто вирішальне 
значення має ефективне управління людськими ресурсами, що дозволить реалізувати і розвивати 
інтелектуальні можливості та задовольняти особисті потреби. В той же час, потрібно правильно підібрати 
метод в залежності від спеціалізації компанії та кількості співробітників, їх індивідуальних характеристик. 
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м. Рівне 
 
Нині у політичній, законотворчій, екологічній й іншій діяльності набуває пріоритетності еколого-

екологічна безпека, яка, з одного боку, є складовою частиною національної безпеки, а з іншого – виходить за її 
межі як феномен глобальної і навіть геокосмічної безпеки. Визначальним фактором тут є те, що поняття 
безпеки й збалансованого розвитку є взаємопов’язаними і взаємозалежними поняттями. Сама безпека 
асоціюється із надійністю, усталеністю об’єкта, процесу, збалансованістю системи. Останнім часом найбільш 
поширеними є дві школи західних дослідників проблем безпеки. Представники першої школи – Б. Броді, У. 
Ліпман, Г. Моргентау, С. Браун, М. Каплан, С. Хоффман та інші – розглядають національну безпеку й похідні її 
категорії крізь призму національних інтересів, а саме у вигляді ідеального нормативного комплексу цілей. 
Представники другої школи – А. Архарія, К. Норр, А. Вольферс, Д. Кауффман, Ф. Трегер та інші пов’язують 
національну безпеку із системою базисних цінностей суспільства як структурного, екзистенціального, так й 
функціонального рівнів [1].  На противагу, визначення Л. Мельника та Л. Хенса полягає у тому, що «еколого-
економічна безпека»  – «це такий стан економіки та її базового природно-ресурсного потенціалу, при  якому є 
сумісними характеристики економічної й екологічної безпек» [2]. 
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Вочевидь комплексний підхід до тлумачення поняття «безпека», може служити методологічною 
основою задля теоретичного обґрунтування поняття «еколого-економічна безпека», що є базисом національної 
безпеки. О. Дребот еколого-економічну безпеку розуміє як «стан показників соціоекологоекономічної системи 
при якому забезпечується надійне існування, відтворення й розвиток соціоекологоекономічної системи. На 
думку науковця, еколого-економічна безпека передбачає досягнення максимальної продуктивності системи, 
мінімального порушення її рівноваги при різноманітних зовнішніх впливах, підвищення стійкості до цих 
впливів та збереження здатності до саморегенерації [3].  

Перехід на модель гармонійного співіснування суспільства й природи, досягнення збалансованості 
розвитку суспільства за основними соціальними, економічними і екологічними складовими, передбачає 
додержання таких принципів еколого-економічної безпеки [3-7]: 

 визнання еколого-економічної безпеки як пріоритетної складової національної безпеки й стратегії 
гармонізації життєдіяльності і сталого розвитку; 

 визнання еколого-економічної безпеки як пріоритетної складової національної політики, сукупності 
економічних, екологічних політик корпорацій, підприємств, регіонів, місцевих органів влади; 

 розробка простих і надійних індикаторів й цільових параметрів, що забезпечують ефективність 
оцінки еколого-економічної безпеки у загальній системі індикаторів збалансованого розвитку; 

 системне наукове, законодавче, організаційне, нормативно-правове, кадрове та інформаційне 
забезпечення діяльності, що спрямоване на посилення еколого-економічної безпеки; 

 забезпечення програмно-цільового екологічно безпечного управління використанням біотехнологій; 
 обов’язковість повної компенсації завданої шкоди з боку винуватця виникнення екологічної 

небезпеки, реалізація принципу «забруднювач платить»; 
 забезпечення системи програмно-цільового управління безпечним вилученням твердих відходів і 

очищення стічних вод, вилученням радіоактивних й інших небезпечних відходів, використанням токсичних 
хімічних речовин, у тому числі запобігання незаконному міжнародному обігу токсичних і небезпечних 
продуктів; 

 введення екологічних обмежень й обґрунтованих нормативів на екологічно безпечне господарювання 
й інвестиційну діяльність, забезпечення дієвості механізму відповідальності за їх недотримання і порушення; 

 безпечність будь-якої системи управління, що містить функції управління еколого-економічною 
безпекою відповідно до впливів на навколишнє середовище, здоров’я населення і яка має бути організаційно 
визначеною (за аналогією із управлінням технічною або пожежною безпекою); 

 створення загальнодержавної інформаційної бази управління еколого-економічною безпекою й 
оцінки ризиків виникнення екологічно небезпечних ситуацій; 

 забезпечення вільного доступу до повної й достовірної екологічної інформації, своєчасне 
попередження населення про екологічну небезпеку; 

 гарантування еколого-економічної безпеки об’єктів підвищеної небезпеки через запровадження 
комплексної системи екологічного контролю, моніторингу, аудиту і страхування ризиків виникнення 
небезпечних ситуацій; 

 заміна екологічно небезпечних моделей виробництва, технологій, а також екологізація усіх функцій 
управління й структурної, інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності. 

Необхідним завданням нині є створення системи державного управління використанням природних 
ресурсів, регулюванням техногенного впливу на навколишнє природне середовище як складової управління 
загальним розвитком суспільства. Основними завданнями у цій сфері є такі: 

 розв’язання проблем розвитку великих промислових міст, забезпечення у них сприятливих умов 
задля проживання людей, розвиток інфраструктури; 

 розвиток системи державного моніторингу навколишнього природного середовища, прогнозування 
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, планування дій у надзвичайних ситуаціях на основі 
оцінок й сценаріїв розвитку подій; 

 забезпечення екологізації економіки, переорієнтація національної економіки, виходячи із потреб 
оздоровлення навколишнього середовища, на базі найновіших технологій; 

 впровадження автоматизованих технологій управління природними ресурсами й продуктивними 
силами. 

До важелів державного регулювання еколого-економічною безпекою держави належать кадастри 
природних ресурсів – документи, які ухвалює законодавча влада та які призначені для забезпечення органів 
місцевої влади, підприємств, організацій, установ відомостями про стан природних ресурсів із метою їх 
раціонального використання й охорони, регулювання правових та економічних відносин, обґрунтування плати 
за використання природних ресурсів. Із нині відомих й схвалених кадастрів природних ресурсів в Україні діє 
кадастр земельних ресурсів, який містить документи про правовий режим земель, їх розподіл між власниками й 
землекористувачами за категоріями земель, відомості про якісну характеристику й цінність земель. Та все ж 
якщо традиційний розвиток визначається як модель нестійкого дисгармонійного розвитку, то його безпеку у 
принципі гарантувати неможливо. Мова може йти лише про гарантування еколого-техногенної безпеки на 
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шляху гармонізації взаємодії суспільства й природи, досягнення сталості життєдіяльності. Ось чому будь-яка 
стратегія безпеки, насамперед – еколого-економічної, має виходити зі стратегії гармонізації життєдіяльності, 
стратегії переходу до сталого розвитку суспільства. Варто зазначити, що це є абсолютно новим підходом до 
вирішення проблем безпеки, адже донедавна безпека уявлялася лише як захищеність від загроз у відхиленнях 
від політичного курсу держави. Безпечним можна вважати таке суспільство і таку державу, які зреалізують 
модель екологічно збалансованого (сталого) розвитку. Виживання людства взагалі й кожної держави зокрема 
потребує іншого розуміння безпеки – як системного безпечного переходу на модель збалансованого розвитку, 
гармонійної життєдіяльності усього суспільства. 
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The development of methods and approaches for behavioural models of various social systems brings along 

new possibilities for assessing the relevant events. In this context, of particular interests are the researches in synergy, 
even though its research apparatus is quite specific and not fully developed. This is why there is a need for new 
methodologies for information aggregation, processing and verification in the process of modeling critical invariant 
situations in complex non-equilibrium social systems, including those in the public administration sphere. The author, 
therefore, suggests deploying the achievements of the stakeholder relations theory in combination with some 
instruments and postulates of synergy. 

There are studies by I. R. Prigogine, N. J. Zabusky, H. Haken and others on reasonable practical application of 
the achievements in various spheres of science for solving the interdisciplinary problems of determining regular patterns 
in complex non-equilibrium systems. Also, the stakeholder relations researchers R. E. Freeman, A. C. Wicks, B. 
Parmar, S. L. Berman were borrowing the methodology from other sciences. However, those borrowings were mostly 
of the mathematical apparatus and econometric modeling in non-complex stochastic or simple determinate economic-
social systems. This does not allow grasping all the variability of the stakeholder relations and the dynamic sequence of 
their change. 

This is why combining, when modeling the behaviour of non-equilibrium social systems, various methods and 
methodologies available within the framework of synergy approach would allow to significantly widen the spectrum of 
possibilities to apply the stakeholder theory in this regard [1-3]. The problem to face on this way is that it is a rather 
complex task to determine the parameters for selection of the multiple factors and their empiric validation criteria. 

For solving this problem, the author suggests analyzing the concepts and methods for studying the possibilities 
to use the parameters and processes of changes in the social systems as a basis for building complex models of invariant 
behaviour and interactions of stakeholders in various environments and states, when the starting condition of the model 
preset its further states. It is suggested to take the case of Donbass – a system of simplified stakeholder relations – as an 
example for conducting such analysis, which would allow verification of the chosen approach. 

The world lives in constant change, to which the modern sciences contribute through developing new notions 
and means of explanation and study of various objects and phenomena. Particularly, when it comes to the visions going 
beyond the sector-specific framework. 
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The stakeholder relations are multifarious; the strict frames of human common sense, Euclidian geometry or 
rational numbers cannot limit them. Their explanation on the level of real numbers used for measuring the continuous 
quantities and processes requires the application of methods from the theories of systems, chaos and fractal geometry. 
However, fractals and determinate chaos themselves are nothing else, but the simplified model of the reality applied to 
the wider spectrum of phenomena. Therefore, they cannot be the universal key for explaining the nature of such 
complex and multifarious phenomenon that is the stakeholder relations system. 

The challenges that the Ukrainian community faces today in the sphere of public administration require 
developing effective complex solutions. One of those is developing the logical mathematical model for the stakeholder 
relations system for reintegrating the Russia-occupied territories to Ukraine with the set of parameters and the starting 
conditions that preset the further states of this system. 

Taking into account the increase of chaotization, triggered by the erosion process in the world’s stakeholder 
system and Ukraine’s internal problems, for the sustainable existence of the state as a stable dynamic oscillatory system 
we need to use the specific principles and management methodologies. Those, for example, are: organized dispersing of 
chaotic hyperbolic structurally stable attractors; simple bifurcation analysis; numerical study of the phase space for 
determining regular and chaotic attractors for invariant sets with calculation of their attraction pools; behavioural 
analysis of stakeholders (particles) trajectories within regular and strange attractors through calculating the spectrum of 
Lyapunov parameters and verification of their patterns etc. Then, various internal and external impacts in their majority 
would not lead to significant changes in the state of an administration system in whole, remaining instead on the level of 
fluctuations. 

The correct choice of these principles and methodologies, their combination when building the logical 
mathematical model of stakeholder relations system, which could be used for public administration on the reintegrated 
occupied territories of Ukraine, was verified on the case of Donbass’ local simplified system of stakeholder relations. 
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Формування логістичної стратегії передбачає системний підхід, зваженість у прийнятті тих чи інших 

стратегічних рішень. Вихідною точкою є попередній всебічний аналіз загальної стратегії підприємства та 
визначення у ній місця логістичної стратегії [1]. 

Такий аналіз визначає етапи формування логістичної стратегії:  
 визначення логістичної місії;  
 формулювання стратегічних цілей та завдань; 
 аналіз середовища логістики підприємства з проведенням логістичного аудиту;  
 прийняття стратегічних логістичних рішень. 
Основне завдання, яке переслідує підприємство щодо формування своєї логістичної діяльності на 

ринку, – це забезпечення стійких конкурентних переваг, що характеризуються трьома основними критеріями:  
 наявність ключових факторів успіху; 
 значимість переваг підприємства порівняно з конкурентами;  
 можливість підтримувати такі переваги упродовж тривалого часу.  
Відмінною рисою більшості визначень поняття "стратегії" як економічної категорії є виділення її як 

засобу розв'язання проблем чи розв'язання суперечностей , що виникають у виробничо-логістичній діяльності 
підприємства. Тобто, у загальному підході стратегія складає інструмент розв'язання суперечностей у розвитку 
підприємства в умовах загроз його зовнішнього середовища підприємства, впливові загрозоутворюючих 
факторів на основі обмежених ресурсів [2]. 
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Логістична стратегія – це довгострокова, чітко визначена стратегія, що покликана організувати 
ефективну роботу логістичної системи підприємства, що дозволить підприємству грамотно управляти та вести 
логістичну діяльність , ця стратегія в першу чергу повинна забезпечити підприємству оптимізацію 
матеріального потоку,зниження витрат, підтримання налагоджених взаємовідносин із постачальниками та 
рентабельного функціонування підприємства загалом.  

Логістична стратегія підприємства – це чітко сформована та обґрунтована стратегія, що функціонує у 
логістичній системі підприємства, відповідає специфіці її діяльності та необхідна для оптимізації матеріального 
потоку, мінімізації часових затрат на логістичні операції (товарорух, складські переміщення), забезпечення 
високої якості надання логістичних послуг , в залежності від сфери їх застосування.  

Формування та реалізація логістичної стратегії вимагає таких умов: 
 наявність глобальної та відповідних підгримувальних стратегій; 
 можливість формування величини та структури виробництва з точки зору вимог логістичного 

підходу; 
 вертикальність інтеграції сфер логістичного управління; 
 орієнтованість структур постачання, виробництва та розподілу на потоки матеріалів та готових 

виробів; 
 відповідність систем управління та інформації; 
 відповідність заходів ефективності; 
 відповідність рівнів автоматизації техніки виробництва, переміщення матеріалів та інформації; 
 використання кадрів відповідної класифікації 
Характеристики логістичної стратегії формулюються таким чином: 
 невизначеність розвитку ситуації, за якої приймається рішення щодо формування логістичного 

управління; 
 спрямованість логістичної стратегії на уявлення майбутнього розвитку підприємства "у досить 

широкій перспективі"; 
 поетапне розгортання системи логістичного управління; 
 наявність окремих проміжних цілей за кожним етапом формування системи логістичного 

управління і зв'язування всіх цих етапів і цілей єдиним обґрунтуванням прийняття відповідного управлінського 
рішення; 

 врахування не тільки існуючих ресурсів для формування системи логістичного управління, але й 
потенційні можливості підприємства їх отримання [3]. 

Логістична місія – це основний сенс функціонування логістичної системи того чи іншого підприємства, 
тобто цілями логістичної місії є: 

 своєчасне постачання необхідного товару, необхідної кількості у необхідне місце; 
 забезпечення високої якості логістичної продукції (товарів, послуг); 
 оптимізація логістичного ланцюга;  
 мінімізація витрат підприємства на логістичне забезпечення.  
Для того щоб сформувати ефективну логістичну стратегію, слід добре розуміти та детально 

проаналізувати специфіку діяльності підприємства та психологію споживачів . Слід також враховувати такий 
важливий фактор як конкурентоздатність підприємства, тому що часто саме ця складова відіграє значну роль у 
формуванні логістичної стратегії. Виходячи з цього факту, конкурентоспроможною повинно бути не тільки 
підприємство загалом , але й окремо взяті її частини. Логістична стратегія повинна бути сформована так, щоб 
бути конкурентоздатною у відношенні підприємств–конкурентів. Підводячи висновки проаналізованого у тезах 
поняття «логістична стратегія» – слід зазначити, що будь–яке сучасне підприємство не може функціонувати без 
логістичного забезпечення , якість котрого залежить саме від чітко та грамотно сформованої логістичної 
стратегії . У свою чергу , треба враховувати фактор логістичних взаємовідносин у системі «продавець – 
споживач» , на основі котрих базується специфіка побудови логістичної системи та структури підприємства ( 
фірми, організації ). 
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Під час кризи багатьом організаціям доводиться скорочувати свій персонал. Як в такій ситуації не 
втратити позитивний імідж, в формування якого компанія вкладала чималі кошти на протязі декількох років? В 
цьому випадку допоможе аутплейсмент – ряд заходів, спрямованих на скорочення негативних наслідків 
звільнення співробітників. 

Сьогодні ми часом спостерігаємо, як компанію часто утримує на плаву ресурс, який створювався 
роками наполегливої праці і чесного ведення бізнесу. На західному ринку він отримав назву goodwill 
(Дослівний переклад з англійської мови - «добра воля»). По суті, це означає важковловимі і довго створювані 
реалії: репутацію, чесне ім'я, шановну марку організації. Goodwill важливий не тільки в відносинах з 
партнерами на ринку. Він грає не меншу роль і на кадровому ринку. Не завжди, на жаль, роботодавець знає, як 
багато дійсно відмінних фахівців відмовляється від його вакансій тільки через те, що у компанії сформувався 
негативний імідж на ринку праці. Консультант кадрового агентства часто нічого вдіяти з цим не може, оскільки 
є далеко не єдиним джерелом інформації для кандидата. І нерідко цей негативний імідж на 90% залежить від 
того, як саме компанія розлучається зі своїми співробітниками. 

Загадкові слова middle management, executive search, outplacement поки знайомі вузькому колу 
українських громадян. Хоча з процедурою найму на нову роботу і звільнення зі старою стикалася переважна 
більшість наших співвітчизників, мало хто може сказати точно, що ж таке аутплейсмент? 

Дослівний переклад outplacement: place - місце, out - геть. Не можна дати однозначне тлумачення цього 
поняття, так як в аутплейсмент входить цілий перелік послуг, що надається кадровими агентствами. 

Ось найпоширеніші визначення: 
- м'яке звільнення; 
- комплекс професійних консультацій, що дозволяє скорочуваним співробітникам зорієнтуватися на 

ринку праці і швидко знайти підходящу роботу; 
- гнучка послуга по звільненню: іноді компанії хочуть, щоб з проблемним або високопоставленим 

співробітником попрацювали індивідуально. 
До України аутплейсмент прийшов після кризи 1998 р., коли великі західні компанії були змушені 

провести масштабні скорочення штатів і вперше застосували систему м'якого звільнення. Взагалі на Заході ця 
послуга широко поширена, існують компанії, що займаються виключно аутплейсментом і непогано на цьому 
заробляють. Наприклад, у Франції таких агентств налічується близько сімдесяти. У нас же ця послуга в 
порівнянні з Заходом поки знаходиться в зародковому стані, а до всіх регіонів дійде, в кращому випадку, через 
десять років. 

Піонерами українського аутплейсмента стали західні компанії Manpower і DBM Inc., а також українські 
компанії – представництва західних рекрутингових агентств – Cornerstone (по травень 2006 р. відоме як Penny 
Lane Consulting Ltd.), Vivat Personnel і Анкор. 

Умовно програму аутплейсмента можна провести в чотири етапи. 
Отже, спочатку необхідно провести консультацію з питань кар'єри, яка включає оцінку здобувача і 

складання індивідуального плану працевлаштування. Адже часто той, хто змушений шукати нову роботу, 
погано орієнтується на ринку праці і не знає своєї реальної вартості. В ході бесіди упор робиться на можливість 
реалізації давньої мрії про улюблену справу. 

Другий етап – підготовка резюме. Не секрет, що 80% кандидатів не потрапляють на співбесіду саме 
через те, що їх резюме не зацікавило потенційного роботодавця. Згідно дослідним даними, роботодавець 
витрачає на перегляд резюме всього близько 10 секунд і, якщо око не зачепився за моменти, що цікавлять, то 
резюме летить у відро для сміття. Крім того, кандидата готують до співбесід, оскільки деякі фахівці, 
незважаючи на свою високу професійну кваліфікацію, не вміють себе ефективно піднести. 

Третій етап – активне просування. Аутплейсмент допомагає своєчасно помістити дані про кандидата в 
"активному списку", на сайт кадрового агентства в Інтернеті, а також розіслати резюме тим роботодавцям, з 
якими у агентства немає договору про підбір, але які помістили оголошення про підходящу вакансію. 

Останній етап пов'язаний з психологічною підтримкою. звістка про майбутнє звільнення - досить 
сильний стрес, який може посилитися в подальшому і психологічно надломити людини, що тривалий час 
знаходиться без роботи. Тому при аутплейсменту «Розбір польотів» просто необхідний. В такому випадку зі 
звільненим зустрічається консультант кадрового агентства і встановлює з ним психологічний контакт. Він 
незалежний, не захищає рішення фірми, але дозволяє випустити пар і об'єктивно оцінити ситуацію. 

Деякі компанії включають в програму аутплейсмента перенавчання фахівців, хоча це може істотно 
підвищити вартість послуги. 

Варто зазначити, що стандартна програма аутплейсмента розрахована не більше ніж на один рік, такий 
термін цілком достатній для якісного працевлаштування. За цей період людина звикає до пошуку роботи, 
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починає вести себе впевненіше, розуміє своє місце і вартість на ринку. Але в більшості випадків здобувач, 
готовий до нового працевлаштування, влаштовується за більш короткий часовий проміжок. 

Вартість м'якого звільнення розраховується залежно від виду аутплейсмента, набору послуг, що 
входить в його пакет, і посади, що звільняється. Середня ціна аутплейсмента звичайного співробітника 
становить від 500 до 2000 доларів США. Якщо програма купується для топ-менеджера організації, то вартість 
зростає пропорційно посади і в деяких випадках може скласти 20-25% від його середнього річного доходу. 

Самий же дорогий вид звільнення - «закритий». І хоча представники кадрових агентств не поспішають 
розкривати реальну вартість послуги, вони натякають, що суми в цьому випадку чималі. 

«Закритий» аутплейсмент – це рекомендація співробітника для конфіденційного працевлаштування в 
іншу організацію. При цьому кандидат не знає про те, що він «замовлений», і продовжує спокійно працювати 
на старому місці. Процес звільнення відбувається наступним чином. Спочатку агентство зв'язується з 
наміченим клієнтом, повідомивши, що для останнього є кілька дуже цікавих пропозицій по роботі. Також воно 
з'ясовує, які компанії потенційно цікаві кандидату, а яким буде цікавий він сам. Коли контакт встановлено, 
агентство пропадає з поля зору клієнта на 2-3 тижні і в справу вступають консультант і аналітик. перший 
займається «Продажем» клієнта, а другий активно перевіряє ринок праці, відшукуючи можливі варіанти. 
Потенційному роботодавцю повідомляється про компетентного співробітника, який оптимально підходить його 
фірмі, і при тому, що агентство готове організувати з ним співбесіду. Після призначається зустріч кандидата і 
роботодавця, і тут подальша співпраця буде залежати тільки від них двох. 

Чи є у аутплейсмента майбутнє в Ураїні,  думки основних гравців на цьому ринку розходяться: одні 
кадрові агентства вводять цю послугу, причому на вимогу клієнтів, інші ж виводять аутплейсмент з переліку 
своїх послуг. 

Швидше за все, мають рацію обидві сторони. У всьому, що стосується HR-менеджмента, не існує 
готових рішень, і кожен раз керівнику доводиться шукати золоту середину. Час покаже, що вибере українське 
бізнес-співтовариство. 
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