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In modern conditions, for the development of the Ukrainian aviation industry, the capacity of the national 

market is not enough, and the only possible way to develop the industry in Ukraine is to enter the world market, where 
you will have to compete with the world's leading companies in the field of aircraft construction. A significant 
technological gap, lack of modern certified management and quality control systems, inconsistency of the industry 
structure with modern world practice, outdated and inefficient production facilities, lack of key competencies in project 
management, global supply chains and system integration, as well as a lack of qualified personnel prevent Ukrainian 
companies from taking high positions in international markets. Also, one of the main problems of the aircraft industry is 
the limited amount of investment resources. The emergence of the necessary key market advantages in Ukrainian 
companies is complicated by negative practices, which are manifested in shortcomings in the sphere of state regulation 
and vices in the management of enterprises. The disadvantages of state regulation are limited funding of critical areas of 
industry development, providing pressure on industry corporations in the past to ensure that they purchase components 
of Ukrainian production, distrust of the management of industry companies and acting as an arbitrator in disputes 
between enterprises, restrictions on the ability of industry companies to form their own investment resources in 
sufficient amount, and social and mobilization restrictions on the restructuring of enterprises. Disadvantages 
management of aircraft building enterprises of Ukraine is a fuzzy decision-making system, vertical integration down the 
chain to increase its profitability, preservation of unprofitable businesses and inefficient programs in the portfolio, the 
lack of competencies in managing complex programs, lack of modern production systems and technologies, monopoly 
suppliers and consumers, orientation to the domestic market and lack of diversification to an adjacent (non-
aeronautical) markets, low investment attractiveness.  

One of the main directions of development of the aviation industry in the world over the past decades has been 
the separation of the roles of final integrators, integrators (suppliers) of the 1st level, and suppliers of the 2nd-4th levels 
in the framework of the "from production to integration" concept. The final integrators form the view of SS as a whole, 
define the requirements for systems, control technology and key Assembly. They also perform design support and are 
holders of the aircraft type certificate. In Ukraine, this division is not complete: competitive integrators (suppliers) of 
the 1st level have not been formed, and the final integrators have a high degree of vertical integration. In addition, with 
the exception of the latest aircraft models (for example, the An-132, released in 2017), Ukrainian manufacturers use 
mainly domestic components, do not effectively use electronic design methods and are not integrated into the chain of 
international cooperation.  

The low competitiveness of Ukrainian aircraft manufacturers is stipulated by the lack of key market advantages 
typical for world-class corporations, which is manifested in the following. In the area of the final product is the lack of a 
strategic approach to positioning companies in the market, inadequate level of competences in the field of design and 
integration, inadequate level of competences in the field of project management, the inconsistency of international 
standards in the field of after-sales service, and lack of positive market reputation and brand. In the field of production 
complexes, systems and components is the lack of competence of the integrator 1-level, non-compliance by foreign 
integrators, inadequate level of competences in the field of design, inadequate level of competences in the field of 
project management, the inconsistency of international standards in the field of after-sales service, no reputation as a 
reliable supplier, lack of economies of scale and lack of diversification, lagging behind the world leaders in technology, 
the lack of clearly defined strategies for the development of the relevant segments and programs for their 
implementation, and the lack of a balanced product portfolio. In the field of aviation science and technology, the main 
problems are the lack of a centralized science management structure, the lack of a mechanism for forming a common 
strategic vision for the development of aviation in General, and aviation science in particular, as well as a system-wide 
targeted approach to planning research and development of technologies, outdated approaches to research, lack of 
coordination in research and funding between fundamental and industry science, and lack of adequate support from the 
state. 
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В умовах високих темпів розвитку економіко-соціальних систем питання їх інформаційного 

забезпечення стоїть досить гостро. Розвиток та ефективне функціонування інформаційної системи аграрних 
формувань є запорукою успішного функціонування аграрного сектора України в цілому та забезпечення 
стійкого розвитку кожного сільськогосподарського підприємства зокрема [7]. 

Необхідність створення методологічних основ дослідження проблем формування і використання 
інформаційних ресурсів підприємств, актуальність розробки концепції інформатизації викликані комплексом 
передумов, пов’язаних з об'єктивними тенденціями зміни ролі інформації у суспільному розвитку і з 
відсутністю системного осмислення методів організації інформації і процесів управління в інформаційно-
керуючих системах різного рівня. 

Питаннями ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств в цілому та їх 
інформаційного забезпечення зокрема було присвячено чимало праць таких науковців, як О.Ю. Єрмаков [1], 
В.В. Клочана, П.М. Сороки [4], Г.А. Харченко [5] тощо. Разом з цим питання методологічних засад 
інформаційного забезпечення аграрного підприємництва є надзвичайно актуальним та потребує біль детального 
вивчення. 

На жаль, сучасний стан інформаційного забезпечення аграрної сфери не відповідає сучасним потребам 
суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, а також сільського населення України. В 
теперішніх умовах ефективне функціонування вітчизняної аграрної сфери не можливо уявити без дієвої 
системи інформаційного забезпечення, що має на меті підтримку та обслуговування суб’єктів ринкових 
відносин на всіх стадіях виробничого циклу, а також у всіх сферах їх виробничо-господарської діяльності [6]. 

Вважаємо, що система інформаційного забезпечення це складна, динамічна система стійких 
взаємозв’язків між керованою та керуючою системою в організації, що націлена на збирання, обробку та 
використання інформації на всіх рівнях управління. Разом з цим, процес управління в будь-якій організації є 
інформаційним процесом, що вимагає наявність прямих та зворотних зав’язків між керованою та керуючою 
системою. 

Необхідність розробки системи інформаційного забезпечення ефективного функціонування аграрної 
сфери виникла в зв’язку з переходом вітчизняного аграрного виробництва на інноваційно-інформаційні методи 
функціонування та визначенням на урядовому рівні стратегії євроінтеграційного розвитку. При цьому існуюча 
інформаційна система агарної сфери  не відповідає новим умовам. 

Зазначимо, що функціонуюча система інформаційного забезпечення аграрної сфери має ряд суттєвих 
недоліків до яких належить: використання застарілих методів збору інформації, зберігання, оброки, передачі 
інформаційних масивів, аналізу; нестача різних інформаційних ресурсів, що забезпечують виробничі процеси;  
незадовільняються інформаційні потреби аграрної сфери та учасників виробничо-господарського процесу; 
неефективна організація цілеспрямованих масивів інформації та сукупності різних інформаційних потоків щодо 
обслуговування вітчизняних товаровиробників та населення; неефективна інтеграція вітчизняної аграрної 
сфери у міжнародну, що перш за все потребує налагодження функціональних зв’язків та обміну інформацією із 
міжнародними науковими та інформаційними центрами [6]. 

Методологічними підходами інформаційного забезпечення аграрної сфери є використання інформації, 
зміни її змісту та форми, починаючи від отримання інформації шляхом спостереження і реєстрації, аж до 
надходження цієї інформації до кінцевого споживача. Сюди відносяться: збір, реєстрація, сортування і 
систематизація первинної інформації, вибір класифікаторів, кодування, передача і зберігання даних, розробки 
алгоритмів обробки даних, вибір програмного забезпечення, налагодження робочих програм, безпосередня 
обробка інформації, аналіз і оцінка результатів, надання їх кінцевому користувачу відповідно до його вимог. 

Сучасний стан аграрної сфери зумовлює необхідність розробки системи її інформаційного 
забезпечення. Така система має на меті створення сприятливих умов для надання інформаційної підтримки всім 
учасникам АПК, що впливає на якість та своєчасність прийнятих управлінських рішень. 

Відповідно до наукових досліджень [6], система інформаційного забезпечення аграрної сфери має 
складатися з трьох взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих підсистем. Першою з таких є підсистема 
соціально-економічного моніторингу розвитку аграрного сектору України. Основним її завданням є збір, 
обробка та аналіз інформації, формування звітності та здійснення прогнозів для державних та регіональних 
цільових програм. 

Головною метою підсистеми моніторингу аграрного ринку є оперативне надання комерційної 
інформації для всіх учасників аграрної сфери. Діяльність такої підсистеми варто забезпечувати шляхом 
об’єднання та співпраці різних структур, що спеціалізуються на збиранні та розповсюдженні інформації. 
Підсистема інформаційно-консультаційного забезпечення аграрних товаровиробників та сільського населення 
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націлена на створення сприятливого інформаційного середовища з метою забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва [2; 3; 6]. Зауважимо, що всі ці підсистеми мають функціонувати на інноваційній 
основі з максимальним використанням свого потенціалу та реагувати на технічні та програмні нововведення,  а 
також на доступність інформації для сільського товаровиробника. 

Зауважимо, що в основі методологічного підходу щодо розробки автоматизованої інформаційної 
системи підтримки прийняття управлінських рішень вітчизняних агроформувань має бути використання 
сукупності інформаційно-комунікаційних та веб технологій. Головною метою даної інформаційної системи є 
збір, систематизація та використання інформації для аналізу стану та прикладного обґрунтування перспектив 
розвитку вітчизняних агроформувань з використанням сучасних методів та моделей. Дана система надаватиме 
можливості здійснювати: концентрацію інформації та знань аграрного напрямку, здійснювати пошук даних, 
надавати дистанційні консультації, проводити аналіз стану господарської діяльності агроформувань за певний 
період часу, статистичне дослідження залежностей за допомогою економіко-математичних та статистичних 
методів та моделей, використання оптимізаційних моделей та інтелектуального аналізу даних для різних задач 
в ефективному управлінні виробничими системами, тощо [3; 6]. 

Отже, як висновок, варто зазначити, що запровадження системи інформаційного забезпечення аграрної 
сфери, що ґрунтується на використанні інноваційних інформаційних технологій, засобів комп'ютерної та 
комунікаційної техніки, дасть змогу оптимізувати використання ресурсів підприємства, підвищити 
продуктивність праці, скоротити документообіг з переходом до електронних технологій управління 
виробництвом, прискорити вирішення основних соціальних проблем, що в кінцевому результаті впливатиме на 
результативність діяльності аграрних формувань. За таких умов найважливішим елементом істотного 
підвищення ефективності галузевої системи науково-технічної інформації повинна стати реформа 
інформаційного забезпечення прийнятих рішень в управлінні процесами, які відбуваються в АПК вітчизняній 
аграрній сфері, для чого, зокрема, необхідно: створити і розвивати інформаційну інфраструктуру на базі 
сучасних технологій, забезпечити вільний доступ до зарубіжних інформаційних ресурсів; організувати 
моніторинг інформаційних ресурсів галузі і вирішити проблеми їх оптимального використання; впровадити 
автоматизовані експертні системи; створити нові консалтингові та аналітико-інформаційні служби. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
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В сучасних умовах господарювання і розвитку аграрного сектора економіки все більше уваги 

приділяється органічному сільському господарству. За визначенням IFOAM, органічне землеробство об'єднує 
всі сільськогосподарські системи, що підтримують екологічно, економічно та соціально доцільне виробництво 
сільськогосподарської продукції. Такі системи ґрунтуються на врахуванні характерних особливостей родючості 
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ґрунтів як визначального чинника успішного виробництва. Разом з цим, системи такого роду використовують 
природний потенціал рослин, ландшафтів і тварин, а також націлені на гармонізацію аграрної діяльності та 
навколишнього природного середовища. Відмітимо, що ведення органічного сільського господарства значно 
зменшує використання зовнішніх факторів виробництва через мінімізацію використання пестицидів, 
гербіцидів, синтетичних добрив та інших агрохімічних препаратів.  

За умови ведення органічного сільського господарства підвищення врожаїв та захист рослин 
відбувається за допомогою використання інших агротехнологічних заходів та різноманітних природних 
чинників. Саме тому органічне сільське господарство базується на екологічних процесах, а також забезпечує 
збереження біологічного різноманіття певної території. Відповідно до цього органічна система сільського 
господарства і її продукція повинна відповідати певним стандартам виробничих процесів, спрямованих на 
підтримання оптимального стану екосистеми на соціальному, екологічному та економічному рівнях [2; 8; 9]. 

Слід виокремити основні принципи, на яких базується органічне виробництво [2; 3; 5]: 
 скорочення втрат поживних речовин у ґрунті;  
 екологізація технологій вирощування; 
 зменшення хімічного навантаження за рахунок використання екологічно безпечних добрив; 
 використання науково-обґрунтованих сівозмін; 
 використання сучасних технологій уловлювання, фільтрації і абсорбції шкідливих речовин; 
 використання технологій утилізації відходів виробництва; 
 впровадження природоохоронних розробок; 
 зменшення кількості шкідливих викидів підприємств у повітря або водні джерела з метою 

запобігання надмірного антропогенного тиску на навколишнє середовище. 
Однак, в Україні ще й досі науковці та практики дискутують щодо економічної доцільності та 

організаційних можливостей упровадження сільськогосподарськими підприємствами органічного виробництва. 
Досить актуальним це питання стає в умовах посилення конкуренції, дисбалансу зовнішнього середовища 
функціонування, активізації глобальних впливів.  

Багаторічна практика  інших країн демонструє екологічні, економічні та соціальні переваги органічного 
виробництва [1; 4]: 

- екологічні - сприяння збереженню та відтворенню родючості ґрунтів; мінімізація впливу виробничих 
процесів на навколишнє середовище; сприяння збереженню і відновленню біорізноманіття в ландшафтах; 
запобігання від забруднення водних ресурсів; 

- економічні - поступове зростання природної продуктивності ґрунтів; зниження виробничих витрат 
завдяки відмові від застосування дорогих хімікатів і зменшення енергоємності виробництва; підвищення 
конкурентоспроможності продукції; 

- соціальні - створення додаткових робочих місць в сільській місцевості; створення нових перспектив 
для малих і середніх формувань, збільшення життєздатності сільських громад. 

Для вітчизняної економіки, де більше 31 % населення проживає в сільській місцевості і 22,1% 
населення в працездатному віці зайнято в сфері виробництва аграрної продукції, формування і розвиток 
сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції, дозволить вирішити не тільки 
проблеми екологічності продуктів харчування і навколишнього природного середовища, але також і соціальні 
проблеми сільських територій за допомогою підвищення рівня зайнятості сільських жителів [5; 6]. 

Варто відмітити, що органічне сільське господарство надає вагомі переваги щодо збереження 
людського здоров'я. Перш за все, таке виробництво мінімізує ризик втрати здоров'я для сільськогосподарських 
працівників, які найбільш чутливі до дії пестицидів та інших хімікатів, що використовуються при інтенсивному 
сільськогосподарському виробництві. Разом з цим, органічна продукція є значно кориснішою для споживачів, 
оскільки, вона зменшує дію впливу на їх здоров'я різноманітних токсичних та хімічних речовин та має у своєму 
складі підвищений вміст поживних речовин, вітамінів та мінералів. Значно корисною є органічна продукція для 
дітей, тому що їх організм піддається більшому впливу залишків нітратів, пестицидів, важких металів в 
продуктах харчування [1; 5].  

Відмітимо, що Україна за своїм земельно-ресурсним потенціалом  має особливі можливості 
розвиватися в напряму органічного виробництва [7].  

Зауважимо, що у 2018 році в Україні вели свою господарську діяльність майже 600 органічних 
сільськогосподарських виробників. В цілому Україна посідає двадцять четверте місце у світі та одинадцяте у 
Європі за площею сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом (289 тис.га). Разом з цим 
вітчизняні товаровиробники, яких налічується більше 150, експортують свою органічну продукцію у більш, ніж 
сорок країн світу, частка якої становить 90 % від загальної кількості всієї органічної продукції в Україні [5]. У 
структурі посівних площ в Україні майже 60 % посівів займають пшениця, ячмінь, соняшник та кукурудза. 
Решту площі займають такі культури, як: горох, ріпак, гречка, жито, соя, овес, сорго, просо, цукрові буряки 
тощо. В структурі вітчизняної органічної продукції, яка надходить на експорт, переважають зернові, олійні та 
бобові культури, а також ягоди та фрукти [5].  

Нині в нашій країні проведено сертифікацію наступної органічної продукції: зернових, бобових та 
олійних культур, ефіроолійних культур, овочів, винограду, кавунів, динь, гарбузів, фруктів, ягід, горіхів, 
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молочних продуктів, яєць, грибів, продукції бджільництва, багаторічних та однорічних трав, лікарських рослин, 
ВРХ, домашньої птиці, кіз, свиней, чаїв, соки.   

Переважна більшість вітчизняних господарств, що займаються виробництвом органічної продукції, 
знаходяться у Одеській, Житомирській, Київській, Полтавській, Херсонській, Вінницькій, Закарпатській, 
Львівській, Тернопільській областях [5; 6]. 

Разом з цим варто виділити ряд причин, що уповільнюють розвиток органічного сільського 
господарства [2; 4]: 

 відсутність інтересу до принципів органічного виробництва з боку керівників аграрних 
підприємств, що часто обумовлено їх консерватизмом до нововведень, недоліком необхідної інформації;  

 низький рівень обізнаності споживачів про доцільність споживання продуктів та їх позитивний 
вплив на організм людини;  

 складнощі при вирощуванні продукції, оскільки передбачено обмежене використання засобів 
захисту рослин;  

 труднощі з інвестуванням орієнтованих на органічне виробництво проектів в АПК;  
 відсутність розвиненого вітчизняного ринку збуту органічної продукції;  
 нестача кваліфікованих фахівців у галузі органічного землекористування та сертифікації органічної 

продукції. 
 переробка української органічної продукції знаходиться на початковій стадії;  
 відсутність підтримки з боку держави цього сектора.  
Однак ці проблеми не перешкоджають поступальному розвитку вітчизняного органічного виробництва. 
Отже, як висновок слід зазначити, що органічне сільське господарство - це не тільки виробництво 

екологічно чистої агропродовольчої продукції, але і система управління аграрним підприємством, що базується 
на екологічних принципах та адаптована під природні і кліматичні умови певної місцевості.  

Метою системи управління аграрним підприємством є збереження природної гармонії і здоров'я людей. 
Саме тому важливим моментом є підвищення поінформованості товаровиробників та населення про корисність 
та важливість органічного виробництва та стимулювання його розвитку. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ПАТ «ROSHEN» 
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м. Одеса 
 
На сьогодні корпорація «Roshen» є одним з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. 

На підприємствах корпорації «Roshen» виробляється більше 300 видів різної продукції, яка реалізується як на 
національному, так і на зовнішніх ринках. Загальний обсяг виробництва продукції в рік складає більше 300 тис. 
т. при цьому обсяги реалізації в рік складають більше 800 млн. доларів США [1]. 

Кондитерська корпорація «Roshen» застосовує традиційну маркетингову стратегію, яка складається зі 
змін по чотирьох групах питань (4Р): продукт, ціна (ціноутворення), канали розподілу, просування продукції. 
Товарна стратегія корпорації полягає у створенні нових видів продукції та удосконаленні її оформлення. 
Стратегія ціноутворення для досліджуваного підприємства особливих змін не потребує. Стратегія каналів 
розподілу для корпорації «Roshen» полягає у створенні мережі власних фірмових магазинів. Стратегія 
просування у вищезгаданій корпорації реалізується через проведення рекламної кампанії, а також через пошук і 
впровадження нових методів просування. Функціональні стратегії розвитку випливають з базової стратегії 
корпорації «Roshen» і чітко узгоджуються з нею та передбачають більш чіткий план дій кожного з 
функціональних підрозділів підприємства. Зазвичай розробка функціональних стратегій на підприємстві 
ведеться за такими напрямами: маркетинг, фінанси, виробництво, дослідження та розробки, людські ресурси, 
організаційний розвиток. 

Нинішній етап розвинення світогосподарської системи характеризується активізацією глобалізаційних 
процесів, що супроводжується періодичними економічними кризовими явищами. Тому світовий економічний 
простір має два орієнтири: забезпечення максимальної задоволеності потреб цільових споживачів і розширення 
можливостей виробничих систем. Досягнення поставлених цілей є можливим за рахунок активізації механізму 
міжнародного маркетингу, роль якого полягає в адаптації виробничого процесу країн до нестабільних 
зовнішніх умов світового ринку [1, с. 166]. В повній мірі це стосується і корпорації «Roshen». 

На сьогодні спостерігається загострення конкурентної боротьби між кондитерськими виробниками і 
окремо на внутрішніх ринках країн, і на рівні світового ринку в цілому. До того ж ефективність суб’єктів 
бізнесу на міжнародному ринку, основними представниками якого є корпорації, залежить від їх здатності 
відслідковувати та правильно реагувати на зміни, які відбуваються на глобальній арені, а також зважати на них 
при визначенні перспектив розвитку виробничої, товарної та комерційної політики на міжнародних ринках. До 
цього ж роль міжнародного маркетингу корпорації як однієї з головних систем управління міжнародним 
бізнесом поступово зростає, і саме він здатний забезпечити взаємозв’язок із зовнішнім середовищем у тісній 
взаємодії з його виробничою підсистемою. 

Корпорації «Roshen», як і інші міжнародні компанії, під час розробки своєї маркетингової стратегії на 
міжнародному ринку доводиться робити складний вибір між відданістю національним інтересам та 
глобалізацією. Практика міжнародного маркетингового менеджменту виявила, з однієї сторони, конфлікт між 
прагненням корпорацій до однорідності маркетингових підходів по всьому світу та відповідним світовим 
стандартом і звернення уваги на різницю національних смаків споживачів з різних країн. Виходячи з цих двох 
протилежних підходів, корпорація може скористатись перевагами глобалізації  за рахунок плюсів масштабів і 
цінової конкуренції або  плюсами диференціації, котра надає змогу запропонувати тутешнім споживачам 
унікальні товари. 

Для корпорації «Roshen» найбільш оптимальною є змішана стратегія. Що до управління маркетингом, 
то найважливішим наслідком глобалізації є вимога визначати географічний цільовий ринок та розробити 
активні й оборонні стратегії, враховуючи нову залежність ринків один від одного. Мислити глобально, але 
виходячи з локальних реалій. Тобто корпорація «Roshen» повинна переглянути стратегічні позиції, щоб 
відповідати на новий заклик, обумовлений економічним, конкурентним і соціально-культурним середовищем 
та інтернаціоналізацією світового господарства. 

Можна відокремити сім нових пріоритетів для удосконалення стратегічного міжнародного маркетингу 
корпорації «Roshen»: 

Перший. Реструктурування товарів. Щоб дати відповідь на дії конкурентів, корпорації «Roshen» треба 
реструктурувати свій товарний портфель у напрямку збільшення доданої вартості, ґрунтуючись чи на 
технологічному розвитку, чи на організаційних ноу-хау. 

Другий. Адаптований маркетинг. У спільноті достатку розбірливі споживачі розраховують на 
персоніфіковані вирішення їх проблем, і корпорації «Roshen» необхідно задовольнити ці очікування за 
допомогою сегментації, заснованої на швидкій реакції та комунікації. 

Третій. Орієнтування на конкуренцію. Основним фактором успіху для зрілого і стагнуючого ринку 
США є можливість спрогнозувати дії конкурентів та перехитрити їх. Ця можливість потребує наявності 
системи спостерігання за суперниками. 
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Четвертий. Розроблення прогностичних систем. Звичайні методи прогнозування продажів у нестійкому 
середовищі є малоефективними, тому корпорація «Roshen» має зробити системи, збудовані на організаційній 
гнучкост та плануванні з врахуванням особливих аспектів. 

П'ятий. Глобальний маркетинг. Існування зростаючої взаємозалежності серед сучасних розвинених 
країн, індустріальної та культурної «тканини» котра стає більш однорідною викликає появу наднаціональних 
сегментів, що народжують ринкові можливості для корпорації «Roshen». 

Шостий. Відповідальний маркетинг. В світі виникають нові потреби, які включають потрібність в 
екологічно чистій продукції. Фірми починають показувати зайнятість  індивідуальним та колективним 
добробутом суспільства, а не тільки втіхою короткострокових потреб. Корпорація «Roshen» активно це 
використовує, але лише на національному ринку. 

Сьомий. Генеральний менеджмент, очолюваний ринком. Успішна реалізація концепції міжнародного 
маркетингу вимагає усередині корпорації «Roshen» координації між функціями та корпоративної культури, яка 
сприяє сприйняттю концепції маркетингу. 

Корпорації «Roshen» пропонується для вдосконалення міжнародного маркетингу застосувати модель 
ЕРRG, яка включає в себе чотири послідовні етапи: ((E)етноцентризм / (P)поліцентризм / (R)регіоцентризм / 
(G)геоцентризм).  (E)етноцентризм є підпорядкуванням закордонних операцій внутрішнім операціям;  
(P)поліцентризм – означає взяття до уваги особливостей підприємницької складової кожної країни, що 
приймає;  (R)регіоцентризм – це концентрація повноважень і комунікацій на регіональному рівні, котрий 
містить групу сусідніх країн, що приймають;  (G)геоцентризм – діяльність компанії на світовій арені шляхом 
розвивинення співробітництва штаб-квартири з філіями для розроблення процедур та певних стандартів, які 
відповідають як загальним, також і локальним цілям корпорації. Етноцентризм пропонує, що маркетинг і 
менеджмент на зовнішньому ринку визначається досвідом діяльності підприємства на внутрішньому ринку і 
дублюється на зовнішній. Поліцентризм використовується коли система менеджменту й маркетингу 
пристосовується до кожного закордонного ринку індивідуально. Регіоцентризм бере до уваги світовий ринок як 
сукупність ринків регіонів, котрі мають конкретні схожі ознаки та характеристики, й в рамках кожного регіону 
підприємство стоврює окрему маркетингову програму. Геоцентризм розглядає світ як єдиний ринок. 

Головним етапом міжнародної маркетингової діяльності є національний маркетинг. Маркетинговою 
складовою цього етапу є етноцентризм. Корпорація «Roshen» вже пройшла цей етап.Другим етапом розвитку є 
міжнародний маркетинг. Для корпорації «Roshen» відбувся поступовий перехід від етноцентричної до 
поліцентричної орієнтації маркетингової діяльності підприємства – суб’єкта міжнародного бізнесу. Основною 
цільовою функцією маркетингової діяльності стала адаптація експортованих товарів під особливості 
маркетингового середовища того ринку, що розробляється. При цьому кожен ринок розглядається незалежно 
від інших ринків. Цей етап корпорація «Roshen» вже освоїла.  

Необхідним видається більш активний перехід до третього етапу – етапу багатонаціонального 
маркетингу. На цьому етапі має відбутися перехід від поліцентричної орієнтації до регіоцентричної. Це є ще 
більш складним етапом розвитку маркетингової підприємницької діяльності – тут кожен регіон розглядається 
як єдиний ринок незалежно від національно-державного поділу; тут корпорація «Roshen» заснувала окремі 
дочірні підприємства на кожному з обслуговуваних національних ринків. Причому ці дочірні підприємства 
користуються практично повною автономією у прийнятті рішень. У результаті дочірні підприємства можуть 
випускати різні товарні ряди, а також здійснювати власну політику позиціонування та ціноутворення. На ринку 
Америки існує дочірня компанія, яка займається ринками США та Канади. Проте для таких містких ринків 
існування лише однієї дочірньої  фірми є недостатнім.  

Четвертим етапом є глобальний маркетинг, у разі якого регіоцентрична орієнтація змінюється 
геоцентричною, при якій весь світ розглядається як потенційно досяжний та обслуговуваний ринок. Для 
корпорації «Roshen» - це справа майбутнього.  

Враховуючи наведені вище чотири послідовні етапи розвитку міжнародних корпорацій у практиці 
міжнародного маркетингового менеджменту, що входять до моделі ЕРRG, виокремлюють чотири типи 
міжнародних стратегій: міжнародну, мультиринкову, транснаціональну та глобальну. Корпорація «Roshen» на 
поточний момент використовує міжнародну стратегію, адже концентрує основне виробництво в Україні, має 
дві фабрики в інших країнах, виробляє однакову продукцію та не адаптована до національних місцевих умов. 
Водночас доцільним є перехід на мультиринкову стратегію, яка передбачає індивідуалізацію кондитерської 
продукції для ринку США та інших країн Америки, розміщення виробництва, маркетингу в багатьох різних 
країнах через адаптацію до місцевих умов. 
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Діловий туризм є одним з найважливіших інструментів активізації зовнішньоекономічних зв’язків 

залучення іноземних інвестицій та розвинення торгово-економічних відносин. Саме тому діловий туризм міцно 
зайняв свою нішу в туристичному бізнесі. Велика кількість людей щодня робить ділові поїздки. Підписання 
контрактів за кордоном, міжнародне співробітництво, організація семінарів на різну тематику, всілякі 
корпоративні тури, організація відряджень для співробітників і керівного складу, організація корпоративних 
заходів – все це є невід’ємною частиною життя сучасної ділової людини. 

В наш час діловий туризм – це не тільки ділові поїздки, а й обмін інформацією, організація семінарів як 
ефективний спосіб накопичення професійного досвіду, організація заходів різного спрямування, пошук нових 
партнерів, зміцнення корпоративної культури. Внутрішній і зовнішній діловий туризм – один з головних 
показників рівня економічного розвитку не тільки країни, а й окремо взятих регіонів. 

Якщо розглянути структуру світового ділового туризму, то приблизно 73,5% – це індивідуальні ділові 
поїздки, 12,6% – це поїздки на семінари і конференції, 10,9% – це відвідування торгово-промислових ярмарків 
або виставок, 3% – це інсентив-туризм та конгресні тури займають близько. В світовому туристичному потоці 
частка ділових туристів становить приблизно 20-25% [1].  

У поточному році сподіватися на зростання туризму не доводиться, у зв’язку з поширенням пандемії 
коронавірусу. Якщо подорожі для звичайних туристів відмінені, то різні закордонні відрядження, проведення 
семінарів, організації виставок перенесені на невизначений термін. Це вказує, що діловий туризм на відміну від 
туризму взагалі буде розвиватися, оскільки в наш час діловий туризм як окремий напрямок будуть пропонувати 
багато туристичних компаній. Незважаючи на несприятливі внутрішні економічні проблеми та нову світову 
проблему – пандемія коронавірусу, ситуацію в індустрії ділового туризму, не можна вважати  катастрофічною. 

Хоча Україна не в першій десятці за обсягами ділового туризму, бізнес-туристи будуть подорожувати 
до України за виробничою необхідністю, брати участь в конференціях і виставках, проводити  інсентив-туризм, 
та, розміщуючись в готелях, будуть пред’являти до них певні вимоги, тим самим формуючи специфічний 
сегмент ринку. До таких вимог можна віднести: 

‒ надання послуг з організації та проведення різних заходів у сфері ділового туризму; 
‒ надання приміщень для переговорів та нарад; 
‒ надання послуг бізнес-центру; 
‒ надання послуг перекладача; 
‒ надання технічного та іншого обладнання для проведення заходів; 
‒ експрес-виписки для учасників заходів; 
‒ візова підтримка; 
‒ оренда технічного обладнання для проведення заходів; 
‒ організація банкетного обслуговування під час проведення заходів (кава-брейк, бізнес-ланч, фуршети 

та ін.); 
‒ організація сніданків та бізнес-ланчів (надання послуг шведського столу або замовного меню) для 

учасників заходів. 
Тому готелі повинні бути спеціалізованими, здатні забезпечити ефективну діяльність ділових туристів, 

надати комплекс всіх необхідних послуг, надати комфортні умови для виконання службових обов’язків. 
Що стосується Одеси, то відомо, що Одеська область є одна з провідних туристичних регіонів України, 

що обумовлено особливістю економіко-географічного розташування області, сприятливими природно-
кліматичними умовами, наявністю різних природньолікувальних ресурсів і піщаних морських пляжів. 
Своєрідність туристичного комплексу області визначено численними пам’ятками з відомими історико-
культурними об’єктами.  

Для досягнення ефективного результату у туристичному бізнесі в Одеській області затвердили 
програму розвитку туризму на 2016-2020 роки, де з основних завдань були визнані: розвиток туристичної 
інфраструктури та створення системи міжнародних, міжрегіональних зв’язків та кооперації в галузі туризму, 
спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси [2]. 

Туристична інфраструктура області налічує 1070 об’єктів туристичного, санаторно-курортного і 
рекреаційного призначення, в тому числі 296 готелів та аналогічних засобів розміщення; в регіоні працює 
понад 300 туроператорів і турагенцій, які створюють і реалізують туристичний продукт [3]. Туристична 
інфраструктура області дозволяє одночасно розмістити понад 104,0 тис. туристів і відпочиваючих протягом 
усього року. Якщо влітку туристів приваблює відпочинок на морському узбережжі, то в зимовий період регіон 
позиціонує себе як центр ділового туризму, оскільки з кожним роком збільшується кількість сучасних 
готельних комплексів з інфраструктурою і обладнанням для проведення ділових турів, конференцій і семінарів. 
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Тож, можна з впевненістю сказати, що саме Одеса дуже приваблива для туристів, серед всієї області, 
про що красномовно говорять цифри. Так, за даними міського Департаменту культури і туризму в 2017 році 
відбулося зростання короткострокового перебування туристів. Якщо в 2013 році їх було 160 тисяч, то вже в 
2016-му – 239 тис. чоловік [2]. Основним акцентом в рамках розвитку туризму залишається формула: «Одеса як 
місто цілорічного відвідування». Одеса – це не тільки сезонний туризм, коли влітку приїжджають, в основному, 
відпочити на морі. Це і подієвий туризм – в минулому році у нас пройшло понад 160 виставок, фестивалів, 
творчих проектів,  гастро-тури з колоритною одеською кухнею, Odessa Blockchain Summit, IV Іnvestment 
promotion forum Оdesa 5T. На всіх цих подіях зустрічалися та обмінювалися ідеями люди з різних країн світу, 
все це вказує на розвиток ділового туризму в Одеській області. 

Згідно з ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги» та ДСТУ 
4269.2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» [4] готелі, які спрямовані на туристичний бізнес повинні 
бути оснащені наступними приміщеннями для проведення заходів: 

‒ конференц-зал; 
‒ бізнес-центр; 
‒ конгрес-хол; 
‒ приміщення для переговорів та ділових зустрічей, які оснащені обладнанням для ділових комунікацій 

та доступ до інтернету; 
‒ приміщення для організації та надання кава-брейків, фуршетів та ін. 
Також бізнес-готелі повинні включати оздоровчі заходи. Для людей, які багато часу проводять на 

конференціях, ділових обідів та вечерь необхідно аби в готелях відповідним чином були обладнанні оздоровчі 
центри та спортивні майданчики для розвантаження. Готелі, в свою чергу, пропонують послуги плавального 
басейну, масажу, гімнастичних залів, сауни та ін. 

Обладнання та технічне оснащення конференц-залів, конгрес-холів та подібних приміщень для 
переговорів та ділових зустрічей повинні забезпечувати комфортні умови при проведенні заходів, забезпечити 
простий та швидкий монтаж або демонтаж обладнання при необхідності, надавати можливість інтерактивної 
роботи з аудиторією. 

Приміщення для переговорів чи ділових зустрічей повинні бути обладнанні: 
‒ необхідними меблями – це звичайно столи та стули/крісла, трибуна, перегородки, які дозволяють 

змінювати конфігурацію зали та ін.; 
‒ обладнаннями та технічними засобами, які дозволяють зробити гучніше річ та аудіоджерела, 

відображати графічну інформацію в належній для глядачів якості, доповідачам та виступаючим самостійно 
керувати презентацією, проводити конференції, наради, засідання з синхронним перекладом, організовувати 
проведення сеансів відеоконференцзв’язку та телемостів, організовувати перегляд відеоматеріалів з сучасними 
форматами звукового супровіду. 

Персонал бізнес-готелів повинен володіти повною інформацією о місцях проведення заходів у сфері 
ділового туризму та надавати цю інформацію всім учасникам заходів та споживачів послуг. 

Нажаль не всі готелі в Одеській області оснащені необхідним обладнанням та технічними засобами для 
проведення бізнес-зустрічей або оздоровлення бізнес-туристів, але Одеська область швидко розвивається в 
сфері туристичного бізнесу і це означає, що так же швидко готелі будуть оснащатися усім необхідним. 

Отже, готель для бізнес-туристу – це не просто місце відпочинку та проживання, а ще й місце роботи. 
Тому в номері як мінімум повинні бути зручний для роботи стіл, хороше освітлення, якісний мобільний зв’язок 
та інтернет, офісне приладдя, дроти та адаптери, необхідна кількість розеток, можливість швидко відсканувати 
документ та відправити його. В готелях повинні бути виставочні та конгресні приміщення, їм потрібно 
надавати широкий спектр різноманітних послуг з застосуванням сучасних технологій, які задовольнять  усі 
потреби ділової людини. 

Розвиток готельного бізнесу в діловому туризмі Одеської області передбачає не тільки наявність 
широкого асортименту можливостей розміщення та різноманітного набору послуг, які сприяють не тільки 
задоволенню будь-яких потреб бізнес-туристу, але й надання високого рівня послуг. Необхідно сьогодні 
акцентувати на тому, що по-справжньому гарного ефекту в справі розвитку готельного бізнесу в діловому 
туризмі Одеської області можна досягти при об'єднанні зусиль в цьому напрямку і професійних об'єднань, і 
органів місцевого самоврядування, і державних органів. 
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при Президентові України 

м. Одеса 
 
Розвиток закладів вищої освіти відбувається на основі принципів стратегічного управління, за 

допомогою яких визначається місія закладу, розробляється та використовується стратегічна програма, 
вирішуються завдання та ставляться цілі на майбутнє. Впровадження стратегічних принципів до організаційної 
моделі вищих навчальних закладів є необхідністю. Адже саме вищі навчальні заклади є суб’єктами ринку 
освітніх послуг. 

У сучасному конкурентоспроможному середовищі основним напрямком розвитку закладів вищої 
освіти є задоволення потреб споживача, а це в свою чергу проявляється через задоволення платоспроможного 
попиту на освітні послуги. 

19 травня 2005 року Україна офіційно приєдналася до «Болонського процесу». Метою якого є 
створення та підтримання єдиного європейського простору вищої освіти. Однак, країни-учасниці повинні 
дотримуватися певних норм [2]. 

На жаль, система підготовки фахівців має низку проблем та недоліків. Тому, для їх подолання була 
передбачена перебудова навчального процесу у ЗВО, основою якої стала кредитно-модульна система 
організації навчального процесу. 

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу — це модель організації навчального 
процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових 
кредитів)» [1]. Яка передбачає: раціональний поділ навчального матеріалу дисциплін; використання широкої 
шкали оцінювання; підвищення якості та рівня навчання. 

Але на шляху до європейської інтеграції, потрібно вирішувати ряд інших проблем, а саме тих, які 
стосуються технологічного та інформаційного характеру. 

Головним «двигуном перетворень» повинна бути — держава. Саме вона формує та розробляє стратегії 
науково-технічного розвитку. Тому, завдяки державі повинен формуватися безперервний навчальний процес. 

Держава повинна знати чітку грань між потребами економіки та обсягами підготовки та перепідготовки 
студентів, повинна створювати ефективну систему післядипломної освіти, фінансово забезпечувати освітню 
систему. 

Для того, щоб підвищити ефективність роботи ЗВО можна застосувати одну з таких стратегій (рис.1): 

 
Рисунок 1 — Процес формування стратегії ЗВО [4] 
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А для того, щоб одна із стратегій повної мірою застосувалася в реальному житті, потрібно провести 
комплекс організаційно-економічних заходів сприяння реалізації стратегії (рис.2). 

 
Рисунок 2 — Підвищення ефективності освітньої діяльності ЗВО [3] 

 
Спостереження та дослідження допомогли зрозуміти те, що стратегії закладів вищої освіти і 

підвищення його ефективності потребують комплексу запровадження організаційно-економічних заходів. 
Хоча, українська освітня система все ж таки відрізняється від європейської. Однак, це не є негативною 

рисою, адже відмова від власних напрацювань і прийняття деяких формальних процедур, можуть привести до 
деградації нашої вітчизняної освітньої системи. Тому ставлення до будь-яких реформ повинно бути обдуманим, 
ти паче, що Болонська система не накручує абсолютної ідентичності, вона є гнучкою та багатоваріантною. 
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На сучасному етапі розвитку країни діяльність фінансових інститутів в Україні супроводжується 

багатьма проблемами, головними серед яких залишаються: нестабільність національної економіки, недосконале 
законодавство, несприятливі умови інвестування, неплатоспроможність та недовіра більшості населення до 
банківського ринку. Визначене зумовлює необхідність постійного врахування фактору ризику під час 
проведення будь-яких банківських операцій, у тому числі розрахункових. Це дозволить зміцнити конкурентний 
потенціал кредитних інститутів, оскільки досвід розвинених країн свідчить про їх спроможність займати міцні 
позиції на ринку фінансових послуг, задовольняючи потреби клієнтів у необхідних ресурсах та можливість 
впливати на збільшення обсягу інвестиційних ресурсів в економіці держави.  

Питанню банківських ризиків присвячено праці багатьох науковців, серед яких О. Васюренко, В. 
Вітлінський, В. Бобиль, Ж. Довгань, В. Коваленко, О. Дзюблюк, О. Кириченко та ін. Але, незважаючи на пильний 
інтерес до операційних ризиків кредитних установ, досі існують розбіжності щодо окремих аспектів їх 
визначення. 

Відповідно Базельським стандартам банківської діяльності виділяються три види ризику: кредитний, 
ринковий та операційний.  

Операційний ризик – ризик прямих і непрямих втрат, які виникли внаслідок неадекватних або 
недосконалих внутрішніх процесів, персоналу, систем управління або зовнішніх змін. Його відмінність полягає 
в тому, що джерело ризику всередині банківської установи та мінімізувати його можливо лише через влив на 
процес планування, організації, управління й контролю. 

Комплексні методи управління і мінімізації операційних ризиків отримали сильний поштовх до 
розвитку після впровадження рекомендацій Базельського комітету, так званого пакету рекомендацій Базель II 
[1]. Головна ідея щодо управління операційними ризиками за ними, полягає в тому, що для їх компенсації 
банки мають виділяти об'єктивно обґрунтовану частину капіталу: визначити і нормативно встановити норматив 
мінімально достатнього рівня капіталу для покриття операційних ризиків. З огляду на це існують 3 підходи 
щодо цього визначення: 

 Базовий індикативний підхід ( Base Indicated Approach (BIA). 
 Стандартизований підхід (The Standard Approach (ТSA);. 
 “Просунуті” підходи (Advanced Measurement Approaches (AMA). 
Їх порівняльна характеристика представлена у табл. 1. 
Комерційні банки можуть послідовно переходити від одного підходу до оцінки операційних ризиків до 

складнішого (або до комбінації підходів). Це можливо, коли вони здатні довести, що стан діючих способів 
вирішення цього завдання і практика контролю цієї характеристики дозволяють здійснити такий перехід. 
Найбільш ефективним з позиції величини вимог до капіталу для великих (транснаціональних) банків є все ж 
таки останній підхід до оцінки ризику (АМА).  

При розгляданні питання ризику в розрахункових операціях неможливо звернути увагу на операції з 
платіжними картами. Адже, за цим видом розрахункових операцій найчастіше можливе виникнення втрат по 
банківських ризиках. Їх можна поділити на наступні категорії: 

а) втрати у результаті шахрайських дій поза системою банку (овердрафт за рахунком клієнта, який 
виникає шляхом шахрайських дій клієнта при масових операціях у торговельній мережі; списання коштів за 
підробленими картками або втраченими картками); 

б) втрати у результаті шахрайських дій у системі банку (несанкціоноване встановлення 
авторизаційного ліміту, що дає змогу збільшити розмір доступної суми за картковим рахунком; випуск 
паралельних карток на одного клієнта; несанкціонований випуск нових карток (наприклад, з нульовим 
балансом); 

в) втрати у результаті технологічних збоїв та помилок (недотримання вимог платіжної системи щодо 
передання інформації, оформлення платежів, тощо). 

Для покриття збитків від операцій із платіжними картками формуються страхові фонди за рахунок 
власних коштів або коштів клієнтів. Покриття ризику за кредитними картками відбувається шляхом 
використання гарантій, різних форм застави, тощо. За дебетовими картками - визначенням незнижувального 
залишку за рахунком. Розрахункові операції комерційного банку мають не значний ступінь ризику, але він все 
ж таки присутній. НБУ та інші керівні та регулюючі органи не вимагають подання звітності по ризикам, 
пов’язаним із розрахунковими операціями, проте відповідні підрозділи кредитних установ мають обов’язково 
контролювати цей процес. Зокрема слід вимірювати валовий показник по кількості здійснених розрахункових 
операцій за певний період та проводити порівняння із попередніми періодами в динаміці. 
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Таблиця 1 – Порівняльна таблиця основних підходів Базельского комітету щодо операційних ризиків (ОР) 
Назва підходу Характеристика Формула розрахунку Вимоги підходу 

Базовий 
індикативний 

підхід 

Найпростіший у 
використанні, але 
потребує найбільших 
витрат капіталу.  

Використовуючи цей 
підхід, банки повинні 
підтримувати капітал під 
ОР, який дорівнює 
середньому показнику за 
попередні три роки, 
вираженому в фіксованих 
відсотках позитивного 
щорічного валового 
доходу. 

Рекомендується 
застосовувати у невеликих 
банках, які 
спеціалізуються на 
здійсненні окремих 
операцій. 

n

GI
K n

BIA



)*(

..1


 , 
де KBIA- вимога до капіталу в 

рамках базового індикативного 
підходу; 

GI - позитивний щорічний 
валовий дохід за попередні три 
роки (вимірюється як сума 
чистого відсоткового і 
комісійного доходів); 

n- кількість років із 
попередніх трьох років, в які 
валовий дохід був позитивним; 

 - 15%, даний показник 
установлений Комітетом і 
відноситься до галузевого рівня 
необхідного капіталу, а також 
до галузевого рівня індикатора. 

Банк має відповідати 
вимогам до управління 
операційними ризиками в 4-х 
напрямах: 

1) створення відповідного 
навколишнього середовища 
по управлінню ОР; 

2) наявність системи 
управління ОР (ідентифікація, 
оцінка, моніторинг, 
пом’якшення / контроль); 

3) наявність відповідного 
регулятивного контролю за 
роботою системи управління 
ОР; 

4) вимоги щодо прозорості 
та розкриття інформації про 
ОР для учасників ринку 
банківських послуг. 

Стандартизо-
ваний підхід 

Вимагає значно 
менших витрат капіталу. 

В основі є виділення 
різних напрямків 
діяльності банку, 
розрахунок валового 
доходу з кожного 
напрямку та присвоєння 
кожному з них коефіцієнта 
бета, який 
використовується для 
обчислення обсягу 
капіталу, що формується 
для покриття збитків від 
реалізації операційних 
ризиків 

 
 

n
GIMAX

Ksa годы   31 8181 ])*([ 

  
де Ksa- вимога до капіталу в 

рамках стандартизованого 
підходу; 

GI1-8 - щорічний валовий 
доход даного року, який 
вимірюється як сума чистого, 
відсоткового і комісійного 
доходів, відповідно базовому 
індикативному підходу для 
кожної з 8-ми бізнес-ліній; 


1-8 – встановлений 

Базельським комітетом 
фіксований відсоток, який 
пов’язує рівень вимог до 
капіталу із рівнем валового 
доходу для кожної із восьми 
бізнес-ліній.  

Діяльність банку має 
розділятися на 8 бізнес-ліній, 
для кожної із яких визначений 
індивідуальний коефіцієнт 
резервування. 

Розрахункові операції 
банків відносяться до 5-ої 
бізнес-лінії “платежі і 
розрахунки”. Показник Бета 
для цієї бізнес-лінії становить 
18%. До цієї бізнес-лінії 
також відносять кліринг і 
переводи коштів. 
 

“Просунуті” 
підходи 

Базуються на 
стандартизованому підході 
і розвивають його в 
напрямку конкретизації і 
деталізації розрахунків за 
окремими кредитними 
лініями.  

Передбачають 
наявність і використання в 
банку висхідних моделей 
вимірювання операційних 
ризиків. 

퐾퐴푀퐴 = (훾(푖, 푗) ∗ 퐸퐿(푖, 푗)) 

де: 훾(푖, 푗) - коефіцієнт 
непередбачених збитків; 

퐸퐿(푖, 푗) - розмір очікуваного 
збитку (середні втрати за 1 рік). 

 

Для використання AMA 
банк повинен бути 
кваліфікованим по ряду 
якісних і кількісних критеріїв: 

1) наявність статистики по 
ОР від 3-х років і вище; 

2) наявність незалежного 
підрозділу, який відповідає за 
розробку і впровадження 
механізму управління ОР; 

3) наявність процедури 
стрес-тестування ОР; 

4) вимоги до регулярного 
проведення аудита системи 
управління ОР; 

5) вимоги до звітності. 
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Отже, для вдосконалення управління операційними ризиками рекомендується в банках забезпечити 
процес ефективного внутрішнього моніторингу даних, які враховуються при визначені операційного ризику; 
систематично проводити прогнозування рівня виникнення ризику; визначити індикатори його появи; посилити 
ланки фінансової безпеки банку; залучати кваліфікованих фахівців, які володіють знаннями у визначеній галузі; 
взагалі запобігати виникненню самих ризиків. Комплексне виконання зазначених рекомендацій призведе до 
успішного розвитку банківської установи. 

Література 
1. Документ Базельського комітету з банківського нагляду «Міжнародна конвергенція оцінки капіталу 

і стандартів капіталу. Виправлена версія» (International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards. A Revised Framework, Базель ІI) 2004р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org. 
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Компанії в інформаційно-комунікаційній сфері, які ведуть свою діяльність на місцевому ринку та 

закордоном, найбільші проблеми мають саме на внутрішньому ринку. Це особливо характерно для виробників 
електронної техніки. Дана проблема зумовлена тим, що підприємства, які деякий час займають свій сегмент 
ринку, створили певний готовий продукт, і тепер, через малий обсяг ринку, намагаються утримати свої позиції 
та втрачають поступово кадри. Вони відчувають вплив різних місцевих ризиків, таких як нормативне 
регулювання, оподаткування, фінансові кризи всередині країни тощо. Крім того, через ряд причин інвестори 
відмовляються фінансувати компанії даної сфери, які зареєстровані на території України. 

Розвиток ІТ ринку аналізувався багатьма науковцями, серед яких можна виділити наступних: Литвин 
А.Є. [2] (розглядав тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій); Полумієнко С.К. [3] 
(аналізував питання державної політики розвитку інформаційного суспільства); Чайковська М.П. [4] (показав 
стратегії розвитку ІТ-ринку в умовах фінансової кризи) та інші. Однак, проблеми функціонування компаній 
даної індустрії на внутрішньому ринку майже не виділялися. 

Мета роботи – визначити основні обмеження, з якими стикаються компанії інформаційно-
комунікаційної сфери на внутрішньому ринку. 

В теорії управління комунікацію розглядають як інструмент встановлення взаєморозуміння між 
людьми через передачу інформації. Класифікувати комунікацію можна за різними ознаками та за різними 
напрямами. Нажаль у літературі немає єдиної класифікації, а кожен науковець визначає її для себе самостійно. 
Електрона комунікація являється одним із прикладів сучасного методу комунікації. 

Форма ведення бізнесу в наш час стрімко змінюється, що пов’язано з розвитком інформаційних 
технологій. Завдяки використанню електронного інформаційного обміну між фірмами можна відчутно 
збільшити ефективність її діяльності, що досягається через зниження комунікаційних витрат, зменшення 
чисельності персоналу, який працює з документацією, скорочення часу опрацювання різних операцій, що 
допомагає збільшити швидкість і точність отримання інформації і високу швидкість фінансових розрахунків.  

Компанії, що реалізують інформаційно-комунікаційну технологію на ринках України, стикаються в 
своїй діяльності з великою кількістю обмежень. Умовно такі обмеження можна поділити на три групи: 
обмеження внутрішніх можливостей компанії; обмеження бізнес-середовища; обмеження в законодавчій базі. 

Обмеження внутрішніх можливостей компанії полягає у відсутності: необхідних знань для просування 
своєї продукції на ринку, що призводить до стримування їх доступу до нових клієнтів та захоплення нових 
сегментів ринку; практичних навичок аналізу ринку та кількості фахівців, що вміють проводити якісний бізнес-
аналіз ринку; стратегії виходу на нові ринки, що заважає просуванню інформаційно-комунікаційної індустрії на 
світовому ринку; знань в сфері маркетингу для виходу на нові ринки; градації фахівців та їх компетенції, що 
призводить до значного розриву заробітної плати. 

Важливість таких обмежень для ІТ-компаній можна вважати середньою, особливо в порівнянні з 
обмеженнями бізнес-середовища та законодавчої бази. 

Обмеження законодавчої бази можна об’єднати у п’ять основних блоків: 
1) недостатній захист прав інтелектуальної власності. Це призводить до того, що компанії реєструють 

свої діяльність закордоном, тобто не являються частиною економіки України; 
2) непередбачуваність та зміни в законодавстві України; 
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3) застарілі та неіснуючі норми для впровадження та використання новітніх інформаційних 
технологій, що стримає розширення галузі на національному рівні. Взагалі, якщо розглянути існуючі закони, то 
знайти нормативне регулювання комунікаційних технологій як окремої сфери дуже важко. Існують окремі 
пункти в законах, які уточнюють його специфіку для використання в даній галузі, але єдиної нормативної бази 
в Україні все ще не створили. Однак, інформаційно-комунікаційна галузь має велику кількість специфічних рис 
і не завжди може користуватися загально прийнятими нормами для інших напрямків економіки; 

4) відсутність відповідної нормативної бази для університетів, яка б допомогла їм стати фінансово 
стійкими та швидко реагувати на вимоги ринку; 

5) невідповідність законодавства новітнім потребам при наймі працівників, що примушує компанії 
використовувати моделі підприємців-підрядників. Така система ускладнює інтеграцію студентів до ринку праці 
та заважає пошуку та привабленню професіоналів до викладання в університетах. 

Остання група обмежень – обмеження бізнес-середовища – являється найбільшою, та має значний 
вплив на діяльність підприємств в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Можна виділити обмеження 
зв’язку компаній з науковим сектором та представниками інших індустрій. На сьогодні склалася така ситуація, 
що нові клієнти та інвестори сприймають Україну невірно, так як в країні недостатній маркетинг та її загально-
глобальна позиція не відповідає іміджу технологічної та наукомісткої економіки, а недостатня інституційна 
підтримка не сприяє покращенню цього іміджу. 

До того ж, зв'язок між інформаційно-комунікаційною сферою та сферою науки послаблюється за 
рахунок обмеженого розуміння бізнес-моделей науковцям, що є результатом відсутності зацікавленості та 
необхідних ресурсів. 

В свою чергу, торгові палати та галузеві асоціації майже не співпрацюють, і, як результат, не 
виконують роль посередника з міжнародними ринками, тобто не являються представниками вітчизняних 
компаній закордоном. Представимо розглянуті вище обмеження на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Обмеження можливостей компаній сфери інформаційно-комунікаційних технологій 
 
Отже, компанії, які працюють в сфері інформаційно-комунікаційних технологій стикаються з багатьма 

проблемами в своїй діяльності через недосконалу законодавчу базу, відсутність бази знань за деякими 
напрямами та недостатній рівень розвитку ІТ індустрії в Україні. У подальшому необхідно вносити зміни у 
нормативну базу та підвищувати імідж країни для залучення інвесторів, що дозволить не тільки подолати 
проблеми внутрішнього ринку, але й зайняти міцні позиції на зовнішньому. 
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 обмежене розуміння бізнес-
моделей науковцям; 
 відсутність співпраці між 
торговими палатами та 
галузевими асоціаціями. 
 

 недостатній захист прав 
інтелектуальної власності; 
 непередбачуваність та зміни в 
законодавстві України; 
 застарілі та неіснуючі норми для 
впровадження та використання 
новітніх інформаційних технологій; 
 відсутність відповідної 
нормативної бази для університетів; 
 невідповідність законодавства 
новітнім потребам при наймі 
працівників. 
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Щоб захистити себе від несанкціонованого збирання інформації, потрібен комплекс організаційних, 

кадрових і технічних заходів.  
Основні контррозвідувальні заходи:  
 пошук і знищення технічних засобів розвідки; 
 кодування і шифрування інформації, що зберігається, і переданої інформації;  
 подавлення невиявлених, але, можливо, існуючих розвідувальних засобів, спричинення перешкод; 
 застосування систем обмеження доступу, у т.ч. біометричних, для впізнання осіб, які мають право 

доступу до приміщення з сейфами, комп'ютерною апаратурою; 
 пасивний захист інформації: екранування, заземлення, звукоізоляція і т.п. 
Тільки комплексний підхід до всіх можливих каналів витікання інформації може дати більш-менш 

обнадійливий результат [2, с. 18].  
Призначені для пошуку технічних розвідувальних засобів прилади можна розділити на два класи:  
а) пристрої пошуку активного типу, тобто такі, які самі впливають на об'єкт і досліджують сигнал 

відгуку. Так, наприклад, натиснувши пальцем на грудку пластиліну, можна судити про те, чи є в ньому 
вкраплення куди більш пружних матеріалів. До приладів цього типу відносять нелінійні локатори, 
рентгенометри, акустичні коректори, магнітно-резонансні локатори;  

б) пристрої пошуку пасивного типу. Проведені за їх допомогою дослідження приблизно так само 
відрізняються від роботи з пристроями активного типу, як роздивляння пластилінового кома через потужну 
лупу при натисканні на нього пальцем. До них належать металошукачі, тепловізори, пристрої з 
електромагнітного випромінювання, пристрої пошуку аномалій магнітного поля, пристрої пошуку аномальних 
параметрів телефонної лінії. 

 Виявлення несанкціонованого підключення до телефонних ліній, через їх зношеність, заплутаність та 
велику протяжність, яке ускладнюється необхідністю залучення працівників АТС, не стільки технічно, скільки 
організаційно е одним з найскладніших. Основну складність являють безконтактні способи знімання 
інформації. Контактні способи знімання інформації легко виявляються «кабельним радаром». 

Є прості та недорогі моделі так званих телефонних захисників, які, якщо їх встановити в розетку, 
контролюватимуть лінію на предмет можливого підключення до неї підслуховуючих пристроїв з низьким 
вхідним опором. При знятті трубки цей пристрій світлодіодним індикатором сигналізує, що лінія не 
прослуховується. Якщо лінія прослуховується, індикатор негайно гасне, а телефон, що охороняється, 
автоматично вимикається. 

Існують і більш складні варіанти таких приладів, які додатково, не визначаючи факт прослуховування, 
можуть робити при знятій трубці автоматичне відсікання всіх можливо підключених гальванічним способом 
підслуховуючих пристроїв по постійному струму і навіть пригнічувати їх, засилаючи в лінії високочастотні 
імпульси, що викликають різке напруження в мережі, яке призводить до поломки або автоматичного вимикання 
багатьох записуючих і підслуховуючих пристроїв [3].  

Конкурентна розвідка в даному випадку с інструментом запобігання шахрайству. Вона особливо 
ефективна на початковому етапі, коли можна попередити обман [1, с. 418]. 

На відміну від іноземних компаній більшість українських підприємств неохоче виділяють кошти на 
забезпечення економічної безпеки, і справа тут не тільки в нестачі коштів на проведення такої роботи, а дуже 
часто – у невірній оцінці перспектив розвитку бізнесу. Для бізнесменів значущість власного досвіду в бізнесі в 
більшості випадків стає визначальною.  

Наступною помилкою є невірне оцінювання ринку, На практиці помилка в оцінці обсягів ринків 
становить від 20 до 50 %. Знання про конкурентів найчастіше підприємства отримують із 3МI, відвідуючи 
виставки, через дилерів, але така інформація нерідко буває досить суперечливою. 
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У сучасному світі суспільство будується на основі певних постулатів, які забезпечують його існування: 

дотримання законодавства, лояльність, толерантність, дотримання прав і свобод людини, громадянина тощо, 
проте провідне місце належить відповідальності. Вона є одним із регуляторів життя суспільства. Звідси 
походить потреба передбачати результати власної діяльності чи бездіяльності, знайти «золоту середину» в 
одночасному задоволенні власних потреб і потреб суспільства. 

Соціально орієнтований напрямок в діяльності бізнесу є основою підприємницької етики. Вважається, 
що дотримання бізнесом принципу соціальної відповідальності є одним із шляхів реалізації успішної стратегії, 
що позитивно впливає на імідж та репутацію компанії, приваблює клієнтів, інвесторів та висококваліфікованих 
кадрів. Саме завдяки активній діяльності бізнесу більшість екологічних, демографічних та соціальних проблем 
могли б бути вирішені. Проте основною проблемою є не відмова працювати у даному напрямку, а нездатність 
розмежовувати поняття «соціальна відповідальність» та «благодійність». Насправді, корпоративна соціальна 
відповідальність є відкрита та прозора підприємницька діяльність, яка базується на принципах етики, повазі до 
навколишнього середовища, споживачів, працівників, акціонерів, партнерів тощо [1-2]. 

Поняття «соціальної відповідальності» вивчалось у працях Мілтона Фрідмана, Джеремі Муна, Пітера 
Друкера, Томаса Бредгарда, Філіпа Котлера, С. Літовченка, А. Горошилова, М. Кормакова, О. Осінкіна, Ю. 
Саєнко, П. Яницького, Г. Поповича, І. Акімова, Є. Черних, М. Саприкіна, В. Воробей, О. Маліновскої, А. 
Алексєєвої, О. Василика, C. Філиппової,  В. Гейця, В. Осецького, А. Чухна, С. Юрія та інших. 

Термін «соціальна відповідальність» в Україні почали використовувати з тих пір, як 16 грудня 2005 
року в Києві був підписаний Меморандум про соціальну відповідальність бізнесу, у якому зазначені принципи і 
завдання соціально відповідального бізнесу. Було оголошено про початок всеукраїнського руху – так званого 
Форуму соціальної відповідальності бізнесу в Україні.  

У грудні 2011 року на XIII з’їзді УСПП Координаційною радою у складі представників мережі 
Глобального договору ООН в Україні та Центру розвитку КСВ, численних ділових організацій та асоціацій 
підписано концепцію Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні. У даному документі 
соціальна відповідальність трактується, як відповідальність організації за вплив рішень і дій на суспільство, 
навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної поведінки, яка: 

– сприяє сталому розвиткові, у т.ч. здоров’ю і добробуту суспільства; 
– зважає на очікування заінтересованих сторін; 
– відповідає чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки; 
– інтегрована у діяльність організації та практикується в її відносинах [1, 3]. 
На сьогодні існують чинники, які є перешкодами до впровадження практики соціально відповідального 

бізнесу (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Перешкоди до впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні 
 

Перешкоди до впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні 
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Різні бізнес-одиниці, що розгортають діяльність в Україні, на жаль, не використовують власний 
потенціал та стратегічні інтереси, які б зіграли роль у соціальному розвитку держави, і тому у них виникає 
потреба у співпраці із державними та недержавними установами, організаціями у вирішенні різних соціальних 
проблем. В Україні існує нечітка та безсистемна співпраця бізнесу, громадськості та влади у сфері соціального 
партнерства, проте на такому рівні ця співпраця дає позитивні результати. Великий бізнес поступово починає 
приділяти увагу на такі аспекти, як репутація, корпоративний бренд, лояльність бізнесу до соціального 
оточення та до персоналу. 

На сьогодні в Україні досліджують можливу роль держави в просуванні соціальної відповідальності 
бізнесу. Так, окремі фахівці вважають, що впровадження й утвердження соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні потребує наступних заходів:  

1) сформувати у суспільній свідомості розуміння змісту, значимості соціально відповідального бізнесу 
для розвитку соціально-орієнтованої держави та демократії;  

2) поширення в управлінських та бізнесових колах розуміння стратегічного значення соціально- 
відповідальної позиції для зміцнення конкурентоспроможності;  

3) створення на національному рівні ефективної системи комунікації соціально-відповідального 
бізнесу, державних органів влади, ЗМІ, громадськості, експертів міжнародних організацій;  

4) формування законодавчої бази, яка забезпечить зацікавленість бізнесу в конструктивній участі у 
здійсненні соціальних програм [3-4]. 

Держава, зі свого боку, має створити належну законодавчу базу, а також:  
‒ контролювати за дотриманням підприємствами соціальних та фіскальних зобов’язань згідно чинного 

законодавства; 
‒ відмовитись від прямого та опосередкованого примушення бізнесу виконувати соціальні 

зобов’язання понад визначеного законодавством рівня;  
‒ сприяти формуванню позитивної громадської думки щодо вітчизняного бізнесу та його ролі у 

соціальному та економічному розвитку країни. 
Не менш важливі цілі стоять перед кожним членом суспільства, включаючи зміну менталітету, тобто 

ставлення та усвідомлення того, що соціальна захищеність кожної людини забезпечується не лише власними 
можливостями, але й особистою участю у формуванні бізнесу, держави, бізнесу, природи. Завдання керівників 
та власників компаній – активне використання внутрішнього особистісного механізму підвищення соціальної 
відповідальності. 

На рис. 2 відображені шляхи розвитку соціальної відповідальності в Україні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Рисунок 2 – Шляхи розвитку соціальної відповідальності в Україні 
 
В Україні низька популярність соціальної орієнтації бізнесу пов’язана також із характером отримання 

підприємствами прибутку. Економічний прибуток впливових українських підприємств досягається за рахунок 
наявності економічної влади, адміністративного ресурсу, доступу до коштів бюджету, недосконалої 
конкуренції, завищення цін на продукції та заниження заробітної плати, скорочення обсягу соціальних витрат. 
Саме такі деструктивні фактори виступають основою конкурентної переваги. Інноваційна активність, 
використання новітніх технологій, створення нової продукції сприятимуть більшому поширенню соціальної 
відповідальності, при цьому зростає прибуток підприємства за рахунок скорочення витрат, підвищується рівень 
конкурентоспроможності, формуються нові ринки товарів або послуг. Саме такий шлях розвитку має більше 
поширення в розвинених країнах і, як наслідок, вищий рівень соціальної відповідальності бізнесу. Але такий 
варіант розвитку української економіки займе значний проміжок часу, оскільки вимагає довгострокових 
фінансових витрат [5]. 

У табл. 1 наведено перелік основних факторів запровадження практики соціальної відповідальності та 
їхній вплив на бізнес-середовище. 

Шляхи розвитку соціальної відповідальності в Україні 

Дотримання діючого 
законодавства 

Здійснення 
доброчинної діяльності 

Використання зв᾿язків 
з громадськістю 

Покращення ефективності 
бізнес-процесів 

Стратегічний підхід до 
соціальної відповідальності 
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Таблиця 1 – Основні фактори запровадження практики соціальної відповідальності та їхній вплив на бізнес-
середовище 

Фактор Вплив 
Позитивний Негативний 

Популяризація соціального 
волонтерства Розвиток корпоративного волонтерства Відсутність належної мотивації до 

корпоративного волонтерства 
Викладання соціальної 

відповідальності в 
університетах 

Популяризація соціальної 
відповідальності Не всі університети задіяні 

Зацікавленість бізнес-кіл 
правами людини Наближення до європейських стандартів Нечисленні приклади таких компаній 

Зменшення кількості 
соціальних звітів - 

Нерозуміння українськими компаніями 
переваг використання соціальної 

відповідальності 
Поява компаній, що надають 

професійні послуги 
перевірки нефінансових 

звітів 

Професіоналізація даної сфери Деякі подібні організації надають неякісні 
послуги 

Розробка національного 
бачення «Підприємство 

2020» 
Об’єднала різних стейкхолдерів  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства не висловило 

зацікавленість у підтримці ініціативи 
Підписана Декларація про 
відповідальне партнерство 

Порушена тема великого бізнесу в 
протидії корупції Підписало мало компаній 

 
Держава відіграє не менш важливу роль у сприянні розвитку та поширенню соціальної 

відповідальності бізнесу. На рис. 3 наведені головні організаційні та нормативні заходи держави у контексті 
активізації соціальної відповідальності бізнесу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Заходи з підтримки розвитку соціальної відповідальності в Україні 
 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що в Україні немає спеціальних 
регуляторних законів в сфері соціальної відповідальності бізнесу, податкових пільг, національної стратегії 
активізації соціальної відповідальності тощо. Натомість актуальність соціальної відповідальність бізнесу 
зростає щорічно і стає в сучасних умовах найважливішою складовою економічного і соціального прориву.  
Несучи соціальну відповідальність перед суспільством, компанія домагається гармонії у всіх напрямках 
життєдіяльності. Природним чином, налагоджуючи зв'язки як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, 
компанія стає більш конкурентоспроможною, підвищується її імідж в очах партнерів і клієнтів, а також 
місцевої громади.  
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Заходи з підтримки розвитку соціальної відповідальності в Україні 

Забезпечення сприятливих 
правових, фінансових, 

податкових та організаційних 
умов для розвитку соціально 

відповідального бізнесу в 
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суб’єктів господарювання, що 
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проведення публічних 
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упровадження та 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
С.Н. Ильяшенко, доктор экономических наук, профессор 

Высшая экономико-гуманитарная школа (WSEH), г. Бельско-Бяла, Польша  
Ю.С. Шипулина, доктор экономических наук, доцент  

Н.С. Ильяшенко, кандидат экономических наук, доцент  
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,  

г. Харьков 
 
В современных условиях трансформации технологических укладов учеными и практиками ведется 

активный поиск стратегий выживания и последующего роста национальных экономик и отдельных 
предприятий как их элементов. Мировая практика свидетельствует, что обеспечить экономический рост в таких 
условиях возможно только путем инновационного обновления техники, технологий, методов управления и т.п. 
в основу которых положены новые знания. В этой связи актуализируется проблема совершенствования методов 
управления знаниями предприятий промышленности как отрасли, которая является локомотивом роста всей 
национальной экономики, с целью определения перспективных стратегических направлений их 
инновационного развития и разработки соответствующих стратегий инновационного роста. Для предприятий 
промышленности Украины, основу которой составляют производства 3 и 4 технологических укладов, 
единственно приемлемой является стратегия опережающего инновационного развития. Однако, несмотря на 
имеющиеся наработки в разрезе данной тематики, в частности [1, 2, 3] и др., вопросы создания целостной 
системы управления знаниями промышленного предприятия в контексте формирования стратегий его 
инновационного развития являются недостаточно проработанными. Таким образом целью данного 
исследования является разработка теоретико-методологических и методических основ управления знаниями 
промышленного предприятия, которое встало на путь инновационного развития.   

На основе анализа литературных источников и практики инновационной деятельности промышленных 
предприятий определено, что знания в управлении инновационным развитием предприятия играют 
двойственную роль. Они являются источником приятия эффективных управленческих решений в 
инновационном процессе и одновременно – результатом инновационного процесса (инновационной 
деятельности).  

Учитывая дуализм знаний уточнена систематизация основных источников (внешних и внутренних) и 
методов получения знаний (внутренние и внешние НИОКР, обучение, маркетинг знаний, покупка знаний, 
заключения экспертов и т.п.), а также направлений их использования (непосредственная коммерциализация 
знаний, которые воплощены в объекты интеллектуальной собственности; коммерциализация инновационных 
продуктов и технологий в которые воплощены новые знания; совершенствование методов управления 
предприятием в т.ч. методов продуцирования и использования его знаний).  

Предложен методический подход к управлению выбором стратегических направлений, а в их рамках - 
конкретных стратегий инновационного развития предприятия (соответствие стратегических направлений и 
стратегий инновационного развития взято согласно рекомендаций [4]). Выбор базируется на анализе 
комплексов знаний, которые характеризуют:  

 тенденции развития науки, техники и технологий в отрасли предприятия или смежных отраслях;  
 фактические и потенциальные проблемы потребителей продукции отрасли предприятия и смежных 

отраслей;  
 тенденции развития фактических и потенциальных целевых рынков предприятия;  
 потенциал инновационного развития предприятия [5];  
 инновационную культуру предприятия, а также его экономических контрагентов и контактных 

аудиторий на целевых рынках.      
Разработана графическая информационная модель управления инновационным развитием предприятия 

на основе знаний (рис. 1). Она отображает схему взаимодействия потоков знаний в процессе принятия 
соответствующих инновационных решений (решений по управления инновационным развитием предприятия). 
На рис. 1 затенением показаны блоки принятия управленческих решений, номера блоков показывают 
последовательность решений.  

Разработана укрупненная схема управления процессами продуцирования (получения) и использования 
(коммерциализации) знаний как основы стратегий инновационного развития промышленного предприятия. 
Усовершенствованы методические подходы к обоснованию выбора перспективных направлений 
продуцирования и использования знаний, которые базируются на сочетании экспертных оценок тенденций 
развития техники и технологий, маркетинговых прогнозах тенденций изменения потребительских запросов на 
целевых рынках, а также результатах диагностики состояния потенциала инновационного развития 
предприятия. 

Усовершенствован подход к управлению (по формализованным процедурам) знаниями, которое 
рассматривается с позиций повышения уровня потенциала инновационного развития конкретного 
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промышленного предприятия (необходимого и достаточного для реализации перспективных стратегий его 
инновационного развития [6]), в частности: предложена последовательность и определено содержание 
процедур управления потенциалом инновационного развития, включая управление его подсистемами и их 
элементами; определены подразделения, которые являются ответственными за поддержание надлежащего 
уровня подсистем, предложена схема их согласованного взаимодействия; уточнены содержание и сущность 
внешних и внутренних знаний, которые положены в основу развития каждой из подсистем; предложено 
инструментальное-методическое и организационное обеспечение управления знаниями в контексте повышения 
уровня составляющих подсистем потенциала инновационного развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Графическая информационная модель управления ориентированным на знания инновационным 
развитием предприятия  

 
Обобщая изложенное можно сделать вывод, что полученные результаты в совокупности создают 

предпосылки разработки целостной системы управления знаниями промышленного предприятия в контексте 
формирования его стратегий инновационного развития. Полученные прикладные результаты, в частности, 
методики управления процессами продуцирования и коммерциализации знаний, управления знаниями в 
контексте повышения потенциала инновационного развития предприятия и т.п. апробированы на 
промышленных предприятиях, которые производят машины и оборудование.  

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку организационно-экономического 
механизма управления знаниями промышленного предприятия в контексте обеспечения условий его 
инновационного развития.    
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Т.І. Моргунова, кандидат технічних наук, доцент 
Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ  

м. Херсон 
 
У великих компаніях всі аспекти діяльності розподілені між відповідними підрозділами, в яких 

працюють люди, а люди – це сфера відповідальності підрозділу з управління персоналом. Завдання цього 
підрозділу – підбір необхідних кадрів, навчання персоналу і мотивація кожного співробітника до найбільш 
повного використання своїх здібностей заради досягнення цілей компанії. Менеджери з персоналу повинні 
навчити працівників вирішувати проблеми, самостійно мислити, справлятися з різними ситуаціями. В даний 
час співробітники не тільки хочуть використовувати свої навички для виконання поставлених перед ними 
завдань, а й прагнуть до постійного зростання, хочуть вчитися, розвивати свої здібності. Мотивація, заснована 
на грошах, стає все менш важливою. Працівники чекають від своєї роботи визнання і почуття задоволення від 
досягнутого. 

Успішні компанії змінюють уявлення про менеджмент. Перед людьми тепер ставлять завдання 
саморозвитку і реалізації свого потенціалу. Управління націлене не тільки на розпорядження підлеглим і 
контроль за виконанням, а й на трансформацію структури всієї компанії, при цьому менеджерам доводиться 
використовувати всі свої творчі здібності. 

Загальна концепція управління персоналом полягає в тому, що потреби керівництва і співробітників не 
суперечать один одному. У керівництва є організаційні цілі, досягнення яких необхідно, щоб компанія 
залишалася конкурентоспроможною. Співробітники потребують адекватної компенсації та задоволенні від 
роботи, що підтримує їх мотивацію. Інтегрувати ці потреби може хороша програма управління персоналом. 
При цьому професійні менеджери з персоналу повинні сприймати співробітників як особистості, а не просто як 
структурні одиниці. Люди – це ресурс, який потрібно розвивати. 

Стратегія управління персоналом повинна бути інтегрована в плани компанії. Всім працівникам 
необхідна обстановка, що сприяє творчості, співпраці, інновацій. Застарілі і жорсткі системи управління 
повинні поступитися місцем гнучкості, що робить компанію більш адаптованою до швидких змін на сучасних 
ринках. 

Управління персоналом – функція не одного підрозділу, а процес розвитку всіх співробітників, який 
повинен входити в обов'язки кожного лінійного менеджера. Робоче середовище постійно розвивається, 
відбувається перехід від індивідуальних завдань до групових завдань, що виконуються командами, самостійно 
керівними своїми діями. Ефективність команд безпосередньо впливає на успіх компанії. Робоча обстановка 
істотно впливає на установки співробітників і продуктивність їх праці. Якщо співробітникам довіряють, у них 
з'являється впевненість, необхідна для розвитку і зростання, і вони вносять більш позитивний внесок в 
досягнення цілей компанії. 

Основні управлінські елементи є універсальними для більшості компаній. У деяких суспільствах і 
країнах їх може бути більше, і вони враховують особливості, такі як расова дискримінація, права 
співробітників, міжкультурні відмінності. 

Перший елемент, пов'язаний з управлінням персоналу, – це внутрішнє середовище компанії. Потреби в 
персоналі у компаній різні. Слід розібратися, чи є структура гнучкою і зростаючої завдяки оточенню, що 
швидко змінюється, або вона жорстка і стандартна і працює ефективно в статичному оточенні. 

Вимоги до персоналу у нових фірм і успішно працюючих багато років різні. Рівень технологій і 
складність процесів усередині компанії також впливають на те, яких людей слід приймати на роботу і потім 
розвивати їх. Все це – важливі аспекти управління персоналом, оскільки керівники прагнуть до того, щоб їх 
співробітники не тільки успішно справлялися зі своїми обов'язками зараз, але і росли разом з компанією у міру 
її розвитку в майбутньому.  

Основні положення управління включають в себе планування, організацію, кадрове забезпечення, 
напрямок дій підлеглих і контроль за їх роботою [1] .  

Найважливішим аспектом управління персоналом є напрям дій підлеглих. Нові принципи управління 
засновані на впливі, що спонукує співробітників самостійно прагнути до досягнення цілей компанії. 

Однією з проблем молодих менеджерів є спроба все робити самостійно. Слід спочатку визначити, яку 
роботу зможе зробити сам менеджер, а яку він може делегувати іншим. Це один з важливих навичок, від якого 
залежить те, як менеджер розпоряджається своїм часом. Делегування включає в себе і відповідальність за 
підзвітних співробітників. Делегування – основа управління. Грамотний менеджер знає свої виключні 
обов'язки, які він не може і не повинен делегувати іншим. 

Відбір персоналу – це завдання з області управління. Якщо менеджеру з персоналу це вдається, робота 
компанії стає більш продуктивною і успішною. Це призводить до підвищення продуктивності праці, 
поліпшення якості продукції. При цьому стає менше конфліктів між співробітниками, між співробітниками і 
керівництвом. 

Відбір персоналу проводять в чотири етапи: 
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1) визначення та оцінка вакансії, яку потрібно заповнити; 
2) підбір менеджером з персоналу на дану позицію кілька кандидатів; 
3) відсів, спрямований на виявлення найбільш підходящих кандидатів; 
4) прийняття остаточного рішення про те, який саме кандидат є найкращим співробітником на дану 

посаду. 
Орієнтація нових співробітників в значній мірі визначає його майбутні успіхи або невдачі в компанії. 

Кращий спосіб уникнути проблем в колективі – запобігати їх виникненню. Для цього необхідно враховувати 
психологічні особливості нових співробітників. Слід чітко визначити обов'язки і відповідальність нового 
співробітника. Він повинен мати уявлення про своє місце в загальній структурі компанії і про те, як він 
особисто може розвиватися і рости в компанії. 

Ефективна орієнтація виходить за рамки поточної робочої ситуації. Менеджеру необхідно розробити 
стратегію особистого розвитку співробітника, яка буде сприяти його закріпленню в компанії. Успішна програма 
орієнтації повинна мати мету – виховання у кожного співробітника тотальної орієнтації на обслуговування 
клієнтів, почуття господаря і відповідальності по відношенню до всіх операцій компанії. При цьому кожен 
співробітник повинен прагнути рости і розвиватися в своєму особистому і професійному житті [2]. 

Наступний елемент управління – мотивація. Прийнято вважати, що основний принцип мотивації 
співробітників – фінансовий. Дослідження показують, що в розвинених країнах співробітники більше 
зацікавлені в досягненнях і визнаннях, ніж просто в грошах і додаткових пільгах (70% працівників). Завдання 
сучасного менеджера полягає в тому, щоб співробітники отримували від своєї роботи максимальне 
задоволення, що в свою чергу призводить до більшої вмотивованості працівника до виконання своїх завдань 
найкращим чином. 

Менеджери повинні володіти всім арсеналом компенсацій. Це дозволить розробити систему управління 
винагородами, яка буде об'єктивною, керованої і зручною. Система винагороди включає в себе всі типи 
фінансової компенсації: базову оплату, додаткові фінансові стимули, різні пільги для співробітників. Також 
вона включає в себе і нефінансові стимули, які важливі для підвищення мотивації співробітників і збільшення 
ефективності роботи компанії в цілому. 

Управління конфліктами – це вміння усувати або зменшувати джерело труднощів у відносинах між 
співробітниками або між співробітниками і керівництвом. Якщо не вдається усунути конфлікт, то слід або всіх 
закликати до дисципліни, або усунути проблемного співробітника. 

При створенні ефективної команди необхідно основну увагу приділяти не окремим людям, які 
працюють в своїх підрозділах, а особистостям, посади яких в робочих групах можуть змінюватися. Завдання 
менеджера з персоналу – сприяти ефективній роботі команди за допомогою навчання, розвитку успішних 
командних методів роботи, знайти в команді місце для кожного її члена, щоб в загальній структурі команди він 
працював якомога ефективніше. Менеджеру слід пам'ятати, що команда – це група різних людей з різними 
поглядами. Командна робота – це складний і повний проблем процес. У хороших командах конфлікти 
трансформуються в корисні дискусії. 

Ефективні комунікації є одним з найбільш важливих навичок для роботи в сучасному робочому 
оточенні. Через неефективну комунікацію марнується багато часу, виникають міжособистісні проблеми. 
Ефективна комунікація включає в себе здатність уникати бар'єри, що призводять до нерозуміння, вміння 
слухати. Методи комунікації включають інформаційні бюлетені, веб-сайт, керівництво для співробітників і т.п. 

Надмірний стрес негативно впливає на здоров'я і психічний стан людини. Його можна усунути за 
допомогою ефективного особистого менеджменту. Для цього потрібно навчитися ефективно управляти своїм 
часом. Часто стрес викликають причини, що лежать за рамками робочого оточення, і менеджер з персоналу 
повинен мати у своєму розпорядженні ресурси, щоб при необхідності надати допомогу співробітнику. Якщо 
стрес пов'язаний з роботою, істотно знизити його рівень дозволяє поєднання делегування повноважень, 
ефективних методів управління часом і більш ефективної організації праці. 

Управління змінами дасть результат, якщо вище керівництво активно братиме участь в цьому процесі і 
в ньому будуть залучені всі співробітники на всіх рівнях. Менеджер з персоналу несе основну відповідальність 
за те, щоб співробітники розуміли необхідність змін і знали, яким буде їхнє місце в нової структурі [3]. 

Основні аспекти процесу змін: 
‒ огляд людських ресурсів компанії (структура, компетенція, мотивація); 
‒ огляд структурних і технологічних можливостей; 
‒ розробка нової структури компанії; 
‒ визначення нових ролей, групове та індивідуальне навчання працівників; 
‒ при необхідності проведення заходів щодо працевлаштування звільнених і набору нових 

співробітників; 
‒ створення нової технологічної інфраструктури та програмних додатків. 
Добре підготовлені співробітники більш мотивовані і впевнені в собі, вони працюють більш ефективно. 

Крім того, самі співробітники отримують нематеріальну користь від саморозвитку, що є важливим фактором 
для їх закріплення в компанії і можливого просування по службі. Навчання допомагає компаніям адаптуватися, 
змінюватися, розвиватися і трансформуватися у відповідь на потреби, бажання і прагнення людей як всередині, 
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так і поза цієї компанією. Менеджер з персоналу повинен вийти за рамки навчання специфічним навичкам і 
створити в компанії атмосферу, що навчається. 

Хороша програма розвитку персоналу допомагає особистості не тільки розвиватися професійно, а й 
стати більш досконалою в цілому. Програми розвитку, які опосередковано заохочують додаткові навички і 
таланти, приносять компанії більшу користь, оскільки збільшують задоволеність працівників і підсилюють їх 
відданість компанії. Розвиток персоналу включає в себе постановку чітких цілей, організацію робочого 
оточення для досягнення цих цілей. 

Лідерство – це навичок, який можна придбати і який вимагає таких особистих якостей, як мудрість і 
сміливість, а також міжособистісних навичок – здатності виправдовувати довіру і ефективно спілкуватися з 
іншими людьми. Лідер, який володіє такими якостями, зможе виявляти їх в інших. Сучасного лідера відрізняє 
сприйняття себе як помічника, особистого тренера або внутрішнього консультанта.  

На закінчення відзначимо, що зміни в світі призводять до змін і в управлінні, де на перше місце 
виходить розвиток потенціалу робочої сили. Компанії переходять від контролюючого управління до управління 
творчого типу. Основні завдання управління персоналом в розвитку співробітників компанії спрямовані на 
повне розкриття їх потенціалу.  
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Розвиток економіки країни багато в чому пов'язаний з рівнем ефективності діяльності вітчизняних 

підприємств, з підвищенням їх конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність є найважливішою 
інтегральною характеристикою, яка застосовується для оцінки ефективності діяльності економічних суб'єктів. 
Поняття конкурентоспроможності характеризує його здатність витримати потенційну і реальну конкуренцію. 
Конкуренцію можна визначити як динамічний процес змагання підприємств, метою якого є вдосконалення 
виробництва і управління, що, в кінцевому рахунку, обумовлює підвищення конкурентоспроможності не тільки 
окремо взятих компаній, але і їх галузей, а потім – і підвищення конкурентоспроможності країни в цілому. 

Разом з тим характеризуючи зміст поняття конкуренції важливо ґрунтуватися на дотриманні певних 
законів моральності і моралі. 

Конкурентоспроможність сьогодні – це багатоаспектне поняття, яке в умовах сучасного життя 
виходить далеко за межі економіки, зачіпаючи соціальні, філософські, психологічні аспекти [1]. 

Можна виділити наступні види конкурентоспроможності: 
‒ конкурентоспроможність країни, що означає її здатність здійснювати виробництво товарів (послуг), 

відповідно до вимог світового ринку та створювати умови для стійких темпів зростання ВВП і належного 
забезпечення якісних параметрів рівня життя її населення; 

‒ конкурентоспроможність галузі, що характеризує її здатність виробляти товари (послуги), які 
відповідають вимогам світового і внутрішнього ринку, забезпечувати умови для підвищення 
конкурентоспроможності підприємств галузі; 

‒ конкурентоспроможність регіону, що означає його здатність виробляти товари (послуги), відповідно 
до вимог внутрішнього і світового ринку, створювати умови для зростання потенціалу 
конкурентоспроможності економічних суб'єктів регіону, забезпечити стабільні темпи зростання ВРП і 
поліпшення якісних параметрів життя населення регіону [1]; 
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‒ конкурентоспроможність організації (підприємства), що характеризує здатність досягати ними, 
встановлених цілей в умовах конкуренції, забезпечувати споживачів товарами (послугами), що мають 
відповідні якісні і вартісні характеристики, забезпечувати збільшення вартості підприємства; 

‒ конкурентоспроможність продукції (товарів, послуг), що означає здатність бути привабливішим для 
покупця в порівнянні з іншими аналогічними видами продукції (товарів, послуг) за рахунок більшої їх 
відповідності якісним і вартісним характеристикам, вимогам ринку і споживчим оцінками. 

Конкурентоспроможність підприємства часто зводять до його здатності виробляти 
конкурентоспроможну продукцію. 

Слід зазначити, що конкурентоспроможність підприємства є поняттям більш складним і 
узагальнюючим, ніж поняття конкурентоспроможність продукції, вони співвідносяться як частина і ціле. 

Разом з тим конкурентоспроможність підприємства – це інтегральна оцінка, що дозволяє визначити 
досягнуті результати діяльності за певний період, вона залежить від конкурентоспроможності його продукції та 
досягається за рахунок переваг у порівнянні з конкурентами. 

Під конкурентними перевагами маються на увазі властивості або характеристики суб'єкта або об'єкта 
ринкових відносин, що дає йому деякі порівняльні переваги в процесі конкуренції [2]. 

При цьому варто відзначити, що розгляд конкурентоспроможності підприємства через 
конкурентоспроможність продукції можливо на оперативному або тактичному рівні управління для мінімізації 
впливу тих чи інших несприятливих ситуацій і можливих втрат. Стратегічна конкурентоспроможність 
можлива, якщо суб'єкт господарювання має стійкі керовані конкурентні переваги на досить тривалу 
перспективу. 

Конкурентоспроможність підприємства – це сукупність властивостей, які відрізняють його від інших 
економічних суб'єктів більшим ступенем задоволення своєю продукцією потреб споживачів і більш високою 
ефективністю господарської діяльності, а так само здатність до адаптації і розвитку на основі розробки і 
реалізації стратегій конкурентоспроможності [2]. 

З вищевикладеного випливає, що конкурентоспроможність підприємства є динамічною категорією і на 
неї впливають численні фактори. При цьому природа факторів конкурентоспроможності підприємства і 
відповідно їх класифікація випливають з конкурентоспроможності країни та галузі, а так само пов'язані з 
параметрами конкурентоспроможності його продукції. У зв'язку з цим актуальним є виділення зовнішніх і 
внутрішніх факторів конкурентоспроможності підприємств. 

Зовнішні фактори включають: державну політику в сфері експорту та імпорту; рівень розвитку 
економіки країни; заходи впливу економічного характеру, зокрема податкова і фінансово-кредитна політика; 
систему страхування; інфраструктурне забезпечення; наявність науково-технологічного потенціалу; систему 
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; державну систему стандартизації і сертифікації; правовий захист 
інтересів споживачів; наявність і можливості конкурентів. 

Перелік внутрішніх чинників складають: виробнича і організаційна структура підприємства; 
застосовувані технології і рівень організації виробничих процесів; якість менеджменту; інформаційна та 
нормативно-методична база; система управління якістю; рівень розвитку збутової системи; здатність залучення 
інвестицій на розвиток виробництва; розміри клієнтської бази; рівень використання досягнень НТП; рівень 
кваліфікації персоналу і система його мотивації; конкурентна стратегія; репутація і вартість підприємства. 

При цьому слід зазначити, що можливість впливу підприємства на фактори зовнішнього середовища 
досить обмежена, оскільки вони по відношенню до нього діють об'єктивно. 

Підвищити конкурентоспроможність підприємства можливо, перш за все, за рахунок факторів 
внутрішнього середовища, оскільки в них закладена орієнтація на споживача і підвищення якості продукції. У 
зв'язку з цим, для підвищення конкурентоспроможності важливо проявляти інтерес до кращих вітчизняних і 
світових практик у галузі технологій управління підприємством і побудови ефективних виробничих систем. 
При цьому необхідно враховувати і те, що окремі фактори внутрішнього середовища знаходяться в певній 
залежності від зовнішніх факторів. 

В підсумку відзначимо, що в сучасних умовах конкурентоспроможність підприємств визначається 
різноманітними факторами, для її забезпечення необхідно враховувати їх вплив і взаємозв'язок, оскільки 
своєчасне реагування на них є найважливішою умовою успішного функціонування і фінансової стійкості 
підприємств та забезпечення на цій основі розвитку економіки країни в цілому. 
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В умовах глобальної нестабільності важливою умовою відтворювального розвитку національної 
економіки є ефективне функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків (далі – ЛЛТР), у ланках яких 
відбувається процес продукування доданої вартості, що є внутрішнім ресурсом розвитку країни. Обґрунтування 
адаптивних управлінських механізмів та заходів підвищення ефективності ланцюгів стратегічних товарних 
ринків обумовлює необхідність розробки нових методичних підходів до оцінки ефективності регулювання 
базових ланок ринкових ланцюгів з урахуванням вимог турбулентного середовища. 

Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності мікрологістичних систем знайшли відображення 
в працях Вітковські Я., Гурч Л.М., Кристофера М., Міротіна Л.Б, Осипенко С.М., Сагайдак-Нікітюка Р.В., 
Семененко А.І., Сумця О.М., Талан М.В. та ін. учених, питання діагностики регіональних ринкових систем 
досліджували Новосьолов О.С. і Шніпер Р.І. Водночас методичне забезпечення діагностики ефективності 
регулювання макрологістичних систем є недостатньо розробленим. 

Мета дослідження – обґрунтування методичних положень діагностики ефективності регулювання 
базових ланок ЛЛТР на основі синтезу відтворювального та регуляторного підходів. 

Регуляторний підхід, як невід’ємна складова методології діагностики ефективності ЛЛТР, базується на 
системі регуляторних принципів, зокрема, цілеспрямованості [1], який передбачає цільовий вплив заходів і 
інструментів держави на певні селективні (вибіркові) об’єкти управління. До останніх віднесемо, по-перше, 
базові (провідні) ланки ринкових ланцюгів, ефективне функціонування (або створення) яких має принципово 
важливе значення для реалізації інтегрованої стратегічної мети ЛЛТР − забезпечення розширеного відтворення 
товароруху в ринку та оптимізації загальної ринкової доданої вартості. Створення або активізація базових 
ланок спроможні генерувати потужний мультиплікативний ефект у матеріалопровідній системі ринку, 
підвищувати як загальну, так і локальну ефективність (окремих ланок). 

По-друге, до об’єктів селективного впливу держави доцільно віднести логістичні «розриви» потокових 
процесів стратегічних товарних ринків, зменшення (або нівелювання) яких орієнтовано на досягнення 
логістичної цілісності ринку. На практиці більшість «розривів» виникають у ході міжланкового переміщення 
матеріального і відповідного йому інформаційного й фінансового потоків, що обумовлено, зокрема, 
неузгодженістю економічних інтересів суб’єктів різних ланок. Це супроводжується скороченням кількості 
зв’язків і взаємодій між ними, відтак, і зменшенням ступеню інтегрованості ринкового ланцюга, що в кінцевому 
підсумку негативно впливає на його параметри стабільності, надійності й цілісності. 

Метою методичних положень діагностики ефективності регулювання базових ланок ЛЛТР, 
розроблених автором, є визначення ступеню (стабілізуючого, нейтрального або деструктивного) регуляторного 
впливу держави на потокові процеси базових ланок ринкових ланцюгів та логістичні «розриви» в ринку, 
здійснення комплексної оцінки доходності (збитковості) регуляторних заходів та прогнозування їх параметрів. 
Враховуючи, що головним критерієм ефективності ЛЛТР є оптимізація загальної ринкової доданої вартості, 
раціональною є оцінка ефективності регуляторних заходів за допомогою зміни цього критерію та пов’язаних з 
ним показників. Відтак, методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок ЛЛТР, що 
пропонуються, базуються на синтезі відтворювального підходу з акцентом на додану вартість та регуляторного 
підходу з акцентом на податкові ефекти [2]. 

Система показників для діагностики ефективності регулювання базових ланок ринкових ланцюгів 
узагальнена в таблиці 1. До її складу ввійшли дві групи показників, що дозволяють оцінити економічні 
(відтворювальний, логістичний і податковий) і соціальний ефекти від реалізації регуляторних механізмів, а 
також рентабельність їх впровадження. Слід зазначити, що економічний ефект має як дохідний, так і витратний 
вимір. Відтак, до складу економічних ефектів можна включити як відтворювальний і податковий (дохідні), так і 
логістичні (витратні) ефекти. Перша група діагностичних показників характеризує зміну загальних ринкових 
показників логістичного ланцюга (доданої вартості, логістичних витрат, податкових надходжень від суб’єктів 
складових ланок і заробітної плати працівників) у результаті впровадження певного регуляторного механізму 
або заходу (табл. 1). Базовими показниками цієї групи, які оцінюють ступінь державного впливу на 
відтворювальні та потокові процеси товарного ринку, є відтворювальний та логістичний ефекти. 
Відтворювальний ефект визначає приріст загальної доданої вартості в ринковому ланцюгу після впровадження 
регуляторного механізму або заходу. Логістичний ефект вимірює величину скорочення загальних логістичних 
витрат у результаті регуляторного впливу на базові ланки ЛЛТР.  

Необхідно відзначити, що управлінський вплив на базові ланки ринкових ланцюгів може 
супроводжуватися зменшенням доданої вартості у деяких ланках (наприклад, посередницькій, збутовій) та її 
зростанням у інших ланках (зокрема, сировинній, переробній), водночас сукупним результатом ланкових змін 
показника є загальне його зростання в товарному ринку, тобто досягнення позитивного відтворювального 
ефекту. Це твердження є справедливим і для інших видів ефектів. Податковий ефект визначає приріст 
податкових надходжень від суб’єктів ЛЛТР після впровадження регуляторних заходів держави і є кількісним 
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виміром її економічних інтересів. Соціальний ефект визначає соціальний результат від регуляторної діяльності 
держави в ринкових ланцюгах. Як багатогранна категорія, соціальний ефект характеризує підвищення якості 
життя та добробуту суспільства, покращення умов праці, збереження (зростання) робочих місць тощо. Для його 
кількісного виміру в методичних положеннях запропоновано використати приріст заробітної плати працівників 
у ланках ЛЛТР після впровадження регуляторних механізмів та заходів. 
 
Таблиця 1 – Система показників для діагностики ефективності регулювання базових ланок логістичних 
ланцюгів товарних ринків [авторська розробка] 

Групи Показники Характеристика Формули розрахунку 
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1.1.Відтворювальний 
ефект від впровадження 

регуляторних заходів (ЕВ) 

Приріст доданої вартості у ланках ЛЛТР 
після реалізації регуляторних заходів. 

Відображає ступінь впливу заходів 
регулювання на відтворювальні процеси 

ринку 

ЕВ = ДВ2 – ДВ1, де 
ДВ1, ДВ2, – ринкова додана вартість 
до та після реалізації регуляторних 

заходів і механізмів 

1.2. Логістичний ефект 
від впровадження заходів 

(Ел) 

Скорочення логістичних витрат у ланках 
ринкових ланцюгів у результатів 

впровадження регуляторних заходів 
держави. 

ЕЛ = ЛВ1 – ЛВ2, де 
ЛВ1, ЛВ2, – ринкові логістичні 
витрати  до та після реалізації 

регуляторних заходів і механізмів 

1.3. Податковий ефект від 
впровадження заходів 

(ЕП) 

Приріст податкових надходжень у ланках 
ЛЛТР після реалізації регуляторних 

заходів 

ЕП = П2 – П1 , де 
П1, П2 – загальні податкові 

надходження від суб’єктів ЛЛТР до 
та після реалізації заходів держави 

1.4. Соціальний ефект від 
впровадження заходів 

(ЕС) 

Приріст заробітної плати працівників у 
ланках ринкових ланцюгів після 

впровадження регуляторних заходів та 
механізмів 

ЕС = З2 – З1 , де 
З1,З2, – заробітна плата працівників 

до та після впровадження 
регуляторних заходів 
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 2.1. Прибуток (збиток) від 
впровадження 

регуляторних заходів (П) 

Різниця між доходами та витратами 
держави на реалізацію механізмів і 

заходів регулювання 

П = Д - В, де 
Д – доходи держави; В – витрати 

держави на фінансування 
впровадження заходів 

2.2. Рентабельність 
регулювання 

ЛЛТР (РР) 

Величина прибутку держави, що 
припадає на 1 грн. витрат на реалізацію 

механізму регулювання 

РР = П / В ×100%, де 
П – прибуток держави від реалізації 

заходів 

2.3. Відтворювальна 
рентабельність 

регулювання ЛЛТР(РВ) 

Величина загальної ринкової доданої 
вартості, що припадає на 1 грн. витрат на 

реалізацію механізму регулювання 

РВ = ДВр / В ×100%, де 
ДВР – загальна сума доданої 

вартості, створеної в ЛЛТР після 
впровадження механізму 

2.4. Соціальна 
рентабельність 

регулювання ЛЛТР (РС) 

Величина ринкової заробітної плати 
працівників, що припадає на 1 грн. 

витрат на реалізацію механізму 
регулювання 

РС = ЗПР / В ×100%, де 
ЗПР – загальна сума заробітної 
плати, отриманої працівниками 

ЛЛТР після впровадження 
регуляторного механізму. 

 
Друга група показників об’єднала три види рентабельності регулювання ринкових логістичних 

ланцюгів. Прибуток держави розраховується як різниця між її доходами та витратами на реалізацію заходів і є 
індикатором доходності або збитковості бюджетної підтримки. Рентабельність регулювання визначає величину 
прибутку держави, отриманого на 1 грн. вкладених у реалізацію регуляторних механізмів і заходів коштів. 
Відтворювальна рентабельність регулювання ЛЛТР вимірює обсяг ринкової доданої вартості, що припадає на 1 
грн. бюджетних витрат. Соціальна рентабельність регулювання ЛЛТР визначає обсяг заробітної плати 
працівників, зайнятих у ланках ринкового ланцюга, що припадає на 1 грн. бюджетних витрат, та є індикатором 
реалізації економічних інтересів суспільства. 

Запропоновані методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок ринкових 
ланцюгів дозволяють проводити моніторинг раціонального використання бюджетних коштів, визначати 
пріоритетні напрями фінансування, здійснювати вибір найбільш ефективного механізму або заходу 
регулювання із сукупності альтернативних, прогнозувати їх параметри. У цілому оціночна система об’єднала 8 
показників, які прямо або опосередковано пов’язані із динамікою змін ринкової доданої вартості до та після 
впровадження регуляторних заходів, оцінюючи зворотну реакцію ланцюгів товарних ринків на управлінський 
вплив держави. Використання та розширення розроблених методичних положень у ході оцінки ефективності 
регуляторних механізмів і заходів органами влади різних рівнів формують перспективи подальших досліджень 
у даному напрямі. 
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Події квітневої ночі оповідають про вибух четвертого енергоблоку ЧАЕС, який дав волю небезпечному 

і невидимому ворогові – радіації. 
Результатом однієї помилки стали жахливі наслідки великої кількості країн. 
Про які екологічні наслідки говорить нам ЧАЕС: 
Впершу чергу – радіація, яка спочатку повільно, а потім з усієї сили вбивала все живе на своєму шляху. 

Влада УРСР намагалася ретельно приховувати рівень радіації. За офіційними даними, рівень радіаційного фону 
дорівнював 1500 рентген на годину або 50 млн. Кюрі. Вчені порівнюють цю суму з 500 атомними бомбами, які 
в 1945 році були скинуті американцями на Хіросіму і Нагасакі. 

Природа і живі організми. Наслідки Чорнобильської аварії для природи стали катастрофічними. Ліси 
знайшли "рудий колір", що призвело до вирубки всієї рослинності, а тваринами займалися спеціальні загони 
військових, в обов'язки яких входив пошук і вбивство всіх жителів лісу .  

Збиток родючості грунтів. Епіцентр вибуху знаходився в 40 метрах нижче рівня землі. Радіоактивний 
фон в цій зоні понад 2600 мікрорентген/год, він абсолютно нестерпний людиною, а що говорити про зараження 
води, грунту, комах і рослинності в цілому. Тобто, не тільки зовнішнє середовище було "отруєне", а й 
внутрішнє. 

Люди. Жертви трагедії понад 800 тис. осіб брали участь у ліквідації наслідків катастрофи. Близько 25 
тис.учасників загинули в перші три роки після події, і більше 70 тис. стали інвалідами.  

Скільки безпліддя, онкологічних та інших хвороб, які ще довго будуть спостерігатися у людей у 
спадок. Варто звичайно сказати, що зусиллями багатьох людей вдалося уникнути забруднення Дніпра шляхом 
осадження радіоактивних частинок на побудованих багатокілометрових земляних дамбах на шляху 
проходження зараженої води річки Прип'ять. Було також попереджено забруднення грунтових вод-під 
фундаментом 4-го блоку був споруджений додатковий фундамент. Були споруджені глухі дамби і стінка в 
грунті, що відсікають винос радіоактивності з ближньої зони ЧАЕС. Це перешкоджало поширенню 
радіоактивності, але сприяло концентрації її на самій ЧАЕС і навколо неї. Радіоактивні частинки і зараз 
залишаються на дні водойм басейну Прип'яті. У 88 Р приймалися спроби очищення дна цих річок, але у зв'язку 
з розвалом Союзу не були закінчені. А зараз таку роботу навряд чи хто-небудь буде робити. 

В організм людей радіоактивний йод потрапляв спочатку з повітрям, пізніше-з молоком і молочними 
продуктами. Потрапивши всередину, він активно захоплювався з крові щитовидною залозою, приводячи до 
місцевого опромінення в дозах, здатних по-впливати на функції цього органу. На жаль, високі дози на 
щитовидну залозу отримали багато тисяч людей. При цьому сильніше дорослих від опромінення щитовидної 
залози постраждали діти. 

Чорнобиль зараз. Сучасний Чорнобиль є відносно чистим містом за мірками зони відчуження. Через 
велику кількість часу відбулися такі зміни. 

На даний момент на території Чорнобиля проживає понад тисячу осіб. Це співробітники електростанції 
і робітники-вахтовики і вчені. Крім того, на території Зони відчуження живуть самосели – люди, які 
відмовилися їхати із зараженої території і залишати свої будинки. Станом на 2017 рік на території їх 
перебувало 84 особи. Зазвичай, це літні люди, які живуть в покинутих селах по 10 осіб. Однак бувають люди, 
які живуть по одному. 

На територію зони відчуження щорічно приїжджає понад 70 тисяч туристів, в основному, з Європи і 
США. Зараз радіаційний фон в Чорнобилі становить 16 мкР/год, в Прип'яті 94 мкР/год, в Рудому лісі – 123 
мкр/год, в безпосередній близькості до енергоблоку – 239 мкР/год. Норма – 30 мкР/год. 

Отже, життя в Чорнобилі зараз є безпечним, адже рівень гамма-випромінювання тут не перевищує 0,2-
0,3 мікрозіверт на годину. Подібні значення відзначаються і в Києві, і вони цілком допустимі. Іншими словами, 
радіаційний фон на Чорнобильській території знаходиться в нормі. Водночас населення міста дещо 
відрізняється від населення в інших містах України. Жителі Чорнобиля сьогодні-це самосели, які повернулися 
до рідних місць всупереч усім ризикам і незручностям. В основному це люди середнього та похилого віку. 
Кількість самоселів у Чорнобилі, станом на 2017 рік, — 500-700 осіб. 

Радіація прийшла в норму і тільки деякі ділянки і предмети, яким потрібно більше часу, мають рівень 
трохи вище допустимого. Зараз радіаційний фон в Чорнобилі становить 16 мкР/год, в Прип'яті 94 мкР/год, в 
Рудому лісі – 123 мкр/год. Норма – 30 мкР/год. 

В результаті Чорнобильської катастрофи природа зони "захищена радіацією". І це хороший шанс для 
відновлення природи на значних територіях, які виконують функцію бар'єру для радіації, працюють зеленими 
легенями і виконують ряд екосистемних функцій з очищення повітря, води, збереження клімату і поглинання 
вуглекислого газу. 
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Рівні радіації скоротилися настільки, що український уряд замислюється про те, щоб відкрити деякі 
області для сільського господарства. 

На сьогоднішній день на території Зони відчуження проживає близько 500 осіб. Більшість з них-люди 
похилого віку, які вирішили повернутися в рідне місто. 

Чорнобильська зона відчуження стала неофіційним заповідником, де деякі види тварин захищені 
краще, ніж у багатьох офіційних. 

Крім того, зараз ведеться роботи з будівництва нового Саркофага над енергоблоком, так як старий був 
розрахований до 2006 року. Він приховує під собою майже 180 тонн радіоактивного палива, опромінені 
металеві конструкції, опромінений графіт та інші радіоактивні елементи. Бетонний саркофаг дозволяє 
скоротити випромінювання від ЧАЕС в 10 разів. 

Рівні радіації скоротилися настільки, що український уряд замислюється про те, щоб відкрити деякі 
області для сільського господарства.Також в зоні відчуження планується будівництво сонячного заводу.  

Що це буде означати для дикої природи, яка протягом останніх трьох десятиліть була в значній мірі 
вільною від людського впливу, ще належить дізнатися. 

Експерти вважають, що аварія на ЧАЕС багато в чому загальмувала розвиток атомної енергетики аж до 
початку 2000-х років. Однак аварія на Фукусімі в 2011 році знову відкинула весь прогрес назад. Після 
катастрофи радіаційні норми були значно посилені. Зараз в Росії норма за вмістом цезію - 137 в молоці в три 
рази нижче, ніж в Норвегії. При цьому багато екологів відзначають, що з точки зору викидів і шкоди, АЕС 
набагато безпечніше ТЕЦ, і кількість людей, загиблих від захворювань, пов'язаних з попаданням в легені 
вугілля і дрібнодисперсного пилу з ТЕЦ в десятки разів перевищує кількість жертв атомних катастроф. 

Місто Чорнобиль вважається найбільш чистим місцем у всій зоні відчуження. І це не тільки чисті 
вулиці і пофарбовані лавочки. Тут також є магазини, кафе, бари, автовокзал, Пошта і власна медична частина. 
Єдине, що буде відрізняти Чорнобиль вчора, сьогодні і завтра – це повна відсутність дітей. Людині, якій не 
виповнилося 18 років, Категорично забороняється тут жити. Такі ж правила діють у всій зоні відчуження. 

Найбільш актуальною новиною залишаються мітинги і демонстрації, що проводяться пільговиками і 
чорнобильцями, охочими отримати виплати, які їм заборгувала держава. Загальна сума заборгованості на даний 
момент перевищує три річних бюджети країни.   

Мимоволі виникає питання про те, скільки ж часу не здійснювалися виплати соціально-незахищеним 
категоріям населення. У свою чергу народні депутати направили звернення спікеру Верховної Ради з 
проханням посилити соціальний захист ліквідаторам і постраждалим від аварії на ЧАЕС. 

Нескладно побачити, як виглядає Чорнобиль сьогодні, дізнатися чи є життя в Чорнобилі зараз. Однак 
досить важко простим людям вирішити проблеми соціального забезпечення, з якими вони стикаються вже 
багато років. 

Однак чорнобильці сьогодні залишилися один на один не тільки з радіацією, що заполонила Поліські 
землі, а й з наслідками, які раз у раз повертають їх у 1986 рік. Можливо ті інформаційні години про життя 
Чорнобиля вчора, сьогодні і завтра, введені в школах, приведуть сучасне покоління до честі і справедливості. А 
справжня підтримка тих, хто віддав своє здоров'я на порятунок людства, вже не за горами. 
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В даний час більшість країн, розвиток яких залежить від імпортних, експортних та транзитних 
перевезень, зацікавлені в поширенні на ринку праці транспортно-експедиторських організацій. Саме вони 
відіграють важливу роль в надані повного комплексу транспортно-логістичних послуг та організації 
перевезення вантажів різними видами транспорту, залежно від побажання та можливостей замовників.У 
завдання логістичного сервісу транспортно-експедиторської діяльності входить розробка стратегії розвитку 
системи доставки вантажів, поточне планування і реалізація транспортно-логістичного обслуговування, 
управління логістичними процедурами в процесі транспортування, здійснення контролінгу транспортно-
експедиторських операцій і забезпечення високого рівня логістичного сервісу. З огляду на це визначена тема 
виступає вкрай актуальною. 

Сучасна література пропонує чимало досліджень даної тематики, проте досі потребує деталізації 
окремих питань. Її у в свій час розглядали вітчизняні та зарубіжні науковці такі, як Балихіна Г.А., Даниленко 
Л.І., Богданова О.Л., Сергєєва В.І., Паламарчук В.Ф., Уілер Е., Пономарьова М.С., Щербаков В.В. та інші.  

Метою роботи є визначення особливостей логістичної діяльності транспортно-експедиторських 
компаній. 

В наш чaс, для того щоб домогтися успіху у підприємницькій діяльності, недостатньо використовувати 
тільки мaркетингові підходи, потрібно застосування сучaсних високоефективних способів і методів упрaвління 
потоковими процесaми, тaких як логістикa. Вона мaє велике знaчення для клієнтів, постaчaльників 
підприємствa, його влaсників і aкціонерів, координує всі структури организації: нaпрямок, впорядкувaння, 
розподіл продукції, врaховуючи результaтивність, продуктивність, рентaбельність. Трaнспорт ‒ нaйвaжливіший 
елемент логістики, жодне підприємство не може функціонувaти без достaвки готової продукції клієнтaм. 
Трaнспортні дії упрaвління зaпaсaми зaбезпечують високу гнучкість підприємствa і чaс для реоргaнізaції aбо 
виробничої системи відповідно до обстaвин. Використaння визначеного управлінського інструменту прискорює 
процес руху інформаційних потоків, атакож підвищує рівень обслуговування виробничого процесу. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV 
транспортно-експедиторська діяльність – це підприємницька діяльність із надання транспортно-
експедиторських послуг по організації і забезпеченню перевезень експортних, імпортних, транзитних і інших 
вантажів. Ця діяльність здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності – експедитором, що за дорученням 
і за рахунок клієнта виконує чи організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених 
договором транспортного експедирування [1]. 

Операції з експедирування вантажів супроводжують наступні логістичні процедури: вибір 
транспортних засобів, типу рухомого складу, виду транспорту, розробка маршруту слідування. Експедиторські 
компанії беруть на себе відповідальність зa виконання всіх логістичних і експедиторських операцій при 
доставці вантажів ‒ нa етапі міжнародного перевезення і при транспортуванні територією країни. Доставити 
вантаж дешево і швидко головна мета професійного експедитора. Міжнародна ділянка маршруту перевезення 
здійснюється нa морських судах, на рухомому складі автотранспорту і залізницею. Особливістю є те, що не всі 
послуги трaнспортно-експедиторської діяльності є логістичними. До логістичних відносяться: розрахунок 
маршруту, вибір вигіднішого виду транспорту доставки вантажу, вибір суднохідної лінії, вибір контрагентів, 
розрахунок перевезення наземним транспортом, розрахунок вартості доставки вантажу в порт. Додаткові 
послуги, які не відносяться до логістичних такі: фрахт, розмитнення, страхування контейнера та небезпечного 
вантажу, підготовка пакету документів для візування в лінії та в митниці. Професійні експедиторські послуги 
сприяють поліпшенню якості і надійності вантажоперевезення, забезпечують збереження вантажу при 
транспортуванні. Необхідно зауважити, що в перевізному процесі традиційно існує ряд операцій, 
обслуговування яких виконують вантажовідправники і вантажоодержувачі або за їх дорученням транспортно-
експедиторські організації. 

Основні транспортно-експедиторські операції є елементами загального перевізного процесу ‒ прийом 
вантажу нa склaді відправника, доставка до станції відправлення, нaвaнтaження-вивaнтaження, маркування, 
супровід, доставка нa склад одержувача, видача вантажу одержувaчу, оформлення перевізних документів, 
розкредитувaння, сплата провізних платежів і зборів, інформування клієнтa про місцезнаходження і чaсу 
прибуття вантажу нa станцію призначення. 

Допоміжні операції передають або супроводжують процес перевезення і включають упаковку вантажів, 
митні операції, консультації, тривале зберігання, перевалку на інші види транспорту, складання довідок, зняття 
копій з документів і т.д. 
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Важливим аспектом при виборі експедиторської компанії все частіше стає не стільки вартість, скільки 
якість транспортно-експедиторського обслуговування. Замовники перевезень дуже вимогливі щодо надання 
високоякісних послуг, своєчасності виконання замовлень, гнучкості реакції на мінливі запити ринку, 
комплексності обслуговування. З огляду на це, експедитору слід обрати оптимальний спосіб перевезення, 
забезпечити подачу на склад транспорту у визначені строки, відповідати за цілісність вантажу. Через добру 
економічну і юридичну підготовленість, він оптимізує процес надання послуги.  

На даний момент більшість транспортних компаній намагаються скоротити витрати логістичного 
процесу, адже саме ця проблема вимагає особливої уваги з боку управління компаній. Однак це вимагає 
використання інноваційних рішень, які досі не були поширеними серед виробничих компаній. Хаотичність 
розташування кожного наступного етапу виробничого процесу також виступає проблемою 
внутрішньовиробничої логістики, так як призводить до скупчення мінімальних затрат та упущення вигоди, а 
саме часу, який можна було витратити на інші виробничі процеси.  

Також транспортно-експедиційні компанії стикаються з такими проблемами, як : 
 проблеми інфраструктури країни; 
 недосконала взаємодія з клієнтом (відсутність досвіду, знання, етикету і т. д.); 
 відсутність завдання оптимізованого обслуговування клієнтів; 
 недолік інформаційної підтримки перевезень; 
 зношеність рухомого складу, через що програємо у конкурентній боротьбі з міжнародними 

компаніями; 
 складнощі при страхуванні вантажу і транспорту; 
 внутрішньо управлінські проблеми транспортно-експедиційних компаній, як наприклад, відсутність 

скоординованих дій між окремими внутрішніми підрозділами, через що – затримки в оформленні товару і як 
наслідок — додаткові витрати клієнта). 

Способами вирішення визначених проблем є виконання процедур, представлених на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Управлінські процедури, які сприятимуть вирішенню ключових проблем транспортно-
експедиційних компаній 

 
Таким чином, транспортно-експедиторська діяльність, як вид логістичного сервісу є ефективним 

інструментом підвищення ефективності процесу доставки продукції від постачальника до споживача. І зусилля 
мають бути спрямовані як на прискорення просування товарів замовника, так і на підвищення якості 
запропонованих послуг. Особливо важливо, на наш погляд, враховувати зарубіжний досвід і працювати над 
виправленням зазначених помилок і проблем у визначеній галузі. В першу чергу це стосується автоматизації та 
оптимізації бізнес-процесів, а також удосконалення портфоліо послуг транспортно-експедиторських компаній 
України. Отже своєчасне виділення проблем, які визначають якість транспортно-експедиційного 
обслуговування, та їх вирішення виступають важливим етапом оптимізації експедиційної діяльності. 
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Конкурентний потенціал підприємства, на відміну від традиційних суміжних понять, таких як: 

потенціал підприємства, ресурсний потенціал, стратегічний потенціал тощо, варто розглядати як порівняно 
нову економічну категорію, розвиток і дослідження якої дозволить вітчизняним аграрним підприємством 
значно підвищити рівень конкурентоспроможності власної продукції, посилити свою конкурентну позицію на 
вітчизняному та зовнішньому ринках й забезпечити довготривале успішне стале функціонування. Дослідження 
методів оцінки конкурентного потенціалу аграрних підприємств дозволяє виявити їх специфічні риси, 
врахувати переваги й недоліки, що покращить стан не тільки окремих суб’єктів господарювання, але й галузі в 
цілому.  

Враховуючи складність об’єкта дослідження, оцінювання конкурентного потенціалу повинно 
відповідати меті наукового пошуку. На відміну від виключно теоретичних досліджень, де науковий потенціал 
має цінність як самостійна наукова категорія, у більшості наукових розробок він виступає основою розробки 
напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції. Відповідно його аналіз і діагностика мають 
забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення безпосередні бізнес-процесів, які 
сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства в цілому. Для вітчизняних 
аграрних підприємств до традиційних завдань оцінювання конкурентного потенціалу варто додати його 
вирішальну роль у нарощення експортного потенціалу, так як ця галузь у порівнянні з іншими в структурі 
національної економіки України має конкурентні переваги, обумовлені переважно потужним ресурсним 
потенціалом, незадовільний стан якого через виснажливу політику використання ґрунтів вимагає перегляду 
загальнонаціональної стратегії розвитку аграрного сектору, особливо в розрізі державного втручання. Другою 
проблемою залишається соціальна інфраструктура, нерозвиненість і частковий занепад якої на селі виступає 
загрозою для формування й подальшого розвитку кадрової складової конкурентного потенціалу аграрних 
підприємств. Відповідно мета аналізу конкурентного потенціалу аграрних підприємств вимагає поєднання 
економічних цілей з соціальними й екологічними. Безпосередньо для підприємства оцінювання має виступати 
основним джерелом прийняття управлінських рішень, що передбачає необхідність розробки методичного 
підходу, який би дозволяв виявити вузькі місця й невикористані резерви. Інший аспект аналізу зовнішнього 
середовища передбачає дослідження ринків збуту, логістичної інфраструктури й класичних п’яти сил 
конкуренції для виявлення перспективності використання можливості інтеграції у вертикальному чи 
горизонтальному напрямах.  

В процесі розробки методичних підходів використовуються різноманітні показники, методи їх 
узагальнення й характер надання кінцевих результатів, що формує множину варіацій здійснення оцінювання. 
Всю множину критеріїв класифікації методичних підходів варто класифікувати за такими критеріями. За типом 
вихідних показників розділяють критеріальні й експертні моделі, в основу яких покладено відповідно кількісні 
та якісні індикатори. Серед кількісних показників, в свою чергу, виокремлюють відносні, абсолютні і 
нормативні. В залежності від кількості об’єктів дослідження виокремлюють двоскладові й багатоскладові. За 
способом розрахунку існують моделі різниць, рейтингу та змішані (таксономічний аналіз). Багаточисельною 
виступає група класифікації за методами розрахунку, представлена графічними, математичними і логістичними 
типами. В залежності від мети дослідження оцінювання передбачає безпосереднє визначення рівня 
конкурентного потенціалу обраного підприємства у порівнянні з конкурентами, пошук шляхів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства або детермінацію частини іншого дослідження. За кінцевим 
результатом методи бувають одиночні, інтегральні й матричні. Перші передбачають використання одного 
показника, яким найчастіше виступає вирішальний параметр, як наприклад частка ринку. Інтегральні 
передбачають розрахунок узагальнюючої ознаки на основі часткових індикаторів, часто із відповідною вагою 
показника. Матричні методи передбачають використання двох або трьох ключових параметрів, зазначенням 
яких класифікуються досліджувані об’єкти. За базою порівняння пропонуємо розподіляти еталонні, 
нормативні, індексні методи та «кращого досвіду». В якості еталону може використовуватися реальний об’єкт 
за найкращими параметрами або умовний. Індексні методи передбачають використання середніх значень за 
параметрами. Кращій досвід відрізняється вибором прикладу за окремими параметрами оцінювання.   

Таким чином, на основі проведеного узагальнення існуючих критеріїв класифікації та моделей 
оцінювання конкурентного потенціалу варто представити авторський методичний підхід. Відповідно до 
розробленої структури конкурентного потенціалу аграрних підприємств оцінювання повинно включати 
внутрішні й зовнішні компоненти.  

Внутрішні компоненти стосуються функціонального потенціалу, який об’єднує кадровий, 
інноваційний, маркетинговий, виробничий, організаційно-управлінський, фінансовий. Кожна із цих складових 
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відображається множиною кількісних показників, вагомість яких встановлюється експертним шляхом. Серед 
яких такі як: розмір витрат виробництва на гривню валової продукції, коефіцієнти рентабельності, параметри 
матеріалоємності, розміри валового й чистого доходу на 1 гектар угідь, продуктивність праці, питома вага 
інноваційної продукції, питома вага доходу від експорту, доля на внутрішньому ринку тощо. Вагомість кожної 
складової також оцінюється експертним шляхом із паралельним розрахунком узгодженості думок експертів, що 
передбачає визначення коефіцієнта конкордації Кендала. Базою порівняння виступають сільськогосподарські 
підприємства Харківської області. Враховуючи чисельність форм власності й організаційно-правових форм, а 
особливо масштаби діяльності, в залежності від яких діапазон значень ключових індикаторів сильно 
варіюється, аналіз доцільно проводити в групах, сформованих в результаті кластеризації, із значно нижчим 
рівнем розбіжності між об’єктами дослідження.  

В рамках авторського підходу до оцінювання конкурентного потенціалу пропонується використання 
рейтингового методу порівняння з конкурентами, де визначення еталону передбачає вибір умовного 
підприємства із найвищими значеннями показників серед досліджуваних. Отже, найкраще значення буде 
дорівнювати одиниці при попередньому нормуванні вихідних ознак. Всі інші значення складових 
визначатимуть долю від одиниці. Відповідно при наявності високого рівня однієї складової у порівнянні з 
іншими, загальна результативність не досягається традиційною адитивною згорткою, що вимагає врахування 
цього аспекту в рамках дослідження.Показником збалансованості варто визнати рівень середнього 
квадратичного відхилення інтегральних значень за обраними складовими. Кінцеве значення конкурентного 
потенціалу досліджуваних об’єктів формується на основі позиціонування підприємства на матриці розміщення 
за двома параметрами: розрахованим інтегральним значенням за всіма складовими з урахуванням їх вагомості 
йзначенням коефіцієнту збалансованості, вираженим рівнем середнє квадратичного відхилення.  

Додатковим елементом аналізу внутрішнього конкурентного потенціалу виступають конкурентні 
переваги, в рамках дослідження яких необхідно визначати забезпечення їх розвитку шляхом використання 
наявного конкурентного потенціалу. Рівень взаємодії із зовнішнім середовищем варто розглядати в контексті 
детермінант впливу «національного ромба» М. Портера на формування конкурентних переваг.  

У свою чергу, важливим елементом оцінювання зовнішнього середовища є опосередкований вплив 
чинників, які створюють умови для формування й використання конкурентного потенціалу, до яких традиційно 
відносять рівень економічної і політичної стабільності, регуляторний вплив держави, податковий тиск, 
привабливість інвестиційного клімату тощо. Цей аналіз передбачає виключно експертне оцінювання, яке при 
поєднанні із імітаційним і сценарним моделювання дає можливість реально визначати рівень сприятливості 
зовнішнього середовища для діяльності підприємства в цілому й використання конкурентного потенціалу. 
Безпосередній аналіз ринкової зовнішньої компоненти конкурентного потенціалу передбачає аналіз часових 
рядів динаміки виробництва основних сільськогосподарських культур, так як переважна більшість сучасних 
аграрних виробництва зосереджена виключно на рослинництві. Крім того для обґрунтування 
зовнішньоекономічних напрямів аналогічний аналіз доцільно проводити за культурами в глобальному 
масштабі.  

Отже, на основі проведеного дослідження шляхом узагальнення існуючих критеріїв і підходів до 
класифікації методів оцінювання конкурентного потенціалу була запропонована авторське бачення вирішення 
проблеми. Отримані результати дослідження виступають базою прийняття управлінських рішень щодо 
розвитку конкурентного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності продукції.  
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Сільськогосподарське виробництво – вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка 

пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому 
вигляді та для використання на нехарчові цілі. 

Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством, 
сільськогосподарське виробництво України спроможне на вагомий внесок у розв'язання світової проблеми 
голоду. Його потенціал виробництва значно перевищує потреби внутрішнього ринку [1]. 

Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. гектарів, або 70 % загального фонду країни. 78,9 % 
сільськогосподарських угідь – орні землі та багаторічні насадження, 13,0 % – пасовища, 8,4 % – сіножаті. 
Найвища частка орних земель – у степових районах (70-80 %) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в 
основному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних степових областях, сіножаті – в долинах річок лісової і 
лісостепової зон.   

Українські сільгоспвиробники постачають свою продукцію в 190 країн світу.  
За даними статистики, станом на 2018 рік агросектор займає майже 17 % ВВП України і приносить 

майже 38 % валютної виручки [2]. 
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в основному визначається двома 

групами факторів [1]: 
– зовнішні, що не залежать від господарської діяльності підприємств: ціноутворення, оподаткування, 

кредитування, інфляційні процеси, дотації і компенсації, аграрне законодавство і ін .; 
– внутрішні, на які організація може впливати: врожайність сільськогосподарських культур, 

продуктивність тварин, собівартість продукції, технологія і організація виробництва, спеціалізація і т.д. 
Сьогодні економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в значній мірі визначається 

чинниками першої групи, які формують економічний механізм. При налагодженому економічному механізмі 
друга група чинників грає чільну роль. 

Економічна ефективність сільського господарства в значній мірі залежить від рівня інтенсивності 
виробництва. Найважливіші напрямки інтенсифікації виробництва в умовах, що склалися – застосування 
інтенсивних, ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції, освоєння науково- обґрунтованих 
сівозмін, вдосконалення насінництва і племінної роботи в тваринництві, використання перспективних 
високоврожайних, ефективних сортів рослин і високопродуктивних порід худоби і птиці, внесення 
оптимальних доз мінеральних і органічних добрив , гербіцидів і засобів захисту сільськогосподарських культур, 
зміцнення кормової бази і ін. [1]. 

Застосування інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур економічно 
вигідно. Так, використання їх при вирощуванні озимої пшениці дозволяє підвищити врожайність на 35-40%, 
знизити собівартість на 5-8%, збільшити прибуток в розрахунку на 1 га посівів на 40-50%. 

В умовах дефіциту матеріальних засобів необхідно використовувати ресурсозберігаючі технології. 
Розрахунки показують, що застосування ресурсозберігаючої технології вирощування цукрового буряка 
дозволяє підвищити продуктивність праці в 1,5-2 рази, знизити витрату палива і мастильних матеріалів на 25-
30%, а собівартість одиниці продукції – на 35-40%. 

Важлива умова інтенсифікації виробництва – дотримання сівозмін. У багатьох регіонах країни вимогам 
інтенсивного землеробства відповідають сівозміни, в яких більше половини займають зернові, технічні та інші 
продовольчі культури. Розміщення їх по кращих попередниках дозволяє отримати збільшення врожаю в розмірі 
20-25%. 

Важлива умова отримання високих стабільних врожаїв сільськогосподарських культур – проведення 
агротехнічних заходів в оптимальні терміни. Однак у багатьох господарствах через відсутність необхідної 
техніки ця умова не дотримується, що веде до втрати врожаю. Проведення збирання зернових культур в 
оптимальні терміни (10-14днів) дозволяє додатково зберегти до 15-20% врожаю. 

Особливе значення в підвищенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в 
умовах, що склалися набуває оптимізація структури посівів, що не вимагає додаткових інвестицій, але сприяє 
збільшенню виробництва продукції. 

Одне з вирішальних напрямків розвитку тваринництва і підвищення його економічної ефективності – 
створення міцної і стійкої кормової бази [1]. На кожному сільськогосподарському підприємстві слід розробляти 
і здійснювати заходи щодо зміцнення кормової бази. Це сприятиме зростанню продуктивності тварин і 
зниження собівартості продукції тваринництва. Наприклад, встановлено, що білковий дефіцит в раціонах 
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свиней, рівний 20-25%, веде до недобору 30-34% продукції, збільшення в 1,4-1,5 рази непродуктивних витрат 
кормів і зростання їх собівартості в 1,5 рази. 

Важливу роль в підвищенні продуктивності праці і економічної ефективності виробництва грає 
механізація виробничих процесів [3]. Рівень механізації обробітку деяких сільськогосподарських культур 
(овочевих, плодових, ягідних і ін.) дуже низький (20-25%). 

Система машин практично створена для виробництва зерна, найважливіших технічних та деяких 
кормових культур. Однак в ряді галузей (садівництво, виноградарство, тютюнництво і ін.) поки є тільки окремі 
машини і їх комплекси для механізації деяких виробничих процесів. 

На завершення відзначимо, що найважливішою умовою підвищення економічної ефективності 
виробництва є поліпшення якості сільськогосподарської продукції. Чим вище якість сільськогосподарської 
продукції, тим вище ціна її реалізації, а отже, і рентабельність виробництва. 
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Забезпечення інноваційного розвитку підприємств, сьогодні, є державним пріоритетом, а реалізація 

його напрямків – найважливішим завданням, що стоїть на всіх рівнях управління. 
Всеохоплююча механізація виробництва – широке впровадження взаємопов'язаних і взаємозалежних 

машин, апаратів, приладів, обладнання на всіх ділянках виробництва, операціях і видах робіт. Вона сприяє 
інтенсифікації виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню частки ручної праці у виробництві, 
полегшенню і поліпшенню умов праці, зниженню трудомісткості продукції. Таким чином, механізація витісняє 
ручну працю і замінює його машинами в основних і допоміжних технологічних операціях. 

У процесі розвитку механізація пройшла кілька етапів: від механізації основних технологічних 
процесів, що відрізняються найбільшою трудомісткістю, до механізації як основних, так і допоміжних 
технологічних процесів. 

Автоматизація виробництва означає застосування технічних засобів з метою повної або часткової 
заміни участі людини в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів або 
інформації. Автоматизація може бути: частковою (охоплює окремі операції і процеси); комплексною (охоплює 
весь цикл робіт); повною (автоматизований процес реалізується без безпосередньої участі людини). 

Хімізація виробництва – вдосконалення виробничих процесів в результаті впровадження хімічних 
технологій, сировини, матеріалів, виробів з метою інтенсифікації, отримання нових видів продукції і 
підвищення їх якості. Це знижує витрати виробництва і підвищує ефективність діяльності організації на ринку. 
Приклад – лаки та покриття, хімічні добавки, синтетичні волокна, легкі і міцні пластмаси. 

Електрифікація виробництва – широке впровадження електроенергії як джерела живлення виробничого 
силового апарату. На основі електрифікації здійснюють комплексну механізацію та автоматизацію 
виробництва, впроваджують прогресивну технологію. Електрофізичні та електрохімічні способи обробки дають 
можливість отримати вироби складних геометричних форм. Лазери широко застосовують для різання і 
зварювання металів, термообробки. 

Електронізація виробництва – забезпечення всіх підрозділів організації високоефективними засобами 
електроніки – від персональних комп'ютерів до супутникової системи зв'язку та інформації. На базі ЕОМ і 
мікропроцесорів створюють технологічні комплекси, машини і обладнання, вимірювальні, регулюючі та 
інформаційні системи, ведуть проектно-конструкторські роботи і наукові дослідження, здійснюють 
інформаційне обслуговування, навчання. Це підвищує продуктивність праці, скорочує час отримання 
інформації, збільшує швидкість виробничого процесу. 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

175 

Створення та впровадження нових матеріалів, що мають якісно нові ефективні властивості 
(жароміцність, корозійну і радіаційну стійкістю і т.п.), дозволяє підвищувати конкурентоспроможність 
продукції, що виробляється [2]. Це, в свою чергу, позитивно позначиться на показниках прибутку організації. 

Освоєння нових технологій вирішує багато виробничих і соціально-економічних проблем. У 
виробничому процесі принципово нові технології дозволяють збільшити обсяг продукції, що випускається, не 
залучуючи додаткові фактори виробництва [1]. Розвиток нових біотехнологій допоможе вирішити проблеми 
харчування, боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур без шкоди екології, забезпеченості 
сировиною всіх регіонів, створення безвідходного виробництва. 

Вітчизняні підприємства в умовах спаду виробництва в період реформ зіткнулися з серйозною 
проблемою в області інноваційного розвитку. Основні складності були викликані фактично відмовою 
фінансування НДДКР з боку держави, що призвело до тимчасового заморожування цього виду діяльності 
організації.  

Однак сьогодні, багато підприємств почали адаптуватися до нових умов, а залучення вітчизняних та 
іноземних інвесторів спонукало до інноваційної діяльності підприємств. Крім того, керівники підприємств 
усвідомили, що стратегічне планування в області інновацій є основоположним елементом підвищення 
ефективності діяльності та конкурентоспроможності в сучасних ринкових умовах господарювання [2].  

У зв'язку з цим частину внутрішніх інвестицій стали направляти на інноваційний розвиток. Інновації, 
проте, вимагають не тільки значних інвестицій, але і ефективного управління з метою отримання позитивного 
результату від їх застосування. 

Науково-технічний прогрес – це процес безперервного розвитку науки, техніки, технології, 
вдосконалення предметів праці, форм і методів організації виробництва і праці. Він є найважливішим засобом 
вирішення соціально-економічних завдань, таких, як поліпшення умов праці, охорона навколишнього 
середовища, а в підсумку – підвищення добробуту нації. НТП має велике значення для забезпечення системи 
національної безпеки і оборони. 

Ефективність інноваційного (науково-технічного) розвитку організації визначають виходячи зі 
співвідношення ефекту і витрат на його отримання.  

Ефективність – відносна величина, яка вимірюється в частках одиниці або у відсотках і характеризує 
результат здійснених витрат.  

Критерій ефективності – максимізація ефекту (прибутку) при заданих витратах або мінімізація витрат 
(витрат виробництва) на досягнення заданого ефекту. 

Таким чином, інноваційний розвиток організації тісно пов'язаний з її інвестиційною діяльністю. 
Значні інвестиції потрібні як для того, щоб довести результати науково-дослідних робіт (лабораторні 

технології) до технічної готовності (промислові або дослідно-промислові технології), так і для покупки готової 
промислової технології, яка набагато менш капіталоємна [1]. 

В свою чергу обсяг інвестицій залежить від особливостей інноваційного процесу, таких, як безліч 
варіантів досягнення мети, високий рівень ризику при впровадженні інновацій, низький рівень прогнозних 
оцінок результату, потреба в обробці великих обсягів інформації для побудови інноваційної стратегії фірми. 

 
Література:  
1. Ковтуненко К.В. Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів) / 

К.В. Ковтуненко, О.М. Коваленко, О.В. Станіславик і ін.; за ред. К.В. Ковтуненко. – Київ: «Центр учбової 
літератури», 2018. – 505 с. 

2. Коваленко О.М. Актуальні шляхи та фактори підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
підприємства / О.В. Станіславик,  О.М. Коваленко // Економічний форум. Науковий журнал. – № 2. – Луцьк: 
Луцький національний технічний університет, 2017. – С. 223-231. 

3. Філиппова С.В. Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: 
[моногр.] / С.В. Філиппова, С.А. Нізяєва – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 179 с. 

4. Філиппова С.В. Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на 
засадах контролінгу: нові реалії та завдання: [моногр.] / Н.М. Селіванова, С.В. Філиппова – Одеса: ОНПУ, вид-
во «ВМВ» – 2014. – 181 с. 

5. Філиппова С.В. Особливості сценарного впровадження інноваційного контролінгу на промисловому 
підприємстві. / Філиппова С.В., Селіванова Н.М./ . Розділ 15 у колективній монографії  “Інноваційна економіка: 
теоретичні та практичні аспекти”. Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 854 с. С. 402-440. 

6. Інноваційний контролінг в діяльності промислових підприємств: навчальний посібник / С.В. 
Філиппова, М.А. Юдін, О.В. Мелих, Н.М. Селіванова. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 134 с. 

7. Захарченко В.І., Філиппова С.В., Балахонова О.В. Управління витратами і прибутком в інноваційній 
діяльності: навчальний посібник і конспект лекцій / В.І.Захарченко, С.В.Філиппова, О.В.Балахонова. – Одесса: 
Видавничий дом «Гельветика», 2019. – 196 с. 

 
 
 



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

176 

ПІДБІР І АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОЮ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
 

О.В. Станіславик, кандидат економічних наук, доцент  
А.М. Баюклі, Є.М. Щербонос  

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
У сучасних умовах кожен новий співробітник негайно потрапляє в систему організаційних відносин 

всередині компанії. Для нового працівника відкриваються одразу кілька площин соціальних ролей, що укупі з 
новими посадовими обов'язками, дають величезний стрес. Всі чинники впливають на мотивацію, наявність 
помилок, бажання співробітника продовжувати працювати в компанії. Для того що б надати ефективну 
допомогу в адаптації нового співробітника, а компанії уникнути фінансових втрат і отримати максимальну 
віддачу від нового співробітника, пропонується ретельніше розглядати етапи підбору, а також організувати 
принципово нову систему адаптації нового персоналу. 

У більшості компаній новий співробітник проходить кілька стандартних етапів введення в нову посаду. 
Як правило, до першого можна віднести резюме співробітника відділу кадрів про компанію. Другий етап 
включає в себе знайомство нового співробітника з безпосереднім керівником, який в свою чергу знайомить з 
робочим місцем, посадовою інструкцією, правилами внутрішнього розпорядку, кодексом ділової етики, 
представляє співробітникам. Найчастіше прийом співробітників обмежується відділом кадрів або керівництвом 
з управління персоналом. Це означає, що підбір і система введення в посаду не здійснюються в повній мірі, за 
допомогою консультацій всіх зацікавлених сторін. Безумовно, кількість сторін, визначається складністю 
структури самої компанії. Ними можуть бути начальники відділів, головні спеціалісти, керівники підрозділів, 
генеральний директор, члени профспілок. Таким чином, можна виділити основні цілі адаптації персоналу, а, 
отже, усвідомити важливість даного етапу як для менеджерів, так і для компанії в цілому. Кожен співробітник, 
що вступає на посаду має свої очікування. Для того, щоб очікування – реальність максимально співпали, 
необхідно знизити тривожність і відчуття невизначеності. Це і є друга мета адаптації. 

Третя мета вірною адаптації полягає в зниженні плинності кадрів. Некоректний підбір і невірна 
адаптація часто призводять до того, що нові співробітники реагують на те, що відбувається звільненням, так і 
не реалізувавши повністю свій потенціал, а компанія зазнає збитків. 

В умовах напруженого робочого графіка, актуальна четверта мета адаптації – економія часу 
співробітників і керівництва. Робота, яка проводиться за певною програмою, завжди оптимізує витрати часу. 

Поняття «адаптація» досить широке, сам термін «адаптація» можна зустріти в різних областях науки. 
Наприклад, соціологія і психологія виділяють такі види адаптації, як соціальна і виробнича, які в свою чергу 
перетинаються один з одним. 

У менеджменті адаптацію прирівнюють до одного з важливих напрямків управління персоналом. Що 
стосується галузі управління персоналом, головну роль грає виробнича адаптація. Саме цей вид адаптації є 
відправною точкою у формуванні у співробітників високої продуктивності і якості праці за оптимально стислий 
період часу. 

Для нового співробітника зміна умов праці безсумнівний стрес і причини можу бути різноманітні. 
Резюмуючи вищесказане можна стверджувати, що адаптація – це процес пристосування працівника до 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Також адаптація є взаємовигідним пристосуванням працівника і 
організаційного оточення. Процес адаптації проходить стадії освоєння професійних, організаційних і 
соціальних умов праці. 

Фахівець, освоюючи професійну сферу свого життя, завжди проходить два рівня адаптації: 
професійний (обумовлений обставинами зовнішнього і внутрішнього характеру, тобто особливості цілей, 
організації, змісту, технологій, засобів професійної діяльності) і соціально-психологічний (це адаптація до 
колективу, до традицій і неписаним нормам колективу, до стилю роботи керівників, до особливостей 
міжособистісних відносин в колективі, що означає включення працівника в колектив, як рівноправного, 
прийнятого всіма його членами) [1]. 

Таким чином швидкість адаптації того чи іншого співробітника сильно пов'язана з темпом освоєння 
норм і цінностей колективу, а також наскільки швидко співробітник може прийняти на себе певну соціальну 
роль. Тобто соціально-психологічна адаптація є невід'ємною частиною прийняття колективу і атмосфери в 
ньому. Важливу роль відіграють досвідчені співробітники компаній, які є носієм негласних правил, традицій, 
основ корпоративної культури. Інноваційним підходом, що все частіше використовуються останнім часом для 
надання допомоги в адаптації і професійному розвитку нових співробітників, є застосування коучингу. 

Коучинг виник і розвивався на основі передових підходів в області наставництва, бізнес-
консультування, психологічного консультування і навіть психотерапії. 

У сучасному менеджменті прийнято виділяти два напрямки адаптації: первинна, тобто адаптація 
молодих фахівців, випускників ЗВО, які не мали досвіду трудової діяльності раніше; вторинна – адаптація 
досвідчених співробітників, які змінили підрозділ компанії, перейшли в інший відділ або отримали підвищення. 
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На передньому плані для ринку грає вторинна виробнича адаптація. Слід розглядати даний вид 
адаптації, як складний процес, з кількох сторін. 

Слід виділяти кілька сучасних видів адаптації: 
1. Психофізіологічна – адаптація співробітника до нових психологічних і фізичних умов. У центрі суті 

даної адаптації умови праці співробітника, якість яких безпосередньо пов'язані з працездатністю і настроєм. 
При тривалому негативному впливі психофізіологічних факторів, може істотно знизитися якість життя і 
здоров'я співробітника, що в свою чергу спричинить за собою збільшення частоти захворювань, травматизму і 
зниження загального настрою. 

2. Професійна адаптація – тотальне оволодіння новою професією і обов'язками, можливість 
виконувати роботу без будь-чиєї допомоги і консультацій. Іншими словами, це професійна автономність 
співробітника. 

3. Соціально-психологічна адаптація – це пристосування до колективу, прийняття на себе певної 
соціальної ролі, освоєння правил і традицій, стилю управління. Головна кінцева мета даної адаптації – це повне 
прийняття колективом нового співробітника, установка професійних контактів. 

Трудовий колектив має складну структуру зі своїми гласними і негласними правилами, вдале 
впровадження в колектив збільшує шанси повної і успішної адаптації співробітника, тому потреба нового 
співробітника влитися в колектив і знайти в ньому свою нішу, цілком природна [2]. 

Можна виділити чотири рівні соціально-фізіологічної адаптації особистості до трудового колективу. 
‒ перший рівень – початковий. На ньому працівник цілком не приймає цінності та орієнтації 

колективу, не відчуває себе частиною команди; 
‒ другий рівень – точка перетину системи звичок і поведінки особистості і колективу. Тобто сторони 

визнають одна одну, але при цьому ніхто не змінює своїх позицій; 
‒ третій рівень – несе в собі прийняття цінностей трудового колективу особистістю і, як наслідок, 

зміна позицій і системи цінностей; 
‒ четвертий рівень – фінальний. На даному рівні новий співробітник повністю згоден з цінностями і 

нормами колективу, приймає їх, а також повністю переорієнтує свою психологію, звички і поведінку. 
Практично досить трьох рівнів адаптації, так як четвертий рівень бажаний не для всіх і несе приховану загрозу 
подальшого розчарування. Саме на даному рівні особистість може розчинитися в колективі і втратити свою 
індивідуальність. 

Що стосується організаційної адаптації, то в цей період співробітник засвоює свій новий робочий 
статус в організації, визначає положення свого підрозділу, вибудовує ієрархію, засвоюється ланцюжок 
підпорядкування і способи делегування обов'язків. 

Головною умовою успішної адаптації нового працівниця є чітко розроблений організаційний механізм 
в цьому питанні. У багатьох вітчизняних компаніях останнє відсутнє, а компанії продовжують рахувати збитки 
від плинності кадрів і терпіти невдачі в побудові грамотної кадрової політики [3]. 

Процес адаптації персоналу тривалий, а значить, його можна охарактеризувати тимчасовими рамками. 
Тобто будь-яка адаптація має свій початок і завершення. В організаційному плані можна виділити три етапи 
адаптації. Перш за все, етап освоєння. Як правило, на це йде трохи більше місяця і на цьому етапі співробітник 
може показати всі свої ділові якості і потенціал. Другий етап – оцінка, який триває близько року. Третій етап – 
етап поступового тотального впровадження в компанію. 

Головна роль в успішній адаптації нового працівника відводиться керівнику: саме від кваліфікації, від 
бажання присвятити нового співробітника в колектив і нову посаду, від уміння правильно подати інформацію. 
Безумовно, керівник в такому випадку повинен бути правильно мотивований. 

Бажано, щоб в процесі адаптації, наставник якомога частіше зустрічався з новим колегою для вивчення 
труднощів, що виникли, а також для відстеження діяльності. Даний процес допоможе керівнику виявити сильні 
і слабкі сторони працівника і скорегувати подальшу діяльність. 

Окрім того, що людина повинна адаптуватися до роботи, вона повинна адаптувати робочий процес під 
себе. Це в прямій мірі відноситься до організації робочих місць, робочих графіків, делегування обов'язків в тій 
чи іншій компанії, побудови особистої мотивації 

Значно важче протікає адаптація на керівних позиціях. Новим керівникам необхідний час на вивчення 
колективу, а також на розробку своєї індивідуальної стратегії управління колективом і комунікації з ним. 
Колектив, в свою чергу, теж проходить етап освоєння тактики управління нового начальника [2]. 

Завжди процес адаптації супроводжує стрес. Якщо стрес переходить допустимі межі, то може 
викликати нервовий розлад, стати причиною зниження мотивації і працездатності. 

Головними причинами виникнення стресу вважаємо наступне: робота в режимі високої 
багатозадачності або навпаки монотонна робота; нездоровий клімат в трудовому колективі; конфлікти різного 
роду; погані відносини з керівництвом; проблема стикування робочого ритму і особистого життя. 

Розробка програми для адаптації в багатьох випадках процес тривалий і дорогий. Проте, співробітники 
кадрових служб в силах розробити ефективні програми по адаптації персоналу самостійно. 

Для отримання успішної програми адаптації необхідно організувати у відділі кадрів наявність: 
‒ грамотно складеної штатної розстановки з окладами і надбавками; 
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‒ положень про підрозділи; 
‒ правил внутрішнього трудового розпорядку; 
‒ докладної посадової інструкції; 
‒ положень про охорону праці; 
‒ кодексу ділової етики. 
Успішна адаптація персоналу безпосередньо залежить від якості його підбору. Що стосується відбору 

кадрів безпосередньо на робочі спеціальності, необхідно розробити і впровадити систему відбору кадрів таким 
чином, щоб на робочі місця потрапляли співробітники, які бажають працювати. 

Для співробітників, які були успішно зараховані в штат компанії, програма адаптації повинна бути 
розписана буквально по днях. Це допоможе контролювати процес і при будь-яких відхиленнях швидко усунути 
проблему. 

У перший день роботи нового працівника повинні бути дотримані всі формальності: 
‒ укладено трудовий договір; 
‒ видано наказ про зарахування співробітника в штат; 
‒ підписаний договір про матеріальну відповідальність, якщо такий необхідний; 
‒ внесено запис до трудової книжки; 
‒ організовано пропуск на підприємство; 
‒ проведені інструктажі; 
‒ вироблено ознайомлення з пожежною безпекою. Співробітника повинні ознайомити з посадовою 

інструкцією; 
‒ локальними нормативними актами; 
‒ кодексом ділової етики; 
‒ правилами внутрішнього трудового розпорядку; 
‒ правилами пропускного режиму. 
Далі відбувається знайомство з керівником або наставником, який в свою чергу знайомить нову 

людину з колективом, розповідає про життя і традиції. Керівник вводить співробітника в курс справи, 
знайомить з робочим місцем, весь робочий день супроводжує нового працівника. Велика частина успішної 
адаптації залежить від того, наскільки добре мотивований і підготовлений наставник для нового співробітника. 
Правильний вибір і ефективна адаптація персоналу приносять свої плоди у вигляді успіху в будь-якому бізнесі.  

Таким чином, можна стверджувати, що в підборі персоналу повинні брати участі всі ланки в 
організації: від рекрутера до керівника підрозділу або генерального директора. Процедури з адаптації 
персоналу вимагають зусиль, а головне мотивації співробітників, які беруть участь в адаптації нового 
працівника. 

Трудовий колектив – це складна система, тому дуже важливий клімат всередині. Від загального 
настрою, традицій і відносини колег залежить адаптація нових співробітників, тому одним з важливих етапів по 
формуванню системи адаптації є етика на виробництві. Всі маніпуляції вимагають часу і грошових вкладень, 
але, рано чи пізно дадуть свої результати у вигляді постійної і повної укомплектування кадрами і згуртованого 
колективу. 
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Важливим аспектом управління інноваційною діяльністю підприємства є планування інновацій, яке 

дозволяє не тільки прогнозувати перспективні результати інноваційної діяльності, а й залучати додаткові 
інвестиційні ресурси, оскільки для інвестора одним з головних параметрів є привабливий і чітко обґрунтований 
інвестиційний план.  

У той же час можливість вибору проекту з альтернативних дозволяє вирішувати питання про найбільш 
раціональне використання інвестиційних ресурсів, що є питанням стратегічного управління. Інноваційна 
діяльність характеризується тривалим процесом впровадження інновацій і ще більш тривалими наслідками від 
їх впровадження, тому стратегічне управління інноваційною діяльністю є необхідним для успішного розвитку 
підприємства в довготерміновій перспективі. 

Стратегія підприємства є інструментом управління і як економічна категорія розглядається в багатьох 
працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. В загальному вигляді вона може бути визначена як комплекс дій і 
підходів в сфері управління, які використовуються для досягнення поставлених цілей і завдань, і включає в себе 
кілька елементів. Наприклад, Г. Міцберг [1] виділяє 5 елементів стратегії: план, позиція, прийом, шаблон дій і 
перспектива. 

Стратегія як план має на увазі реалізацію управлінської функції планування. Стратегічне планування 
полягає в постановці укрупнених цілей і найбільш загальних напрямків діяльності через обмеженість 
інформації. Стратегічний план також має високий ступінь невизначеності, яка у випадку з інноваціями 
додатково зростає зважаючи на особливості інноваційної діяльності.  

Стратегічне планування інновацій має відповісти на питання про те, який напрямок інноваційної 
діяльності вибрати і як воно буде відповідати базовій стратегії підприємства. Для формування інноваційної 
програми необхідна наявність безлічі альтернативних проектів, і чим більше їх кількість, тим більше 
можливостей у керівництва при розробці інноваційної стратегії. 

Стратегія як позиція передбачає закріплення в цілях підприємства бажаної позиції в майбутньому, його 
положення на ринку і у свідомості споживачів щодо конкурентів. Різні стратегії позиціонування і їхню 
соціальну значимість широко розглянуті в працях Дж. Траута [2]. З точки зору інноваційної стратегії доцільно 
супроводжувати інноваційні проекти маркетинговими заходами з метою залучення уваги споживачів до нової 
або значно удосконаленої продукції. 

Стратегія як прийом має на увазі її спрямованість на отримання певних конкурентних переваг. 
Розроблена стратегія, при досягненні зазначених в ній цілей шляхом вдосконалення розглянутих в ній 
напрямків діяльності, повинна використовувати слабкі сторони конкурентів і сильні сторони підприємства для 
досягнення високих результатів у конкурентній боротьбі. 

Стратегія як шаблон дій може застосовуватися в рамках різних умов. Основним завданням 
менеджменту при даному підході стає виявлення реальних проблем, які вирішуються за допомогою певних дій, 
так званого шаблону. Безліч шаблонних стратегій описано в зарубіжній літературі, і авторство значної їх 
частини належить фахівцям BCG.  

Стратегічне управління інноваціями має бути спрямоване на вирішення виникаючих проблем за 
допомогою впровадження груп, які підходять під ситуацію інноваційних проектів, проте в даному випадку у 
керівництва підприємства повинно бути безліч альтернатив для вибору проектів. 

Стратегія як перспектива розглядається як концепція ведення бізнесу підприємства. Одним з варіантів 
такої концепції може бути розвиток на основі безперервного впровадження інновацій. 

Значної уваги також заслуговує процес стратегічного управління, що покликане доповнювати у всіх 
функціях оперативне управління, проте з орієнтацією на довгострокові цілі адаптації до змін у зовнішньому 
середовищі.  

Стратегічне управління визначається як «управління організацією, яке спирається на людський 
потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і проводить 
своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і дозволяють домагатися конкурентних 
переваг – майна, що в сукупності дає можливість організації виживати в довгостроковій перспективі, 
досягаючи при цьому своїх цілей» [3].  

Найчастіше процес стратегічного управління зводиться до реалізації наступних етапів: аналіз 
зовнішнього середовища і доступних ресурсів; визначення або постановка цілей та місії підприємства (функція 
планування); формулювання стратегії для досягнення цілей (функція планування); реалізація стратегічного 
плану (функція організації); оцінка і контроль результатів реалізації стратегії, внесення необхідних коригувань. 

Що стосується стратегічного управління в сфері інновацій, то основною відмінністю буде виступати 
тільки те, що інноваційна діяльність виділяється в окремий напрям, яке через свою комплексність вимагає 
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розробки і реалізації окремої функціональної стратегії і ув'язки її з базовою стратегією підприємства. М. Портер 
пропонує виділяти наступні типи базисних стратегій: стратегію диференціювання і стратегію лідерства у 
витратах, а також стратегію фокусування, яка може ґрунтуватися на зниженні витрат або диференціюванні. 

Стратегія лідерства у витратах передбачає пошук можливих шляхів зниження собівартості до рівня 
нижче, ніж у конкурентів. В цьому випадку при використанні середньоринкових цін підприємство матиме 
великий одиничний прибуток і, накопичивши певний запас фінансових ресурсів, зможе знизити ціни, тим 
самим переманюючи споживачів у конкурентів, отримуючи більший прибуток за рахунок збільшення частки 
ринку, а отже, і обсягів реалізації. При використанні даної стратегії доцільно спрямувати зусилля на реалізацію 
технологічних і організаційних інновацій, які дозволять більш ефективно використовувати наявні ресурси і, 
отже, знижувати собівартість. 

Стратегія диференціювання має на увазі виділення ключового продукту, що представляє інтерес для 
споживача і відрізняє його від продуктів конкурентів. Диференційною перевагою може бути будь-яка 
експлуатаційна характеристика продукту від ергономічності до безпеки.  

Ефект від застосування стратегії диференціювання полягає в тому, що товар буде продаватися навіть за 
цінами, вищими за ринкові, і, не дивлячись на те, що витрати з виробництва і реалізації таких продуктів будуть 
вище, ніж у конкурентів, одиничний прибуток буде також вище.  

При використанні цієї стратегії доцільно постійно впроваджувати продуктові інновації, оскільки 
інноваційний продукт спочатку має відмінності, і супровід випуску на ринок нового товару широкою 
маркетинговою кампанією дозволить залучити значну кількість споживачів.  

Для інноваційних підприємств стратегія диференціювання найбільш поширена. Впровадивши успішну 
інновацію і супроводивши її диференціюючою ідеєю, не слід зупинятися на досягнутому і вдосконалювати 
продукт далі, проводячи так звану атаку на самого себе, інакше конкуренти можуть випередити підприємство. 

Стратегія фокусування спрямована на пошук цільового сегмента, в якому присутня незайнята ринкова 
ніша або позиції конкурентів слабкі. Така стратегія може ґрунтуватися на одному з двох варіантів базових 
стратегій.  

У разі фокусування на основі лідерства у витратах підприємство досягає конкурентних переваг шляхом 
економії на транспортних витратах (при фокусуванні на географічному сегменті ринку) або зниження витрат з 
використанням переваг вузької спеціалізації. При використанні стратегії фокусування на основі 
диференціювання конкурентні переваги в цільовому сегменті досягаються виділенням значущих для ключових 
споживачів якостей продукту і вузькою спеціалізацією, яка сама по собі може виступати диференціюючей 
ідеєю. В даному випадку впровадження інноваційних проектів є обов'язковою умовою виживання. 

Стратегічне управління інноваціями в рамках промислових підприємств має реалізуватися на мікро-, 
мезо- і макро-рівнях. На кожному з рівнів управління є можливість зміни певних груп чинників, які впливають 
на інноваційну діяльність з позиції управління.  

Основною стратегічною метою може виступати максимізація ступеня впливу тих факторів, які роблять 
позитивний вплив на інноваційну діяльність підприємства, і мінімізація тих з них, які негативно на неї 
впливають. На наш погляд, доцільно виділити чотири взаємопов'язаних блоку елементів впливу, які охоплюють 
всі сфери інноваційної діяльності: економічні, управлінські, правові та соціальні, представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Групи чинників впливу на інноваційну діяльність 
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Букви «Д», «К» і «П» означають можливість впливу на фактори на рівнях держави, концерну і 
підприємства відповідно. Економічні чинники є системою методів цінового і матеріального стимулювання 
впровадження інновацій, а також їх інформаційного супроводу. Удосконалення економічних елементів 
дозволить збільшити привабливість інноваційних проектів, підвищити їх ефективність. 

Удосконалення управлінських факторів має на увазі під собою поліпшення стратегічного управління 
інноваційною діяльністю в розрізі функцій управління, однак мають свою специфіку в зв'язку з особливостями 
інноваційної діяльності, такими як висока ступінь невизначеності і ризику, потреба у великих обсягах творчої 
праці і іншими. 

Правові елементи включають розробку і прийняття нормативних документів на макро-рівні. Для 
удосконалення інноваційної діяльності необхідні зміни в законодавстві, зокрема податковому. 

Соціальні елементи включають в себе удосконалення системи підготовки кадрів, здатних вести 
розробку і впровадження інновацій, удосконалення і дебюрократизацію науки з метою підвищення 
ефективності вкладень у дослідження і розробки, а також пропаганду споживання інноваційної 
ресурсозберігаючої та екологічно чистої продукції. 

Таким чином, управління зазначеними елементами слід вести комплексно, в їх взаємозв'язку, причому 
як на макро- і мезорівнях, так і на рівні окремих підприємств. Удосконалення економічних елементів дозволить 
збільшити привабливість інноваційних проектів, підвищити їх ефективність. Вплив на економічні елементи 
здійснюється безпосередньо підприємством, що впроваджує інновації. 

Розвиток управлінських елементів дозволить збільшити кількість інноваційних ідей, що надходять, 
прискорити процес їх впровадження без втрати в якості.  

Вплив на управлінські елементи здійснюється через систему мотивації учасників інноваційної 
діяльності, оптимальне планування інноваційних проектів, менеджмент ідей, що надходять.  

Вплив на правові та соціальні елементи здійснюється в основному на рівні держави і дозволяє 
підвищити зацікавленість в участі в інноваційній діяльності. 
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В даний час відбуваються фундаментальні зрушення в тому, як ми розуміємо себе і свої зв'язки з 
місцевими та глобальними товариствами в світлі нових технологій, соціально-політичних реалій і глибоких 
економічних змін, які спричинені карантином. Ми спостерігаємо зростання складності і взаємозв'язку 
соціально-технічних, соціально-екологічних та економічних проблем, де немає визначеності в шляхах та 
підходах для досягнення цілей сталого розвитку підприємств, особистості та економіки в цілому. 

 Таким чином актуальним є відображення соціальних та економічних проблем й ризиків, які  
впливають на нове реальне середовище, яке утворюється під час проходження карантину, для розвитку 
економіки, бізнесу, інфраструктури.  Це може надати концептуальну основу для керівництва аналізом, 
вимірюванням і прийняттям рішень на підтримку досягнення цілей.  

 В нашій країні, як і в багатьох інших впроваджено роботу з дому. До введення карантину в Україні 
законодавчо не було розглянуто таку форму роботи. Роботодавці й працівники вступили в фазу непорозумінь, й 
питань з організації  подальших дій та взаємодії з працівниками, які  можуть й не можуть працювати віддалено 
[1]. Впродовж карантинних заходів влада прийняла ряд законодавчих документів для урегулювання питань, які 
пов’язані з такою формою праці й впровадження іншого робочого графіка [2, 3].  

 Однак не всі верстви працездатного населення захищені так як держслужбовці й працівники 
навчальних державних установ, і багато працівників залишилися без роботи або з мінімальною заробітною 
платою. Доходи у населення скорочуються й платіжна спроможність теж. Масштаб соціальних ризиків та 
проблем можна зрозуміти для таких груп населення, тому що більше ніж 47% в структурі доходів населення 
становить заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності - 22% і ще 2,6% - доходи від власності [4]. 

На наш погляд ситуація, яка зараз є в країні має дуальний характер. Він відображається як в питанні 
позитивних та негативних наслідків для населення країни так і в розвиту бізнесу й економіки в цілому. Якщо 
ми розглядаємо трудовий потенціал, то слід зазначити, що за оцінками Кабінету Міністрів України, з початку 
карантину в країну повернулися близько двох мільйонів трудових мігрантів. Вони втратили основне джерело 
грошових коштів й  не можуть розраховувати на допомогу з безробіття. Особливо ця ситуація позначається на 
західному регіоні, де знаходиться до 70% всіх трудових мігрантів України. Залежною від трудової міграції є не 
тільки значна частина населення, а й українська економіка. Всесвітній банк прогнозує різке скорочення 
міжнародних грошових переказів в 2020 році через економічні наслідків коронавіруса. Для України, яка є 
регіональним лідером за кількістю отриманих грошових переказів (в 2019 році їх обсяг, за підрахунками Банку, 
склав $ 16 млрд), це буде мати значні негативні наслідки [5]. Проте найбільший банк Приват 24, який працює з 
індивідуумами зазначає, що кількість інтернет-перекази з зарубіжжя збільшилась й досягла близько шістдесяти 
процентів. Таким чином клієнти збільшили свою обізнаність у використанні мобільних додатків та інтернет 
ресурсів.  

В багатьох сферах бізнесу підприємства мають значні збитки й не мають стійкої можливості зберегти 
свої бізнес-процеси та виконувати свої обов’язки перед робітниками, за даними Advanter Group. Кількість таких 
підприємств через деякий час: два, три місяців простою можуть ліквідувати свою діяльність, особливо 
підприємства малого бізнеса з мінімальним запасом грошової стійкості.  

Влада країни зараз впроваджує низку рішень, які можуть зменшити збитки  виробників та бізнесменів.  
Але ці заходи, призначені для захисту виробників через карантинних ризиків, можуть погіршити становище 
споживачів, підвищивши ціни, тому що на внутрішньому ринку відбувається зниження конкуренції і 
обмеження поставок. Застосування карантинних заходів для підтримки виробників не завжди вигідна на 
соціальному рівні.  

При цьому спостерігається переформування бізнес-процесів під впливом карантинних заходів. 
Насамперед, це розвиток продуктового ритейленгу та його логістики, де вполовину збільшились продажі 
порівняно із минулими періодами. Представники сервісів доставки розробляють різні маркетингові пропозиції з 
залучення клієнтів різного масштабу від супермаркетів до індивідуумів. Також чимало продуктових бізнес-
структур переформували свої послуги в он-лайн режимі через соціальні мережи та інтернет ресурси з власною 
доставкою для збереження й збільшення власної клієнтури. Характерно для нового сегмента покупців, що 
проявилася внаслідок пандемії, це аудиторія віком більш 50років. 

 Таким чином з точки зору збереження кадрового потенціалу та стійкого розвитку підприємств, котрі 
мають змогу перепрофільовуватися, використання цифрових рішень з поєднанням розумінням та врахуванням 
індивідуальних обставин і особливостей.  
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 При аналізі ситуацію, що склалася на українському ринку нами виділяється внутрішній ризик, як 
основний.  До основних чинників внутрішнього ризику, які мають високу значимість в забезпеченні розвитку 
підприємств та кадрового потенціалу при переформуванні бізнес-процесів нами віднесено: 

– рівень використання цифрових технологій; 
– систему управління підприємства і ступінь її гнучкості; 
– ступінь узгодженості інтересів робітників, фахівців, менеджерів і власників підприємства; 
– ступінь гнучкості використання виробничих потужностей; 
– систему швидкого маркетингу; 
– систему підготовки і перепідготовки кадрів; 
– структуру кадрів за рівнем опанування новітніх он-лайн технологій та швидкого реагування на 

постійні зміни зовнішнього середовища; 
– фінансову стійкість; 
– забезпеченість технічними ресурсами цифрових технологій; 
– імідж підприємства. 
 Ці чинники є частково керованими, ступінь їх впливу можна зменшити, але вони мають взаємозв’язок 

між собою й взаємний вплив. Ці взаємодії необхідно досліджувати й прогнозувати для досягнення більшого 
ефекту. Вже зараз можна констатувати, що дуже важливими та впливовими чинниками є :  рівень використання 
цифрових технологій; система управління підприємства і ступінь її гнучкості; структура кадрів за рівнем 
опанування новітніх он-лайн технологій та швидкого реагування на постійні зміни зовнішнього середовища. 
Постає необхідність об'єднувати в єдину робочу силу людей, машини, технології, що  буде стрімко змінювати 
не тільки бізнес-моделі компаній, але і саму кадрову функцію. Зараз в кадровому потенціалі необхідно 
зосереджуватися на дизайн мисленні, формуванні такого досвіду працівників, який максимально відповідатиме 
стратегії бізнесу й очікуванням клієнтів, прийняття кадрових рішень за допомогою швидкого всебічного 
аналізу даних. У короткостроковій перспективі керівники з управління персоналом мають відповісти на 
питання про те, як організувати роботу так, щоб бізнес зміг скористатися всіма перевагами від спільної роботи 
людей, цифрових технологій. Нових інтернет середовищ. 

 Наша країна поки що не може забезпечити максимальну концентрацію як державних, так і приватних 
інвестиційних ресурсів і направити їх на капіталізацію соціальної системи, підтримку структурної перебудови 
економіки в контексті нового технологічного укладу і побудови умовно замкнутого, національного 
економічного кластера.  

Аналіз ситуації в країні та ризиків розвитку підприємств та трудового потенціалу в умовах 
переформування бізнес-процесів під впливом карантинних заходів сприятиме більшій вірогідності виходу з 
кризи меншими  збитками й  визначення взаємного впливу чинників ризику дадуть змогу підвищити 
керованість ризику та результату. 
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Актуальність теми полягає в тому, що портова галузь в сучасних нестабільних умовах відіграє важливу 

роль в розвитку української економіки. Сьогодення вимагає підвищення вимог щодо складу, якості та вартості 
послуг, які супроводжують вантажоперевезення морським транспортом. З огляду на це вкрай важливо 
переглянути умови діяльності та вектори розвитку вітчизняних стивідорних компаній, які виступають основою 
діяльності портів, а останні виступають надійною опорою національної безпеки. Саме стивідорні компанії 
мають укріплювати свої конкурентні позиції на ринку специфічних пропонованих послуг. 

Дану тему розглядали такі автори, як: О.М. Кібік, В.В. Жихарєва, О.В, Собкевич, І.І. Стрілок, В.В. 
Шкляр, С.В. Ільченко, С.В. Онешко, Б.Б. Буркинський, М. В. Котлубай, О.В. Дзера, Ю.Г Жорнокуй, Р.С. 
Веприцький, Г.Д. Ейтутіс та інші. 

В наш час порти  є транспортним вікном України до міжнародних ринків. Приблизно 60% всієї 
продукції, яку експортує наша країна,  перевозиться морем. Загалом ми маємо 13 портів, які можуть переробити 
в сукупності за рік 240 млн. тон вантажу. Основною складовою портів є стивідорні компанії.  

Портовий оператор (стивідорна компанія) – це суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію 
морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, 
обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов'язані з цим види господарської діяльності [1]. 

Отже слід звернути увагу, що стивідорні послуги не є синонімом портових послуг, оскільки вони 
включають в себе тільки вантажно/розвантажувальні роботи, які здійснюються портом або стивідорною 
компанією, а портові послуги включають ширше значення, яке включає весь спектр послуг що надаються 
морськими портами, включаючи також стивідорі послуги. 

Виділимо проблеми, з якими стикаються стивідорні компанії в сучасній своїй діяльності: недосконала 
законодавча база; висока конкуренція; застаріла техніка; знищені під’їзні дороги; достатньо великі портові 
збори; нестача висококваліфікованих кадрів; збройний конфлікт на території України; бюрократизація; брак 
залізничних платформ. 

На території нашої країни діють як державні, так і приватні стивідорні підприємства. Але в наш час 
кількість приватних підприємств значно перевищує державні. Порівнюючи рівень надання послуг впевнено 
можна говорити, що держстивідори поступаються в швидкості та якості запропонованого сервісу, хоча влада 
намагається  інвестувати кошти в розвиток державних підприємств. Обсяги переробки вантажів стивідорними 
компаніями України представлено в табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1 ‒ Обсяги переробки вантажів стивідорними компаніями України 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Абсолютне значення, тис. т 

Обсяги переробки вантажів стивідорними 
компаніями у морських портах України 

144646,16 131745,91 132578,44 135 051,21 160 045, 67 

В т.ч.:  
державними на причалах АМПУ 

48981,03 38416,43 34730,22 36745, 23 57789, 65 

приватними 95665,13 93329,48 97825,12 98305,98 102256,02 
в т.ч.:  

на причалах АМПУ 
50917,43 53515,24 52509,87 50145, 76 47 897, 98 

на власних причалах 44747,70 39814,24 45315,25 48160,22 54358,04 
Темп зростання (базисний), % 

Обсяги переробки вантажів стивідорними 
компаніями у морських портах України 

100 91,1 91,7 93,3 110,6 

в т.ч.:  
державними на причалах АМПУ 

100 78,4 70,9 75 117,9 

приватними 100 97,6 102,3 102,8 106,9 
в т.ч.:  

на причалах АМПУ 
100 105,1 103,1 98,5 94 

на власних причалах 100 89,0 101,3 107,6 121,5 
 
Вперше за останні 10 років обсяг перевалки вантажів в морських портах України перевищив 150 млн 

тон. Рекордний показник було зафіксовано 11 грудня 2019 року. Рекордний обсяг перевалки – це не лише 
досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі [2]. 
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З огляду на вищезазначене, основними напрямками розвитку стивідорних підприємств мають стати: 
провадження інновацій на підприємство; розвиток припортової інфраструктури; залучення інвестицій; 
забезпечення відповідності глибин причалів; спрощення адміністративних процедур; залучення транзитних 
вантажопотоків. 

Як зазначають спеціалісти, актуальним є також залучення місцевих органів влади до управління 
портовими підприємствами, оскільки в багатьох випадках вони є містоутворюючими - забезпечують зайнятість 
населення, формування бюджету, сприяють реалізації соціальних проектів. Участь муніципалітетів можливо 
забезпечити або шляхом включення до правління портової корпорації представників влади міста, або через 
укладення з містом договору про співпрацю та координування діяльності, що є менш дієвим способом та 
практично не вирішуватиме поставлених завдань [3]. 

Окрім цього доволі гостро стоїть питання відновлення портової інфраструктури стратегічного 
значення, а саме причалів, каналів, акваторій та інфраструктури загального користування. Управлінські 
рішення при цьому мають бути спрямовані у наступних напрямках: розширення та збільшення пропускної 
спроможності судноплавних каналів; технічне переозброєння, а саме введення в експлуатацію модернізованих 
перевантажувальних комплексів загальним обсягом не менше 100 млн тонн на рік для забезпечення загальної 
пропускної спроможність портів в обсязі близько 300 млн тонн; збільшення рівня ефективності використання 
перевантажувальних комплексів до 70 відсотків для забезпечення показника вантажопереробки обсягом не 
менше 165 млн тонн на рік; впровадження інновацій шляхом застосування новітніх технологій, здійснення 
заходів з ресурсозбереження, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище (green port);  
забезпечення державних гарантій та захисту прав інвесторів. 

Вітчизняним морським портам слід переглянути підходи до процесу управління. Існують рекомендації 
впровадження європейської моделі управління «порт-лендлорд». Це дозволить: покращити управління 
Адміністрації морських портів України, заохотити до співпраці місцеву владу, підвищити 
конкурентоспроможність портової сфери, удосконалити планування та розвиток портів. Визначена модель 
позитивно зарекомендувала себе в міжнародній практиці і застосовується в більшості провідних портів Європи 
і світу, таких як Роттердам, Антверпен, Сінгапур, Рига, Констанца, Гданськ [4]. Аналітики Світового банку 
підкреслюють, що впровадження моделі порт-лендлорд поліпшить умови для залучення приватних інвестицій. 
Що, в свою чергу, посилить позиції України як країни-експортера продовольчих товарів і продукції  на 
світовому ринку[5]. 

Отже, наприкінці слід зауважити, що від ефективно сформованої програми подальшого стратегічного 
розвитку портів напряму залежать темпи розвитку економіки нашої держави. Портові оператори в умовах 
швидкого науково-технічного прогресу намагаються нарощувати потужності, а для цього, перш за все, потрібні 
інвестиційна підтримка та досконала законодавча база. Вкрай важливо, щоб наша країна тримала високу 
позначку в рейтингу найкращих портів світу. 
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Вища освіта є важливим соціальним інститутом у системі буття кожного суспільства, і особливості її 

функціонування в окремій країні на кожному конкретно-історичному етапі слід розглядати у зв'язку з кількома 
важливими чинниками. Україна має власні педагогічні традиції, в тому числі й у галузі вищої освіти. 

В системі української освіти є ще одна проблема – це стрімке скорочення вищих навчальних закладів і 
як наслідок менша кількість студентів, що обирають вищу освіту в нашій країні. Детально можна 
ознайомитись, розглянувши табл.1 

 
Таблиця 1. - Вищі навчальні заклади України (статистика).[1] 

 I – IV рівні акредитації 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Кількість закладів – усього 
Державні та комунальні 

Приватні 

813 
637 
176 

805 
633 
172 

785 
619 
166 

767 
609 
158 

664 
520 
144 

659 
525 
134 

Кількість студ. – усього,осіб 
Денне відділення 

Вечірнє відділення 
Заочне відділення 

2418111 
1509049 

8887 
900175 

2246363 
1403249 

7665 
835449 

2106174 
1352150 

6586 
747438 

1992882 
1309592 

5555 
677735 

1689226 
1153293 

4797 
531136 

1605270 
1141291 

3822 
460157 

Прийнято – усього,осіб 
Денне відділення 

Вечірнє відділення 
Заочне відділення 

506486 
371584 

1602 
133300 

409541 
282293 

1274 
125974 

4278474 
317294 

1091 
109489 

428356 
315569 

876 
111911 

361110 
279632 

804 
80674 

323064 
263713 

500 
58851 

Випущено – усього,осіб 
Денне відділення 

Вечірнє відділення 
Заочне відділення 

636291 
346345 

2905 
287040 

609033 
336900 

2912 
269221 

595251 
330716 

2675 
261860 

560381 
321807 

2324 
236250 

484482 
293553 

1695 
189234 

447418 
272977 

1619 
172822 

Кількість студентів у розрахунку на 10000 
населення 557 519 488 463 393 375 

 
В графічному зображенні це виглядає так (рис.1) : 
 

 
 

Рисунок 1 – Вищі навчальні заклади України (статистика) 
 
Проаналізувавши приведені дані можна зробити висновок, що навчання в Україні стає 

неперспективним. Українські студенти роблять свій вибір на користь зарубіжних університетів. Тому, з кожним 
роком все більш посилюються процеси міграції нашого населення до інших країн, не тільки на заробітки але й 
навіть на навчання. Випускники шкіл, особливо ті, що не можуть скласти ЗНО їдуть за кордон, де не потрібні 
сертифікати нашого оцінювання. А це говорить про зростання ще однієї і досить великої проблеми – міграції 
українських студентів до закордонних університетів. 

2418111 2246363 2106174 1992882
1689226 1605270

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Кількість студентів

Прийнято

Випущено



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

187 

Як показують статистичні данні, число українців на студіях в іноземних університетах станом на 
2015/2016 навчальний рік становило 66 668 осіб (дані з Бельгії та Греції за 2014/2015 та 2013/2014 роки 
відповідно). Серед найбільш бажаних для навчання країн, як і раніше, залишаються Польща, Німеччина, Росія, 
Канада, Італія, Чехія, США, Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина( Рис.2)[2] 

 

 
 

Рисунок 2 – Статистичні дані українських студентів за кордоном 
 
Основним фактором, що пояснює студентську міграцію назвали нижчу віддачу від освіти в нашій 

країні, ніж в інших країнах. Такі дані підтверджуються тим, що з кожним роком все більше випускників шкіл не 
можуть подолати поріг « склав/ не склав » під час ЗНО. Тому для них є більш перспективним подати свої 
документи до зарубіжного ВНЗ, де не потребують результати ЗНО. Детальніше таку тенденцію можна 
розглянути в вис.3[3] 

 

 
 

Рисунок 3 – Графічне зображення кількості випускників подолавши поріг «склав/ не склав» 
 
Наприклад, віддача від освіти у ЄС була суттєво вища. У 2005 році у 28 країнах ЄС збільшення 

заробітної плати після здобуття вищої освіти в середньому складало 43% (наприклад в Польщі - 45%, 
Німеччині – 32%, Чехії - 44%). [4] 

Згідно даних державної служби статистики України кількість осіб, котрі були прийняті на навчання у 
ВНЗ, скоротилася за період 2014-2017 роки на 118,27 тис. осіб – з 415,5 тис. осіб у 1990 році до 323,63 тис. осіб 
у 2017 році. Падіння значень показника є співвимірне з кількістю усіх студентів, які взагалі навчаються на 
бакалавраті та в магістратурі в окремих країнах світу. Для порівняння, наведений показник майже удвічі 
перевищує загальної кількості студентів такої країни як Молдова (на початок 2017/18 навчального року - 65,5 
тис. осіб) , у півтора – як Латвія (в 2017/18 н.р. – 81,6 тис. осіб)  
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Рисунок 4 – Динаміка кількості осіб, прийнятих на навчання до ВНЗ в  Україні в 1990-2017 рр.,тис.осіб. 
 
 
Наведені дані зовсім не вказують падіння інтересу вітчизняної молоді до здобуття освіти. Навпаки, 

значна її частка включається в освітню міграцію.  
За даними ЮНЕСКО за три останні роки кількість молодих українців, котрі вирішили здобувати якісну 

освіту за кордоном (outbound students), зросла більш як у півтора рази - з 49911 осіб в 2014 році до 76181 осіб в 
2017 році. Водночас, має місце й те, що усе більше з молодих людей не планує повертатися в Україну.[5] 

На сьогодні в українському уряді не існує запиту на подібні дослідження. Проте вивчення української 
академічної міграції дозволяє розробити політики зниження ефекту “відтоку мізків” та “марнування мізків”, 
налагодити ефективнішу взаємодію з діаспорою, залучити інвестиції до української економіки, а також не в 
останню чергу стимулювати реформи в освітній та науковій сфері.  

Саме тому вважаємо, що такі дослідження мають передовсім стратегічну користь та з часом знайдуть 
належний відгук серед української влади. 
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Потенціал застосування AR/VR-технологій є значним. Впровадження елементів доповненої і 
віртуальної реальностей здійснюється через багато каналів. За прогнозними оцінками, протягом наступних 
п'яти-семи років додатки AR / VR трансформують деякі галузі промисловості. Впровадження елементів 
доповненої реальності очікується в розважальній індустрії, e-commerce, охороні здоров'я, туризмі і навіть у 
видавничій справі. Слід зазначити, що AR/VR-технології зроблять революцію в конкретних галузях, повністю 
їх трансформуючи або частково доповнивши. Розвиток AR/VR технологій передбачає взаємодію між 
споживачем і виробником. Готовність споживачів абсорбувати запропоновані технології також є важливим 
драйвером розвитку галузі. Стримуючі фактори, згідно опитуванням компанії Perkins Coie, можна побачити в 
графічному зображені (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Стримуючі фактори росту VR/AR індустрії. 
 
Великі технологічні компанії, які хочуть вийти на ринок AR/VR, вважають за краще не витрачати 

внутрішні ресурси на створення окремого підрозділу, а купити вже існуючий стартап, що займається подібною 
активністю. Це підтверджується тим, що в 2014 році компанія Facebook купила Oculus, а Google інвестувала $ 
542 млн. В Magic leap. Це можна розглянути нижче (рис. 2 та рис. 3): 

 

 
Рисунок 2 – Приватне фінансування компаній в AR/VR галузі [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Етапи фінансування AR-компаній,  $ млн[1] 

 
Вартості угод, пов'язаних з AR/VR, часто не розголошуються, оскільки зазвичай вони здійснюються 

компаніями, які хочуть тимчасово приховати намір виходу на ринок доповненої і віртуальної реальностей. 
Однак можна стверджувати, що за період 2005-2015 рр. відбулося 503 угоди щодо фінансування проектів, 
загальна сума яких склала $ 2,8 млрд.: 396 угод по фінансуванню розробки додатків на суму $ 2,1 млрд. та 107 
угод в сфері розробки апаратних пристроїв на суму $ 0,7 млрд. [1].  
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У промисловості технології віртуальної реальності можуть використовуватися на всіх стадіях 
життєвого циклу виробу: оформлення замовлення, проектування продаж та післяпродажне обслуговуванням. 
Виріб можна представити замовнику у віртуальному вигляді, ще до того, як він буде виготовлений. Продукцію 
підприємства, завдяки використанню VR, можна ефектно і ефективно демонструвати на виставках, в офісах 
продажів, на презентаційних заходах. Промисловий спецодяг (інтелектуальні рукавички, шоломи, окуляри, 
годинник) допомагає інженерам взаємодіяти з машинами за допомогою датчиків, підключених до мережі 
промислового інтернету, що, в свою чергу, підвищує ефективність роботи, продуктивність праці і точність 
результатів, які прогнозуються. 

Використання AR – технологій в маркетингу є можливим за наступними напрямками: 
1. Збільшення продажів за допомогою візуалізації реклами. Успішне впровадження в цьому напрямку 

зробила компанія «Danone» в 2018 році. З кожним продуктом «Растишка» дитина одержувала магніт з міткою, 
при наведенні на яку можна було зіграти в гру, побачити анімацію або отримати інформацію. Цей приклад 
демонструє використання доповненої реальності з метою збільшення обсягів продажу та ринкової частки. В 
майбутньому, це призведе до збільшення лояльності споживачів. 

2. Зростання обізнаності про продукт. Для складних продуктів доповнена реальність стає ключовим 
етапом взаємодії зі споживачами: клієнти можуть отримати не просто уявлення про продукт, а захоплюючий 
досвід. Наприклад, компанія «Hyundai» розробила розширене керівництво для водіїв на основі AR. Цю 
концепцію удосконалив бренд «Mercedes», створивши віртуального помічника «Запитайте Mercedes», який 
об'єднує в собі технології штучного інтелекту з інтерфейсом доповненої реальності - і все це для відповіді на 
потенційні питання споживачів. Бренд «Toyota» запустив AR-додаток, що дозволяє клієнтам краще зрозуміти, 
як працює її автомобіль C-HR. Воно «накладає» зображення внутрішньої роботи автомобіля на фізичні 
транспортні засоби. А ще надає додаткову інформацію про різні частинах автомобіля при натисканні на певні 
«точки» - наприклад, паливний бак або двигун. 

3. Нові можливості поліграфії. Доповнена реальність з успіхом використовується в процесі розробки 
поліграфічної продукції, що відкриває величезні можливості для сфер FMCG і HoReCa. Ресторани можуть 
розробити AR-меню, при нанесенні смартфону на позиції якого, відвідувачі бачать цифрові версії страв - і 
відразу дізнаються розмір порцій, склад, деталі зовнішнього вигляду. Виробники товарів мають  можливість 
створити технологію «оживляти» упаковку або надавати додаткову інформацію, яку споживач може отримати 
відразу при виборі в супермаркеті. Наприклад, компанія «Heinz» змогла розмістити на етикетці для кетчупу 
цілу кулінарну книгу. При нанесенні камери смартфону на соус покупці отримували інформацію про страви, які 
можна з ним приготувати. За підсумками рекламної кампанії, проведеної в 2018 році, «Heinz» отримала 170 000 
унікальних відвідувачів власного AR-додатки, кожен з яких в середньому три рази взаємодіяв з доповненою 
реальністю.  

Даний підхід можливо застосовувати також в сфері освіти, використовуючи AR для «оживлення» 
картинок та схем учбових матеріалів для школярів та студентів. 

4. Візуальні outdoor-комунікації. Доповнена реальність може стати частиною стратегії непрямих 
продажів. Її можна використовувати для створення інформаційного шуму - і, отже, зростання впізнаваності та 
підвищення статусу бренду. Наприклад, за допомогою доповненої реальності бренд «Pepsi» удосконалив 
автобусні зупинки. Компанія встановила AR-екран - і в очікуванні транспорту люди могли побачити цифрове 
напад тигра, прибуття НЛО або повстання роботів. Така рекламна кампанія задіяла емоції, що сприяє 
емоційному залученню споживачів в процес здійснення покупки. 

Використання технологій віртуальної та доповненої реальності надає великий потенціал фірмам та 
може привести до оптимізації процесу та ефективності виробництва. Дані технології не тільки збільшують 
надійність, безпеку на складах, вони надають можливість щорічно заощаджувати на процесі навчання 
співробітників, але й робити процес більш точним та зручним. 

В майбутньому можлива поява більш проривних проектів в сфері доповненої і віртуальної реальностей, 
які будуть фінансуватися технологічними гігантами. Однак, варто чітко визначити, що потрібно споживачеві, і 
як це можливо технологічно виконати. Баланс в розробці апаратного і програмного забезпечення зможе 
забезпечити сталий розвиток галузі, що ще більше наблизить нас до епохи змішаної реальності. 
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Розвиток національного аграрного бізнесу в сучасних умовах визначається високім рівнем конкуренції, 
динамічності факторів, ризикованості та складним характером управління. Зовнішнє і внутрішнє економічне 
середовище постійно формує ризики та загрози господарській діяльності, своєчасно реагувати та нівелювати 
які можливо лише за наявності на підприємстві ефективних інструментів, методів та технологій  
управлінського контролю. 

У сучасній практиці менеджменту бізнес-структурі значне місце відводиться вибору технології 
управлінського контролю, оскільки саме послідовність цих операцій призводить до досягнення поствленої мети 
та виконання завдань.  

В сучасних умовах технології управлінського контролю ґрунтуються на таких основних формах: 1) 
контролінг (як внутрішньофірмова система, яка поєднує інформаційне забезпечення та зв’язок планування і 
контролю діяльності); 2) технології контролю, які ґрунтуються на діючій у компанії організаційній структурі 
управління та руху інформаційних потоків; 3) інжинірингові технології управлінського контролю; 4) 
управлінський контроль, в основі якого покладений процес управління проектами; 5) офісні або мобільні 
технології контролю (засновані на останніх досягненнях у сфері інформаційно-технічного забезпечення та 
використанні гаджетів).  

Як свідчить зарубіжна практика, близько 90% компаній використовують в практиці контрольної 
діяльності сучасні офісні технології для покращення своїх показників та підвищення продуктивності праці і 
бізнесу в цілому. Більш 80% менеджерів згодні з тим, що офіс-технології контролю значно покращують роботу 
управлінського апарату та роблять її більш простою [2]. При цьому, програмне забезпечення офісних 
технологій управлінського контролю має бути сумісним із наявними та майбутніми інформаційними 
технологіями і технікою компанії, має бути захищеним від збоїв даних та несанкціонованого доступу [3].  

Сучасні офісні (мобільні) технології управлінського контролю мають бути зручними для їх 
користувачів, а також сумісними із основними бізнес-процесами і корпоративною культурою організації. 
Мобільні технології контролю дають широкий та простий доступ до програм обробки текстових та цифрових 
даних, допомагають із формуванням управлінської звітності за допомогою сучасних планшетів, смартфонів, 
ноутбуків, що забезпечує швидкий доступ до ділової інформації, інформативність, аналітичність та 
оперативність інструментів контролю (стандартів, норм, планів, звітів тощо) та підвищує його 
результативність. 

Офіс-технології управлінського контролю є надзвичай динамічними внаслідок швидких темпів 
технічного і технологічного оновлення сучасних гаджетів, програм, сервісів та появи нових, більш 
продуктивних і зручних. У зв’язку з тим при виборі технологій контролю менеджери мають інвестувати кошти 
у придбання таких, які в меншій мірі підлягають процесу морального зношення за короткий період часу.      

В аграрному бізнесі форми організації, механізми та інструментарій контролю значно відрізняються 
залежно від дії таких основних факторів: 1) розмір капіталу та масштаби діяльності; 2) рівень корпоративної 
культури та соціальної відповідальності бізнесу; 3) спеціалізація та концентрація аграрного виробництва; 4) 
діюча система управління та дієвість організаційної структури управління, концепції та підходи, що 
використовуються у практиці  менеджменту; 5) професійні компетенції топ-менеджменту; 6) інтереси власників 
аграрного бізнесу.  

Дослідження свідчать, що в більшості аграрних бізнес-суб’єктів малого та середнього розміру функції 
управлінського контролю зводяться до обліку матеріально-технічних ресурсів та персоналу, внутрішньофірмові 
стандарти і регламенти управлінського контролю відсутні, формальним органом виконання функцій загального 
контролю є ревізійна комісія. Серед видів управлінського контролю переважає поточний та заключний 
контроль. Слабкою ланкою сучасного агроменеджменту у більшості сільськогосподарських підприємств 
залишається стратегічний контроль. 

Серед методів управлінського контролю переважають традиційні методи та інструменти (рис. 1). 
Вибір системи методів і інструментів управлінського контролю визначається стратегічною метою 

розвитку бізнес-суб’єкта, дієвістю організаційної структури управління, предметно-об’єктною площиною 
контрольних заходів та поточними завданнями господарської діяльності.  

Нормативно-правовим базисом вибору методів управлінського контролю в організації має бути 
сукупність внутршіньофірмових положень, стандартів, нормативів та індикаторів, які регламентують 
процедури, норми, технології контрольних заходів та постають поточним і стратегічним  орієнтиром діяльності 
персоналу  і розвитку компанії в цілому. 

За сучасних умов перспективним напрямами управлінського контролю постають: контроль за 
соціальною відповідальністю підприємства, контроль вартості аграрного бізнесу, стратегічний контроль 
позиціювання на ринку.  



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

192 

 
 

Рисунок 1 – Система методів управлінського контролю аграрного бізнесу 
 
Після відміни мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення все більшої 

актуальності набуває площина управлінського контролю, яка стосується  вартості аграрного, оскільки саме дана 
ділянка управління є у центрі уваги найбільших компаній світу. Управлінський контроль вартості бізнесу 
акумулює у собі найважливіші аспекти господарської діяльності підприємства: контроль за використанням 
ресурсів, контроль результатів та капіталу, контроль рівня конкурентоспроможності на ринку, контроль 
іміджевої складової та ступеня задоволення інтересів власників. До відміни мораторію на вільний обіг 
сільгоспземель головними критеріями розмірів та інвестиційної привабливості агроформувань виступали 
земельний банк та результати діяльності (річний оборот). Із набуттям вартісної оцінки головного активу 
сільського господарства – землі, вартість аграрного бізнесу буде формуватись на підставі ринкових факторів з 
урахуванням всіх складових ресурсного потенціалу та інших чинників, які мають місце при оцінюванні вартості 
компанії в цілому. За даними інвестиційної компанії Eavex Capital, станом на 2019р. найвищим рейтингом 
вартості українських агрокомпаній визначались: МХП (Миронівський хлібопродукт), агрохолдинг «Кернел» 
(виробництво та експорт соняшникової олії, зерна), «Овостар Юніон» (виробництво курячих яєць), «Астарта» 
(вирощування та переробка цукрових буряків, зерна, насіння соняшнику), ІМК (виробництво та зберігання 
зернових і технічних культур, виробництво молока), група компаній «Агротон», ПАТ «Агрохолдинг 
«Авангард», Україна- Мілкіленд [1]. 

Удосконалення і розширення спектру методів управлінського контролю в агробізнес-суб’єктах 
вимагатимуть подальшого розвитку системи обліково-аналітичної підтримки управлінського процесу. Сьогодні 
система інформаційного забезпечення власників, менеджерів, інвесторів та інших користувачів управлінської 
інформації є досить обмеженою, що впливає на рівень обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 
Зокрема, доповнення потребує система індикаторів оцінки результативності використання сукупного аграрного 
капіталу, а також формування системи внутрішньо фірмових стандартів, нормативів і контрольних індикаторів 
кожного аграрного підприємства залежно від специфіки, цілей та завдань його функціонування.   
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЮИНГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А.Н. Бундюк, кандидат экономических наук, профессор 

Е.А. Лихащенко, А.Д. Белобров  
Одесский национальный политехнический университет  

г. Одесса 
 
Крюинговая деятельность является относительно новым направлением внешнеэкономической 

деятельности в Украине. В настоящее время в Одесском регионе функционирует более 200 крюинговых 
предприятий, а на рынке труда – более 100 тысяч морских специалистов. В таких условиях эффективно 
функционировать могут лишь конкурентоспособные крюинговые предприятия [1,2,3], при этом владеющие 
современными методами управления рисками.  Основные составляющие конкурентоспособности –  это 
профессионализм и высокая производительность, а также сокращение затрат. Степень научной 
разработанности проблемы в литературе не соответствует потребностям в практическом применении в области 
крюингового бизнеса, предоставлении качественных услуг в морской сфере деятельности, а также в управлении 
морскими кадрами. В целом проблему можно считать достаточно новой, как в отечественной, так и зарубежной 
науке [4]. На основании вышеизложенного актуальность проблемы повышения конкурентоспособности  
крюингового предприятия является очевидной. 

Конкурентоспособность крюингового предприятия определяется уровнем экономических затрат при  
выполнении операций доставки моряков на судна и их репатриации в Украину. Перед выполнением этой 
операции рекомендуется определить оптимальный годовой коэфициент ротации (КР). КР зависит от схемы 
замен моряков. Схема ротации зависит от категории моряка и сока его контракта. Определение оптимального 
КР показано в [1]. Из определенного набора КР оптимальным считается наименьший. 

Доставка моряков на суда в разные порты мира характеризуется тремя показателями: стоимостью 
доставки, риском выбранного маршрута и временем доставки. Доставку моряков можно осуществить по 
одному из возможных маршрутов, которые предлагаются перевозчиками. Для выбора оптимального по трем 
критериям маршрута в [1,5] использован метод В. Парето. В ходе решения задачи проводится 
трехкритериальная оценка каждого маршрута и выбирается из них тот, для которого оценка, включающая 
стоимость, риск и время, будет минимальна. 

Эффективность работы крюингового предприятия в целом, определяющая в конечном итоге его 
конкурентоспособность, может быть определена по методике [1] на базе группы качественных показателей: 
комплексный показатель кадрового обеспечения (КПКО), общий показатель учета резерва (ОПУР) и показатель 
досрочной репатриации моряков (ПДРМ). Определены и диапазоны приемлемых значений этих показателей:    
КПКО = 0,13÷0,66; ОПУР = 2,0÷4,4; ПДРМ ≤ 10 % от трудоустроенных моряков.  

Для повышения конкурентоспособности крюингового предприятия предлагаются следующие 
направления: 

– экономия средств за счет определения оптимального коэффициента ротации моряков и выбора 
оптимального маршрута доставки моряков на суда. 

– определение  качественных показателей работы персонала крюингового предприятия. 
– включение в систему управления персоналом подсистемы управления рисками. 
– внедрение инновационных разработок в организацию крюинга. 
В данной работе проведен анализ эффективности работы крюингового предприятия на примере MSC 

KS в Украине за 2017-2019 гг. по выше указанной методике. Для этого использованы годовые качественные 
показатели работы:  КПКО – комплексный показатель кадрового обеспечения, ОПУР – обобщенный показатель 
учета резерва, ПДРМ – показатель досрочной репатриации моряков Определены оценки качественных 
показателей за три года: КПКО – хорошо , ОПУР – неудовлетворительно и ПДРМ – хорошо. Полученные 
значения указывают на устойчивую работу MSC KS в Украине, однако работа с резервом требует 
дополнительного внимания.. 

Крюинговая деятельность являясь одним из направлений внешнеэкономической деятельности, 
подвергается большому числу рисков [6]. Поэтому, одной из задач крюингового предприятия является 
управление рисками. Решением этой задачи будет создание в составе комплексной системы управления 
подсистемы управления рисками. Эта задача представляется в виде бизнес-процесса управления рисками. В 
этой работе предложена информационная модель  бизнес-процесса подсистемы управления рисками (рис.1). 

Эта модель показывает сценарий рискового события от инцидента до результата управления риском. 
Такой сценарий рекомендуется сохранять в базе данных рисковых событий. При повторном появлении 
подобного рискового события данный сценарий может быть использован. 

Рынок труда моряков постоянно меняет свои характеристики, что влияет на состояние крюингового 
предприятия и уровень его конкурентоспособности. В связи с этим возникает необходимость в использовании 
инновационных технологий.  
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Использование  инновационной продукции для сохранения конкурентоспособности крюингового 
предприятия. Кадровый потенциал является основой стратегии обеспечения конкурентоспособности крюинга. 
Для повышения профессионального уровня моряков ведется постоянная работа по основным направлениям: 
повышение уровня знаний английского языка, социопсихологическая адаптация  молодых моряков и кадетов, 
переподготовка офицеров для работы на новых судах по новым технологиям, повышение квалификации для 
карьерного роста и т.д. 

 
 

Рисунок 1 – Информационная модель бизнес-процесса управления рисками 
 
Для проведения такой работы используются тренинг-центры, оборудованные  новейшими тренажерами 

с современным программным обеспечением для тестирования уровня знаний офицеров механиков и 
судоводителей. Указанные направления кадрового обеспечения привели к обновлению организационной 
структуры крюингового предприятия. 

Принимая во внимание постоянство линий коммуникаций контейнеровозов можно предположить, что 
оптимальные маршруты доставки моряков остаются неизменными. 

Использованные качественные показатели (КПКО, ОПУР и ПДРМ) позволяют оценить годовую работу 
служб крюингового предприятия. 

Разработанная информационная модель бизнес-процесса управления рисками определяет алгоритм 
действий риск менеджера при возникновении рисковых событий. 

Внедрение инноваций в структуру управления крюингом позволяет сохранить конкурентоспособность 
крюингового предприятия на рынке труда моряков. 

При прокладке новых линий коммуникаций контейнеровозов рекомендуется определить оптимальные 
маршруты доставки экипажей на суда во все порты захода на этих линиях, используя минимальный 
коэффициент ротации моряков. 

В условиях изменения свойств и характеристик внешней среды необходимо постоянно пополнять базу 
данных новыми сценариями развития рисковых событий. 

Под влиянием внешней среды необходимо постоянное совершенствование технологии крюинга. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
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м. Одеса 

 
В наш час актуальною проблемою постає забруднення  вод та виснаження   їх запасів. Потрібно 

розуміти, що з кожним роком на Землі зменшується кількість чистих джерел та прісної води. Швидка 
індустріалізація, зловживання запасами водних ресурсів призводить до необоротних процесів в нашій природі. 

Багато вчених досліджувало проблеми забруднення океанів та морів такі, як: Зайцев Ю. П., Маркина Ж. 
В., Айздайчер Н. А., Фелленберг Г.М., Максимов В. Н., Родіонов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г., Немировська, 
И. А., Лихачева А. Б. 

Суходіл та океани  пов’язані між собою ріками, які впадають в моря. Обробка сільськогосподарських 
угідь гербіцидами, інсектицидами та іншими добривами позитивно впливає на врожайоднак такі речовини не 
розчіплюються  в землі, відбувається вилуговування, що призводить до потрапляння хімікатів в ріки, а далі вже 
й в моря. 

До того ж більшість компаній веде свою діяльність не турбуючись про навколишнє середовище, вони 
намагаються обходити закони та не встановлювати очисні устаткування. Відходи промислових підприємств, які 
насичені тяжкими металами, кислотами, низькомолекулярними органічними  речовинами скидаються  в річки. 

В Світовий океан потрапила велика кількість радіоактивних речовин внаслідок випробувань атомної 
зброї, роботи атомних реакторів військових підводних човнів і криголамів, скидання контейнерів з відходами 
атомних електростанцій тощо. Загальна кількість радіоактивності, принесеною людиною в Світовий океан, 
становить 1,5-109 Кі, в той час як під час Чорнобильської аварії в атмосферу було викинуто 5-107Кі, тобто в 30 
раз менше.[1] 

До найбільш шкідливих забруднювачів Світового океану належать нафта й нафтопродукти, їх щорічно 
потрапляє сюди 5- 10 млн т, головним чином в результаті втрат при добуванні нафти з морських родовищ, 
аварій танкерів, берегового стоку тощо. Нафтова плівка на поверхні моря пригнічує життєдіяльність морського 
фітопланктону, що є одним із головних постачальників кисню в земну атмосферу, порушує тепло- і 
вологообмін між океаном і атмосферою, губить мальків риб і інших морських організмів. [1] 

Знищення мешканців вод – далеко не основна проблема.  Світовий океан регулює рівень вологості та 
тепла на нашій планеті, а також циркуляцію атмосфери. Забруднення викликають кардинальні зміни у всіх цих 
факторах, які ми можемо відчувати і в наш час. 

Науковці зробили висновок, що майже 80% всіх хвороб, які присутні в країнах що розвиваються, 
пов’язані з відсутністю безпечної та чистої води. Кожний рік від таких проблем помирають близько  5 
мільйонів  людей і значна частина з них – це діти. 

За період з 1900 р по 1995 р споживання прісної води в світі збільшилося в шість разів, що більш ніж в 
два рази перевищує темпи приросту населення. Вже зараз майже одна третина світового населення проживає в 
країнах, де споживаний обсяг води на 10% перевищує загальний обсяг наявних запасів.[2] 

Якщо не вживати ніяких заходів, то до 2030 року без задовільного очищення води залишуться  майже 5 
млрд чоловік, близько 67% населення планети. На сьогоднішній день на кожного жителя Землі припадає 
близько 750 м³ на рік прісної води, до 2050 року ця кількість зменшиться до 450 куб. м. До 80% країн світу 
опиняться в зоні, яка за класифікацією ООН відноситься до категорії за межею дефіциту водних ресурсів. 
Тільки в Африці до 2020 року через зміни клімату в такій ситуації виявиться від 75 до 250 млн осіб. Брак води в 
пустельних і напівпустельних регіонах викличе інтенсивну міграцію населення [3]. 

Турбуватися про якість води повинні й самі жителі, а не тільки держава. Дотримуватися таких правил 
дасть можливість зменшити рівень забрудненості джерел: економити прісну воду; перешкоджати потраплянню 
побутових відходів в каналізацію; допомагати державі в очищенні пляжів, водосховищ, джерел; не 
використовувати хімічні добрива. 

За даними ВООЗ, кожен долар, вкладений в поліпшення якості та складу води, приносить близько $ 5,5 
економічної віддачі. Люди перестають хворіти, і, отже, скорочуються витрати на медицину, підвищується 
якість людського капіталу. Проблема в тому, що у багатьох країн немає навіть цього долара для запобігання 
забруднення води або відсутнє розуміння серйозності проблеми. Крім того, змінювати інфраструктуру 
водообробки і водопостачання в великому місті - це дуже складна інженерна задача [4]. 

Щороку виділяються кошти на боротьбу з забрудненням водних артерій та недостатньою кількістю 
прісної води. Водний сектор в наш час є достатньо корумпованою сферою. Представники Програми розвитку 
ООН стверджують, що приблизно 30% від всіх державних надходжень будуть втрачені в найближчі 
десятиліття. Можна зробити висновок, що криза управління призводить до неконтрольованості водних 
проблем. 

У прийнятій ООН 2000 року Декларації тисячоліття міжнародне співтовариство взяло на себе 
зобов'язання до 2015 року наполовину скоротити кількість людей, позбавлених доступу до чистої питної води, і 
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покінчити з нераціональним використанням водних ресурсів. До теперішнього часу немає інформації про 
виконання оголошених зобов'язань [5]. 

Для вирішення  проблеми з чистою водою  можна впроваджувати такі заходи: побудувати водосховища 
для зберігання прісної води; розробити технології з очищення стічних і побутових вод; почати опріснювати 
солоні джерела; створити заповідники; вивести види рослин, котрі будуть стійкими до солоних грунтів; 
насадити дерева в посушливих місцях; розтопити льодовики; бурити свердловини; розробити технологію 
впливу на хмари; створити метод отримання вологи з туманів. 

Отже, вмілий менеджмент та бажання людей вирішити проблеми життєвої необхідності можуть 
змінити стан нашої природи та якість нашого життя на краще. Тому кожен повинен не забувати, що після нього 
на цій землі будуть жити його онуки та діти, котрі також заслуговують на чисте життя. 
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Один з найважливіших напрямків роботи фінансової служби промислового підприємства – це 

управління його доходом. 
Доходи підприємства – це збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів (грошових 

коштів та інших активів) та погашення зобов'язань, що призводить до збільшення капіталу підприємства за 
умови, що розмір капіталу не зменшується принаймні. У структурі доходів компанії не включають податок на 
додану вартість, акцизні збори, експортні мита та інші подібні обов'язкові платежі, оскільки їхня компанія 
зобов'язана перераховувати це до бюджету в майбутньому. 

Доходи підприємства поділяються на доходи від звичайних видів діяльності та інші доходи. 
Дохід від звичайних видів діяльності – це дохід, який підприємство отримує від продажу своєї 

продукції чи товарів та дохід, пов’язаний із виконанням робіт, наданням послуг. Дохід від продажу означає 
грошову оцінку дебіторської заборгованості замовника, що виникає в результаті бізнесу в результаті поставки 
товарів, робіт та послуг. 

Інший дохід – це дохід, який виникає безпосередньо від використання активів підприємства іншими 
способами, ніж основна діяльність. До них належать: дохід від сплати тимчасового володіння та використання 
майна підприємствами; доходи, пов'язані з наданням права на використання патентів на винаходи, промислові 
зразки та інші види інтелектуальної власності; дохід від участі в статутному капіталі інших організацій 
(наприклад, відсотки та інші доходи від цінних паперів); прибуток, отриманий компанією в результаті спільної 
діяльності (на основі простого партнерського договору); доходи від продажу основних засобів та інших 
безготівкових активів (крім іноземної валюти); відсотки, зароблені за рахунок використання активів організації, 
а також відсотки за користування банком коштів, що знаходяться на рахунку компанії в ньому; штрафні санкції, 
неустойки, штрафи за порушення договору; активи, отримані безоплатно; кошти щодо відшкодування шкоди, 
заподіяної організацією; прибуток попередніх років, звітний у звітному році; суми кредиторської і 
депонентської заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув; курсові різниці; суми переоцінки 
активів тощо. 

Управління доходами як цілісна система вимагає створення відповідного організаційно-економічного 
механізму, завдяки якому система управління (власник, керівні органи, менеджер) позитивно впливає на 
керовану систему (фінансові послуги, платіжні центри) для забезпечення належної прибутковості підприємства. 
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Зараз у економічній літературі управлінню доходами підприємств, на жаль, надається досить мало 
місця. Натомість варто зазначити, що всі головні функції управління та управлінського обліку в цілому повною 
мірою застосовні й до обліку доходів, контролю за їх формуванням та до управління ними. Так, планування 
доходів має найбільш важливу роль у розробці плану реалізації й продажу на підприємстві на майбутні періоди. 
Порівняння запланованих значень доходу з фактичними показниками допомагає приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Структура підприємства розрізняє територіальні сегменти отримання доходу 
підприємства, а також центри відповідальності за певні види доходів. Стимулювання працівників та мотивація 
також відіграють важливу роль в управлінні доходом компанії. 

При цьому керівництво компанії зацікавлене в доходах з точки зору управління, прийняття 
стратегічних рішень. Тому в цьому випадку простого бухгалтерського відображення доходу від продажу товару 
та понесених витрат недостатньо. Тому необхідно актуально визначити принципи та підходи управління 
доходами компанії з позицій стратегічного управління. 

Сучасний стан розвитку ринкових відносин ставить нові вимоги до економічної діяльності 
підприємства. З'являється низка факторів, які потребують впровадження більш ефективних систем управління 
доходами на стратегічній основі, особливо такі, як інфляція, конкуренція, зростання інновацій тощо. За таких 
обставин завдання управління доходами – підготувати компанію до можливих змін на ринковій ситуації, 
протидіяти несприятливому впливу випадкових факторів. Тому метою цієї статті є розробка нових 
методологічних підходів щодо створення стратегії управління корпоративним доходом, пошуку шляхів 
застосування нових нетрадиційних методів управління ними. 

У ринковому середовищі основу для якісних змін у загальній системі управління підприємством, 
включаючи отримання та використання доходів, можна створити лише орієнтуючись на стратегічну 
перспективу. 

Управління доходами підприємств, в першу чергу, має базуватися на основних принципах теорії 
стратегічного управління. Ця теорія з’явилась в 1971 р., Коли була проведена перша розширена міжнародна 
конференція зі стратегічного управління, і були визначені її основні положення та напрями розвитку [1, с. 26]. 
Застосування цієї теорії до управління доходами дозволить розглянути взаємозв'язок та взаємозв'язок 
зовнішнього та внутрішнього середовища при визначенні та реалізації цілей довгострокової економічної 
діяльності підприємства. Відповідно до цієї теорії, не тільки працівники вищого рівня, але й керівники 
середнього рівня, а також професіонали (економісти, фінансисти, торговці тощо) повинні бути залучені до 
процесу управління довгостроковим розвитком. Іншими словами, стратегічне мислення та пов’язана з цим 
діяльність стають обов'язковим атрибутом кожного керівника та експерта компанії. Виходячи з основних 
принципів, розглянутих засновниками теорії стратегічного управління [2-6], необхідно враховувати його 
основні положення в управлінні доходи компанії. 

Також, встановлюючи принципи управління корпоративним доходом, слід враховувати досить 
сучасний поділ управління доходами на управління із прямим й зворотнім зв'язком. У цьому випадку 
управління доходом зі зворотним зв'язком включає контроль за продажем товару та рівнем отриманого доходу 
відносно того, що потрібно, а також вжиття будь-яких коригувальних заходів у разі невідповідності, якщо це 
необхідно. 

При управлінні доходами з прямим зв'язком даються оцінки очікуваних продажів продукції та доходу, 
отриманого в той чи інший час у майбутньому, а не порівняння фактичних продажів з необхідними. Якщо ці 
оцінки відрізняються від цільових, слід вжити відповідних заходів для мінімізації цих відмінностей. Мета 
такого управління – встановити контроль до того, як відбудуться відхилення від необхідної суми доходу. 
Іншими словами, при керуванні з прямим зв'язком можливі помилки можна усунути, тобто вживаються заходи, 
щоб їх уникнути, а під час управління зі зворотним зв’язком реальні помилки виявляються пізніше та 
коригуються для досягнення необхідної суми доходу в майбутньому [7].  

Найбільш розповсюдженими підходами до управління доходами підприємства є підходи з позиції 
максимізації їх обсягу або рівня. Але сам по собі показник обсягу (або рівня) доходів не характеризує кінцеву 
ефективність господарської діяльності підприємства, а визначає тільки певні умови, за яких така ефективність 
може стати досягнутою. Таким чином, за будь-якого високого реального розміру або рівня доходу підприємства 
його поточні витрати можуть бути ще вищими, що призведе до формування від'ємного показника прибутку. 
Тож максимізація доходів як основна мета стратегічного управління ними не може бути визначена як критерій 
високої ефективності цього управління.  

Управління доходами з точки зору забезпечення покриття всіх поточних витрат, пов'язаних з 
господарською діяльністю підприємства, та максимізація суми його прибутку теж підлягає критиці, тому що 
максимізація прибутку, як мета управління доходами підприємства, може не збігатися із загальними 
стратегічними цілями його розвитку. Так, якщо фірма збирається вийти на нові ринки, то в цьому випадку слід 
забути про максимальну суму прибутку, тому що ці різноорієнтовані цілі не можуть поєднуватися на реальному 
ринку. Управління доходами з позиції забезпечення зростання його ринкової вартості є занадто широким, через 
те, що зростання ринкової вартості торговельного підприємства забезпечується не тільки обсягом або рівнем 
його доходів, а й іншими результатами його господарської діяльності [8]. Управління доходами за центрами 
відповідальності виконується за принципом визнання зон індивідуальної відповідальності, як це зафіксовано в 
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організаційній структурі підприємства (табл. 1). Центр відповідальності можна визначити як сегмент 
підприємства, де менеджер відповідає за роботу сегмента. Як правило, на фірмі може бути виділено три центри 
відповідальності: центр прибутку або доходів; центр витрат; центр інвестування.  
 
Таблиця 1 – Зміст управління доходами за центрами відповідальності  

Центр відповідальності Зміст управління 
Центр витрат  Менеджер відповідає за витрати, які знаходяться під його контролем 
Центр прибутку або 
доходів  

Керівник несе відповідальність за доходи і витрати від продажу, наприклад, 
підрозділ компанії, яка виробляє та реалізує продукцію 

Центр інвестування  Керівники, як правило, несуть відповідальність за доходи від продажу і 
витрати, але вони також відповідають за прийняття інвестиційних рішень і, 
таким чином, можуть впливати на розмір інвестицій 

 
Метою обліку доходів за центрами відповідальності є збір даних про доходи для кожного центру 

відповідальності таким чином, щоб відхилення від плану могли бути віднесені на відповідальну особу. 
Управління за центрами відповідальності базується на тому принципі, що ліпше враховувати по центру тільки 
ті доходи, на які найбільше впливає керівник цього центру відповідальності. Всі невідповідності між 
фактичними й запланованими доходами обов'язково повинні бути відбиті у звіті, щоб можна було виявити 
причини відхилень, установити відповідальність і вжити коригувальні заходи.  

Систематизація основних цілей розробки стратегій підприємств, визначення пріоритетності 
економічних цілей дозволили інтерпретувати основну мету управління доходами фірм як забезпечення 
необхідного їх розміру на кожній стадії формування. При цьому, під необхідним мається на увазі такий їх 
обсяг, який дає змогу виконувати поточні розрахунки підприємства, зберігаючи стабільний рівень 
платоспроможності, а також, зрештою, досягти чистого прибутку у розмірі, що відповідає загальним цілям 
розвитку підприємства. Тобто, у процесі стратегічного управління доходами мета отримання прибутку є 
найбільш глибокою за впливом на забезпечення ефективного розвитку підприємства. Втім, головним 
орієнтиром в управлінні має бути не максимальний прибуток, а забезпечення досягнення цільового його 
розміру. У такому випадку процес управління формуванням і розподілом доходів фірми завжди буде 
узгоджений із загальними стратегічними цілями розвитку.  

Аналізуючи основні принципи управління корпоративним доходом, автор робить висновок, що основу 
для якісних змін у всій системі управління доходами можна створити лише орієнтуючись на стратегічну 
перспективу. Основна мета управління доходами повинна полягати в тому, щоб орієнтуватися на збільшення 
прибутку, але не на його максимізацію, а на досягнення конкретного цільового розміру, що відповідає 
загальним стратегічним цілям розвитку підприємства. 
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Сучасний економічний стан України є дуже мінливим. Так, більшість підприємств знаходяться у не до 
кінця сформованому конкурентному середовищі, тож потребують створення нових методів та засобів, які 
зможуть виокремити їх серед інших. Унікальність підприємства представлена особливістю та властивістю 
продукції, її ціною, якістю, оригінальним та якісним сервісом, позитивною репутацією підприємства, що 
зумовлює створення його конкурентних переваг. Дана тема є дуже актуальною, а особливо зараз в період 
пов’язаний з карантином 2020 року. Саме конкурентні переваги підприємства визначатимуть його майбутню 
долю у кризисний час. 

Теоретичні та методологічні аспекти щодо формування конкурентних переваг та їх управлінням на 
підприємстві займалося багато відомих всьому світу вчених. Варто навести дослідження таких, як О. 
Виноградова, А. Войчак, А. Воронкова, О. Гудзь, І.Ансоф, І. Коломоєць, Ф. Котлер, В. Пономаренко, М. 
Портер, П. Стецюк, Р. Фатхутдинова, Дж. Робінсон, А. Томпсон, А. Чандлер, Г. Мінцберг та інші. 

Наразі встановлено, що конкурентні переваги формуються в результаті отриманих цінностей в процесі 
діяльності підприємства. Тож саме цінність направляє керівника на створення чогось нового або покращення 
старого. І. Ансоф стверджує, що стратегічне поводження чітко перебуває під впливом цінностей: «Загальні 
спостереження й соціологічні дослідження підтверджують, що поводження не є вільним від впливу ціннісних 
орієнтацій; як індивіди, так і організації проявляють перевагу до певних типів стратегічного поводження. Вони 
виражають таку перевагу, випливаючи певної лінії поведінки, навіть якщо це означає втрати з погляду 
результатів» [1]. На даний час можна спостерігати велику зацікавленість до стратегічного керування, яке 
включає в себе проблеми конкурентоспроможності організації та створення чи посилення її переваг. Важливою 
деталлю є те, що конкурентні переваги не є потенційними можливостями організації, а є реальними наявними 
перевагами, які вже приносять підприємству додатковий прибуток від діяльності. З погляду рівня ієрархії 
конкурентні переваги можуть бути: на рівні товару, на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні економіки 
[1]. 

Для визначення конкурентних переваг підприємство має проаналізувати такі вимоги, як: здатність 
підприємства на тривалий час забезпечити стабільне ринкове становище; зацікавленість в потребах споживача, 
націленість на цільову групу споживачів; формування оригінальних здібностей підприємства, яких не мають 
інші організації. 

Взаємопов’язані трудові, інформаційні, матеріальні та фінансові ресурси підприємства, які дають 
перевагу над конкурентами, виступають конкурентним потенціалом організації. Класифікація конкурентного 
потенціалу складається з: ресурсні та матеріальні переваги; інноваційні та інвестиційні переваги; кадровий 
конкурентний потенціал. 

У сучасних умовах важливим є надання особливого значення інформації. Маючи повні відомості про 
своїх клієнтів, організація може змінювати свою діяльність відповідно до їх вимог та потреб. Тож інтеграція 
підприємства в інформаційне поле, в систему ринкових зв’язків також є конкурентною перевагою. Необхідно 
звернути на те, що організація розглядається як сукупність ресурсів з яких можна створити різні бізнес-
комбінації, а не тільки товари та персонал. 

В останній час можна спостерігати зростання суб’єктів господарювання, пов’язаних з оптовою чи 
роздрібною торгівлею. Це є важливим фактором зміни середовища, що впливає на можливості підприємства. 
Для того щоб проаналізувати ситуацію на ринку, необхідно проаналізувати динаміку торговельних організацій 
України, а також дослідити рівень доступу населення до запропонованих товарів та торгових площ. 

За умов динамічного зовнішнього середовища необхідним є формування відповідного підходу до 
управління підприємством, що не тільки забезпечувало б сам процес адаптації, а й створювало б умови для 
ефективного функціонування на постійній основі [2]. Так варто зазначити, що управління конкурентними 
перевагами відноситься до загальної системи управління підприємством. Такий напрям діяльності містить такі 
функції, як: планування, організація, мотивація, контроль, координація, облік. Окремо взята кожна функція 
містить в собі також певні інструменти та процеси.  

Найважливішими функціями в управлінні конкурентними перевагами є: аналіз конкурентних переваг; 
задоволення потреб споживачів; забезпечення життєдіяльності підприємства; прогнозування 
конкурентоспроможності. 

Таким чином, під управлінням конкурентними перевагами розуміємо управління процесами прийняття 
та здійснення управлінських рішень, які реалізуються з метою стійкого розвитку [3]. Підприємства в своїй 
діяльності визначають наступні вимоги до управління конкурентними перевагами: відкритість – підприємство 
одержує інформацію з зовнішнього середовища та обробляє її; інноваційна рухливість – проведення досліджень 
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та ін.; гнучкість – підприємство враховує вплив негативних і позитивних факторів; адекватність системи – 
реакція на зміну внутрішнього чи зовнішнього середовища.  

За напрямами оцінки прийнято виділяти зовнішні та внутрішні конкурентні переваги. Зовнішні 
оцінюються з урахуванням мікро- та макросередовища, мезосередовища підприємства. Внутрішні переваги 
мають оцінюватися за конкурентними перевагами ресурсного походження, організаційно-управлінським 
характером підприємства, фінансово-економічним та інвестиційно-інноваційним характером. 

Головною складністю в управлінні конкурентним потенціалом підприємства є те, що всі компоненти 
мають досліджуватися у динаміці, адже середовище постійно змінюється. Тож розглянуті основи управління 
потенціалом організації засновані на цілісності всіх складових та динамічному підході, що приведе до 
перетворення потенційних можливостей у конкурентні переваги навіть у мінливому середовищі. 
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Cyчacний cтaн рoзвиткy України xaрaктeризyєтьcя кaрдинaльнoю пeрeбyдoвoю, щo прямo впливaє нa 

cтaн рeкрeaцiйнo-тyриcтичниx рecyрciв України. Oднaк, cyчacний cтaн eкoнoмiки крaїни, пoлiтичнi вiднocини з 
iншими крaїнaми, вoєнний cтaн  нecприятливo пoзнaчaютьcя нa цiй гaлyзi.  

Oцiнкa тyриcтичнo-рeкрeaцiйнoгo пoтeнцiaлy тeритoрiї є пeршoчeргoвим зaвдaнням зaбeзпeчeння 
cтaлoгo рoзвиткy cфeри тyризмy. Бeз пoкaзникiв oб’єктивнoї oцiнки виникaють cклaднocтi щoдo зaлyчeння 
iнвecтoрiв y рoзвитoк тyризмy. У cyчacниx ринкoвиx yмoвax кoмплeкcнa oцiнкa тyриcтичниx рecyрciв cтвoрює 
пiдґрyнтя для рeaлiзaцiї рeнтнoгo мexaнiзмy їx викoриcтaння, зacтocyвaння рecyрciв зa принципoм плaтнocтi 
прирoдoкoриcтyвaння. Тyриcтичнo-рeкрeaцiйнa дiяльнicть вiдiгрaє вaжливy рoль в eкoнoмiцi України, зoкрeмa 
в рeгioнax, мicтax, ceлищax, дe є тyриcтичнo-рeкрeaцiйнi рecyрcи. Вoни зaбeзпeчyють викoриcтaння i 
збeрeжeння прирoднo-eкoлoгiчниx, кyльтyрнo-icтoричниx тa iнфoрмaцiйнo-пiзнaвaльниx рecyрciв тeритoрiї [1-
3]. 

Дocлiджeння тyриcтичнo-рeкрeaцiйнoгo пoтeнцiaлy рeгioнy вiдoбрaжeнi y прaцяx вiтчизняниx тa 
зaрyбiжниx aвтoрiв: Бyткo М.П., Бyтoвoї Т.Г., Дyтчaк C.В., Крyпoчкiнa Є.П., Лocь М.A., Cвятoxo Н.В., 
Тeльцoвoї A.A., Пижoвoї O.A., Шaбaлiнoї Н.В. Прoблeмaтицi визнaчeння cклaдy cyкyпнoгo 
тyриcтичнoрeкрeaцiйнoгo пoтeнцiaлy рeгioнy придiлялacь yвaгa в прaцяx вiтчизняниx тa зaкoрдoнниx 
дocлiдникiв, зoкрeмa Aрceньєвoї E. I., Гyляєвa В. Г., Гyдзь П. В., Дрoздoвa A. В., Кoлбoвcькoгo Є. Ю., Кycкoвa 
O. C., Рyдeнкo O. П. тa iншиx. 

Для  тoгo, щoб мoжнa бyлo зрoбити oцiнкy cтaнy рeкрeaцiйнo-тyриcтичниx рecyрciв, пoтрiбнo 
визнaчити знaчeння пoнять  «тyризм» i «рeкрeaцiя». Згiднo з чинним yкрaїнcьким зaкoнoдaвcтвoм, «тyризм – 
тимчacoвий виїзд ocoби з мicця прoживaння в oздoрoвчиx, пiзнaвaльниx, прoфeciйнo-дiлoвиx чи iншиx цiляx 
бeз здiйcнeння oплaчyвaнoї дiяльнocтi в мicцi, кyди ocoбa вiд'їжджaє» [9]. Пoлoжeння Мiнicтeрcтвa oxoрoни 
нaвкoлишньoгo прирoднoгo ceрeдoвищa України «Прo рeкрeaцiйнy дiяльнicть y мeжax тeритoрiй тa oб'єктiв 
прирoднo-зaпoвiднoгo фoндy України» визнaчaє рeкрeaцiю, як «вiднoвлeння зa мeжaми пocтiйнoгo мicця 
прoживaння y визнaчeниx згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм мicцяx прирoднo-зaпoвiдниx тeритoрiй тa oб'єктiв 
рoзyмoвиx, дyxoвниx i фiзичниx cил людини, щo здiйcнюєтьcя шляxoм зaгaльнooздoрoвчoгo, кyльтyрнo-
пiзнaвaльнoгo вiдпoчинкy, тyризмy, oздoрoвлeння, любитeльcькoгo тa cпoртивнoгo рибaльcтвa, пoлювaння 
тoщo» [4]. Тaким чинoм, тyризм i рeкрeaцiя рoзрiзняютьcя oб'ємoм пoнять: рeкрeaцiя включaє кoрoткoчacнy 
рeкрeaцiйнy aктивнicть, a для 11 тyризмy xaрaктeрнa змiнa звичнoї oбcтaнoвки, звичнoгo cпocoбy життя. Змicт 
циx пoнять рiзнитьcя тaкoж cтaвлeнням дo зпoдoрoжeй зa cлyжбoвими цiлями (дiлoвий тyризм) – для тyризмy 
вoни є йoгo нeвiд’ємнoю чacтинoю, a рeкрeaцiя oзнaчeний вид дiяльнocтi нe рoзглядaє. Бeрeжнa I. В. зaзнaчaє, 
щo ocкiльки, «рeкрeaцiя» y пeрeклaдi з лaтинcькoї мoви oзнaчaє «вiднoвлeння cил», a з фрaнцyзькoї – «пeрeрвy, 
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вiдпoчинoк, рoзвaгy, змiнy тeмпy життя, щo нe пoв’язaний бeзпoceрeдньo з трyдoвoю дiяльнicтю», тo 
нaйчacтiшe цим пoняттям пoзнaчaють як oзнaчeнi вищe дiї, якi cпрямoвaнi нa вiдтвoрeння фiзичнoгo, 
пcиxiчнoгo тa дyxoвнoгo здoрoв’я, тaк i мicцe, дe вoни мoжyть вiдбyвaтиcь. Тaким чинoм, тyризм виcтyпaє як 
фoрмa тa eлeмeнт вiдпoчинкy, тoдi як пiд рeкрeaцiєю рoзyмiєтьcя вiдпoчинoк, oздoрoвлeння, вiднoвлeння 
фiзичниx тa пcиxoлoгiчниx cил [5]. 

Пiд визнaчeнням «рecyрcи» (фрaнц. ressuorces) рoзyмiють мaтeрiaльнi зacoби, цiннocтi, зaпacи, кoшти, 
щo мoжнa викoриcтaти в рaзi пoтрeби. Рecyрcи, якi вливaють нa рoбoтy тyризмy: рeкрeaцiйнo-тyриcтичнi 
прирoднi рecyрcи (зeмeльнi i тд.); фiнaнcoвi рecyрcи; трyдoвi рecyрcи; пiдприємцi тa їx iдeї; iннoвaцiї; 
iнфoрмaцiйнi рecyрcи; знaння. Укрaїнa мaє знaчний прирoднo-рecyрcний пoтeнцiaл, який мoжe зaдoвoльнити 
пoтрeби вiтчизнaниx тa iнoзeмниx тyриcтiв. Y крaїнi нaлiчyєтьcя пoнaд 63 тиc. рiчoк, ceрeд якиx 9 – вeликиx з 
плoщeю вoдoзбoрy пoнaд 50 тиc. км 2 . Дo вoдниx тyриcтичниx рecyрciв тaкoж нaлeжaть пoнaд 8 тиc. oзeр i 
лимaнiв iз зaгaльнoю плoщeю дзeркaлa 4021,5 км2 . Крiм тoгo, нa тeритoрiї України є пoнaд 28 тиc. cтaвкiв i 7 
вeликиx кaнaлiв, зaгaльнoю прoтяжнicтю 1021 км [6]. 

Укрaїнa мaє вeликi рeкрeaцiйнi рecyрcи, дo якиx мoжнa вiднecти тaкi oблacтi: гiрcькi тa пeрeдгiрcькi 
рaйoни Зaкaрпaття, Пoлiccя, Пiвдeнний рeкрeaцiйний рaйoн тa пiвнiчнo-зaxiднa чacтинa України. Цi рecyрcи  
oxoрoняютьcя. З ocнoвниx тeндeнцiй мoжнa видiлити вплив cтaнy в зoнi ЧC нa рeкрeaцiйнi рecyрcи.  

Єдинa cxeмa тyриcтичнoгo рaйoнyвaння нa cьoгoднi нe рoзрoблeнa. Чacтинa дocлiдникiв вiдoкрeмлює 
чoтири тyриcтичниx рeгioни: Кaрпaтcький, Пoлicький, Днiпрoвcький i Aзoвo-Чoрнoмoрcький, якi, в cвoю чeргy 
пoдiляютьcя нa 35 тyриcтичниx рaйoнiв. Iншi видiляють ciм рeгioнiв: Кaрпaтcький (зaxiдний), Вoлинcькo-
Тeрнoпiльcький (пiвнiчнo-зaxiдний, aбo пoлicький), Житoмирcькo-Вiнницький (бyфeрний), Київcький 
(цeнтрaльний), Xaркiвcький (пiвнiчнo-cxiдний), Днiпрoвcькo-Дoнeцький (пiвдeннo-cxiдний), 
Причoрнoмoрcький (пiвдeнний). Трeтi cxильнi oб'єднyвaти три примoрcькi рaйoни в oдин Кримcькo-Oдecькo-
Aзoвcький тyриcтичний рeгioн, видiляючи тaкoж Кaрпaтcький тyриcтичний рaйoн. Ocнoвoю тyриcтичнoгo 
рaйoнyвaння є рeкрeaцiйнe рaйoнyвaння, тoбтo пoдiл тeритoрiї нa oкрeмi тaкcoнoмiчнi oдиницi, щo 
вiдрiзняютьcя тyриcтичнoю cпeцiaлiзaцiєю, cтрyктyрoю рeкрeaцiйниx рecyрciв i нaпрямoм їx ocвoєння. 
Рeкрeaцiйнi рecyрcи xaрaктeризyютьcя прирoдними yмoвaми, плoщeю їx пoширeння, тривaлicтю викoриcтaння. 
Рeкрeaцiйнe рaйoнyвaння cьoгoднi тeж нe є ocтaтoчнo рoзрoблeним i жoрcткo ycтaлeним [7-10]. 

В Укрaїнi нaлiчyєтьcя пoнaд 6700 прирoднo-зaпoвiдниx тeритoрiй, y тoмy чиcлi 20 прирoдниx 
зaпoвiдникiв. Тaкoж в Укрaїнi 11 нaцioнaльниx прирoдниx пaркiв (Aзoвo-Cивaшcький, Вижницький, 
Дecнянcькo-Cтaрoгyтcький, Кaрпaтcький, "Пoдiльcькi Тoвтри", "Cвятi гoри", "Cинe-вир", "Cкoлiвcькi Бecкиди", 
Yжaнcький, Шaцький, Явoрiвcький), cтвoрeниx з мeтoю збeрeжeння, вiднoвлeння, вивчeння i рaцioнaльнoгo 
викoриcтaння прирoдниx кoмплeкciв i oб'єктiв y рeкрeaцiйниx, нayкoвиx i ocвiтньo-виxoвниx цiляx.  Парки,  
також можуть викристовуватись для оздоровлення, лікування і тд. [8, 9]. 

Тaкa рaзнoвиднicть рiзниx тyриcтичнo-рeкрeaцiйниx рecyрciв дaє прaвo cкaзaти, щo кoжeн з рeгioнiв 
мaє cвoю нeпoвтoрнicть тa рiзнoвиднicть. Aлe з плинoм чacy нeдocтaтнicть фiнaнcyвaння, нe oxaйнe вiднoшeння 
призвoдить дo пoгaнoгo cтaнy рecyрciв. Тaкoж щe oднa причинa зaнeпaдy є нeдocкoнaлa зaкoнoдaвчa бaзa, якa 
дaє пiдcтaви викyпy caнтaрoниx тeритoрiй тa тд. 

Взaгaлoм cтaн тyриcтичнo-рeкрeaцiйниx рecyрciв України знaxoдитьcя в зaдoвiльнoмy cтaнi, пoтрeбyє 
oнoвлeння тa вeликoї кiлькocтi фiнaнcyвaння, щo є прoблeмaтичним. Iнший виxiд цe зaлyчeння iнoзeмниx 
iнвecтoрiв, aлe й тyт є нeдoлiки, ocкiльки тyриcтичнo-рeкрeaцiйнi рecyрcи України пoвиннi знaxoдитиcь y 
влacнocтi України. 
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ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 
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М. Нєнов, Д. Жевелюк  
Oдecький нaцioнaльний пoлiтexнiчний yнiвeрcитeт  

м. Одеса 
 
Комунікація - це обмін інформацією, її змістом між двома і більше особами. Комунікації є процесом 

зв’язку між працівниками, підрозділами, організаціями тощо. Вони супроводжують всі види діяльності, що 
відбуваються в організації. Комунікації - це складний процес, який включає ряд взаємопов’язаних етапів, кожен 
із яких відіграє суттєву роль у забезпеченні розуміння і сприйняття інформації іншою особою. Найчастіше 
причиною низької ефективності комунікації є ігнорування факту, що комунікація – це обмін, у якому кожному 
належить активна роль.  

Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією на засадах використання певних складових та 
реалізації відповідних етапів з метою розв’язання конкретної проблеми. 

Основна мета комунікаційного процесу - забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, 
тобто повідомлень. Однак сам факт обміну інформацією не гарантує ефективності спілкування. Задля 
раціонального управління процесом обміну інформацією необхідно забезпечення ефективності керування всіма 
його елементами та етапами. Етапи комунікаційного процесу компанії наведено на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Етапи комунікаційного процесу компанії 

 
Ефективне управління комунікаційно-інформаційними процесами, комунікаційний клімат в результаті 

впливають на організацію тривалих партнерських взаємин ринкових суб’єктів, підвищення 
конкурентоспроможності та ефективність діяльності компанії в цілому. Відповідно своєчасний аналіз 
комунікаційних процесів дозволяє виявляти неформалізовані відносини керівництва й підлеглих; оцінювати 
ступінь автономності діяльності кожного підрозділу, ефективність зворотного зв’язку між елементами 
структури управління; встановити ефективність комунікаційно-інформаційних процесів всередині 
підприємства, а також, як результат, налагоджувати довгострокові партнерські відносини із контактними 
аудиторіями та формувати лояльність споживачів, і більш ефективно досягати поставлених цілей та 
підвищувати ефективність діяльності компанії. 

Розвиток інформаційних технологій дозволив якісно змінити процес обробки, зберігання і 
розповсюдження інформації, головним чином в цифровій формі за допомогою електроніки. 

В умовах інформатизації суспільства новітнім атрибутом взаємодії людей та одним з основних 
елементів інформаційного простору є Інтернет-комунікації. Інтернету, як каналу комунікацій, властиві такі 
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особливості: відсутність централізованої організаційної структури і унікальна швидкість поширення 
інформації. 

Комунікація в Інтернеті носить інтерактивний характер – дозволяє активно взаємодіяти двом і більш 
сторонам. Інтерактивність надає можливість правдиво аналізувати ситуацію, що склалася і вчасно реагувати в 
разі потреби. Інтернет - комунікація сприяє фокусному впливу на певну цільову аудиторію споживачів, в якій 
зацікавлена компанія. Виділення цільової аудиторії призводить до побудови максимально ефективної 
комунікації і швидкості досягнення її мети. 

Відповідно, Інтернет-комунікації сьогодні є могутнім інструментом для передачі важливої інформації 
споживачам та партнерам про саму компанію, товари чи послуги. Таким чином, в сучасних умовах мережа 
Інтернет стає одним з провідних рекламних засобів. Це пояснюється ще й тим, що Інтернет охоплює найбільш 
дешеві сучасні технічні комунікації, що відкриває продавцям та покупцям можливості для взаємного обміну 
інформацією. Крім того, реклама в мережі Інтернет дозволяє компаніям охопити велику кількість аудиторії при 
порівняно невеликих рекламних витратах та надає можливість точно оцінити ефективність від розміщення 
рекламного звернення. 

У таблиці 1 наведено найбільш ефективні методи, що можуть бути використанні в мережі Інтернет для 
просування компанії та її продукту. Задля досягнення необхідного результату компанії потрібно 
використовувати їх у комплексі, тобто залежно від цілей рекламної компанії та особливостей самого продукту 
(послуг).  

 
Таблиця 1 - Основні методи просування компанії (продукту) в мережі Інтернет 

Метод Характеристика 
Пошуковий 
маркетинг 

Купівля ключових слів для виходу на першу сторінку пошуку 
(реклама по пошукових системах) 

Соціальний медіа 
маркетинг (Social Media 

Marketing, SMM) 

Створення сторінок компаній у соціальних мережах; 
здійснення заходів по зацікавленню аудиторії: проведення 

конкурсів, викладення яскравої та корисної інфографіки (Twitter, Facebook, Youtube). 
Банерна реклама Замовлення банерів на популярних сайтах та в соціальних 

мережах (Linkedin) 
Крауд - маркетинг Реалізується за рахунок написання відгуків та рекомендацій 

Інтернет - користувачів про певну організацію 
 
Пошуковий маркетинг (Search Engine Marketing) - це комплекс заходів із залучення відвідувачів на сайт 

за допомогою інструментів пошуку: медійні сайти, соціальні мережі, пошукова системи Google, відгуки, 
відеоогляди, фотографії тощо. До пошукового просування відносять також послуги репутаційного маркетингу 
(SERM) і просування сайту в результатах пошуку на мобільних пристроях і планшетах. 

Соціальний медіа маркетинг (Social Media Marketing, SMM) - маркетинг у соціальних мережах 
(Facebook, Instagram, Pinterest, Swarm, LinkedIn) відкриває перед сучасними компаніями величезні перспективи 
розвитку. У соціальних мережах зареєстровані мільйони користувачів. Головне завдання, яке вирішує 
просування в соціальних мережах - це створення каналу комунікацій з існуючими та потенційними клієнтами. 

Банерна медійна реклама - розміщення графічних зображень (статичних, анімованих або 
відеозображень) з метою залучення клієнтів, інформування потенційних клієнтів про товар (послугу, подію) або 
просування бренду компанії в цілому. Рекламні банери розміщуються в мережі тематичних сайтів 
(інформаційні, новинні, розважальні ресурси) з певними умовами таргетингу (географія, стать, вік, інтереси). 

Крауд - маркетинг включає роботу за наступними напрямами: 
1. Відстеження коментарів і відгуків про певний продукт або компанію в соціальних мережах, форумах 

і на тематичних сайтах. 
2. Пошук і створення згадок про продукт або компанію. 
3. Здійснення постійного моніторингу за сайтами питань і відповідей по тематиці продукту. 
4. Комунікація з користувачами з питань, пов’язаних з товаром, компанією, послугою або сайтом, а 

також надання їм експертної допомоги. 
Інтернет-реклама - важлива складова частина будь-якого сучасного бізнесу. Менеджменту компанії 

необхідно приділяти значну увагу інтернет-рекламі, оскільки вона забезпечує підвищення ефективності 
збутової діяльності не тільки на сучасному етапі, а також і в майбутньому. Однак, для досягнення більш 
серйозного ефекту необхідно використовувати не тільки інтернет-рекламу, а й повний комплекс інших 
елементів комунікаційного процесу, що дозволить будь-якій компанії піднятися на новий рівень і продовжувати 
активно розвиватися. 

Література: 
1. Васильченко М.І., Гришко В.В. Комунікативний менеджмент: навчальний посібник / М.І. 

Васильченко, В.В. Гришко, - Полтава: ПолтНТУ, 2018. - 228 с. 
2. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: / Г. Осовська. - К. : Наука, 2008. - 453 с. 
3. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посібник / О.В. Матвієнко. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. -128 с. 



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

204 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
О.Д. Панченко, аспірантка 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 
м. Київ 

 
Протягом останніх років у теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами відбуваються 

відчутні зміни. Це пов'язано з перебудовою господарського механізму країни, проведенням ринкових реформ, 
приватизаційними процесами, вивченням досвіду розвинених зарубіжних країн, впровадженням нових форм і 
методів управління [1, с. 253]. 

Управлінський облік є системою, що забезпечує повноцінною інформацією управління підприємством. 
Ця система не є статичною, оскільки на вимоги, які пред’являються до нього, впливають: часові межі 
управління; цілі власників; фаза розвитку бізнесу. Управління бізнесом потребує інформації для вирішення 
різноманітних питань, не лише тих, які необхідно розв’язувати негайно, а і стратегічних. У зв’язку з цим 
управлінські рішення та інформацію для них прийнято поділяти за часовими межами прийняття рішень на 
короткострокові та довгострокові рішення [3, с. 116]. 

Інформація, що надається управлінським обліком, спрямована на задоволення потреб як стратегічного, 
так і поточного управління, оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності 
підрозділів і окремих менеджерів [2, с. 28]. Управлінський облік є необхідною складовою процесу управління 
підприємством та надає інформацію, важливу для: визначення стратегії та планування майбутньої діяльності; 
контролювання поточної діяльності; оптимізації використання ресурсів; оцінки ефективності діяльності; 
зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень [2, с. 29]. 

Інформація, що використовується управлінським обліком для подальшого її надання менеджменту з 
метою прийняття рішень щодо виробничо-фінансової діяльності підприємств, виступає у вигляді наступних 
груп: факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв'язки, конфіденційна інформація, чутки тощо [2, с. 29]. 

В основі розробки системи управлінського обліку, що має на меті забезпечити менеджмент 
інформацією, необхідною для контролю діяльності підприємства, а головне, ухвалення якісних рішень за 
наслідками її здійснення, повинні бути дані про витрати на виробництво, собівартість, рентабельність, 
результати реалізації продукції (робіт, послуг): як відповідних елементів на різних рівнях (мікрорівень та 
макрорівень); за сферами здійснюваної діяльності (виробнича та невиробнича); у розрізі основних типів 
(економічна, соціальна, екологічна), видів (постачальницько-заготівельна, виробничо-технологічна, 
маркетингово-збутова) діяльності, а також замкненого циклу функцій зазначеного організаційного формування 
(управління, фінанси, логістика, виробництво, облік, аудит, маркетинг, аналіз тощо) [2, с. 30]. 

Основним завданням системи управлінського обліку, з метою успішного функціонування підприємства 
є забезпечення зручною у використанні, прогнозною та оперативною інформацією керівництво підприємства. 

Система управлінського обліку має не тільки забезпечити систему управління необхідною 
інформацією, але і координувати всі функції системи управління. В системі управління здійснюють процеси 
планування, організації, контролю і регулювання для успішної діяльності підприємства, а управлінський облік 
обслуговує всі ці процеси [1, с. 255]. 

Тобто управлінський облік перебуває в тісному взаємозв’язку із системою управління загалом. 
Яскравим прикладом цього є аграрна сфера. Адже процес виробництва в даній галузі доволі специфічний. Він 
має нестандартний виробничого цикл, який відрізняється від календарного року, залежить від зовнішніх 
факторів, вимагає термінового реагування у разі вияву змін у процесі виробничо-фінансової діяльності. 

Управлінський облік в сучасних сільськогосподарських підприємствах є своєрідним об’єднувальним 
компонентом між фінансовим обліком, менеджментом (системою управління) та виробництвом, який створює 
цілісну систему функціонування аграрного підприємства – систему «виробництво-облік-управління». Дана 
система основана не лише на внутрішніх підсистемах (складових) суб’єкта господарювання: обліково-
управлінській, виробничо-управлінській і виробничо-обліковій, а і має елементи зовнішнього середовища, які 
впливають здебільшого на виробничо-управлінську складову (природні умови, ринкове середовище, державна 
політика тощо). 

Отже, управління сільськогосподарськими підприємствами тісно взаємопов’язане із управлінським 
обліком (специфікою його впровадження й функціонування), адже управлінський облік є масивним джерелом 
систематизованої, проаналізованої та інтерпретованої інформації, на основі якої приймаються управлінські 
рішення керівниками різних рівнів. 
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